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Małgorzata
Baranowska

Wydarzenia
z ulicy Chmielnej

W

iele historii opowiedziano już o
łączniczkach Komendy Głównej AK, ale ciągle pojawiają się
nowe okruchy z ich przeżyć. Czasem trafia
się na relacje z kilku źródeł. Kiedyś były
to opowieści z historii domowych, których nie uczono w szkole, a które mimo
to już od dawna są treścią licznie wydanych wspomnień i pamiętników. Jednak
czasem pojawia się przez kogoś opowiedziany jakiś nowy wątek.
Mama wspominała wydarzenie z ulicy
Chmielnej; drugi lub trzeci dom od Nowego Światu. Znajdował się tam punkt,
do którego nosiło się pocztę. Pewnego
dnia mama jak zwykle szła tam Chmielną.

Krzysztof Trawkowski

T

en spolszczony wyraz wywodzi się
z greckiego przymiotnika „geloios” (śmieszny) i oznacza przyjaciela śmiechu, który ma wiele wspólnego z
miłującym mądrość. Według Hansa Blumenberga: „Filozofia jest wtedy, kiedy się
śmiejemy. A śmiejemy się z głupoty”. Zygmunt Freud uważał, że humor odgrywa
w życiu ważną rolę, choć to talent cenny
i rzadki. Człowiekiem, który posiadał nieprawdopodobne poczucie humoru i robił
z tego użytek w okresie międzywojnia w
XX wieku był bon viveur Fryderyk Járosy,
doktor filozofii – jak sam napisał w swoim
biogramie w „Czy wiesz kto to jest? Uzupełnienia i sprostowania.”
Urodził się w Pradze w 1889 r. z ojca
Węgra Rudolfa Járosy’ego i matki Wiedenki Berty Kauffman. Po pierwszej wojnie osiadł w Berlinie, gdzie pisał artykuły
i drobne teksty dramatyczne dla teatru.
Do lata 1924 roku był kierownikiem artystycznym i konferansjerem Niebieskiego
Ptaka, emigranckiego teatru rosyjskiego.
16 czerwca tego samego roku Niebie-
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Wracam na Ochotę (33)
Wtedy Chmielna była ulicą, którą przechadzały się prostytutki w oczekiwaniu
na niskiej rangi żołnierzy niemieckich.
Nagle jedna z nich zaczęła ją przywoływać. Mama przyśpieszyła kroku. Ale wtedy prostytutka dobiegła do niej, wołając
cicho: „Zatrzymaj się, zatrzymaj się!”.
Co się okazało? Owa kobieta powiedziała: „Nie idź tam, bo tam gdzie idziesz, są
Niemcy”. Mama podziękowała i poszła
dalej, żeby nie zwracać na siebie uwagi.
Zrozumiała, że „tam” jest „kocioł”. Nie
poszła już do następnego punktu, tylko
pobiegła zawiadomić swoją szefową – Xenię (Zofię Kraczkiewicz).
Potem u szefa łączności Komendy
Głównej, „Kortuma” (Antoniego Sanojcy), odbyło się zebranie, na którym zastanawiano się, jak sprawdzić, kto naprawdę
został zaaresztowany w „kotle”.
W poprzednich odcinkach występowała
już „Teklunia” (Halina Budny Sułkowska),
mieszkająca przy ulicy Mochnackiego, róg
Uniwersyteckiej. Jej pseudonim brzmiał
„Tekla”, ale wszyscy mówili „Teklunia”.

Tak jak nikt nie nazywał jej Haliną tylko
Halszką. Ta pani w średnim wieku, przedwojenny sędzia dla nieletnich, osoba wielkiej inteligencji i mizernej postury, z twarzą
o rysach niezdecydowanych, była szefem
łączności wewnętrznej Biura Inspekcji AK.
Tego samego lub następnego dnia wybrała się na Chmielną, gdzie trwał „kocioł”.
Ale najpierw przygotowała się do inscenizacji. Ubrała się w najgorsze rzeczy, głowę
owinęła chustą, a do worka naładowała
parę przedmiotów takich jak zegar, jakieś
naczynia, obrus, i dopiero z całym tym
majdanem poszła na Chmielną. Wepchała
się na siłę do przedpokoju, a później do
salonu, w którym byli zgrupowani wszyscy aresztowani, twierdząc, że była umówiona i musi coś sprzedać – czy może
kupić? – i musi koniecznie tej transakcji
dokonać. Zachowywała się nieznośnie,
krzycząc, że muszą coś kupić, i jednocześnie bardzo uważnie sprawdzała, kto został aresztowany. Wreszcie zniecierpliwieni Niemcy wypchnęli ją z domu, a „Tekla”
ze zdobycznymi informacjami udała się do
swojego dowódcy „Kortuma”

Filogelos
z Filtrowej

„Mein Kampf. Walka z doktorem Goebbelsem”, „Jubijednolatki” i „Okoliczności łagodzące”. Do wybuchu wojny Járosy stale
występował w różnych teatrach: Qui Pro
Quo, Bandzie, Cyganerii Starej Bandzie na
Hożej, w Cyruliku Warszawskim na Kredytowej. Zagrał też w kilku filmach.
24 października 1939 roku został zabrany ze swojego mieszkania (Polna 74) przez
gestapo. Po sześciu miesiącach udało mu
się uciec i znaleźć schronienie u rodziców
Stefanii Górskiej, na Marszałkowskiej 42.
Ukrywając się, cały czas pracował w konspiracyjnej propagandzie BIP AK. Pisał
między innymi antyhitlerowskie wierszyki po polsku i niemiecku.
Od jesieni czterdziestego roku zamieszkał w sublokatorskim mieszkaniu
na Filtrowej 68 m. 33, na drugim piętrze
od frontu. Na drzwiach widniała wizytówka „Pani Szafranowa”. Mieszkała tam
również Janina Woyciechowska będąca
łączniczką w służbie centralnej łączności
„dwójki” AK. Woyciechowska i Járosy
stali się towarzyszami życia i pozostali już
na zawsze razem. On umarł w 1960 roku,
ona dwadzieścia lat później.
By oddać jego sceniczne poczucie humoru posłużę się tym oto przykładem:
nasz bohater użalał się na trudności jakie
sprawia mu opanowanie języka polskiego: – Chodziło o słowo „jeść”. Jak to się
odmienia? Ja jem pochodzi od jajo, ty jesz
od tyć, my jemy od myć, wy jecie od wyć,
oni ją – jacy oni? jaką ją?...

ski Ptak przyjechał na gościnne występy
do teatru Rococo w Warszawie. Od tego
momentu datuje się pobyt Járosy’ego w
Polsce. I mimo że bardzo romantyczna legenda głosi, iż Járosy pozostał w Warszawie dla Ordonki, to prawda była jednak
bardziej prozaiczna – możliwość zarobku.
Choć „był Węgrem z pochodzenia a Polakiem z wyboru” to dla Mariana Hemara
był jeszcze „warszawianinem humoris
causa”. Przed wojną przyznano mu honorowe obywatelstwo polskie, które odebrali mu komuniści w 1947 roku, zresztą w
bardzo dobrym towarzystwie: Władysława Andersa i Mariana Hemara.
Járosy w dwudziestoleciu międzywojennym był jedynym w swoim rodzaju
konferansjerem i reżyserem teatrzyków
literacko-artystycznych. Wyreżyserował
ponad sto przedstawień. W tym okresie
wydał również trzy książki „Proszę Państwa”, „Próbka bez wartości” i „Mumie”.
Ta ostatnia pozycja to fabularyzowany
reportaż z okresu jego pobytu w Rosji w
czasie rewolucji. Po wojnie napisał jeszcze:
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TEATR OCHOTY – STYCZEŃ

architektura
Jarosław Zieliński

Z dziejów Ochoty
Wschodnia Filtrowa

D

awno już temu w niniejszym cyklu pisaliśmy o początkach Kolonii Staszica i tragicznych losach jej
najstarszej części – rejonie ulic Suchej, Referendarskiej, Trybunalskiej, Sędziowskiej
i Nowowiejskiej. Filtrowa na przyległym
do tych ulic odcinku miała nieco więcej
szczęścia. Zabudowano ją pomiędzy 1925
a 1927 rokiem najpierw po północnej (parzystej) stronie, w ramach działań spółdzielni własnościowej, która sprzedawała
segmenty uczestnikom przedsięwzięcia.
Wyjątek stanowił duży dom nr 30, który do dziś zachował status spółdzielczy,
a jego Zarząd nadal przechowuje dawną,
dziś jakże bezcenną, dokumentację. Budynek ten z jakichś powodów cieszył się
przed wojną sporym wzięciem u filmowców, toteż można go było zobaczyć w kilku ówczesnych produkcjach: „Piętro wyżej” czy „Jaśnie pan szofer”.
Domy po stronie nieparzystej bardzo
przypominały te z najstarszej części kolonii. Budynki położone bliżej ul. Topolowej, obecnej al. Niepodległości, miały
ogromne łamane dachy o drewnianej
konstrukcji, niczym stogi siana przygotowane do podpałki. Od strony ul. Suchej
(obecnie Krzywickiego) zastosowano

Filtrowa 13, róg Sędziowskiej, „Kronika Warszawy”, 1931 r.

skromniejsze dachy dwuspadowe, także jednak wysokie, uzupełnione zadaszeniami ganków. Tylko willa Stanisława Zwierzchowskiego (nr 13) na rogu
ul. Sędziowskiej znacznie różniła się wyglądem od pozostałych, mając od frontu
wgłębny portyk dwukolumnowy i „em-

pirowe” ozdoby. Wbrew pozorom dom
zbudowano także na podstawie typowego projektu, powielonego w kilku egzemplarzach na terenie innych ulic Kolonii.
Domy po stronie parzystej, poza dużym, wspomnianym blokiem nr 30, miały
wyraźnie spokojniejszy, ujednolicony cha-

Filtrowa od ul. Sędziowskiej; fot. J. Malarski ok. 1928 r.
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Filtrowa, róg Suchej (Krzywickiego); „Kronika Warszawy”, 1928 r.

rakter, zwracając ku ulicy wyrównaną linię
piętrowych elewacji i niższe dachy. Istotnym elementem kompozycyjnym były po
obu stronach ulicy przedogródki, płytkie,
ale starannie zagospodarowane. Niektóre
drzewa w chwili ukończenia osiedla były
już całkiem spore, musiały więc chyba pochodzić z wcześniejszych czasów.
W pierwszym kwartale 1925 r. założono na Filtrowej oświetlenie elektryczne,
montując najnowszy model „pastorałek”,
stosowany w Warszawie dopiero od roku.
Do 1928 r. wszystkie segmenty miały już
prywatnych właścicieli. Przeważali reprezentanci wolnych zawodów i urzędnicy
państwowi. Wymieńmy choć niektóre z nazwisk odnotowanych w księdze adresowej:
Kazimierz Saski i Marcin Weinfeld (obaj
znani architekci – nr 37 i nr 39), Marian Szadurski (nr 22), Janusz Pilecki (nr 28), Aniela Zelenay (nr 34), Jan Lorentowicz (nr 46)
i Władysław Woydyno (nr 50).
W 1944 zbiry z RONA podpaliły większość segmentów, dopuszczając się niezliczonych bestialstw na tutejszych mieszkańcach. Wielki blok spółdzielczy został
zburzony do fundamentów na obu swych
końcach, środek natomiast dziwnym trafem pozostał nietknięty. Po wojnie Filtrowa na swym wschodnim odcinku z trudem powracała do życia i o ile niektóre
segmenty odbudowano bardzo szybko, to
inne – głównie z powodu śmierci właścicieli – stały wypalone przez co najmniej
kilka lat. Dziś rzucają się w oczy nie tyle
zniszczenia wojenne, co powojenne – bezceremonialne przeróbki i uzupełnienia
wywołujące przykre wrażenie chaosu
i zadumę nad zanikiem powszechnego
niegdyś poczucia dobrego smaku

Filtrowa 30 przed 1939 r.

Filtrowa 10/28 – wypalony segment w 1947 r.
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sylwetki miesiąca

Bajkopisarz na Ochocie

Na Ochocie rośnie nam nowy bajkopisarz! Stefan Potocki, bo o nim mowa, przyjechał do nas z Montrealu i od pewnego
czasu jest mieszkańcem jednej ze starych,
przedwojennych kamienic przy ulicy Kaliskiej, gdzie… pisze piękne książeczki dla
dzieci. Tam właśnie powstała wydana pod
koniec minionego roku przez wydawnictwo Siedmioróg „Droga miodowa. Miodal
i łabędź” będąca pierwszą częścią zamierzonej trylogii.
Potocki urodził się w 1965 roku w Kanadzie. Jego matka, Elżbieta z Radziwiłłów, przyszła na świat w 1939 roku w
Warszawie, ale zaraz po wybuchu wojny
razem z rodziną musiała wyjechać z Polski. Przez wiele lat mieszkała w Brazylii.
W Rio de Janeiro poślubiła ojca Stefana,
Antoniego Potockiego. Stefan przez wie-

KOCIOŁ EMOCJI

o tym, co brazylijskie
mówi Kasia Matoszkowiak,
instruktorka capoeiry w EAT
Od stycznia 2008 zaczynasz prowadzić zajęcia capoeiry w Europejskiej
Akademii Tańca. Czym jest ta słynna, a zarazem tajemnicza capoeira,
początkowo w sekrecie tańczona
przez niewolników?
Czym jest capoeira? Bardzo trudne pytanie... Słownikowa definicja mówi, że
capoeira to sztuka walki, przybierająca
postać niezwykle dynamicznego układu
tanecznego, niezależnie od tempa w jakim się gra. Właśnie, bo capoeirę się gra.
Zawodnicy jakby czarują siebie, zwodzą,
udają, zaskakują, a przede wszystkim obserwują, by znaleźć słaby punkt przeciwnika i wykorzystać go. Podstawowymi
pojęciami filozofii tej sztuki walki-tańca są:
malandragem i malícia. To definicja, ale dla
każdego praktykującego jest czymś innym.
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le lat wychowywał się w Montrealu, w
tyglu etnicznym i narodowościowym.
W 1997 roku otrzymał propozycję wyjazdu do Polski, w celu objęcia stanowiska
dyrektora produkcji nowo powstającej
fabryki kosmetyków L’Oreal. Warszawa
tamtych lat – jak teraz wspomina – dzięki
swojej budującej się na nowo tożsamości,
niedefiniowalności i różnorodności, od
początku przypominała mu Montreal. Po
zakończeniu projektu, chcąc lepiej poznać
miasto swojej matki, postanowił opuścić
świat korporacji i rozpocząć pracę na własny rachunek. Zajmował się importem egzotycznych kwiatów, doradzał zagranicznym inwestorom, był współwłaścicielem
sieci sklepów i galerii sztuki. Teraz działa
w Fundacji „Awangarda” promującej dzieła sztuki tworzone przez osoby niepełnosprawne i… coraz bardziej wtapia się w
nasze miasto. Poznaje je chodząc szlakami
swoich przodków, a to sposób, który w
przypadku Stefana Potockiego może stać
się niewyczerpanym źródłem inspiracji
i zainteresowań Warszawą.
„Miodal i łabędź” to historia o misiu,
który będąc niesyty wrażeń i przygód jakie niesie życie, wyrusza w podróż po Europie. Miejscem, w którym zaczyna swoją
podróż i do którego wraca za pomocą znalezionego w stawie tajemniczego zegarka,
są warszawskie Łazienki. Książeczka sta-

wia najprostsze i najważniejsze pytania,
wskazuje na konieczność odnalezienia
własnej drogi w życiu i własnego miejsca. Pozostaje mieć nadzieję, że jej autor,
podobnie jak jego literacki bohater, powróciwszy do swoich korzeni, pozostanie
z nami i że na Kaliskiej będą powstawały
jego mądre książki.

Dla mnie to radość, pewnego rodzaju dążenie do celu, które samo w sobie jest celem...
Capoeira jest też pewnego typu nauką cierpliwości, wytrwałości.

Brazylia kojarzy się także z największym
karnawałem na świecie. Dla niektórych
jest to jedyny dzień w roku, dla którego
warto żyć. Może poddałabyś kilka inspiracji naszym czytelnikom na ten karnawał?

Spędziłaś w Brazylii kilka miesięcy.
Jaka jest ,,twoja” Brazylia?
Mimo wszystko wspaniała. W Brazylii najbardziej podobały mi się skrajności. Nic nie
było obojętne, szare czy nudne. Wszystko
i wszyscy zawsze pełni energii, choć nie
zawsze pozytywnej. „Moja” Brazylia to
przede wszystkim „kocioł emocji”.
A jak to ma się do życia w Polsce? Co powinniśmy przyjąć od Brazylijczyków?
Hmmm... Na pewno radość, taką codzienną i myślę, że warto by było docenić samego siebie, a także to, co jest „nasze”. Polacy
często traktują np. krajowe produkty, jako
gorsze od zagranicznych, często narzekają
na polską jakość. Brazylijczycy odwrotnie.
Ich filozofia życia polega m.in. na przekonaniu, że nasze (brazylijskie) nie znaczy
gorsze, przeciwnie – skoro jest to nasze to
automatycznie musi być najlepsze.
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JR
Szerzej o książce
w lutowym numerze Ochotnika

Inspiracji? Ba! Dużo tańca, koloru, radości
i spontaniczności!
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała an

OKO/Ochota
Piękna czterdziestoletnia
Mój znajomy redaktor naczelny twierdzi, że dobre pismo żyje
tyle ile przeciętny pies, czyli jakieś 10 lat. Po tym okresie zaczyna się okres odcinania kuponów od pomysłów sprzed lat.
Nie wiem czy tą psią regułę można zastosować do instytucji
kultury, ale coś w tym jest. Najlepsze placówki to te najmłodsze zwinnie poruszające wśród nobliwych, ale nieruchliwych
„dinozaurów”. OKO właśnie obchodzi 40 lat swego istnienia. „Już bliżej jest niż dalej” śpiewał „czterdziestolatek” , bo
40 urodziny są raczej powodem do refleksji i podsumowań, niż
porą beztroskiej fety. W PRLu OKO, tak jak inne ośrodki kultury,
miało „zaspakajać potrzeby kulturalne mieszkańców” i to zdanie świetnie oddaje
ducha reglamentowanej przez państwo kultury, której symbolem stał się uwieczniony
w „Rejsie” kaowiec. Na szczęście nie wszystko szło po myśli władzy ludowej i obok
kaowców, działali prawdziwi animatorzy i twórcy kultury.
Znacznie gorzej OKO i inne ośrodki kultury zniosły pionierską epokę kapitalizmu, choć
paradoksalnie było to z pożytkiem dla samej kultury. Aktywni ludzie kultury zyskali
możliwość swobodnego działania, co zaowocowało dynamicznym rozwojem społecznych instytucji kultury, fundacji, stowarzyszeń, niezależnych galerii i centrów kulturalnych. Działając na własną rękę nie musieli już naginać się do skostniałych struktur
i słuchać poleceń wyznaczonych z politycznego klucza „działaczy kultury”. Niestety
ci ostatni pozostali, a na efekty nie trzeba było długo czekać. Pamiętam, że kiedy
przyszłam do OKO trzy lata temu okazało się na przykład, że moi poprzednicy twierdzili, że 500 złotych rocznie na prowadzenie kółka modelarskiego dla najuboższych
dzieci przerasta finansowe możliwości Ośrodka (sic!!!).
Dziś czterdziestoletnie OKO, ma już za sobą ten kryzys wieku średniego. Choć dysponujemy od lat takim samym budżetem, okazało się, że stać nas nie tylko na wspieranie kółka modelarskiego, ale na całościowe zapewnienie równego dostępu do
naszej oferty kulturalnej niezależnie od wieku i grubości portfela. Większość naszych
zajęć jest niskopłatnych lub bezpłatnych, mamy nową infrastrukturę techniczną, stale powiększają się dotychczasowe filie i dynamicznie rozwija się nasze najmłodsze
dziecko – Magazyn Sztuk. Oczywiście to wszystko stało się możliwe dzięki wspaniałym
ludziom, którzy wlali w OKO nowe życie. Nie sposób wymienić ich wszystkich, ale na
pewno ich znacie z naszych zajęć, koncertów i innych projektów, no i oczywiście
z łam „Ochotnika”. To dzięki nim OKO zmieniło się w „piękną czterdziestoletnią”.

uwiecznione
w kadrze
w 2007 roku

Warszawski Piknik Rodzinny

Lato w mieście

Monika Bończa Tomaszewska
Dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty

Szanowni Państwo,
Z okazji Nowego Roku składamy
Państwu najserdeczniejsze życzenia
szczęścia,zdrowia,spokoju
i wzajemnej życzliwości, by ten
rok okazał się perspektywiczny.
Dla nas w Ośrodku Kultury Ochoty,
rok 2008, jest rokiem niezwykłym.
20 stycznia 2008, OKO skończy
40 lat. Wiele się przez ten czas
wydarzyło, wiele się zmieniło i mamy
nadzieję, że i w kolejnych latach także
wiele będzie się działo, nie tylko
w Ośrodku, ale dzięki naszej aktywności
na polu animacji kulturalnej naszej
dzielnicy. Bądźcie Państwo nadal
z nami, w Nowym 2008 Roku!
34/2008 OCHOTNIK

Nagroda od Rady m.st. Warszawy

Tydzień Kultury Chrzescijańskiej

Festiwal Etniczne Inspiracje
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Radomska 13”

”

Grudzień na „Radomskiej 13”

Przez cały grudzień na Radomskiej
szykowaliśmy się do świąt. Nasze
przygotowania rozpoczęły „Warsztaty Florystyczne” (8-9 grudnia). Ich
tematem przewodnim były dekoracje adwentowe i bożonarodzeniowe. Pod czujnym okiem mistrzyń
florystyki – p. Ewy Kossakowskiej
i p. Magdaleny Pacholak powstały
niezwykłe kompozycje. Podczas zajęć, jak zawsze, uczestnicy nie tylko
poznawali nowe techniki układania
kwiatów, ale też zaznajamiali się z historią bukieciarstwa, z minionymi, jak
i współcześnie obowiązującymi trendami. Ostatnie spotkanie było wyjątkowe nie tylko ze względu na bożonarodzeniowy nastrój, ale także za spra-
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wą p. Maurycego Seweryna, zastępcy Burmistrza
Dzielnicy Ochota, który
zaszczycił nas swoją
obecnością i brał czynny
udział w zajęciach, wykonując elegancki stroik.
Efekt grudniowych warsztatów był zadziwiający.
Dzięki bowiem florystom,
których
pomysłowość
nie zna granic, nasze
Centrum Artystyczne na
kilka dni zamieniło się w
świąteczną kwiaciarnię,
pełną uroczych, pachnących stroików, szyszek
w zabawnych zimowych
czapach i oryginalnego wieńca z… pop
-cornu. (Najbliższe Warsztaty Florystyczne
pt. „Kwiatowy prezent na walentynki” już
13 lutego 2008, zapraszamy!).
9 grudnia odbywała się też
„Tradycja po polsku” poświęcona ceramice. Mottem było przysłowie: „Garncarz z błota narobi złota”.
W ceramiczno-garncarską
przygodę wprowadziła pani
Dorota Jarecka z Muzeum
Etnograficznego w Warszawie, przybliżając historię tego rękodzieła. Później instruktorzy z pracowni ceramicznej
Angoba pokazali zgromadzonym, co można wyczarować ze zwykłego
kawałka gliny. Można było własnoręcznie wykonać
na kole garncarskim naczynie, pomalować
figurki
ceramiczne, bądź ulepić coś z samoutwardzalnej gliny. Ceramiczno-garncarska „Tradycja
po polsku” dawała też możliwość kupienia niepowtarzalnych prezentów gwiazdkowych. Warsztaty cieszyły
się dużym zainteresowaniem
dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Każdy był ciekawy, jak
„z błota można narobić dużo
złota”, bo przecież „nie święci
garnki lepią”. Impreza spotkała się z zainteresowaniem mediów (TVP3).
Następnego dnia odbył się
wernisaż prac uczestników
grup plastycznych naszego
Centrum oraz innych placówek na Ochocie – Magazynu Sztuk i Klubu Seniora
z ul. Baśniowej. Wernisaż uroz-
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maicił koncert Gospel w wykonaniu
uczestników poniedziałkowych zajęć
na Radomskiej. Prezentowane prace
stworzyły prawdziwie „Śnieżynkowy
pejzaż”. Tak pięknej, bajkowo białej zimy już dawno nie widzieliśmy za
naszymi oknami. Jeśli chcecie choć
na chwilę uciec od szarego miasta
i wędrować skrzącą się w śniegu wiejską drogą lub zachwycić się zimowym
lasem, koniecznie zajrzyjcie na Radomską. Śnieżynkowa ekspozycja przeniesie
Was w najpiękniejsze miejsca. Wystawa
będzie czynna do 18 stycznia.
Następnym krokiem ku Świętom były
zajęcia z „Ciastoterapii”, podczas której w atmosferze wigilijnych opowieści
i tradycji piekliśmy aromatyczne pierniczki. Rodzice i dzieci wyczarowali
z mąki, cynamonu i innych produktów,
pozostających ich tajemnicą, ciastka o
różnych kształtach i smakach.

Uwieńczeniem naszych przygotowań
przedświątecznych było „Vademecum
Sztuki Użytkowej” (15 grudnia), podczas
którego pod okiem p. Joanny Sztyber,
pakowaliśmy prezenty pod choinkę. W
ruch poszły nożyczki, wstążki, różnokolorowe papiery, etc… i zwykłe pudełka
przemieniły się w „artystyczne cacka”,
a ile było przy tym zabawy!
AC
Marta Rutkowska
Dorota Latos

OKO/filie
W SALONIKU U JANUSZA…
Naszym ostatnim muzycznym gościem cyklu „W saloniku u Janusza” w roku 2007
była Dorota Miśkiewicz. Przywiozła do
nas dobre samopoczucie, słońce na
twarzy i... genialnych
muzyków. Na scenie OKO murem za
nią stanęli: Tomasz
Kałwak (instrumenty
klawiszowe), Robert
Kubiszyn (bas, kontrabas), Robert Luty
(perkusja) i Marek Napiórkowski (gitara).
Utwory, które usłyszeliśmy nie były banalnymi piosenkami, pospiesznie zbudowanymi na triadzie harmonicznej. Piosenki Doroty są rozbudowanymi, pełnowartościowymi kompozycjami; kompozycjami, w których wrażliwy słuchacz z całą
pewnością odnalazł muzyczne fascynacje frontmanki: blues, be-bop, rythm
& blues, funky, jazz i szczypta rock&roll’a, słowem – czego dusza zapragnie! I nie
było mowy o eklektyzmie! To wszystko wpływy, które są w dobrym tonie każdego
szanującego się muzyka. A było ich kilku tego wieczoru na scenie.
W połowie koncertu zrobiło się bardziej akustycznie. Dorota zaprosiła na scenę
znanego wokalistę jazzowego, gospodarza wieczoru – Janusza Szroma. W duecie,
który razem „podali” naszej publiczności wyszło na jaw, że Janusz „ma poważne
trudności, by zrozumieć skłonności do łączenia rąk, życia i ust, i jeszcze to, że dwa
razy jest drożej”, a zaś Dorota wyjaśniała mu, że „We dwoje jest łatwiej i raźniej i
gwiazdy się widzi wyraźniej…” Miło też było usłyszeć „Piosenkę” Jerzego Wasowskiego w murach naszej szkoły noszącej imię tego wielkiego kompozytora.

„OSKAR I PANI RÓŻA”
Kilkanaście dni przed Bożym Narodzeniem, w kościele pw. Zwiastowania
Pańskiego przy ulicy Gorlickiej mieliśmy
okazję oglądać spektakl pt. „Oskar
i pani Róża”, oparty na książce Erica
Emmanuela Schmidta pod tym samym
tytułem. Przedstawienie przygotowali aktorzy teatru „Scena 07” w reżyserii
Grzegorza Jacha. „Oskar i pani Róża”
jest wzruszającą opowieścią o przyjaźni,
poświęceniu dla drugiego człowieka
oraz poszukiwaniu Boga. To historia bliska sercu każdego człowieka, mówiąca o radości oczekiwania na spotkanie
z Panem i smutku śmierci. Interpretacja
sceniczna teatru „Scena 07” zasługuje na kilka słów komentarza. Akcję
umiejscowiono wśród widowni, przez
co skrócono dystans dzielący aktorów
i widzów, grą świateł i słów stworzono
niezwykle intymną atmosferę, doskonale wprowadzającą do finału... cichego, skromnego, ale jakże podniosłego:
Boże Narodzenie. Chłopiec umiera,
a w ostatniej drodze towarzyszy mu kolęda „Cicha noc...”
Ala Godek
„Oskar i pani Róża” Erica Emmanuela Schmidta,
Teatr „Scena 07”, reż. Grzegorz Jach, wystąpili: Katarzyna Krakowiak, Patryk Rusinowski, Barbara Żebrowska. Spektakl zaprezentowano w ramach cyklu „Sobotnie koncerty w kościołach na Ochocie”.

W tym miejscu pozwolę sobię na dygresję skierowaną do rzeszy uczniów szkoły wokalnej im. Jerzego Wasowskiego, których dostrzegłam zgromadzonych
w pierwszych rzędach naszej sali koncertowej: Dorota Miśkiewicz nie z przypadku jest wokalistką. Nie z przypadku, bo – podkreślam – oprócz wychowania się
w muzykalnej rodzinie Miśkiewiczów (ojciec – saksofonista jazzowy, brat – perkusista) Dorota jest przede wszystkim muzykiem. Ukończyła Warszawską Akademię
Muzyczną w klasie skrzypiec. Koncert w OKO odzwierciedlił dojrzałość muzyczną wokalistki. Jest pewna i świadoma wartości swoich kompocyji, co podkreśliła
podczas koncertu swoboda, z jaką artystka występowała.
Ewa Kessler

PRZYGODA Z JASEŁKAMI
W Święta Bożego Narodzenia na kanale TVN Religia, wyemitowany został
program z udziałem dzieci uczęszczających na zajęcia „Teatrzyk Malucha”.
Mali aktorzy pod opieką Iwony Prugar-Fiodorowicz, przedstawili „Bajkowe jasełka”, w których oprócz postaci
biblijnych wystąpiły również te znane
z bajek, jak np. Czerwony Kapturek,
Kopciuszek, Jaś i Małgosia czy Królowa
Śniegu. Nagranie odbyło się w podziemiach Kościoła Kamedułów na Bielanach. Dzieci, pod okiem pani Iwony,
fantastycznie grały, bawiąc się jednocześnie, chociaż zaskoczył je fakt, że
do wyprodukowania kilkunastominutowego programu potrzebny jest cały
dzień i sztab pracujących przy nim ludzi. Ale co przygoda, to przygoda!
Bartek Guentzel

34/2008 OCHOTNIK

9

SURMA
JAK NA OCHOCIE ŚWIĘTOWALIŚMY MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA...
giki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
Trzeba przyznać, że z roku na rok jest to
coraz bardziej uroczyste spotkanie.

Stało się to już tradycją, że każdego
roku w grudniu organizowane jest na
Ochocie, pod patronatem Burmistrza
Dzielnicy, Święto Wolontariusza, którego celem jest krzewienie wśród lokalnej społeczności idei bezinteresownej
pomocy. Inicjatorem Święta jest Klub
Osiedlowy SURMA, filia Ośrodka Kultury Ochoty. Tym razem odbyło się ono
4 grudnia w budynku Akademii Pedago-

fot. Paulina Borzecka

Podczas części oficjalnej – powitany przez
rektora Akademii prof. Adama Frączka –
burmistrz Maurycy Wojciech Komorowski,
wręczył podziękowania wolontariuszom
najbardziej zasłużonym dla dzielnicy.
Wśród nich znaleźli się wolontariusze z Klubu Osiedlowego SURMA, Zespołu Szkół
im. inż. S. Wysockiego d. „Kolejówka” oraz
Zespołu Szkół nr 83. Następnie dyrektorzy poszczególnych instytucji – Akademii
Pedagogiki Specjalnej, Ośrodka Kultury
Ochoty, Ośrodka Pomocy Społecznej
dzielnicy Ochota, Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym „Echo”
– dziękowali za zaangażowanie wolontariuszom, bez których wiele codziennych
działań danej placówki nie zostałoby zrealizowanych. Tę część spotkania uświetniły swoim występem dwa chóry: Akademii
Pedagogiki Specjalnej oraz XXI Liceum
Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja.
Na zakończenie wszyscy zebrani obejrzeli
prezentację multimedialną przygotowaną przez uczniów XLVIII Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego.
Po oficjalnej części można było wziąć
udział w mikołajkowych warsztatach
plastycznych lub odwiedzić stanowiska
różnych instytucji i porozmawiać z wolontariuszami.
Do zobaczenia za rok na V Dzielnicowym
Święcie Wolontariusza czyli Wolontariat
z Ochotą, którego gospodarzem będzie
Ośrodek Kultury Ochoty.

burmistrz Dzielnicy Ochota
Maurycy Wojciech Komorowski

Małgorzata Tomaszewska
Agnieszka Matan
z redakcji Gazetki Osiedlowej „GO!”
Klub Osiedlowy SURMA
filia Ośrodka Kultury Ochoty

„ZWIERZĘ/NIA” ORAZ „OCZAMI DUSZY”
Towarzystwo Opieki Nad Artystami w tym roku akademickim zorganizowało już dwa spotkania. Pierwszym z nich była wystawa rysunków i szkiców Agnieszki Miareczko, pt „Zwierzę/nia”, której wernisaż
odbył się 19 października 2007, o godz. 18.00. Agnieszka Miareczko tworzy rysunki niezwykłe, powściągliwe w formie, alegoryczne i autonomiczne. Jej prace przykuwają uwagę i zachwycają zarówno najmłodszych, jak i osoby starsze. Wystawa ta pokazała także, jak bardzo wartościowe są prace osób,
których – z różnych powodów, m.in. zdrowotnych – nie podejrzewamy o plastyczną twórczość.
Sądzę, że każdy, kto znalazł się w SURMIE tego wieczora poczuł siłę wyrazu prac p. Miareczko. Te
niezwykłe wrażenia zawdzięczaliśmy również innej osobie – p. Małgorzacie Lateckiej, z której to inicjatywy wieczór się odbył.
Natomiast połowie listopada TONA zorganizowała wieczór poetycko-muzyczny połączony z wystawą rzeźby oraz fotografii. Bohaterami tego wieczoru byli Anna Wiejak (autorka wierszy i fotografii),
Jacek Stadnik (oprawa muzyczna, śpiew) oraz brat poetki Zbigniew Wiejak (rzeźbiarz), którego reprezentowały jego rzeźby w drewnie. Dla zgromadzonych licznie gości, była to chwila zadumy, podczas
autor – Agnieszka Miareczko
której mogli dać się urzec grze słów, dźwięków, znaczeń, świateł i cieni – a wszystko to w jesiennej
tonacji utrzymane. „Oczami Duszy” widzieliśmy nimfy spacerujące wśród mgły i spadających liści. Rozmawialiśmy bez słów, wyciszeni i otuleni sztuką.
Następne spotkanie w ramach TONY już 18 stycznia 2008.

Agata Gajda, koordynator TONA

TONA, czyli Towarzystwo Opieki Nad Artystami to projekt realizowany przez Klub Osiedlowy SURMA, filię Ośrodka Kultury Ochoty. Adresowany jest do artystów
amatorów, czyli każdego, kto ma jakąś ciekawą pasję lub zdolności i chciałby je zaprezentować. Jeśli malujesz, piszesz wiersze lub w jakikolwiek inny sposób
zajmujesz się sztuką – jesteśmy chętni do współpracy!
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WYSTAWA MALARSTWA I GRAFIKI PT. „SPOTKANIE ŚRODEK – POŁUDNIE”
W sobotę 15 grudnia w Galerii Wodozbiór w Łazienkach Królewskich odbył się
wernisaż malarstwa i grafiki artystów plastyków ze środowisk twórczych Bielska-Białej i Warszawy. Prezentacja ta jest kontynuacją wystaw z cyklu „Spotkania” prezentujących dorobek twórczy artystów z Bielska-Białej, Cieszyna
i Krakowa. Obecna prezentacja została poszerzona o udział trzech artystów
warszawskich – jest to swego rodzaju próba skonfrontowania wizji artystycznych ludzi z południa i środka kraju. Konfrontacja mocno zindywidualizowanych postaw twórczych, więc bardzo trudna.
Tegoroczna impreza odbywa się pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty
i została przygotowana przez Magazyn Sztuk we współpracy z Łazienkami
Królewskimi.
Artyści biorący udział:
środek – Wojciech Kubrakiewicz, Aleksander Laszenko, Marek Zając
południe – Tomasz Klon, Grzegorz Madej, Tadeusz Król, Dariusz Marszałek,
Agnieszka Szczygielska, Piotr Tomalik, Ernest Zawada, Dariusz Fodczuk
Wystawa dostępna do 15 stycznia 2008 roku, Galeria Wodozbiór, Łazienki Królewskie. Serdecznie zapraszamy.
Marek Ejsmond-Ślusarczyk

Marek Zając, Przez noc, olej, płótno, 2006 r.

fotorelacja z wernisażu jest do obejrzenia na stronie www.magazynsztuk.pl – dział „wydarzenia”

JEŚLI HARMONIJKA W WARSZAWIE
TO TYLKO NA RAKOWCU
Jesteśmy jedynym w Warszawie ośrodkiem, gdzie można nauczyć się grać na
harmonijce ustnej. Po zeszłorocznych doświadczeniach warsztatowych wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i zapraszamy od Nowego Roku na półroczny cykl warsztatów „Harmonijka bez
tajemnic” w ramach Akademii Artystycznych Umiejętności, realizowanych od
stycznia do czerwca 2008 r. Na warsztatach będzie można zdobyć umiejętność
gry na harmonijce ustnej oraz doskonalić
dotychczasowe umiejętności pod okiem
mistrza, Łukasza Rumpla, wirtuoza gry na
tym instrumencie.
Łukasz Rumpel zajął wysoką, czwartą
pozycję w ankiecie Blues Top kwartalnika „Twój Blues”, w kategorii Harmonijkarz
Roku – Polska. Jest laureatem konkursów
harmonijkowych takich jak: Bydgoszcz
Harmonica Meeting, Toruń Blues Harmonica Top czy Zaczarowany Świat
Harmonijki. Zdobył liczne wyróżnienia
indywidualne na festiwalach zespołów
bluesowych. Występował z takimi zespołami jak Nocna Zmiana Bluesa, Boogie
Boys, Monkey Buisness, Kłusem z Blusem,

– kurs przeznaczony dla młodzieży
od 15 roku życia
– zajęcia w grupach dla zaawansowanych i początkujących
– zaświadczenie ukończenia kursu
doszkalającego
terminy zajęć:
19 stycznia, godz. 10.00,
16 lutego, 15 marca, 19 kwietnia,
17 maja, 14 czerwca
Łukasz Rumpel

Tipsy Drivers oraz amerykańskimi muzykami jak Bob Morgolin. Na co dzień występuje z własnym zespołem Teenage Beat
(www.teenagebeat.pl) wykonującym jumpową, kalifornijską odmianę bluesa
oraz zespołem Blues Menu. Regularnie pisze do pisma „Twój Blues” artykuły o historii
harmonijki oraz przedstawia biografie muzyków grających na tym instrumencie.
W programie zajęć m.in.: style muzyczne (blues, rock, folk i inne), zagadnienia
praktyczne (np. gra przez wzmacniacz),
zajęcia teoretyczne (rozmaite techniki
gry). Warsztaty zakończy wspólny koncert z udziałem mistrzów-harmonijkarzy.
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koszt:
pojedyncze zajęcia: początkujący – 50 zł
zaawansowani – 70 zł
cały kurs: początkujący – 250 zł
zaawansowani – 350 zł
(opłata w dniu rozpoczęcia ze zniżką)
Liczba miejsc ograniczona!

DK „Rakowiec”
ul. Wiślicka 8
tel.: (0 22) 823 66 97
fax: (0 22) 823 66 72
www.rakowiec.art.pl
rakowiec@oko.com.pl
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filie
STYCZEŃ

RANDW to cykl spotkań rodzinnych opartych na metodach animacji i pedagogiki zabawy. Każde spotkanie ma swój temat, któremu podporządkowane są zabawy plastyczne, ruchowe, z dramy itp. Często dodatkowym elementem jest krótki wykład, przybliżający różne fakty i ciekawostki związane z tematem. W spotkaniach uczestniczy rodzina, czyli dziecko z opiekunem (rodzicami,
dziadkami, wujkiem lub ciocią, ew. starszym rodzeństwem). Ma to
na celu zintegrowanie rodziny, często jest to jedna z nielicznych
okazji, by dziecko pobawiło się z rodzicami, dziadkami, zobaczyło ich w nowej dla nich sytuacji. Jest to również okazja do zintegrowania całego środowiska lokalnego, wyłonienia osób aktywnych, którzy mają potrzebę zrobienia czegoś
dla społeczności lokalnej. Jest
wreszcie okazją,
by dowiedzieć
się co jest problemem lub potrzebą okolicznych mieszkańców. W styczniu
rozpoczyna się
nowy,
roczny
cykl dotyczący
świata zwierząt.
Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu, ich organizatorami
są
Klub
Osiedlowy SURMA, Filia
Ośrodka Kutury
Ochoty oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
„Białobrzeska”.

NOWY CYKL! NOWY CYKL! NOWY CYKL! NOWY CYKL!
12
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05.I

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
wieczór kolęd a capella w wykonaniu zespołu „Avocado”
kościół Zwiastowania Pańskiego przy ul. Gorlickiej 5/7
godz. 19.30, wstęp wolny

10.I

KABARET POD EGIDĄ
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, cena biletów 30 zł;
sprzedaż biletów: kasa OKO, ul. Grójecka 75;
rezerwacja tel.: (0 22) 822 48 70, (0 22) 822 93 69

12.I

RANDW, czyli RODZINNA ANIMACJA NAPRAWDĘ DLA WSZYSTKICH
„Najszybsi, najwięksi, najciężsi”
Klub Osiedlowy SURMA, ul. Białobrzeska 17
godz. 11.30, wstęp wyłącznie za zaproszeniami,
które można odbierać w dniach: 9 i 10 stycznia
w godz. 16.00-19.00 w Klubie SURMA

12.I

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
„Wieczór kolęd”
recital Moniki Grajewskiej z zespołem
kościół św. Jakuba Apostoła, przy pl. Narutowicza
godz. 20.00, wstęp wolny

13.I

TRADYCJA PO POLSKU
„Krawiec sługa boży jednemu odkroi, drugiemu dołoży”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, wejście C
godz. 12.30, wstęp wolny

13.I

RODZINNE ZABAWY TANECZNE
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 12.30-13.30; wstęp wolny

13.I

XIII OCHOCKIE SPOTKANIE HISTORYCZNE
„Ochota rzemieślników”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 17.00, wstęp wolny

14.I

JAZZ W OKO
„W Saloniku u Janusza” koncert pn. „Impresje uczuciowe
i historyczne”, promujący książkę „Małżeństwa królewskie”,
w wykonaniu Krzysztofa Ścierańskiego i Jerzego Beseli
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, cena biletów: 10 zł; sprzedaż biletów
w kasie OKO, tel.: (0 22) 822 48 70, (0 22) 822 93 69

17.I

KABARET POD EGIDĄ
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 20.00; cena biletów 30 zł;
sprzedaż biletów: kasa OKO, ul. Grójecka 75;
rezerwacja tel.: (0 22) 822 48 70, (0 22) 822 93 69

18.I

WIECZORY BARDÓW
koncert zespołu „Stare Dobre Małżeństwo”,
w składzie: Krzysztof Myszkowski, Wojciech Czemplik,
Andrzej Stagraczyński i Ryszard Żarowski
sala kina „Ochota”, ul. Grójecka 65
godz. 19.00, cena biletów: w przedsprzedaży – 25 zł, w
dniu koncertu – 30 zł; sprzedaż biletów: OKO ul. Grójecka
75, tel.: (0 22) 822 48 70, (0 22) 822 93 69, kasy EVENTIM (dawny ZASP), Al. Jerozolimskie 25,
tel.: (0 22) 621 94 54, kasa kina „Ochota”, ul. Grójecka 65

19.I

AKADEMIA ARTYSTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI
„Harmonijka bez tajemnic”
warsztaty – szkoła gry na harmonijce
dla każdego, prow. Łukasz Rumpel
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 10.00, warsztaty odpłatne

19.I

DZIECIĘCE SPOTKANIA LITERACKIE
„Chcę jeść prawdziwą zieleninę”
Przygody upartego Emila ze Smalandii.
OKO, ul Grójecka 75, godz. 11.00, wstęp wolny

OKO
filie
STYCZEŃ

NIE SPĘDZAJ ZIMY SAMA W DOMU

TANIEC ORIENTALNY
zajęcia pokazowe
EAT, ul. Radomska 13/21, wejście C
godz. 18.30, wstęp wolny; zapisy i informacje
pod nr tel.: (0 22) 659 43 79

19.I

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
„Góralski karnawał”
w programie: warsztaty plastyczne, występ zespołu góralskiego
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.00-15.00, wstęp wolny

20.I

WARSZAWSKIE HISTORIE
„Skok na blok”
zajęcia twórcze z wykorzystaniem architektury blokowisk.
budowanie największego bloku w Warszawie.
OKO, ul Grójecka 75, godz. 11.00

20.I

GALA JUBILEUSZOWA OŚRODKA KULTURY OCHOTY
z okazji 40-lecia Ośrodka wystąpią m.in. zespoły
z OKO oraz koncert zespołu „Grupa Mo Carta”
sala Biblioteki Narodowej, al. Niepodległości 213
wstęp za zaproszeniami

20.I

KABARET POD EGIDĄ
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 20.00; cena biletów 30 zł;
sprzedaż biletów: kasa OKO, ul. Grójecka 75;
rezerwacja tel.: (0 22) 822 48 70, (0 22) 822 93 69

24.I

SPOKO w OKO
Nowy cykl: „OKO W OKO Z NATURĄ”
„ Ogień – ogniomistrz – ognisko.”
Wstęp wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu
telefonicznym lub mailowym w czwartek
poprzedzający spotkania w godz. 9.00-16.00.
Liczba miejsc ograniczona.
OKO, ul Grójecka 75, godz. 11.00

26.I

VADEMECUM SZTUKI UŻYTKOWEJ
„Biżuteria – komplety”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 12.00, koszt: 75 zł od osoby; zapisy
do 24 stycznia osobiście lub tel.: (0 22) 823 37 56,
e-mail: radomska13@oko.com.pl

26.I

WIECZORY BARDÓW
koncert Jacka Kleyffa z „Orkiestrą Na Zdrowie”
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 19.00, cena biletów: 10 zł; sprzedaż biletów
w kasie OKO, tel.: (0 22) 822 48 70, (0 22) 822 93 69

26.I

OCHOCKI BAL KOSTIUMOWY DLA NAJMŁODSZYCH
zabawa z wodzirejem, konkursy i niespodzianki
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 16.00, wstęp wolny

27.I

KABARET POD EGIDĄ
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 20.00; cena biletów 30 zł;
sprzedaż biletów: kasa OKO, ul. Grójecka 75;
rezerwacja tel: (0 22) 822 48 70, (0 22) 822 93 69

31.I

PODRÓŻ W KRAINĘ HERBATY
„Herbata po angielsku”
„Radomska13”, ul. Radomska 13/21, godz. 18.30, wstęp wolny

31.I

XIV OCHOCKIE SPOTKANIE HISTORYCZNE
„Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i jego siedziba”
spotkanie poprowadzi dr Zbigniew Wielogórski
z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Opowie on
o powstaniu budynków przy ulicy Pasteura i ich losach oraz
pokaże archiwalne zdjęcia
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 17.00, wstęp wolny

03.II

– DOŁĄCZ DO NAS!
to hasło grupy pań jednego z ochockich osiedli. Jeśli chcesz w grupie
wybierać się na wycieczki, jeśli chcesz uczyć się wspólnie angielskiego, jeśli chcesz razem z innymi gimnastykować się, zapraszamy do
nas. Program ustalamy wspólnie – Ty też możesz coś zaproponować!
Klub Kobiet „Białobrzeska” to:
– integracja i wzajemna pomoc sąsiedzka
– możliwość miłego spędzenia czasu
– wspieranie się w działaniach i w życiu
Spotkasz nas w każdą środę w godz. 17.00-18.00 w Bibliotece nr 33
przy ul. Białobrzeskiej 21. Bliższych informacji możesz także zasięgnąć
pod nr tel.: (0 22) 823 04 32, e-mail: grazyna.gnatowska@oko.com.pl

OCHOCKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE
OCHOTA RZEMIEŚLNIKÓW
XIII Ochockie Spotkanie Historyczne dotyczyć
będzie fachu rzemieślniczego i jego obecności w dzielnicy Ochota. Gorseciarki, szewcy
i krawcy a nawet zegarmistrzowie: czy grozi im
wyginięcie? Dlaczego rody rzemieślnicze wolą
posługiwać się narzędziami pochodzącymi sprzed wojny, a nie inwestować w nowoczesne technologie? Zapraszamy Państwa na pokaz
slajdów i dyskusję o wyrobach rękodzielniczych. Poprowadzi je dziennikarka i przewodniczka miejska, wnuczka szewca, Sylwia Chutnik.
13 stycznia (niedziela)
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
godz. 17.00, wstęp wolny
WYDZIAŁ CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO I JEGO SIEDZIBA
XIV Ochockie Spotkanie Historyczne poprowadzi dr Zbigniew Wielogórski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Opowie on o
powstaniu budynków przy ulicy Pasteura i ich losach oraz pokaże archiwalne zdjęcia.
3 lutego (niedziela)
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
godz. 17.00, wstęp wolny
Przy okazji…
chciałabym zaprosić na wystawę ukazującą dzieje Wydziału Chemii do wybuchu
II wojny światowej. Wystawę „Uniwersytecki Gmach Chemii – plany i ich realizacja” można
oglądać od 15 stycznia 2008 do 15 lutego 2008, w holu Wydziału Chemii, ul. Pasteura 1, od
poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00, w soboty w godz. 9.00-16.00, wstęp wolny.

Gabriela Gab

KURS TAŃCA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
instruktor – Paweł Sumało

w wersji użytkowej proponujemy:
– tańce dyskotekowe (samba, disco, swing)
– tańce standardowe
(walc angielski, walc wiedeński, tango)
– tańce latynoamerykańskie
(cha-cha, rumba, rock and roll, salsa)

Radomska 13/21
tel. (0 22)659 43 79, 823 37 56
spotkanie w każdą niedzielę
godz. 18.00-19.15
koszt: 80 zł miesięcznie
20 zł wejście jednorazowe
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Radomska 13”

”

„RADOMSKA 13” W STYCZNIU
Z nowymi siłami, nową energią, nowymi pomysłami i nowym zapałem zabieramy się do pracy w Nowym Roku. Przed nami, jak
zwykle, sporo wyzwań – warsztaty, wystawy, imprezy cykliczne. Już 13 stycznia kolejna „Tradycja po polsku”. Tym razem będzie
nam przyświecało przysłowie „Krawiec sługa boży jednemu odkroi, drugiemu dołoży.”
Podczas warsztatów „Vademecum Sztuki Użytkowej” uczestnicy będą wykonywać komplety biżuterii. Spotkamy się również
podczas kolejnych „Ochockich Spotkań Historycznych”.
Będziemy wspólnie kolędować i świętować z Babciami i Dziadkami oraz udamy się w herbacianą podróż do Anglii.
Życzymy wszystkim wielu wspaniałych, radosnych i twórczych zdarzeń w całym Nowym Roku. Zapraszamy na Radomską 13.
Z nami Nowy Rok będzie pełen nowych pomysłów na każdy dzień.
Zespół Centrum Artystycznego „Radomska 13”

TRADYCJA PO POLSKU
„Krawiec sługa boży jednemu odkroi, drugiemu dołoży”
„Tradycyjne rzemiosła, zawody, specyficzne umiejętności wytwórcze żyją i są przekazywane
z pokolenia na pokolenie tak długo, dopóki są użyteczne, dopóki służą społeczności”. Nie ulega
wątpliwości, że zawód krawca do takich należy, szczególnie w okresie karnawału, kiedy wybieramy się na zabawy, bale, parady i potrzebujemy niepowtarzalnego stroju lub fachowej porady.
Przyjdźcie do Centrum Artystycznego „Radomska13”, a poznacie zawód krawca i bursztyniarza. Dowiecie się o strojach na różne okazje i biżuterii z bursztynu. Na warsztatach artystycznych
wykonacie naszyjniki, ozdoby i dodatki do strojów. Na zakończenie wszyscy weźmiemy udział
w paradzie, zabawach i balu karnawałowym. Nie zapomnijcie o strojach karnawałowych!
13 stycznia (niedziela), godz. 12.30
Wstęp wolny!
VADEMECUM SZTUKI UŻYTKOWEJ – BIŻUTERIA...
Jeżeli marzysz o naszyjniku, kolczykach, bransoletce, których nie można kupić w sklepie, to
właśnie u nas zrealizujesz te marzenia. Zapraszamy do Centrum Artystycznego „Radomska 13”
na kolejne warsztaty w ramach „Vademecum Sztuki Użytkowej”. Tym razem pod okiem Joanny Sztyber uczestnicy wykonają wyjątkowe komplety biżuterii – wieczorowych i codziennych z użyciem pereł i koralików szklanych. Każdy uczestnik otrzyma 2 komplety zrobione przez siebie.
26 stycznia (sobota), godz.12.00
koszt: 75 zł od osoby
zapisy do 24 stycznia osobiście lub telefoniczne
Liczba miejsc ograniczona!
PODRÓŻ W KRAINĘ HERBATY – HERBATA PO ANGIELSKU
Picie herbaty jest jedną z narodowych tradycji Anglików. Angielski sposób parzenia i picia napoju herbacianego bazuje na czarnych, wysoko ekstraktowych mieszankach południowo-azjatyckich o ostrym smaku, sporządzanych głównie z herbat indyjskich
i cejlońskich.
Chcesz dowiedzieć się więcej o uprawach, produkcji i ceremonii parzenia herbaty w Anglii oraz posmakować tej „drogocennej
rosy” przyjdź na Radomską!
31 stycznia (czwartek), godz. 18.30, wstęp wolny!

TANIEC ORIENTALNY NA RADOMSKIEJ
Poczuj się księżniczką z „Baśni tysiąca i jednej nocy”! Poznaj orientalną muzykę!
Odkryj swoją kobiecość! Bądź czarująca i powabna! Spróbuj TAŃCA BRZUCHA!
Pokażemy ci, że jesteś piękna! Rozkwitnij…
Zapraszamy na zajęcia tańca brzucha, które poprowadzi Małgorzata Pszczółkowska – na co
dzień studentka filologii polskiej.
pierwsze zajęcia pokazowe: w EAT, 19 stycznia (sobota)
godz. 18.30, wstęp wolny
zapisy i informacje pod nr tel.: (0 22) 659 43 79
www.radomska13.art.pl
ul. Radomska 13/21
tel.: (0 22) 823 37 56,
e-mail: radomska13@oko.com.pl
www.radomska13.art.pl
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Seniorzy
RÓŻE I DUKATY, CZYLI SENIORSKIE KLIMATY NA RAKOWCU
Jesienne wieczory sprzyjają spotkaniom towarzyskim. Do Klubu Seniora
w DK „Rakowiec” chętnie przychodzą we wtorkowe i piątkowe popołudnia wieloletni członkowie i, zawsze serdecznie witani, nowi goście. Jest tu zwykle gwarnie,
wesoło, często bardzo ciekawie.
Jedno z nadspodziewanie udanych spotkań miało miejsce 4 grudnia. Był to wieczór,
kiedy odbył się Konkurs Klubowy na opowieść-wspomnienie pt. „Dobrze pamiętam…”. Pięcio-ośmiominutowe opowieści zaprezentowało 8 osób. Jury oceniało:
atrakcyjność treści, formę przekazu, umiejętność zaciekawienia słuchaczy. Wrażenie ogólne oceniali słuchacze wyrażając swoją opinię siłą i czasem trwania owacji.
Wszystkim zapadła w pamięć opowieść o niezwykłej radości ze skromnego prezentu „od Mikołaja” (drewniany wózeczek zakupiony na targu i torebka cukierków),
którym jedna z klubowiczek w biednych wojennych czasach obdarowała swojego
małego kuzyna.
Duże zainteresowanie wzbudziła opowieść o podróży do Paryża „uatrakcyjniona”
pomyleniem autokarów na postoju, w czasach kiedy nie było jeszcze telefonów komórkowych, także opowieści o zdarzeniach zagrażających życiu własnemu lub najbliższych osób podczas wojny, o spotkaniu z rekinem na plaży w Australii, o ciekawym
poznaniu swego towarzysza życia.
W opinii słuchaczy i jury najbarwniejszą opowieść zaprezentowała nestorka Klubu,
pani Irenka Dębicka. Pięknie przekazana w formie przewidzianej przez regulamin konkursu, czyli „opowiedziana prozą”, opowieść ta została niegdyś napisana wierszem.
Zapraszam do przeczytania o przygodzie, której bohaterką jest autorka, niezbyt
grzeczna dziewczynka sprzed siedemdziesięciu lat. Pani Irenka, osoba nietuzinkowa
nosi w pamięci wiele ciekawych i zabawnych opowieści. Warto ocalać od zapomnienia takie małe historie; przecież są one kwiatami na melanżu naszego życia.
Grażyna Rowińska

Wigilia na Baśniowej
Gwiazdo Betlejemska prowadź go przez świat,
żeby razem z nami przy tym stole siadł,
strudzonemu zmęczonemu pomóż iść,
bo samotny nikt nie może zostać dziś.
Kilka dni przed klubową Wigilią na Baśniowej trwają gorące przygotowania. Niemal wszyscy włączają się dekorowania sali,
ruch nieprawdopodobny: sprawniejsi wspinają się na krzesła, aby zawiesić girlandy,
panowie montują lampki, a panie „działają
z parteru”, wskazując paluszkiem (jakże w
tym momencie ważnym), gdzie przydałoby
się umieścić jakąś gwiazdkę czy gałązkę.
Wreszcie, gdy sala jest już w pełni udekorowana, a choinka przyozdobiona, można
odpocząć przy herbatce i ciasteczkach oraz
skupić się na ostatnich ustaleniach organizacyjnych: termin, ustawienie stołów, ich
dekoracja, menu, lista gości czy lista obowiązków. Chętnych do organizacji nigdy
nie brakuje, ale chciałabym nadmienić, że od
wielu lat niezmiennie angażują się seniorki:
Zosia Bigda, Genia Gawęcka, Marysia Kowalczyk, Marylka i Tadeusz Ziółkowscy
oraz Małgosia i Jasio Ładziakowie. Również
i w tym roku stanowili jądro grupy przygotowującej nasze wigilijne przyjęcie.
Wreszcie nadszedł ten dzień, ten jeden
w roku. Na pięknie udekorowanych stołach
– smakowite dania, a wokół nich wszyscy,
którzy mieli być. Goście bowiem dopisali
i to z prezentami! Wśród przybyłych był

p. Krzysztof Kruk, zastępca burmistrza naszej dzielnicy, p. Bożena Majewska, naczelnik Wydziału Kultury, p. Danuta Wajszczyk
z Ośrodka Kultury Ochoty, p. Zdzisława
Zochowska z PKPS, p. Janina Pytka (Klub
Seniora „Słupecka”), p. Jarek Grzegrzółka
(DK „Rakowiec”) i inni. Gości ciepło powitał
Jacek Malinowski, złożyliśmy sobie nawzajem życzenia. Potem oglądaliśmy spektakl
specjalnie na tę okazję przygotowany, rozpoczynający się kolędą „Wśród nocnej ciszy”, zaśpiewaną notabene przez wszystkich
seniorów. Na zakończenie spektaklu ksiądz
wygłosił kilka uroczystych słów, nawiązując
do Ewangelii św. Łukasza, po czym podzieliliśmy się opłatkiem. Ta chwila była wzruszająca dla wielu seniorów. Niejednemu kręciła
się łza w oku, ponieważ w naszym gronie
jest wiele osób samotnych i właśnie ta klubowa Wigilia jest dla nich jedyną i przywołuje
wspomnienia z dawnych lat.
Teraz samotni, niekiedy prawie niezauważalni, nikomu niepotrzebni, zagubieni
w rozpędzonym świecie współczesności
i nowoczesności. Usiłują w tych nowych realiach codzienności odnaleźć się. Nasz Klub
Seniora pomaga im w tym, przez co staje
się ich drugim domem. Mogą tu przecież
rozwijać swoje zainteresowania plastyczne,
malarskie, dziewiarskie, ceramiczne, etc.
W Klubie też zawiązują się przyjaźnie i
związki małżeńskie, szkoda tylko, że często
są podyktowane względami ekonomicznymi, bo przecież co dwie emerytury, to nie
jedna, nie mówiąc już o prawdziwym bogactwie – dwóch mieszkaniach.

Wąsy cioci
Kiedy rodzice chcieli odpocząć ode mnie
Do wujostwa mnie wieźli: było tam przyjemnie
Gdy wuj w sprawach służbowych jeździł do Warszawy
Obcy Pan się pojawiał, lecz dla jakiej sprawy?
Z mą ciocią szli na piętro i drzwi zamykali.
Co oni tam robili? Może rozmawiali?
Zapytałam gosposi, co też się tam dzieje?
Nic nie powiedziała – straciłam nadzieję.
Do pokoju nad gankiem okno było otwarte,
Wejście tam po kolumnie okazało się łatwe.
Ujrzawszy portret cioci – wszystko zrozumiałam!
Na moje zapytania odpowiedź dostałam!
Był to prezent cioci na wuja imieniny
Czemu mi nie zdradzili, dla jakiej przyczyny?
Byłam na nich tak wściekła, że mnie pominęli…
Czyżby nic zaufania do mnie już nie mieli?
Sama ten portret skończyć więc postanowiłam
I bardzo prędko zaraz to zrobiłam.
Czarną farbą brodę i wąsy długie aż za uszy
Udało się namalować! Czułam radość w duszy!
Właśnie malarz się zjawił i na górę wchodzili,
Po kolumnie zjechałam – nic nie zobaczyli…
Prędko wody gosposiu, bo pani zemdlała!
(A zatem moja psota świetnie się udała)
Ciocia płacząc biegła z piętra,
malarz trzymał ją za rękę.
Właśnie wuj wrócił – gdy to ujrzał,
pewno poczuł w sercu mękę.
Kim Pan jest? Co tu robi?
Niech mi wytłumaczy!
Ja nie rozumiem co to wszystko znaczy?!
Poszli obaj na górę, wszystko sobie powiedzieli.
Portret wisiał w salonie jeszcze tej niedzieli.
Znajomi podziwiali malarskie me zdolności;
Wuj wszystko mi wybaczył –
nie było w nim złości.
Ciocia zaś była wściekła i mamie powiedziała,
Abym nigdy już więcej do
nich nie przyjeżdżała!
Irena Dębicka

Hanyśka
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MIGAWKI
Z CZTERDZIESTU
LAT

