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SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
27 marca 2010 (sobota) o godz. 18.00 w kościele św. Jakuba Apostoła przy pl. Narutowicza odbędzie się koncert pieśni wielkopostnych
pt. „Rozmyślajmy dziś”. Wystąpi chór Archikatedry Warszawskiej pod
dyr. Dariusza Zimnickiego. Zapraszamy.
CHÓR ARCHIKATEDRY WARSZAWSKIEJ powstał w 1983 roku, pod patronatem
Prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa. Założycielem i pierwszym dyrygentem Chóru w latach 1983-2004 był ks. prof. Andrzej Filaber. Od 2004 r.
dyrygentem jest Dariusz Zimnicki. Chór zdobył wiele nagród i wyróżnień.

27 marca 2010 (sobota), godz. 18.00
„Rozmyślajmy dziś” – koncert pieśni wielkopostnych
kościół św. Jakuba Apostoła przy pl. Narutowicza
wstęp wolny

XXXV OCHOCKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE
Uwaga, uwaga, pasażerowie specjalnego lotu „Ochockich Spotkań
Historycznych” proszeni są o udanie się do Centrum Artystycznego
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21. Podczas niezwykłej podróży
w przeszłość poznają Państwo historię lotniska na Okęciu i na Polu
Mokotowskim, sylwetki wybitnych ludzi związanych z tym miejscem,
anegdotki i zabawne zdarzenia, będą stare zdjęcia i pamiątki.
Kapitanem naszego lotu będzie pan Mariusz Kłosowski – od 36 lat
związany z lotnictwem, kustosz Muzeum Linii Lotniczej PLL LOT, sędzia
sportów samolotowych w lataniu rajdowym i precyzyjnym, autor ponad 200 artykułów o tematyce lotniczej, członek „Museum of Flight”
w Seattle (USA). Serdecznie zapraszam.
Gabriela Gab
14 marca 2010 (niedziela), godz. 17.00
„Loty z Ochoty, czyli historia lotniska”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
wstęp wolny

MORZA I OCEANY
31 marca 2010 o godz. 17.30 w Centrum Artystycznym „Radomska 13” odbędzie się otwarcie wystawy plastycznej „Morza i Oceany”. Nasza planeta
zwana jest również Błękitną Planetą, ponad dwie trzecie jej powierzchni
pokrywają oceany. Niezmiernie interesujące i bogate życie roślin i zwierząt
zamieszkujących morza i oceany, pasy wybrzeża oraz plaże stało się tematem wystawy, którą przygotowały cztery nasze sekcje plastyczne. Podczas wernisażu dzieci z teatrzyku „Magia na Radomskiej” przeniosą zwiedzających w ten czarodziejski, wodny, świat. Zapraszamy.
31 marca 2010 (środa), godz. 17.30
„Morza i Oceany” – wernisaż wystawy
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
wstęp wolny

WARSZTATY FLORYSTYCZNE
Nic tak nie cieszy na wiosnę, jak przebłyskujące promienie słońca i budząca się przyroda. Pierwszymi kwiatami pojawiającymi się w ogródkach są krokusy, narcyzy, hiacynty, szafirki i tulipany. Kompozycje wykonane z tych kwiatów są niezwykle dekoracyjne i nie wymagają wielu
dodatków.
Uczestniczki warsztatów nauczą się nowych technik aranżacyjnych
oraz będą miały możliwość wykonania prac według własnych pomysłów. Zapraszamy.
20 marca 2010 (sobota), godz.10.00-15.00
„Wielkanocne stoły w kwiatach”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
zapisy: tel. 22 823 37 56
koszt: 60 zł od osoby
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06.03
06.03

OPOWIADANIE NA ŚNIADANIE
„Straszny Sen” Andersena
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 11.00; wstęp: 10 zł od dziecka; informacje i zapisy od środy
poprzedzającej zajęcia: OKO, ul. Grójecka 75
tel. 22 822 48 70; liczba miejsc ograniczona
KURA NIE CAŁKIEM DOMOWA – KOBIETY NIE TYLKO O KOBIETACH
w programie: wystawa prac Renaty Brzozowskiej i Malwiny de Bradé,
spektakl pt. „Czas śpiewu kobiety. Odsłona pierwsza” wg Marleny
Zynger oraz spotkanie z podróżniczką Anną Czerwińską
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 17.00, wstęp wolny

06.03

WIECZORY BARDÓW
„To Twoje oczy...” – koncert jubileuszowy zespołu Czerwony Tulipan
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 18.00; cena biletów: 25 zł; sprzedaż: OKO,
ul. Grójecka 75, tel. 22 822 48 70

08.03

KOKTAJLOWE OKOLICE JAZZU
koncert przygotowany przez uczniów Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego
klubokawiarnia „Mam Ochotę”, ul. Grójecka 75
godz. 19.00, wstęp wolny

09.03

VI FESTIWAL TEATRZYKÓW PRZEDSZKOLNYCH – INAUGURACJA
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 9.00-12.00

13.03
13.03
14.03
14.03
18.03
19.03
19.03
20.03
20.03

RODZINNE ZABAWY TANECZNE
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.30, wstęp wolny
GÓRALE W WARSZAWIE, czyli POSIADY NA OCHOCIE
„Architektura Podhala: styl zakopiański jako styl narodowy”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 18.00, wstęp wolny
ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
„Magia teatru”; w programie: tematyczne warsztaty plastyczne,
spektakl teatralny/koncert
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.00-15.00, wstęp wolny
XXXV OCHOCKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE
„Loty z Ochoty, czyli historia lotniska”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 17.00, wstęp wolny
VI TEATRALNA WIOSNA NA RAKOWCU
„More Heart Core!” – Teatr Porywacze Ciał (Poznań)
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 19.00, wstęp: jeden bilet w cenie 15 zł
upoważnia do wejścia na wszystkie spektakle
WIECZORY BARDÓW
koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo
klub Palladium, ul. Złota 9
godz. 19.00; bilety w cenie: 45 zł (przedsprzedaż)
i 50 zł (w dniu koncertu)
ETNICZNE TAŃCE EUROPY
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 19.30, wstęp: 20 zł
WARSZTATY FLORYSTYCZNE
„Wielkanocne stoły w kwiatach”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 10.00-15.00; koszt: 60 zł od osoby; zapisy: tel. 22 823 37 56
AVANGARDOWY KLAN FANTASTÓW
„Na fantastycznych szlakach” – turnieje gry strategiczne i planszowe
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 10.00, wstęp: 5 zł
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21.03

TRADYCJA PO POLSKU
„Polska Tradycja Wielkanocna”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 12.30, wstęp wolny
VI TEATRALNA WIOSNA NA RAKOWCU
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 19.00, wstęp: jeden bilet w cenie 15 zł upoważnia
do wejścia na wszystkie spektakle

22.03-27.03

22.03 „Głowa pełna słońca, czyli o czym marzył Yves Montand”
– Teatr im. Juliusza Słowackiego, Scena w Bramie (Kraków)
23.03 „Zerwana struna” – Teatr z Drewnianej (Warszawa)
24.03 „Uwierzyłam miłości, Milordzie!” – Teatr Polski w BielskuBiałej
25.03 „Okno” – Grupa T-Art (Warszawa)
26.03 „Madame” – Teatr Scena Moliere (Kraków)
27.03 „Opowieści Poli Negri” – Salon Poezji, Muzyki i Teatru
w Toronto (Kanada)
WOKALNE JAM SESSION
klubokawiarnia „Mam Ochotę”, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, wstęp wolny

22.03

WIECZORY BARDÓW – STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO
Ośrodek Kultury Ochoty zaprasza do klubu Palladium, ul. Złota 9 na
koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo, który odbędzie się w ramach
cyklu „Wieczory Bardów” 19 marca (piątek) 2010 o godz. 19.00. Cena
biletów: 45 zł (w przedsprzedaży), 50 zł (w dniu koncertu).
sprzedaż biletów: OKO ul. Grójecka 75, tel. 22 822 48 70; biuro klubu
Proxima, ul. Żwirki i Wigury 99a, tel. 22 822 30 03; biuro Fundacji „Universitatis Varsoviensis”, ul. Krakowskie Przedmieście 24 (wejście od Małego Dziedzińca), pok. 109, tel. 22 826 49 99
STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO to wyjątkowa i niepowtarzalna grupa muzyczna, wszędzie tam, gdzie się pojawi – działa jak magnes i nie ważne,
czy jest to Nowy Jork, Chicago czy Łowicz. Grupa nawiązuje do najlepszych tradycji poezji śpiewanej. Okazuje się bowiem, iż poezją można czarować, olśniewać, zachwycać. Każda nowa płyta zespołu jest
kolejnym poszukiwaniem, kolejnym krokiem do przodu. Niosą radość,
zachwyt i olśnienie światem. Są refleksyjni i pełni zadumy, ale jednocześnie tryskają humorem i „mrużą oko” w pastiszowych, ironicznych
balladach. SDM wystąpi w składzie: Krzysztof Myszkowski, Wojciech
Czemplik, Andrzej Stagraczyński i Ryszard Żarowski.

DEBATY LITERACKIE
„Od fantastyki do polityki”; z udziałem Marcina Wolskiego
(satyryka, pisarza, publicysty) oraz Rafała Ziemkiewicza
(pisarza i publicysty)
Ośrodek Kutlury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 18.30, wstęp wolny

24.03

więcej informacji:
koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo
klub Palladium, ul. Złota 9
bilety w cenie: 45 zł (przedsprzedaż) i 50 zł (w dniu koncertu)

DZIECIĘCE SPOTKANIA LITERACKIE
„Pogotowie Rachunkowe i Kapitan dalekomorskiej wanny. Czytamy
wiersze Ludwika Jerzego Kerna” – spotkanie przeznaczone dla
dzieci w wieku od 3 do 6 lat
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 11.00; wstęp: 10 zł od dziecka; informacje i zapisy od środy
tel. 22 822 48 70; liczba miejsc ograniczona

27.03

OKO W KLUBOKAWIARNI „MAM OCHOTĘ”

RAN DW – W ŚWIECIE KOLORÓW
„Żółty jak wielkanocny kurczaczek”
SURMA, ul. Białobrzeska 17
godz. 11.30; wstęp wolny za zaproszeniami, które można odbierać
w SURMIE 24 i 25 marca

27.03

GÓRALSKIE PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE
„Piekielnica” w wyk. zespołu im. Bartusia Obrochty z Zakopanego
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, sala widowiskowa, wejście C
godz. 17.00, cena biletów: 15 zł

27.03

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
„Rozmyślajmy dziś” – koncert pieśni wielkopostnych
kościół św. Jakuba Apostoła przy pl. Narutowicza
godz. 18.00, wstęp wolny

27.03

MORZA I OCEANY
wernisaż wystawy
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 17.30, wstęp wolny

31.03

Uczniowie Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego, działającego
w Ośrodku Kultury Ochoty, serdecznie zapraszają 8 marca
(poniedziałek) o godz. 19.00 do klubokawiarni „Mam Ochotę”
(OKO, ul. Grójecka 75) na koncert, na który złożą się najbardziej
znane standardy muzyki światowej oraz polskie.
Natomiast 22 marca (poniedziałek), godz. 20.00, zapraszamy
do klubokawiarni Mam Ochotę wszystkich wielbicieli wspólnego
muzykowania. Wokaliści! Weźcie nuty do wyko-nywanych przez
siebie utworów (3 kopie).
8 marca 2010 (poniedziałek), godz. 19.00
„Koktajlowe okolice jazzu”
klubokawiarnia „Mam Ochotę” (OKO, ul. Grójecka 75)
wstęp wolny
22 marca 2010 (poniedziałek), godz. 20.00
„Wokalne Jam Session”
klubokawiarnia „Mam Ochotę” (OKO, ul. Grójecka 75)
wstęp wolny

22 marca, godz. 19.00

VI TEATRALNA
WIOSNA
NA RAKOWCU
18 marca, godz. 19.00

GŁOWA PEŁNA SŁOŃCA,
CZYLI O CZYM MARZYŁ YVES
MONTAND

Scena w Bramie Teatru im. Juliusza
Słowackiego, Kraków
reżyseria: Tadeusz Zięba

23 marca, godz. 19.00
ZERWANA STRUNA

Teatr z Drewnianej, Warszawa
reżyseria: Michał Nadarzyński

24 marca, godz. 19.00

MORE HEART CORE!

Spektakl tylko dla widzów dorosłych!
Teatr Porywacze Ciał, Poznań

OKNO wg Ireneusza Iredyńskiego

reżyseria: Katarzyna Pawłowska, Maciej Adamczyk

Grupa T-Art, Warszawa

25 marca, godz. 19.00

UWIERZYŁAM MIŁOŚCI,
MILORDZIE!

Teatr Polski w Bielsku-Białej
reżyseria: Jakub Abrahamowicz

26 marca, godz. 19.00
MADAME

Scena Moliere, Kraków
reżyseria: Ewa Lachnit

27 marca, godz. 19.00

OPOWIEŚCI POLI NEGRI

Salon Poezji, Muzyki i Teatru
im. J. Pilitowskiego w Toronto
reżyseria: Kazimierz Braun

reżyseria: Artur Jasiński

60 03/2010 OCHOTNIK

3

wspomnienia
Anna Żurek

Ażurki spacerowe
(2)

W

ybieram się na drugi spacer na zachód w głąb Ochoty. Zima wciąż
trzyma. Jest bardzo ładnie, bo co parę
dni przybywa trochę śniegu, pod którym znika
ten stary, po miejsku wybrudzony. Poprzedni spacer zaprowadził mnie od wschodniego
kresu Ochoty do ulicy Raszyńskiej, więc tym
razem zaczynam od jazdy tramwajem, żeby
dalej kontynuować pieszą wędrówkę. Z przystanku rzucam okiem na teren Filtrów, aby zobaczyć, jak postępuje budowa nowych-starych
pawilonów i przeprawiam się przez rwący
nurt Raszyńskiej. Tu już na rogu witają mnie –
przybysza z pustyni – placówki handlowe. Te
pierwsze skromne – dwa kioski, niczym rogatki do miasta. Po jednej stronie „Chimera” (dawniej „Ruch”), po drugiej – warzywa i owoce
(a jeszcze niedawno – kwiaty). Teraz jeszcze parę
kroków i zaczyna się ciąg lokali użytkowych.
Są wśród nich moi „starzy znajomi”, jak sklep
piekarniczy na rogu Asnyka, w którym zawsze,

Krzysztof Trawkowski

Geodeta, astronom
i rektor PW z Krzyckiego

N

a Ochocie w okresie dwudziestolecia
międzywojennego zamieszkiwali ludzie o nieprawdopodobnym wprost
potencjale intelektualnym. Tak było również
w przypadku profesora dr inżyniera Edwarda
Warchałowskiego (1885-1953) mieszkającego
przy ulicy Krzyckiego 12.
Jak już wspominałem w artykule pt. „Geografia urodzeń” („Ochotnik” nr 8), większość
mieszkańców zarówno Kolonii Staszica, jak
i Kolonii Druckiego-Lubeckiego pochodziła
z Kresów. Również profesor Warchałowski.
Stąd w jego życiorysie szkoła mierniczych
w Pskowie i Instytut Geodezyjny w Moskwie.
Wydaje się jednak, że jego największą pasją
była matematyka, bo równolegle do studiów
geodezyjnych studiował na Wydziale Matema-

4

nawet w najtrudniejszych czasach, można było
kupić coś mniej zwyczajnego. Pamiętam jeden
taki rarytas – chleb razowy na miodzie. (Piszemy to razem z Rudolfem, jednym z moich
kotów, który właśnie dopisał tu „+”, chociaż
ani chleba nie jada, ani nie pamięta tamtych
czasów). „Zawsze” też była apteka i poczta.
Z tej poczty przychodził do nas przez wiele lat
bardzo sympatyczny i solidny listonosz, który
doskonale znał swój rewir i wszystko wiedział
(zachowując zawsze pełną dyskrecję, choć nie
było ustawy o ochronie danych osobowych).
Bez trudu domyślał się o jaki adres chodziło
niedbałemu nadawcy i nigdy nie wrzucał listów
do niewłaściwych skrzynek, co zdarza się obecnym doręczycielom. Poza obowiązkami służbowymi opiekował się także niektórymi ogródkami na Kolonii Staszica, a żywopłot posadzony
przez niego przed wielu laty, osłaniający jedną
z posesji od Wawelskiej (chociaż nie była wtedy
jeszcze Trasą Łazienkowską), do dziś świadczy
o jego ogrodniczych talentach.
Szkoda, że nawet zalecenia dietetyków
nie pomogły przetrwać, znajdującemu się nieopodal poczty, sklepowi rybnemu. Ten „stary
znajomy” zniknął ustępując miejsca salonowi
fryzjerskiemu. Dalej jest maleńki, ale dla mnie
ważny sklepik: kiedyś przychodziłam tu, bo
pod hasłem „delikatesy” można było dostać
różne smakołyki, a teraz – po przebudowie
i zmianie branży – przychodzę po delikatesy
dla moich „sierściuchów”. Wśród przeróżnych
chrupek dla kotów są nawet te „dla wybrednych” i „dla bardzo wybrednych”. (Moje okazały się tylko wybredne).

Po nieparzystej stronie Filtrowej nie mam
„starych znajomych”. Był tam wiele lat „Wawel”
i „warzywniak”, potem na pewien czas pojawiły
się szlachetne wina i eleganckie drobiazgi. Moja
koleżanka sprzedała 4 przedwojenne kryształowe kieliszki, żeby kupić tu porcelanowego kota.
Pewnie przyglądała mu się najpierw wielokrotnie, bo mieszka w pobliżu „od zawsze”, w solidnej kamienicy przy Niemcewicza, wybudowanej tuż przed wojną dla ZUS.
Te wszystkie okazałe domy pomiędzy Raszyńską, a placem Narutowicza są jakby odwrotnością domów z mojej okolicy: u nas domy
są otoczone ogródkami, a tu kamienice otaczają i osłaniają przed okiem przechodnia swoje
podwórka i ogrody. A prawie zawsze są one
bardzo ciekawe. Można tam znaleźć warsztaty
i pracownie, a nawet muzeum, jak „we wnętrzu” domu Filtrowa 62, gdzie oprócz znanego
Magazynu Sztuk kryje się Muzeum Motoryzacji. Zniechęcona trudnym dostępem do podwórek bronionych teraz solidnymi zamykanymi
bramami, postanawiam „zawrzeć nowe znajomości” i odwiedzam na Niemcewicza antykwariat („Recykling papieru”), a potem nabieram sił do powrotu przez śniegi przy pysznej
kawie w Cafe Filtry. W antykwariacie są do kupienia również nowe książki (po atrakcyjnych
cenach!), co pozwala właścicielom na „dawanie
drugiego życia” starym tomom. Książki (także
czasopisma i gry) są też w kawiarence. Zgodnie z ostrzeżeniami znajomych salka jest pełna
młodzieży, ale odważam się wejść i przysiąść
do kogoś pogrążonego w lekturze. Kawa jest
naprawdę dobra i myślę, że jeszcze tu wrócę

tycznym Uniwersytetu Moskiewskiego – matematykę. Oba kierunki skończył w 1911 roku.

została wydana w 1926 roku – „Baza triangulacyjna m. Warszawy”, druga zaś – „Triangulacja
m.st. Warszawy” – ukazała się w 1928 r.

W końcu 1921 roku powrócił do kraju,
gdzie w nowo utworzonym Wydziale Mierniczym Politechniki Warszawskiej był wykładowcą, a następnie – już jako profesor zwyczajny
– objął katedrę miernictwa. W latach 1924-1953
był dziekanem tego wydziału, by od 1933 do
1936 roku pełnić funkcję rektora Politechniki
Warszawskiej. Podczas okupacji, z narażeniem
życia, w kierowanej przez siebie Państwowej
Szkole Budownictwa Lądowego i Wodnego,
kształcił młodych geodetów: inżynierów i techników. Po wojnie, w latach 1945-1952, ponownie
sprawował urząd rektora PW. W tym czasie,
jego uwagę – prócz działalności dydaktycznej
i naukowej – pochłaniała odbudowa i rozbudowa PW (w tym utworzenie Wydziału Geodezji),
zorganizowanie Geodezyjnego Instytutu Naukowo-Badawczego, pomagał także w utworzeniu Wydziału Geodezji Górniczej Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jak wielkie
było zaangażowanie Profesora i jak ważne dla
tej krakowskiej uczelni świadczy fakt, nadania
mu tytułu doktora honoris causa Akademii
Górniczo-Hutniczej.
Mało kto pamięta, że profesor zajmował
się także pomiarami triangulacyjnymi Warszawy. Świadczą o tym dwie publikacje: pierwsza
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W 1930 Edward Warchałowski został członkiem Akademii Nauk Technicznych. Wówczas, dzięki swoim osiągnięciom w dziedzinie
matematyki, pełnił również godność prezesa
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
(Jak na razie, jest to pierwszy zarejestrowany
astronom w naszej dzielnicy w okresie dwudziestolecia!) Także w tym czasie opublikował
szereg artykułów w „Przeglądzie Mierniczym”
i w kwartalniku „Geodezja i Kartografia”.
Wśród rozlicznych funkcji, jakie Warchałowski obejmował, należy przede wszystkim
wymienić; przewodniczenie Radzie Naukowej
Geodezyjnego Instytutu Badawczego, prezesowanie Polskiemu Towarzystwu Geofizycznemu
i, mimo rozlicznych zajęć dydaktycznych, dyrektorowanie Instytutowi Geodezji Politechniki
Warszawskiej
źródło zdjęcia:
http://www.sgp.geodezja.
org.pl/ptfit/inmemoriam/
biografie-Warchalowski.pdf
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11-12.03, godz. 19.00

NAS TROJE

W artykule p. Przemysława Pilicha poświęconym Matce Boskiej Latyczowskiej znajdującej się w kościele parafialnym św. Jakuba pod wezwaniem
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na Ochocie („Ochotnik”
nr 59) pojawiły się błędy rzeczowe, które wymagają sprostowania. Otóż, ilustrująca artykuł fotografia to obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, której kult znany jest w całym świecie. Znajduje się on w ołtarzu na prawym
filarze nawy głównej. Przed tym obrazem codziennie, a szczególnie w środy
o godz. 18.45 w czasie Nowenny modlą się ludzie, prosząc i dziękując za
otrzymane łaski „przez ręce Maryi”. Natomiast obraz Matki Boskiej Latyczowskiej znajduje się w Kaplicy Matki Boskiej w lewej nawie bocznej (po schodkach w górę). Kopia obrazu wykonana w 2001 roku na zamówienie obecnego ks. Proboszcza Henryka Bartuszka to obraz olejny namalowany na płótnie przez krakowską malarkę (jego reprodukcję dołączam do listu z prośbą
o publikację). Do 2001 r. jako kopia funkcjonował zniszczony oleodruk lichej
jakości w kolorze szaro-czarnym i był umieszczony w tym samym miejscu co
obecny.

13-14.03, godz. 19.00
			
			

PRZYSZEDŁ
MĘŻCZYZNA
DO KOBIETY

17-19.03, godz. 19.00

SZTUKA

20-21.03, godz. 18.00

POKÓJ STOŁOWY

24-26.03, godz. 19.00

TANGO FUERTE

27-28.03, godz. 18.00

POKÓJ STOŁOWY

Z informacji pochodzących od najstarszych parafian, którzy mieszkali na
Ochocie przed wojną należy wnioskować, iż opisana w artykule Kaplica Kresowa pozostała w sferze projektu. W parafii nie ma planów tej kaplicy ani
rysunków witraży.
Z wyrazami szacunku,
parafianka Bożenna Pióro
Warszawa, 17 lutego 2010
Od redakcji: Artykuł p. Przemysława
Pilicha spowodował wiele telefonów od
naszych Czytelników. Bardzo dziękujemy Państwu za tak dokładną lekturę
naszego pisma i czujność. Poniżej zaś
zamieszczamy przeprosiny i sprostowanie autora. Jednocześnie chcielibyśmy zainicjować akcję odnajdywania
zdjęć kościoła św. Jakuba i jego wnętrza: przedwojennych, wojennych i po
wojennych.

TEATR OCHOTY
ul. Reja 9, 02-053 Warszawa
www.teatrochoty.pl
– rezerwacja i sprzedaż on-line
tel. 22 825 85 44, 22 825 36 46
e-mail: bow@teatrochoty.pl
KONCERT TANGO FUERTE
Kwintet Tango Fuerte istnieje od października
2006 r. Tworzą go studenci Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, których połączyła fascynacja „Tango Nuevo” Astora Piazzolli. Miłość, zdrada, namiętność, zmysłowość, nostalgia, smutek
i radość – to uczucia, które towarzyszą słuchaczom niezwykłych koncertów prezentujących
ten rodzaj muzyki.

Tu fota

PYTANIE KONKURSOWE:
Matka Boska Latyczowska

„MATKA BOSKA LATYCZOWSKA NA WARSZAWSKIEJ OCHOCIE”
– AUTOR PRZEPRASZA CZYTELNIKÓW
W moim artykule („Ochotnik” nr 59 02/2010 s. 8) o obrazie Matki Boskiej Latyczowskiej w kościele przy pl. Narutowicza popełniłem błąd. Słynący łaskami obraz
znajduje się nie w nawie głównej, ale w kaplicy zamykającej lewą nawę kościoła.
Wejście do kaplicy prowadzi po schodkach, jest ona prawie zawsze zamknięta
i obraz jest słabo widoczny. Nie dotyczy go także ilustrujące artykuł zdjęcie. Na
swoje usprawiedliwienie mogę dodać, że oparłem się na materiale, w którym wyraźnie napisano, że obraz Matki Boskiej Latyczowskiej znajduje się w nawie głównej kościoła. Niemniej za mój błąd serdecznie przepraszam Czytelników.
Przemysław Pilich

Reżyser spektaklu „Przyszedł mężczyzna do
kobiety”, Zdzisław Wardejn, wyreżyserował
w 2008 r. także inną sztukę w Teatrze Ochoty. Prosimy o podanie tytułu tej sztuki.
Na odpowiedzi czekamy 9 marca 2010
w godz. 15.30-15.45 pod numerem telefonu
22 668 70 38. Dla osób, które podadzą poprawną odpowiedź czekają dwa podwójne zaproszenia – jedno na spektakl „Przyszedł mężczyzna do kobiety” (13 marca
2010, godz. 19.00), drugie na „Pokój stołowy” (20 marca 2010, godz. 18.00).
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Małgorzata
Baranowska

Wracam do biblioteki (8)

T

rudno, naprawdę trudno się zdecydować, w jakim momencie historycznym
powinniśmy odwiedzić Pałac Potockich, Krakowskie Przedmieście 15/17. Tu
ciągle coś się dzieje. To miejsce odwiedzał
Casanowa i Napoleon. Tutaj mieszkała
pani Kalergis, tu była księgarnia Gebethnera i Wolffa. Ktokolwiek chce zacząć
poznawać ten pałac powinien zacząć od
nieprawdopodobnie bogatej w szczegóły
jego życia książki Marii I. Kwiatkowskiej
i Ireny Malinowskiej „Pałac Potockich”
w serii PWN-u „Zabytki Warszawy”,
1976. Można się z niej nauczyć, jak bardzo przydatne okazują się czasem stare,
wydawałoby się bezduszne, rachunki
i inwentarze. Ukazują się nam całe szeregi rzemieślników, artystów, architektów,
a także wynajmujących tu mieszkania
lokatorów. To jedna z najbardziej pieczołowicie przygotowanych książek w serii.
Bywają miejsca w mieście, w których
życie skupia się jak w soczewce. Wydaje
się, że także historia bardziej je lubi niż
inne. Do nich niewątpliwie należy, dwór
postawiony w pierwszej połowie wieku
XVII przez Kacpra Denhoffa, późniejszy Pałac Potockich. Około stu lat potem
w posiadłość Denhoffów wżenił się August Czartoryski, poślubiając wdowę, Marię Zofię. Drogą dziedziczenia i małżeństwa pałac przeszedł w ręce Lubomirskich,
a dopiero w roku 1799 Izabela Lubomirska
oddała pałac swej córce Aleksandrze, żonie Stanisława Kostki Potockiego. Do roku
1939 pozostał w rękach Potockich. Dzisiaj
stanowi siedzibę Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Przesławny kochanek, fantasta, awanturnik i pisarz – Giovanni Giacomo Casanova bawił w pałacu za czasów wojewody
ruskiego, Czartoryskiego. Zadziwił się
zarówno polskimi strojami, jak i faktem,
że do stołu zasiadało codziennie 90 osób.
Odziedziczony przez marszałkową wielką koronną Izabelę Lubomirską, córkę
Czartoryskiego, pałac nabrał blasku. Miała ona bowiem nie tylko wielki majątek,
ale i wiele fantazji. To jej zawdzięczamy
też powstanie dzielnicy Mokotów. Przy
pałacu założyła, około roku 1776, fantastyczny, ozdobiony rzeźbami i odbijający-
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mi bujną roślinność zwierciadłami, ogród
i ptaszarnię.
W roku 1807, kiedy Napoleon zakochał się w pani Walewskiej, odbywały się
w Warszawie karnawałowe bale na jego
cześć. Oczywiście i w Pałacu Potockich.
Wydał go Joachim Murat, Książę Bergu
i Kliwii, namiestnik cesarski, który się tu
zatrzymał pod koniec roku 1806.
„... jak opowiada Leon Potocki w »Święconym czyli Pałacu Potockich w Warszawie«:
»Apartamenta Pałacu Potockich zajaśniały
ogniem [...] Od godziny 9-tej wieczorem
nieprzestanny turkot pojazdów po pałacowym dziedzińcu się rozlegał. Już obszerne sale zapełniać się zaczęły pierwszymi
pięknościami Warszawy, niezliczona liczba
zagranicznych książąt, marszałków Francyi, wojskowych, urzędników, obywateli.
Wyszukane i gustowne ubiory dam, te bogate, różnorodne mundury, kapiące od złota i srebra, ta mnogość gwiazd i orderów,
dziwny i czarujący sprawiały widok. [....]
Wtem usłyszano na pałacowym dziedzińcu grzmot toczących się pojazdów, tętent
koni, szczęk oręża występującego odwachu; usłyszano okrzyk ludu: «Vive l’empereur»«”. Podniosły nastrój musiał upaść
po roku 1812. Przez krótki czas w pałacu
mieszkał nawet Mikołaj Nowosilcow, naczelnik tajnej carskiej policji.
Jako przyjaciel domu mieszkał w Pałacu Potockich pisarz Julian Ursyn Niemcewicz. Od Potockich na mieszkanie dostał
także willę Rozkosz, którą zaraz zaczęto
nazywać Ursynowem, skąd potem poszła
nazwa całej okolicy. Dla niego urządzono w pałacu przyjęcie – niespodziankę
na jego imieniny, 13 lutego 1829. Była to
uczta historyczna na dworze Zygmunta
Augusta, wśród obecnych tu: Jan Kochanowski, Rej, królowa Bona i inne postaci
z jego własnej powieści historycznej „Jan
z Tęczyna”. Nawet służba ubrana była
w barwy Zygmunta Augusta. Najpiękniejsza okazała się Barbara Radziwiłłówna,
grana przez Natalię Potocką. W białej sukni ze srebrnymi półksiężycami, sutym koronkowym kołnierzem i blond warkoczami upiętymi orłem z diamentów. Niestety
Niemcewicz musiał na zawsze opuścić
Warszawę w roku 1831.
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Zaczęło się wynajmowanie przez właścicieli mieszkań w pałacu. Ciekawe, że
wydzierżawiono nawet dziedziniec. Pojawiła się tu jaskółka nowoczesności, salon
wystawowy Gracjana Ungra. Oświetlany
był elektrycznością i miał szklany dach.
W roku 1881, w czasie inauguracji salonu,
wystawiono tu „Bitwę pod Grunwaldem”.
Pokazana była ona już w Krakowie, a po
Warszawie, miała odjechać do Petersburga,
Berlina, Lwowa, Budapesztu i Paryża. Od
roku 1884 salon użytkowało Towarzystwo
„Zachęta”, jeszcze bez własnego gmachu.
Od 1858 działała w pałacu firma Gebethnera i Wolffa. Księgarnia wydawnictwa
znajdowała się tu do roku 1941, ponieważ
wtedy zajęła jej lokal niemiecka księgarnia
i wypożyczalnia książek. Firma zajmowała
się m.in. handlem instrumentami muzycznymi. Miała „skład fortepianów, pianin,
melodykonów i wynajem instrumentów”.
Pałac wielokrotnie rozbrzmiewał muzyką. Mieszkali tu w drugiej połowie XIX
wieku nauczyciele muzyki. „To dość liczne
zgrupowanie muzyków w naszym pałacu
w tym czasie ma może związek z osobą
protektorki muzyki Marią Kalergis [...] Tak
jak i dawniej, w swym mieszkaniu organizuje wieczory muzyczne. »W poniedziałek
wydałam wieczór muzyczny dla feldmarszałka i dla całego high life’u – pisze do
córki w początkach marca 1869 r. – Franciszek [mąż córki] zna te trzy małe ciupki, które odnajmuję od Stasia Potockiego,
oceni zatem lepiej niż ty moją zuchwałość,
a zarazem moje talenty towarzyskie. Było
70 osób, panie w toaletach ze wspaniałymi
trenami, bardzo strojne«”.
Salon Ungra nie dotrwał do wieku XX.
W roku 1896 Józef Potocki zaczął odrestaurowywać pałac, żeby osiągnął dawną
świetność. Na szczęście specjalnie go nie
naruszył, ale np. dodał piękne kute bramy
według rysunku Leandra Marconiego.
Trudno żegnać się z pałacem Potockich, zostawiając cały tłum postaci historycznych i pośledniejszych lokatorów
zajętych własnymi sprawami. Spalony
w 1944 roku, został odbudowany w kształcie z wieku XVIII

architektura
Hanna
Faryna-Paszkiewicz

RÓG MEKKI I MEDYNY

W

arszawski meczet miał stanąć
na placu pomiędzy ulicami
Dantyszka, Górnickiego, Reya
i Krzyckiego. Na wstępnym planie zabudowy tego terenu wyznaczono w 1933
roku dwie nowe ulice: Mekki i Medyny.
Naniesiono je na przedwojennej mapie
Warszawy. Jednak według innych źródeł
miała być to jedna ulica: Medyny i Mekki. Tak czy inaczej, nazwy te miały
podkreślać wyjątkowość miejsca i kierować
wyznawców islamu do świątyni.
Gmina muzułmańska miała wówczas
w stolicy swą organizację. W 1937 roku
w Instytucie Wschodnim odbyły się
wybory nowych władz. Wówczas imamem
wybrano doktora filozofii Alego Ismailia
Woronowicza, absolwenta kairskiego uniwersytetu Al-Azhar. W prasie pisano, że
powołanie wówczas polskiego Muftiatu
czyni ze środowiska polskich muzułmanów komórkę islamu światowego. Wystąpili oni do władz o zorganizowanie konkursu na meczet. Już wcześniej, w końcu
lat 20. XX w. gmina zwracała się do władz
o przyznanie miejsca pod stołeczny meczet. Argumentowano, że spora grupa
wiernych może zbierać się tylko w przedpogrzebowej kaplicy przy cmentarzu
przy ul. Tatarskiej. Pierwotnie budowę
planowano przy ul. Książęcej, obok pofabrycznych terenów Lilpopa, Raua i Loewensteina, gdzie opodal, nad ogrodami
Na Książęcem górował smukły minaret.
Ostatecznie miasto wyznaczyło płaski
teren pomiędzy powyżej wspomnianymi
ulicami na Ochocie. Wyraźny klin zieleni
wyznaczał oś przyszłej budowli.

Nagrodzony projekt konkursowy meczetu Stanisława Kolendo i Tadeusza Miazka, za: „Architektura i budownictwo”, 1936 r.

Nagrodzony projekt konkursowy meczetu (wnętrze) w Warszawie Stanisława Kolendo i Tadeusza Miazka, za: „Architektura i budownictwo",
1936 r.

Mufti, dr Jakub Szymkiewicz, zaplanował kilkumiesięczną podróż po krajach
muzułmańskich. W celu zdobycia funduszów miał udać się do Maroka,
Tunisu, Egiptu i dalej do państw Azji
Środkowo-Wschodniej. Ofiary nielicznych
wyznawców Mahometa w Polsce nie pokryłyby nawet części przewidywanych
kosztów budowy.
Na przełomie 1935 i 1936 roku ogłoszono w prasie fachowej konkurs, którego
program ściśle określał warunki dla nietypowego obiektu. Rozległy teren zielony
pozwalał na dowolną wysokość świątyni.
Powinien zdobić ją przynajmniej jeden
minaret, w przykryciu budynku wskazana była także kopuła. „Kompozycji należy
nadać charakter muzułmański” pisano
w „Architekturze i Budownictwie”.
Prócz minaretu, niezbędnym elementem miała być wolna przestrzeń ograniczona ażurowym ogrodzeniem, tzw.
haram, z ujęciem wodnym w postaci
fontanny, sadzawki lub źródła. O liczbie
wiernych mówi nieco informacja, że
główna sala powinna zmieścić do 350
wiernych, tzn. mężczyzn, dla około stu
kobiet przewidywano osobną galerię
z oddzielnym wejściem. W programie
konkursu podkreślano wyznaczenie miejsca na szatnię i miejsca ablucji. We wnętrzu stosowne miejsce powinien zająć
mihrab. Między nim a modlącymi się
należało pozostawić pas około trzech
metrów oddzielający duchownych od
wiernych. Na zapleczu meczetu powinno
także znaleźć się kilka mieszkań dla
obsługujących świątynię. Na konkurs
wpłynęło 66 prac – bardzo dużo, jak na
egzotyczną tematykę, która widać stała
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się wyzwaniem i atrakcją krajowych
architektów. Co ważne, w skład sądu
konkursowego wchodzili wybitni architekci (Tadeusz Nowakowski, Jarosław
Wojciechowski, Aleksander Bojemski,
Romuald Gutt) oraz przedstawiciele
warszawskiej gminy muzułmańskiej
(Mufti Jakub Szymkiewicz, Aleksander
Połtorzycki, Abdul Hamid Churamowicz).
Nagrodzono trzy projekty. Najwyższe
uznanie zdobyła praca dwóch autorów
Stanisława Kolendo i Tadeusza Miazka,
drugie miejsce – praca Marka Leykama,
trzecie zaś wygrała para architektów:
Stanisława Sandecka i Maciej Nowicki.
Zwycięski projekt uwzględniał specyfikę
polskiego klimatu: sala modlitw miała pomieścić się na piętrze, parter przeznaczono na szatnię i fontannę do ablucji.
Przez oszklone ściany wierni wzorkiem
mogli połączyć się z otaczającym świątynię
ogrodem. Niewysokie mury i podcienia
miały oddzielać gmach od ruchu na
sąsiadujących z nim uliczkach.
Meczetu na Ochocie nie wzniesiono,
tylko w prasie pozostało po konkursie
wiele rozrzuconych informacji, fotografie
zwycięskich projektów

Nagrodzony projekt konkursowy meczetu w Warszawie Stanisława Kolendo i Tadeusza Miazka, za: „Architektura i budownictwo”, 1936 r.

Projekt konkursowy meczetu (wnętrze) w Warszawie Stanisławy Sądeckiej i Macieja Nowickiego, za: „Architektura i budownictwo”, 1936 r.
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OŚRODEK DZIENNEGO POBYTU
I REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

S

woją działalność zaczynali na kilkunastu metrach kwadratowych. Dziś
pracownicy i uczestnicy Ośrodka
Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej
Osób Niepełnosprawnych mają do swej
dyspozycji przestrzeń o powierzchni 150 m2.
Jest się z czego cieszyć.
Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
znajdujący się przy ulicy Białobrzeskiej 11 jest jedną z placówek działających
w ramach Stowarzyszenia „Otwarte
Drzwi”. Stowarzyszenie jest organizacją
pożytku publicznego. Powstała w 1995
roku z inicjatywy społeczników, ludzi
nauki, polityki i biznesu. Jej celem jest
współtworzenie z wszystkimi ludźmi dobrej
woli, instytucjami i firmami warunków
umożliwiających młodym Polakom pomyślny start w samodzielne życie. Swoimi
działaniami wypracowuje nowe formy
i metody doradztwa, poradnictwa, terapii,
rehabilitacji i resocjalizacji. Stowarzyszenie
dysponuje kilkoma ośrodkami: Centrum
Pomocy Wzajemnej, Świetlicą Socjoterapeutyczną „Mały Książę”, Warsztatami
Terapii Zajęciowej, Centrum Inicjatyw
Lokalnych, Galerią „Apteka Sztuki”
Zakład Aktywności Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych, Ośrodkiem Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych „Partnerzy”,
Regionalnym Ośrodkiem Socjalno-Edukacyjny w Moczydlnicy Klasztornej oraz
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Ośrodkiem Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.
Ochocka placówka rozpoczęła działalność w 2002 r. Początkowo była to jedna
pracownia, kuchnia, łazienka i biuro.
Dziś, po ośmiu latach swej działalności,
Stowarzyszenie ma się czym pochwalić.
W Ośrodku znajdują się dwie łazienki,
w tym jedna przystosowana dla osób
poruszających się na wózkach, duża sala
konferencyjna, dwie w pełni wyposażone
pracownie, kuchnia i dwa biura.
W remoncie Ośrodka pomógł Stowarzyszeniu Burmistrz Dzielnicy Ochota,
a Zakład Gospodarowania Nieruchomościami na Ochocie umożliwił eksploatację
dodatkowych pomieszczeń. Wspólnymi
siłami powstała placówka, która przygotowuje osoby niepełnosprawne do podjęcia
zatrudnienia i adaptacji społecznej.
Codziennie na zajęcia przychodzi
tu trzydziestu beneficjentów z różnym
stopniem niepełnosprawności. Do swej
dyspozycji mają trzy pracownie: gospodarstwa domowego, działań twórczych
oraz komputerową. Celem pracowni gospodarstwa domowego jest przygotowanie uczestnika do samodzielności i niezależności oraz rozwijanie umiejętności
i sprawności niezbędnych do codziennego funkcjonowania w swoim najbliższym otoczeniu, a także w szerszym środowisku. Pracownia działań twórczych
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natomiast zajmuje się rozwijaniem talentów manualnych. Tworzy się niej
przeróżnego rodzaju prace plastyczne,
w celu pobudzenia i rozwijania własnych
zdolności i umiejętności. Trzecia z pracowni
– pracownia komputerowa – służy przede
wszystkim do nauki obsługi programów
komputerowych oraz Internetu. Zdobyta
wiedza i umiejętności mają ułatwić osobom
niepełnosprawnym odnalezienie się na
rynku pracy.
Oprócz
codziennych
czynności,
które odbywają się w poszczególnych
pracowniach, uczestnicy korzystają z warsztatów aktywizacji zawodowej, treningów interpersonalnych oraz zajęć pantomimicznych.
Mimo że uczestnicy posiadają swój
wymarzony ośrodek, w którym pracują,
uczą się i bawią, nie zamykają się oni
w czterech ścianach. Uczestnicy Białobrzeskiej są stałymi bywalcami kin, teatrów, muzeów, galerii, a także wszelkiego
rodzaju miejsc związanych z życiem kulturalno-społecznym. Wielu z nich dzięki aktywizacji świetnie odnalazło się na rynku
pracy i dziś są tylko gośćmi Ośrodka. Choć
obecnego standardu w Ośrodku niejedna
placówka mogłaby im tylko pozazdrościć,
pracownicy oraz uczestnicy zgodnie twierdzą, że jeszcze bardzo dużo pracy przed
nimi zanim z dumą spojrzą na swoje
wspólne dzieło.
Oficjalne oddanie Ośrodka Dziennego Pobytu i Niepełnosprawności Społecznej Osób Niepełnosprawnych przy
ul. Białobrzeskiej odbyło się 29 stycznia.
Nie zabrakło na nim władz miasta, osób
związanych z życiem kulturalnym i społecznym w Warszawie oraz wszystkich tych,
którzy w miarę swoich możliwości wspierali
remont Ośrodka.
Marta Skrobacka

sylwetka miesiąca

KILKA SŁÓW O ANNIE
MAŁGORZACIE CZARNECKIEJ

Urodzona w Łodzi w 1982 roku
Anna Małgorzata Czarnecka, obecnie
związana z Ochotą, zdobyła już wiele
nagród. Wpierw w 2005 – Primus Inter
Pares (drugie miejsce na Uniwersytecie
Warszawskim), potem w 2007 roku – I nagrodę za najlepszą publikację z genetyki
roślin opublikowaną w 2006 oraz I nagrodę w Konkursie IV Międzynarodowego
Kongresu Młodych Medyków. Anna była
także stypendystką fundacji wspierających
młodych naukowców: Fundacji Goldmana Sachsa (2003), Fundacji Kościuszkowskiej (2007/2008) i Fundacji Fulbrighta (2007/2008). Również rok 2009
okazał się dla Anny Czarneckiej ważny.
***
W listopadzie 2009 w Teatrze Collegium Nobilium przy ulicy Miodowej
w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród pięciu laureatkom konkursu
„L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki”,
przy wsparciu Polskiego Komitetu do
spraw UNESCO. To prestiżowy konkurs
organizowany w wielu krajach. Dwie
laureatki Nagrody Nobla w 2009 roku,
były laureatkami edycji francuskiej tego
konkursu. W Polsce konkurs organizowany jest od roku 2001.
W 2009 roku w Polsce nagrodzono
trzy młode kobiety przygotowujące prace
doktorskie oraz dwie młode kobiety przy-

gotowujące prace habilitacyjne. Nagrodą
jest stypendium roczne umożliwiające dokończenie wyróżnionej przez Jury pracy
naukowej. Zgłoszone do konkursu prace
muszą dotyczyć biologii i medycyny.
Przewodnicząca Jury, złożonego z dziesięciu wybitnych profesorów, w swych
wypowiedziach podkreślała wysoki
poziom zgłoszonych do konkursu kilkudziesięciu prac.
Jedną z laureatek „L’Oreal Polska dla
Kobiet i Nauki” 2009 była właśnie Anna
Małgorzata Czarnecka, która podczas
studiów na Warszawskim Uniwersytecie
Medycznym i na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (obie uczelnie
znajdują się w naszej dzielnicy) mieszkała
na Ochocie w okolicy placu Narutowicza.

gom lekarzom ze szpitala przy Banacha
(gdzie pracuje), którzy okazali jej życzliwe
wsparcie, a przekazywane przez nich
doświadczenia okazały się bardzo pomocne przy pisaniu pracy. Podczas uroczystości wyświetlano krótkie filmy o pięciu
laureatkach nagrody L’Oreal. Pokazywały
je w pracy i w życiu codziennym. Tak więc
zobaczyliśmy Annę Czarnecką zarówno
w szpitalu, ale również, jak wchodzi do
prowadzonego przez Krystynę Jandę
Teatru Polonia.
Trzeba bowiem wiedzieć, że Anna jest
wielką miłośniczką twórczości Krystyny
Jandy i aktywną internautką Forum
Krystyny Jandy. Po otwarciu na Ochocie
Och-Teatru Anna ma kolejne ulubione
miejsce, w którym często bywa. Jak mi
powiedziała – kiedyś z przyjemnością
chodziła do Kina Ochota. Później martwiła
się, że budynek ten niszczeje. Dlatego
wydzierżawienie budynku przez Fundację
Krystyny Jandy przyjęła z dużą radością.
Ocalał jej ulubiony budynek i to dzięki jej
ulubionej aktorce!
Jerzy Słomczyński

Jej praca doktorska pt. „Zaburzenia
mitochondrialne w procesie nowotworzenia” pisana na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego pod
kierunkiem prof. dr hab. Ewy Bartnik
zdobyła uznanie jury. Anna określiła w niej
gen, którego występowanie w organizmie
kobiety powoduje pięciokrotnie wyższe
ryzyko zachorowania na raka piersi i macicy. Poddanie kobiet, u których występuje
ten gen, częstym badaniom onkologicznym
umożliwi wczesne wykrycie choroby nowotworowej.
Na uroczystości wręczenia nagród była Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezes Polskiego Oddziału UNESCO, poseł do Parlamentu
Europejskiego, Prezes Polskiego Oddziału
L’Oreal. Nasza ochocka laureatka w wystąpieniu dziękowała swoim rodzicom,
dzięki których wsparciu finansowemu
może zajmować się pracą naukową.
Podziękowała swojej promotor oraz kole-
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Anna M. Czarnecka, ur. 1982
2005 – studia doktoranckie, Studium
Medycyny Molekularnej, Uniwersytet
Medyczny w Warszawie, Instytut Genetyki i Biotechnologii, Uniwersytet
Warszawski, Warszawa
2005 – Magisterium, Zakład Genetyki,
Uniwersytet Warszawski, („Heat shock
bystander effect”), z wyróżnieniem
2004 – Licencjat, Zakład Genetyki,
Uniwersytet Warszawski, („Zaburzenia
mitochondrialne w procesie nowotworzenia”), z wyróżnieniem
2002-2009 – I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Akademia
Medyczna w Warszawie
2002-2005 – Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów
Matematyczno Przyrodniczych,
Uniwersytet Warszawski
2001-2002 – Wydział Biologii,
Uniwersytet Warszawski
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wywiad miesiąca

„Humor, życzliwość i dużo uczucia
do tego miasta”

– o Warszawie, o swoim mężu Jerzym Wasowskim i tym jakie cechy
powinien posiadać prawdziwy warszawiak opowiada Maria Wasowska

Kilka lat temu w rozmowie z Grzegorzem Turnauem wyznała Pani, że przeżyła z Jerzym Wasowskim czterdzieści
lat niezrozumiałego szczęścia…
Pyta pani dlaczego niezrozumiałego? No bo
to się nie każdemu trafia.
Cud?

Mówiąc o mężu często podkreśla Pani,
że łączyło was pochodzenie z tego samego środowiska…

Zawsze. Ale on mi zrobił świństwo straszne, bo się wyprowadził błyskawicznie, już
dwadzieścia pięć lat temu to zrobił! Bezczelny! Wymyślam mu często… Jeżeli jest życie
pozagrobowe, to nie daj Boże, co ja z nim
kiedyś zrobię...

…międzywojennej warszawskiej inteligencji. Czytaliśmy te same książki, te same gazety, o tych samych sztukach, filmach, wydarzeniach kulturalnych się wiedziało, no
i mieliśmy podobnych znajomych.

Rozmawia Pani często z mężem w myślach?

Jakie były cechy charakterystyczne tej
ówczesnej warszawskiej inteligencji?

Naturalnie! Rozmawiam, ale częściej właśnie wymyślam, żeby wiedział, że mu to tak
łatwo nie ujdzie na sucho.
Czy świadomość tylu szczęśliwych,
wspólnych lat, teraz, po tak długim czasie od śmierci męża, daje Pani siłę?
Trudno jest mi bez niego żyć. Mam kochanego syna i wnuka, przyjaciół, ale to jest coś
zupełnie innego. Z partnerem jest inny kontakt, inne porozumienie, po iluś tam latach
ludzie rozumieją się bez słów.
Jak państwo się poznali?
W 1946 roku, za kulisami Teatru Powszechnego na Pradze. Jerzy grał w sztuce mojej
opiekunki Heleny Buczyńskiej, tzw. Guli,
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pt. „Obcym wstęp wzbroniony”, o grupce
aktorów, która w czasie okupacji zajmowała
się kelnerowaniem. Zaangażowano Jerzego
jako pianistę. Jego ojciec był w przyjaźni
z aktorami, miał żonę aktorkę, Marię Strońską. Po premierze było uroczyste przyjęcie w Hotelu Polonia. A ja wcześniej ciągle
o nim słyszałam, że taki piekielnie zdolny, co mnie zresztą irytowało. Buczyńska
mówi: będziesz miała świetnych partnerów
przy stole – Miecio Pawlikowski, właśnie
wrócił z Londynu, poeta, lotnik, a z drugiej
strony Jurek Wasowski. Mówię: ten zdolny? Ona: No bardzo zdolny! Usiedliśmy.
Prosił wyłącznie o sałatki! Ponieważ byłam
dobrze wychowaną panienką, starałam się
bawić jednego i drugiego, ale o cokolwiek
zagadałam, słyszałam: Czy mogę prosić
o sałatkę? Przy kolejnej takiej prośbie, odwróciłam się bokiem i zajęłam Mieciem
Pawlikowskim. Jerzy poprosił mnie do tańca
o trzeciej. Byliśmy już rozweseleni i bardzo
dobrze nam się tańczyło. Potem mu mówię:
dlaczego tak późno mnie poprosiłeś? – Bo
ja miałem spodnie przez siebie pocerowane
na kolanach i strasznie się tego wstydziłem.
Gdy obejrzałam te spodnie, powiedziałam:
Powinieneś zostawić granie i zająć się cerowaniem!

Nigdy nie traciła poczucia humoru.
Niedawno, gdy powstawała strona internetowa poświęcona Jerzemu Wasowskiemu, www.jerzywasowski.pl, mówiła Pani, że chciałaby, żeby to była strona
prawdziwego warszawiaka.
Tak, takiego właśnie, którego cechuje poczucie humoru, życzliwość, no, i oczywiście
dużo uczucia do tego miasta. Wzajemna
życzliwość była zresztą cechą charakterystyczną dla wszystkich ówczesnych środowisk. W czasie okupacji mieszkałam na
Powiślu i często zlatywałam Kopernika po
schodach na Zajęczą. Zlatywałam w ostatniej chwili, tuż przed godziną policyjną,
a Powiśle to nie było wówczas wytworne
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towarzystwo. Ludzie mnie poganiali: Ty,
mała, szoruj, bo zaraz godzina policyjna.
A jak kiedyś oko miałam zabandażowane,
bo zrobił mi się jęczmień, to taki jeden mnie
zaczepił: Ty, kto Ci tak limono potwanarzył? Mówię: Jęczmień. Jaki jęczmień? No
powiedz kto? Zrobimy porządek! Ja byłam
swoja, byłam z tej dzielnicy. Teraz mam
wrażenie, że Warszawa nie ma swoich i nikt
się do nikogo nie uśmiecha. Kiedyś zrobiłam sobie test, szłam ulicą i uśmiechałam się
do ludzi i tylko jedna osoba odwzajemniła
uśmiech.
Pamiętam Panią sprzed laty z księgarni
Odeon na Hożej – zawsze uśmiechniętą!
Bo ja tam pracowałam i miałam obowiązek
być uśmiechnięta i miła, a nie ordynarna
stara baba.
W czasie okupacji Powiśle, a przed wojną Śródmieście Warszawy było Pani
środowiskiem naturalnym i domem.
Mieszkaliśmy na Senatorskiej, potem na
Daniłowiczowskiej. Matka była aktorką,
ojciec prawnikiem z ziemiańskiej rodziny.
Wszyscy w tamtej rodzinie byli prawnikami. Najpierw przepili majątek, a potem
zajęli się zarabianiem pieniędzy. Mama, Janina Janecka, była dość znanym komikiem,
wszyscy znali ją z filmów, sztuk teatralnych.
Grywała w Teatrze Narodowym, Teatrze
Letnim w ogrodzie Saskim, a tuż przed wojną w Polskim. Dość szybko i nagle umarła.
Ojciec zmarł wcześniej, jak miałam 5 lat,
matka – jak miałam 10, a gdy miałam 11 lat
wybuchła wojna.
Co zapamiętała Pani najlepiej z klimatu
domu rodzinnego i klimatu przedwojennego miasta?
Z domu? Punktualne posiłki. Matka stawała na uszach, żeby zdążyć z próby teatralnej
na obiad. Dążyła do tego, żeby wszyscy byli
obecni przy stole. Pod tym względem był
rygor. Jak się człowiek umawiał, to musiał
być punktualny. Pamiętam wizyty znanych
wówczas aktorów, których bardzo lubiłam.
Pamiętam moje starsze rodzeństwo, które
chodziło na wszystkie rewie muzycznotaneczne, potem uczyło mnie stepowania
i popularnych piosenek. Dom był pełen muzyki i śpiewu.
A klimat miasta?
Chodziłam często z nianią do ogrodu Saskiego. Niania siadała i drzemała, a ja znaj-
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dowałam sobie koleżanki. Raz piłka mi
wpadła na trawnik, a przejeżdżał właśnie
policjant na rowerze. Byli policjanci rowerowi i konni. Zatrzymał się: Co ty tam robisz dziewczynko? No, piłka mi wpadła.
Ale dlaczego chodzisz po trawniku? Jesteś
sama? Nie, z nianią. To zaprowadź mnie do
niani. Michasiu, pan ma do Ciebie interes.
Proszę zapłacić mandat, złotówkę, dziecko
było na trawniku! Nie miałyśmy złotówki,
została już wydana na jakieś tam bajgieły,
byłyśmy kompletnie bez pieniędzy. A, to
proszę do komisariatu. Mieszkałyśmy wtedy na Daniłowiczowskiej, naprzeciwko komisariatu. No więc on nas prowadzi, Michasia szlocha, wstyd potworny. Proszę pana,
czy ja będę mogła wstąpić do mamy, może
jest w domu? To było popołudnie, cud, że
matka była w domu. Mamo, jesteśmy zaaresztowane, bo nie mamy złotówki. Mama
miała poczucie humoru, zaczęła ryczeć ze
śmiechu, zeszła ze mną na dół. Była dość
znanym komikiem. Policjant spojrzał: Pani
Janecka, gdybym wiedział, że to pani córka
nie robiłbym tej całej hecy. Miał pan rację,
dziecko nie może być bez opieki. I dała mu
tę złotówkę. Nie zostałyśmy aresztowane,
kolosalna ulga! To wspomnienie wydaje mi
się charakterystyczne dla tamtej Warszawy.
Jak Pani radziła sobie w czasie okupacji?
Byłam sierotą, dostawałam grosze z RGO,
ale to były nędzne pieniądze. Opiekowały się mną dwie ciotki, jedna była aktorką
w Reducie, Mysłakowska się nazywała, do
drugiej chodziłam na obiady, na Mazowiecką 1. Ciotka miała firmę krawiecką bardzo
wytworną na Mazowieckiej – Maison Alique.
Brała pani udział w powstaniu?
Brałam, ale krótko, 16 dni. Na rogu Rakowieckiej mieliśmy punkt sanitarny. Niemcy
nas stamtąd zgarnęli, kazali iść z miasta
z ludnością cywilną. Wcześniej chciałyśmy
przebijać się do Śródmieścia. Dobrze, że do
tego nie doszło, bo by nas wytłukli co do
nogi. To było wszystko organizacyjnie nie
dopięte… Ale słuszne! No bo, ile można
było wtedy wytrzymać? Ja tu byłam cały
czas, widziałam, co się działo. Byłam świadkiem łapanek, rozstrzeliwania ulicznego.
Przecież to był koszmar. Moja siostra zaginęła w czasie wojny, brat przeżył 5 lat obozu koncentracyjnego. Wydali go Słowacy,
jak przechodził przez zieloną granicę, siedział w Oświęcimiu, a potem w Mauthausen. Uwolnili go Amerykanie, wrócił tutaj
i uwierzył w komunizm. A był strasznym
endekiem przed wojną. Mieliśmy ciągłe
awantury między sobą, on ciągle wierzył, ja
byłam z AK…
Przejrzał potem na oczy?
Przejrzał, wcześniej go zaaresztowali, później bardzo szybko umarł.
Kiedy odreagowała Pani koszmar woj-

pp. Szpilmanów, później się wyprowadzili.
Szpilman, świetny muzyk!
No, Wasowski chyba równie dobry.

ny? Kiedy był na to najlepszy moment?
Zaraz po wojnie. Było wtedy jeszcze trochę
tego ducha starej Warszawy. Dużo chodziło
się po knajpach, pamiętam jedną świetną na
rogu Wilczej i Marszałkowskiej, na piętrze.
Działał już Bristol, chodziło się do Polonii.
Parterowa Marszałkowska – sklepy z ciuchami, handel, małe knajpki. Życie toczyło
się wtedy poza domem.
A Pani wówczas, będąc jednocześnie
studentką Konserwatorium Muzycznego, debiutowała w Powszechnym jako
aktorka.
To było „Wesele”. Isię grałam. Poreda mi kazał grać. Mówi: Janecka (wszyscy do mnie
mówili Mała Janecka, co mnie do szału doprowadzało, bo to było szarganie dobrego
pseudonimu mojej matki!), zagrasz Isię! Ja
na to: Nie znam się na tym, nie umiem i nie
chcę! Jestem w Konserwatorium i nie chcę
być aktorką. Ale gdzie ja będę takiej szukał? Przecież ty możesz bez charakteryzacji wyjść na scenę i zagrać Isię. I zmusił
mnie, i grałam tę Isię, i grałam, pod trzema
gwiazdkami, ze dwa lata chyba. Potem
zdałam egzamin eksternistyczny i byłam
w Rozmaitościach, na Marszałkowskiej.
Dlaczego wycofała się Pani z zawodu?
Bo mnie to nudziło śmiertelnie. Byłam ładniutka i same role liryczne dostawałam,
a zależało mi na rolach charakterystycznych. Poza tym dyrektor Rozmaitości
w 1949 roku dał mi wymówienie. Poszłam
mu się pochwalić, że jestem w ciąży – idiotka! Ludzie są dziwni… Wycofałam się.

Ale ja myślę o Szpilmanie jako o pianiście.
Wasowski nigdy nie ćwiczył, co mnie doprowadzało do szału. Jak ja byłam w Konserwatorium, a zrobiłam 6 lat w 4 lata, to
grywałam po kilka godzin dziennie. On
w ogóle nie ćwiczył, a i tak mu wszystko
wychodziło. Miał ładne uderzenie, takie
miękkie. Szpilman najpierw pisał dla pieniędzy, potem zajął się wyłącznie pianistyką. Zapraszano go za granicę i w ten sposób
zarabiał, nie musiał już nic pisać.
Jak zapamiętała pani Romana Jasińskiego?
Pamiętam go jeszcze z Konserwatorium, bo
był zawsze na egzaminie. Dobrze go znałam, nerwus, świetny muzyk. Nie mógł często występować, taką miał tremę. Słyszałam
go często przez okno latem, grał pięknie,
naprawdę wspaniały pianista.
Dźwięki z otwartych okien nie zderzały
się ze sobą?
Jakoś sobie chłopcy radzili, ćwiczyli o różnych porach, nie przeszkadzali sobie.
A życie towarzyskie?
Na podwórku i na klatce schodowej czasem odbywały się pogaduchy, a poza tym
w radiu wszyscy się spotykali. Dyrektorem
działu muzyki poważnej był profesor Jasiński.
Na Wilczej 11 mieszka Pani do dziś.
W filmie poświęconym tej kamienicy
– „Wilcza 11” w reżyserii Aleksandry
Domańskiej – mówi pani: „I ludzie tu
pracowali i myśleli, że uda im się odbudować nie tylko miasto, ale że odbuduje się duch tego miasta…”. Myśli pani,
że to się udało?
A co tu się udało? Mam uczucie, że to nie
jest moje miasto. Niesłusznie może…
rozmawiała Joanna Rolińska

Nie grywała już Pani później?
Czasem, ale już mnie to nie bawiło, już miałam tego po kokardę. Jerzy też bywał aktorem, graliśmy nawet razem w „Żeglarzu”
Szaniawskiego. On grał Jana – trudna rola,
papierowa, drewniana, a ja jedną z kelnerek, taki epizod.
W 1949 zamieszkała Pani z mężem i synem na Wilczej 11. To dom legenda.
Kamienica porównywalna z krakowską Krupniczą ze względu na obecność
w niej naraz tylu utalentowanych głów.
W latach 40. XX w. mieszkali tam obok
siebie Wasowscy, Szpilmanowie, Jasińscy.
Dom odbudowało po wojnie Polskie Radio. Za najbliższych sąsiadów mieliśmy
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Ochota/ Radomska 13”
”

W zeszłym miesiącu, w setną rocznicę urodzin Ireny Sendlerowej
(15.02.1910-12.05.2008), przy ulicy
Pawińskiego 2a na Ochocie, odsłonięto tablicę upamiętniającą pamięć i postawę Sprawiedliwej wśród
Narodów Świata.
Budynek przed wojną nosił adres
Opaczewska 1. Irena Sendlerowa
pracowała tam w latach 1932-1935
w Sekcji Pomocy Matce i Dziecku
przy Obywatelskim Komitecie Pomocy Społecznej. W czasie okupacji jako siostra Jolanta (pseudonim
Sendlerowej) uratowała od zagłady ponad 2500 żydowskich dzieci.
W uroczystości odsłonięcia tablicy
wzięły udział m.in.: Janina Zgrzembska, córka Ireny Sendlerowej i Elżbieta Ficowska, która jako półroczne
niemowlę została z inicjatywy Sendlerowej wyniesiona z getta na aryjską stronę w drewnianej skrzynce.
„Pani Ireny nie ma już z nami, ale
chcę powiedzieć to, co ona mówiła
przy każdej okazji, to czego nauczył
ją ojciec: jeśli ktoś tonie, to trzeba
podać mu rękę. Jeśli dzieli się ludzi,
to tylko na dobrych i złych. Obojętna jest rasa, religia i narodowość” –
mówiła Ficowska.

GÓRALE W WARSZAWIE, czyli POSIADY NA OCHOCIE
Zakopane w latach 80. XIX wieku stało się modnym letniskiem polskiej elity intelektualnej. Zamieszkał tam również w 1890 roku Stanisław Witkiewicz, malarz, krytyk i teoretyk
sztuki. To on był twórcą, a także głównym propagatorem stylu zakopiańskiego w architekturze i wnętrzach. Witkiewicz wzorował się na tradycyjnym budownictwie górali
podhalańskich wzbogacając je elementami secesji. Styl zakopiański nie ograniczył się
tylko do budownictwa – obejmował także meble, instrumenty muzyczne, sprzęty gospodarcze, ubiory, wyroby z porcelany (za: „Styl zakopiański” w: Wikipedia).
Spotkanie poprowadzi i o stylu zakopiańskim opowie Krzysztof Trebunia Tutka – zakopiański architekt, muzyk-multiinstrumentalista i nauczyciel muzyki góralskiej. Prelekcji
towarzyszyć będzie wystawa zrealizowanych obiektów zaprojektowanych przez Krzysztofa Trebunię Tutkę.
W drugiej części spotkamy się z żywą kulturą Podhala. Muzykę, śpiew, taniec, gawędy, poezje i instrumenty pasterskie zaprezentuje gospodarz wieczoru oraz jego uczniowie z Tatrzańskiego Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka”
w Zakopanem. Pytomy piyknie, przyjdźcie ku nom!
Wioletta Obuchowska
fot. Maciej Gędziorowski

TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA PAMIĘĆ I POSTAWĘ
SPRAWIEDLIWEJ WŚRÓD
NARODÓW ŚWIATA

KURA NIE CAŁKIEM DOMOWA
„Kura nie całkiem domowa – kobiety nie tylko o kobietach” to temat przewodni spotkania, które odbędzie się w sobotę 6 marca o godz. 17.00 w sali widowiskowej Centrum Artystycznego „Radomska 13” przy ul. Radomskiej 13/21. W programie: wystawa
malarstwa Renaty Brzozowskiej, wystawa fotografii Malwiny de Bradé, spektakl teatralny na podstawie wierszy i piosenek lirycznych Marleny Zynger pt. „Czas śpiewu kobiety.
Odsłona pierwsza” oraz spotkanie z podróżniczką Anną Czerwińską.
Wstęp wolny. Zapraszamy!
www.radomska13.art.pl.
6 marca 2010 (sobota), godz. 17.00
„Kura nie całkiem domowa
– kobiety nie tylko o kobietach”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
wstęp wolny

(jr)

II OCHOCKA MATURA
OGŁOSZENIE
Wszystkich wielbicieli naszej dzielnicy zapraszam do wspólnej zabawy. Zapewniamy prawdziwą
egzaminacyjną atmosferę, pytania
testowe (cztery odpowiedzi do wyboru, jedna prawdziwa) i cenne
nagrody. Stali bywalcy „Ochockich
Spotkań Historycznych” są już doskonale przygotowani do zdania tego testu, ale każdy może wziąć udział.
Zainteresowanym polecam oprócz
książek o historii Ochoty również lekturę „Ochotników”. Szczegółowe
informacje o dacie II Ochockiej
Matury i warunkach uczestnictwa
zostaną opublikowane w kwietniowym numerze „Ochotnika”.
Gabriela Gab
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13 marca 2010 (sobota), godz. 18.00
„Architektura Podhala: styl zakopiański jako styl narodowy”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21, www.radomska13.art.pl
wstęp wolny

TRADYCJA PO POLSKU
Wielkanoc w Polsce, podobnie jak we wszystkich krajach o korzeniach chrześcijańskich,
jest największym, najbardziej uroczystym i radosnym świętem. To radość ze zmartwychwstania Chrystusa i wdzięczność za Jego wielkie poświęcenie dla całej ludzkości. To
również radosne powitanie budzącej się do życia przyrody. Wielkanoc zbliża się wielkimi
krokami, ale czy potrafimy przeżyć te święta zgodnie z obyczajem?
Centrum Artystyczne „Radomska 13” – filia OKO zaprasza dzieci wraz z rodzicami
21 marca o godz. 12.30 na kolejne niedzielne spotkanie w ramach projektu „Tradycja
po polsku”, którego tematem przewodnim będzie Wielkanoc.
W programie: komentarz gościa z Muzeum Etnograficznego w Warszawie, warsztaty wytwarzania ozdób wielkanocnych (pisanki, palmy, kwiaty, kartki, baranki i inne)
z udziałem twórców ludowych, pieśni wiosenne i wielkopostne oraz kiermasz świąteczny. Serdecznie zapraszamy.
21 marca 2010 (niedziela), godz. 12.30
„Polska Tradycja Wielkanocna”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
wstęp wolny
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PROPOZYCJE EAT

WYCINANKI – KURS
Sztuka wycinania z papieru niekoniecznie musi się kojarzyć
z twórczością ludową, chociaż niezaprzeczalnie dostarcza
ona wspaniałych przykładów tej umiejętności. Wycinanka
to przede wszystkim sztuka syntetycznego myślenia o formie i kolorze. A może powrót do krainy dzieciństwa?
Zapraszam na wycinankowe przygody: symetryczne i nie,
płaskie i przestrzenne.
czwartki, godz. 17.00-19.00
koszt: 100 zł/miesiąc (materiały i inspiracje zapewnia prowadząca)
prowadzący: Izabela Zalewska-Kantek

DECOUPAGE KLASYCZNY Z CIENIOWANIEM
PITTORICO – KURS
Magazyn Sztuk zaprasza na warsztaty decoupage’u wszyskich chcących rozpocząć przygodę z tą sztuką.
W programie kursu: historia decoupage – wprowadzenie,
omówienie technik i materiałów, przygotowanie podłoża (podkład, malowanie), postarzanie, przygotowanie
motywu, kompozycja, klejenie, wykonanie cieniowania,
wykańczanie, lakierowanie. Warsztaty odbędą się w grupach. Kurs obejmuje 4 dwugodzinne spotkania. W cenę
kursu wliczone są wszystkie użyte materiały. Praca jest własnością uczestnika i zabiera ją do domu.

Europejska Akademia Tańca przy Centrum Artystycznym
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21 (wejście C) serdecznie
zaprasza na zajęcia:

CAPOEIRA
To brazylijska sztuka walki, łącząca w sobie elementy walki,
tańca, sportu, gry, samoobrony, gimnastyki, muzyki, historii
i afrobrazylijskiego folkloru.
prowadzący: Mestre John (Joâo Carlos) z Brazylii
poniedziałki 18.30-20.00, środy 18.30-20.00
koszt: 20 zł (1 zajęcia), 130 zł (karnet – 8 zajęć w miesiącu)

HIP-HOP
Kurs niezwykle dynamicznego tańca, wywodzącego się
z kultury nowojorskich Afroamerykanów i Latynosów. Hip-hop jest mieszanką stylów i ruchów tanecznych związanych
z kulturą hip-hopu oraz tańców bliskich tej kulturze. Każdy
znajdzie tu styl dla siebie. Zapraszamy dzieci i młodzież.
prowadzący: Artur Iracki
wtorki 19.30-21.00
koszt: 20 zł (1 zajęcia), 65 zł (karnet – 4 zajęcia w miesiącu)

TANIEC WSPÓŁCZESNY
Taniec oparty na balecie, lecz pozbawiony jego sztywnych
zasad. Ważne w nim jest pokazanie emocji tancerza, który tańcząc układ, stara się opowiedzieć odbiorcy pewną
historię poprzez ruchy pasujące do rodzaju tej opowieści.
Jeśli chcesz poznać możliwości swojego ciała – przyjdź – zatańcz!

soboty, godz. 10.00-12.00
koszt kursu: 120 zł
prowadzący: Beata Różańska

PRACOWNIA BATIKU W MAGAZYNIE SZTUK
Batik to dawna technika zdobienia tkaniny. Płynny wosk,
którym się maluje, chroni materiał przed barwnikiem. Jeśli
tkanina ma mieć wiele kolorów, czynność nakładania wosku i barwienia jest powtarzana. Za każdym razem wosk
przykrywa inną partię materiału. Można go nakładać
pędzlem lub metalowym pisakiem (canting lub tianting).
Czy nie chciałbyś mieć magicznej tkaniny w swoim domu?
Batik wraz ze światłem daje efekt witrażu na tkaninie. Nie
masz zdolności plastycznych czy doświadczenia? Tym
bardziej technika batiku jest dla Ciebie! Zapraszamy do
pracowni batiku. Podczas zajęć przedstawiona zostanie
informacja na temat genezy i techniki batiku. Uczestnicy
zajęć będą mogli wykonać według własnego projektu
obrazy oraz różne formy użytkowe: roletę, parawan, torebkę, abażur i inne formy. Serdecznie zapraszamy.
zajęcia od marca do czerwca 2010 r.
soboty, 13.00-15.00
małe grupy, indywidualne podejście, opieka doświadczonej instruktorki, materiały w cenie kursu
120 złotych pierwszy miesiąc nauki
100 zł kolejne miesiące nauki
zapisy: MAGAZYN SZTUK, ul.Filtrowa 62 lok. 230
tel. 605 366 884

prowadzący: Aleksandra Bożek-Muszyńska
poniedziałki 20.00-21.30
koszt: 20 zł (1 zajęcia), 65 zł (karnet – 4 zajęcia w miesiącu)

ZABAWY RUCHOWE DLA DZIECI
Zajęcia oparte na ćwiczeniach i zabawach ruchowych wg
Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, skierowane do dzieci w wieku 5-8 lat.
prowadzący: Katarzyna Wełna
poniedziałki 16.00-17.00
koszt: 15 zł (1 zajęcia), 50 zł (karnet – 4 zajęcia w miesiącu)

TANIEC ORIENTALNY
Poczuj się księżniczką z „Baśni tysiąca i jednej nocy”! Poznaj
orientalną muzykę! Odkryj swoją kobiecość! Spróbuj Tańca
Brzucha! Pokażemy Ci, że jesteś piękna! Rozkwitnij...
prowadzący: Małgorzata Pszczółkowska
soboty (grupa średnio-zaawansowana) 17.00-18.30
soboty (grupa początkująca) 18.30-20.00
koszt: 30 zł (1 zajęcia), 100 zł (karnet – 4 zajęcia w miesiącu)
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GÓRALSKIE PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE „PIEKIELNICA”
Witojcie nasi ostomili!
Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe góralskie przedstawienie teatralne pt.
„ Piekielnica” w reżyserii Józefa Pitonia. Jest to komedia satyryczna Juliana Reimschussela, poety, autora pierwszej autentycznej opery góralskiej „Jadwisia
spod Regli” oraz wielu utworów osadzonych w realiach Podhala. Akcja rozgrywa się po I wojnie światowej i pokazuje z humorem życie społeczne górali.

Dzielnicowy Klub Seniora „Ochota”

W spektaklu wezmą udział członkowie Zespołu im. Bartusia Obrochty oraz zaproszeni aktorzy: Magdalena Świerk, Anna Naglak, Józef Pitoń, Andrzej Karpiel-Replon, Stanisław Leśniak.
Pytomy piyknie, przyjdźcie ku nom!
Wioletta Obuchowska
NIESPODZIANKA! Wśród uczestników koncertu rozlosujemy 2 podwójne zaproszenia na weekend do przepięknej Willi Modrzewiowy Dwór w Murzasichlu,
partnera cyklu „Górale w Warszawie, czyli Posiady na Ochocie”.

POEMAT NOCY

27 marca 2010 (sobota), godz. 17.00
„Piekielnica”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21, tel. 22 823 37 56
sala widowiskowa, wejście C
cena biletu: 15zł

zdjęcie: Anna Karpiel-Semberecka

XVI MAZOWIECKI PRZEGLĄD
DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH
GRUP TEATRALNYCH „MINIMAKS”
Dziesiątki dziecięcych, młodzieżowych i studenckich grup
teatralnych, setki uczestników z warszawskich szkół oraz mazowieckich domów i ośrodków kultury przybywają każdego
roku na czterodniowe święto teatru „Minimaks”.
W tym roku przegląd odbędzie się w dniach 15-18 kwietnia,
jak w ostatnich latach, gościnnie w Domu Kultury „Rakowiec”, przy ul. Wiślickiej 8.
Po raz kolejny uczestnicy zawalczą o serca widzów oraz o liczne nagrody –
statuetki, dyplomy, bilety na spektakle, książki o teatrze i inne upominki. Profesjonalni jurorzy przyznają i wręczą nagrody oraz poświęcą każdej grupie czas
na chwilę rozmowy, podzielenie się wrażeniami i cennymi uwagami dotyczącymi warsztatu aktorskiego i reżyserskiego.
Z roku na rok „Minimaks” gromadzi coraz większą liczbę uczestników, a prezentowane spektakle, w dużym stopniu, charakteryzują się wysokim poziomem
artystycznym. Prezentowane spektakle zaskakują nas, bawią i wzruszają. A to
wszystko dzięki twórczej i pełnej zaangażowania pracy teatralnych zespołów.
Życzymy wszystkim śmiałych pomysłów
i z ogromną ciekawością czekamy na
tegoroczne prezentacje. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Przeglądu oraz
o wypełnienie i wysłanie do nas formularza
zgłoszeniowego do dnia 31 marca.
Wszystkie informacje na stronie
www.radomska13.art.pl.

Mirosław Kossakowski
Warszawa 23.01.2010 r.

Księżyc rozjaśnia tajemnice nocy
I myśli wyraźniej dostrzegają obrazy
Z drugiej strony słońce
Aleją wśród ptaków
Przesuwa się samotny cień
I znika
Zaciekawiony księżyc
Przygląda się bladej kartce
Na którą
Z rąk postaci
Spływają atramentowe pająki liter
Układają się w amarantowe cegiełki sylab
Wznosząc pałac
Poematu uniesienia
Z cienia wyłania się poeta
Podziwia gmach
Kaliope
Mirosław Kossakowski pochodzi z Białostocczyzny. Ukończył Państwowe Liceum Techniki Teatralnej, której historię opisał w książce „PLTT Szkoła Osobliwa” (1999). Studiował filologię rosyjską,
ukończył Wydział Techniczny na Uniwersytecie
Śląskim i Wydział Elektryczny na Politechnice Warszawskiej.
Na poetycką ścieżkę wkroczył już w młodości.
Swoje wiersze zaczął publikować jednak dopiero
w 2001 roku. Jest szalenie płodnym poetą, wydał już kilka tomików: „Drogi i ścieżki”, „Kształty
chwil”, „Na wyspach nadziei”, „Muzyka życia”,
„Zaczekaj, życie”, „Łódź samotnego żeglarza”.
Pisze również prozą. Wydał książkę „Egzamin ze
wspomnień”.
Uczestnicząc w zajęciach sekcji literackiej w DKS
„Ochota” doskonali swój warsztat pod kierunkiem znanego poety, prozaika oraz krytyka literackiego Stefana Jurkowskiego. Twórczość Mirka
Kossakowskiego była wielokrotnie nagradzana
w Konkursach i Przeglądach Literackich.
Jest również świetnym aktorem grającym w teatrze i kabarecie amatorskim, pięknie recytuje
swoje wiersze. W 2009 Wydział Kultury Urzędu
Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przyznał mu tytuł „AS Ochoty”, za twórczość literacką.
Życzymy Mirkowi dalszych sukcesów i powodzenia w wydaniu przygotowanej już do druku kolejnej książki.

Janina Pytka

koordynator projektu – Dorota Latos
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SALON PRACY TWÓRCZEJ
„PREZENTACJE”

Gospodyni Salonu Pracy Twórczej„Prezentacje”
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SŁODKI CIĘŻAR – CZYLI RADOŚCI I WYZWANIA, GDY POJAWIAJĄ SIĘ DZIECI (cz. 1)
rozmawiają:
Beata Chrzanowska-Pietraszuk i Anna Salwa-Ostrowska,
psycholożki z poradni „Uniwersytet dla Rodziców”
Anna Salwa-Ostrowska: Zawsze mam
dylemat przy omawianiu tej fazy życia rodziny – bo w literaturze psychologicznej
i popularnej, a także w ramach „mądrości potocznej”, albo „straszy się” przyszłych rodziców ograniczeniami i kłopotami związanymi z posiadaniem dziecka,
albo przeciwnie – idealizuje się ten okres
nieprzytomnie, co prowadzi potem wielu młodych rodziców do poczucia winy,
gdyż nie przeżywają okresu po narodzinach dziecka wyłącznie w błogim szczęściu.
Beata Chrzanowska-Pietraszuk: Pojawienie się dziecka to wydarzenie, które
owszem niesie nowe obciążenia i wymaga
od młodej pary wysiłku i wyrzeczeń, ale
równocześnie rozwija i wzbogaca więzi
między małżonkami, daje rodzinie nowe
perspektywy i okazje przeżywania nowych
rodzajów szczęścia. Dlatego w niektórych
nurtach terapii rodzin nazywa się ją fazą
ekspansji rodziny.
Terapeuci rodzinni uważają, że pojawienie się dziecka to największa zmiana
i największy przełom w życiu pary, od
momentu, gdy postanowili być razem na
poważnie i stworzyli udany stały związek. Trudno nie zgodzić się z obiegową
opinią, że po pojawieniu się w rodzinie
dziecka nic już nie jest takie samo jak
wcześniej.
To prawda. I w znaczeniu pozytywnym i w negatywnym – tj. pojawiają się
nowe radości, wzruszenia, nowe kompetencje i osiągnięcia rodziców, nowy rodzaj

CZTERY PALCE I KCIUK

Kłóciły się palce między sobą, który z nich jest
najważniejszy.
Pierwszy odezwał się Wskazujący:

- Zobaczcie! Jednym gestem nadaję kierunek wszelkiej rzeczy, wskazuję drogę, a nawet, jeśli tylko zechcę, mogę wyrazić niezadowolenie!
Odezwał się Środkowy:
- To ja i tylko ja jestem wśród was najważniejszy! Spójrzcie tylko. Jestem najwyższy, na
najważniejszym miejscu i w dodatku stoję
pośród was. Można by rzec, iż jestem królem
palców!

więzi między nimi – ale też pojawiają się
ograniczenia i konieczności, przed którymi
para wcześniej nie stawała. W mojej opinii,
aby młodzi rodzice pojawienie się dziecka
odebrali jako doświadczenie wzbogacające, wzmacniające ich relacje, a nie kruszące
ją – powinni wiedzieć, co ich czeka i przyjąć kilka założeń wstępnych, co do tego,
jak będą postępować, gdy dziecko już się
pojawi.
Nie wiem, czy się zgodzisz, ale moim
zdaniem pożyteczne byłoby uświadomienie sobie i zaakceptowanie przez spodziewającą się dziecka parę, że pojawienie się
dziecka będzie wymagało:
1) świadomego zaplanowania tych sfer życia, które dotąd były planowane elastycznie lub ad hoc oraz, że plany te będą musiały być dość skrupulatnie realizowane.
Dotyczy to takich spraw, jak praca zarobkowa (kto utrzymuje rodzinę, jak rodzice dzielą się tym zadaniem), planowanie
i kontrola wydatków, rozkład dnia i tygodnia, konieczne prace domowe (sprzątanie,
gotowanie, zakupy), spędzanie czasu wolnego, kontakty towarzyskie i rozrywki itd.;
2) nowego podziału pracy, uwzględniającego fakt pojawienia się zupełnie nowego
zadania – bardzo wymagającej czasowo
i energetycznie opieki nad dzieckiem.
Opieka nad dzieckiem jest męcząca
i całodobowa (dzieci wymagają różnych
aktywności rodziców w nocy) i nie jest
prawdą, że osoba opiekująca się z dzieckiem „siedzi w domu i odpoczywa”. Taka
opieka jest równie ciężką pracą, jak praca
w firmie, prowadzenie własnego biznesu

Serdeczny uśmiechnął się i kończąc piłowanie paznokcia oznajmił:
- Ani Wskazujący, ani Środkowy, tylko ja jestem wśród was wybrańcem. To przecież
mnie wybrano na powiernika najpiękniejszej
osoby świata. Gdybym był zwyczajnym palcem, czy dano by mi to cudowne złote coś,
które właśnie na mnie lśni jaśniej niż najjaśniejsze słońce? Nikt inny tylko ja jestem najważniejszym z palców!
Mały palec zdążył tylko nieśmiało napomknąć coś o dłubaniu w uszach, kiedy odezwał się kciuk:
- O głupcy nie widzący nic poza krawędzią
swoich paznokci! Gdybyście choć przez
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i jakiekolwiek inne wymagające zajęcie
zawodowe;
3) rezygnacji z części swoich przyzwyczajeń, rozrywek i wygód, wydatków. Lepiej
dla rodziny jest, gdy oboje rodzice solidarnie ponoszą te obciążenia.
Zgodzę się, ale dodam, że równocześnie
bardzo ważne jest, aby młodzi rodzice mieli
świadomość, że po pojawieniu się dziecka,
mimo zmęczenia i zaabsorbowania opieką
nad nim, potrzebne jest świadome dbanie
o relację między nimi jako małżonkami:
wzmacnianie i pielęgnowanie jej.
Często pojawienie się dziecka „przełącza” młodą parę tylko na realizację ról
rodzicielskich, a gdzieś gubi się więź małżeńska. Tymczasem ta więź jest niezwykle
istotna dla dobrego rodzicielstwa. Dobrze
„dogadana”, lubiąca się i wspierająca para
małżeńska, to fundament zdrowej rodziny.
Dlatego warto dołożyć starań, aby tę więź
podtrzymywać i umacniać, mimo nawału zadań związanych z rodzicielstwem
i obok tworzącej się owej więzi z dzieckiem.
I podkreślę jeszcze raz: wbrew obiegowym
mniemaniom, ta wieź nie podtrzyma się
„sama”, bez uwagi i energii włożonej przez
obie strony.
cdn.

chwilkę przestali się spierać o coś, co do was
nie należy, odkrylibyście prawdę. Jesteśmy
tylko palcami przytwierdzonymi do dłoni, która wyrasta z ramienia należącego do reszty
ciała naszego pana. To nie my decydujemy
o naszym losie lecz głowa, która nadaje sens
naszemu życiu! Gdyby nie ONA bylibyśmy tylko bandą sztywnych, martwych bezużytecznych kikutów!
W tej właśnie chwili, gdy Kciuk kończył swoje przemówienie, głowa nakazała dłoni aby
wzięła w palce pióro i napisała tę opowiastkę.
Jacek Malinowski
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WIECZORY BARDÓW: CZERWONY
TULIPAN I „TO TWOJE OCZY...”
Ośrodek Kultury Ochoty serdecznie zaprasza 6 marca 2010 (sobota)
o godz. 18.00 do świeżo wyremontowanej sali widowiskowej OKO (ul. Grójecka 75) na koncert z cyklu „Wieczory Bardów”. Będzie to jubileuszowy
(z okazji 25-lecia istnienia i działalności artystycznej) koncert zespołu Czerwony Tulipan zatytułowany „To Twoje oczy…”. Impreza biletowana.
„To Twoje oczy ...” – program jubileuszowy, składający się z „piosenek uczuć”, które zespół chce ocalić od zapomnienia, w tym utwory m.in. Marka Grechuty, Czesława Niemena, Agnieszki Osieckiej
z muzyką Seweryna Krajewskiego, Juliana Tuwima z muzyką Henryka Warsa oraz Marka Sarta, Jerzego Harasymowicza z muzyką
Elżbiety Adamiak, Leonarda Cohena w tłum. Macieja Zembatego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z muzyką Andrzeja Zaryckiego, Jaromira Nohavicy w tłum. Antoniego Murackiego i Andrzeja
Ozgi oraz piosenki do słów: Jerzego Ignaciuka, Wojtka Bellona,
Artura Andrusa, Margaret Atwood w tłum. Zofii Denkowskiej,
Agaty Grzegorczyk, Marioli Platte (wszystkie z muzyką Stefana
Brzozowskiego).
CZERWONY TULIPAN powstał w Olsztynie 1985 r. i od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Wielokrotnie zdobywał liczne nagrody. Zespół
tworzy pięć artystycznych indywidualności: Stefan Brzozowski – kompozytor, wokalista, gitarzysta; Ewa Cichocka – wokalistka i recytatorka; Krystyna Świątecka – wokalistka i flecistka; Andrzej Czamara – gitarzysta;
Andrzej Dondalski – gitarzysta basowy. Więcej informacji: www.czerwo
nytulipan.olsztyn.pl.

6 marca 2010 (sobota), godz. 18.00
„To Twoje oczy ...” – koncert jubileuszowy zespołu Czerwony Tulipan
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
cena biletów: 25 zł; sprzedaż: OKO ul. Grójecka 75, tel. 22 822 48 70, 822 74 36

VI TEATRALNA WIOSNA NA RAKOWCU
W marcu wiosna pierwsza zawita na Rakowiec, dostarczając tradycyjnie mieszkańcom Ochoty, jak i całej Warszawy dużą porcję
teatralnych wrażeń. Tym razem w teatralnych prezentacjach dominować będą dwa nurty. Pierwszy to spektakle opowiadające
o współczesnym człowieku, jego problemach, zmaganiach, zwycięstwach i porażkach: w spektaklu „Zerwana Struna” Teatru
z Drewnianej przyjrzymy się światu młodego pokolenia wchodzącego w życie; jak sobie radzi w świecie pełnym szpanerstwa
rówieśników i obojętności dorosłych pochłoniętych wyścigiem szczurów? Spektakle „More Heart Core!” Teatru Porywacze
Ciał oraz „Okno” grupy teatralnej T-Art pokazują ból i dylematy pokolenia współczesnych trzydziestoparolatków. Czy kupienie
kolejnej lodówki, pralki, wyposażenie mieszkania i zdobycie świetnej posady daje im poczucie sensu istnienia, czy też złapani
w wir konsumpcjonizmu odnajdą swoje marzenia?
Drugi nurt to spektakle przedstawiające historie tych, którzy osiągnęli sławę, uznanie i spełnienie w życiu zawodowym – Edith Piaf,
Yves Montand, Helena Modrzejewska, Pola Negri. Czy byli szczęśliwi? Czy skupiając się na efemerycznym świecie sztuki potrafili
równocześnie stąpać po ziemi? Przyglądając się ich historiom będziemy mogli nie tylko skonfrontować z nimi swoje wyobrażenia
o sławnych i uznanych, ale i rozsmakować się w ich niezapomnianej twórczości.
Gośćmi specjalnymi VI Teatralnej Wiosny są dwie wspaniałe artystki z aktorskiego klanu: Agata Pilitowska i Maria Nowotarska,
niegdyś krakowianki, dziś mieszkanki Toronto. Zobaczymy je 27 marca w Międzynarodowym Dniu Teatru, w sztuce o Poli
Negri. Sztuka została napisana i wyreżyserowana przez Kazimierza Brauna, wybitnego polskiego reżysera, teatrologa, pisarza,
specjalnie dla Agaty Pilitowskiej. Zrealizowano ją w Salonie Poezji, Muzyki i Teatru im. Jerzego Pilitowskiego działającym przy
Polsko-Kanadyjskim Towarzystwie Muzycznym w Toronto. Spektakl „Opowieści Poli Negri” zobaczyli już widzowie w Kanadzie, USA,
Londynie, Berlinie. Czas, żeby mogła go zobaczyć warszawska publiczność. Serdecznie zapraszamy!
uwaga! program VI Teatralnej Wiosny na Rakowcu s. 3
BILETY: jeden bilet w cenie 15 zł upoważnia do wejścia na wszystkie spektakle; sprzedaż oraz rezerwacja
w kasie DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, Warszawa, tel. 22 823 66 72; rezerwacja elektroniczna: rakowiec@oko.com.pl
Patronat honorowy nad VI Teatralną Wiosną objęli Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Burmistrz
Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Maurycy Wojciech Komorowski oraz Związek Artystów Scen Polskich, za co
w imieniu organizatorów i widzów serdecznie dziękujemy.

