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Roznosiciele mleka i gazet
dorośli i niedorośli

M

yślałam, że już pisałam o roznosicielach mleka. Ale nie. To były
tylko „baby ze śmietaną”. Roznoszenie mleka pamiętam dopiero od momentu tak wielkiej „nowoczesności”, że już
przynoszono „prenumerowane” mleko w
butelkach pod drzwi. To chyba od drugiej
połowy lat sześćdziesiątych. Dobrze nie
pamiętam. W każdym razie były to ciężkie,
litrowe szklane butelki z lekkimi, nietrwałymi kapslami, przykrywkami, srebrnymi
na chude i złotymi (oczywiście) na tłuste mleko. Oba one, jak wszyscy mówili,
były „chrzczone”. Podejrzewano je o ścisłe
związki z wodą. W każdym razie nawet z
tego mleka butelkowanego jeszcze można
było zrobić kwaśne mleko i domowy twarożek. Butelki do śmietany były tego samego
kształtu tylko mniejsze, półlitrowe – jeszcze
kwiatki taką podlewam – i ćwierćlitrowe.
Tyle że śmietanki nie roznoszono.

Krzysztof Trawkowski

Wracam na Ochotę (19)
W każdym razie przed wojną do domu
mojej mamy mleko przywoziła, w zimie
i w lecie, cała obwinięta chustami, Bronisławowa – posiadaczka porządnego, drewnianego wozu i dobrze utrzymanego konia. Na wozie codziennie, oprócz niedziel,
przywoziła ze wsi mleko „od krowy” w
metalowych bańkach. Wnosiła bańki na
piętra także w chuście i do domowych
garnków nalewała blaszanym, półlitrowym kubkiem.
Nie wiem jak Bronisławowa zdobyła
swoje miejsce wśród dostawców Ochoty,
ale w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych roznosiciele mleka ostro konkurowali między sobą o lepsze rewiry. Były bowiem domy z windami, ale wiele domów
na Starej Ochocie do tej pory nie ma windy,
więc chodzenie pod kolejne drzwi z ciężarami nie było łatwe. W dodatku odbywało
się to świtem, a w zimie nawet przed świtem. Wszyscy mówią, jak to inaczej było
„za ich czasów”. A jednak zimy naprawdę
były inne. Śnieg, mróz. Mleko w skrzynce
w butelkach na ulicy „miało prawo pęknąć”, czyż nie? Może i nie miało, ale bywało różnie. W dodatku w niektórych domach
takie mleko łatwo mogło „dostać nóg” czy
ulec głupim dowcipom, w niektórych za-
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wsze stało spokojne. Zdarzały się nawet
skecze satyryczne o imprezowiczach, którzy nad ranem leczyli się z kaca mlekiem
spod przypadkowych drzwi. Dużo dzieci
pomagało rodzicom w roznoszeniu mleka,
albo usiłowały się same do tego brać. Ale to
im skutecznie uniemożliwiano.
Przed wojną gazeciarzami byli zawsze
chłopcy. Do domu mamy gazetę „Kurier
Poranny” przynosił taki gazeciarz w wieku
młodocianym i wpuszczał ją do mieszkania przez klapkę w drzwiach. Po pewnym
czasie pies Żak sam się nauczył przynosić ją
mamie mojej mamy. Zanim wyćwiczył podnoszenie gazety złożonej, wiele razy cały się
w nią zawĳał, albo coraz wyżej wznosząc
pysk nadeptywał drugą stronę i okropnie
gazetę wygniótł. Honor nie pozwalał mu jej
puścić, więc nawet w stanie skrajnego podeptania jakoś ją zawsze przydźwigał.
Słynne miejskie okrzyki małych gazeciarzy, jakieś „...aannyyy”, „...czoornyy”,
„...szaawskiii” odzywały się w Śródmieściu, na ruchliwych ulicach. Nie należało
się spodziewać krzyczącego gazeciarza na
takiej Kolonii Staszica czy Kolonii Lubeckiego na przykład
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G.W.F. Hegel

ie mnie tu oceniać dlaczego w niektórych encyklopediach (np.: Najnowsza Encyklopedia Powszechna A-Z, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2005
czy Encyklopedia Warszawy, PWN 1994)
nie ma nawet maleńkiej wzmianki o Wiktorze Wąsiku (1883-1963), człowieku, który przez ponad pięćdziesiąt lat prowadził
nieprzerwanie studia nad dziejami polskiej myśli ﬁlozoﬁcznej. Pokłosiem tych
jego studiów były dwa tomy pierwszej historii ﬁlozoﬁi polskiej, które powstały po
wojnie jak Feniks z popiołów. W tragicznym dla Warszawy 1944 roku, w pierwszą sobotę powstania warszawskiego,
5 sierpnia, płonie mieszkanie W. Wąsika
(ul. Maurycego Mochnackiego 25) a w nim
cenna biblioteka ﬁlozoﬁczna, rękopisy
i maszynopisy; wśród nich i historia ﬁlozoﬁi polskiej wykończona i przygotowana
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do druku. Po różnych przejściach, w połowie sierpnia czterdziestego czwartego
umiera mu jedyny syn, też Wiktor, kapral
AK, a nasz bohater ląduje w Łodzi, gdzie
bez żadnych środków naukowych i pomocy rekonstruuje zniszczoną pracę. Niestety publikacja z przyczyn politycznych
mogła się ukazać dopiero w 1959 roku.
Od 1955 roku aż do śmierci jest kierownikiem katedry historii ﬁlozoﬁi w ATK,
a w okresie międzywojennym redaktorem
naczelnym: „Przeglądu Humanistycznego” (1922-1925) i „Przeglądu Pedagogicznego” (1926-1939). W latach trzydziestych
prowadzi wykłady i seminaria w Wolnej
Wszechnicy Polskiej. Wielka szkoda, że
zapominamy często o ludziach, którzy
tak jak Wiktor Wąsik, starali się pokazać
sześć stuleci zmagań poprzednich pokoleń Polaków w poszukiwaniu prawdy.
No bo po co wiedzieć, że taki Mateusz
z Krakowa piastował stanowisko rektora
na uniwersytecie w Heidelbergu, a Petrycy
z Pilzna był ojcem języka ﬁlozoﬁcznego...
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Autor: Willy Russell
Reżyseria: Andrzej Rozhin
Występują: Małgorzata Bogdańska
i Tomasz Mędrzak
„Zżera was nuda? Idźcie do Teatru Ochoty na Edukację Rity. Zobaczycie kameralny, bezpretensjonalny teatr, w którym dwoje ludzi przedstawia to, czego
nie potraﬁą pokazać tłumy aktorów na innych scenach: życie.” Roman Pawłowski Gazeta Wyborcza
Rita z ogromną determinacją pragnie poprzez
naukę stać się kimś innym, zmienić swoje życie. Zaczyna pobierać lekcje u Franka, nauczyciela akademickiego, który topi w kieliszku frustracje kilku nieudanych startów poetyckich. Więź jaka powstaje między
nauczycielem i uczennicą, między „twórcą” a jego
„dziełem”, z chwili na chwilę staje się bardziej złożona. Rozpoczyna się swoisty pojedynek na indywidualności, osobowości, intelekty i kariery...
Pytanie konkursowe:
W którym roku został opublikowany DRUGI POKÓJ
Zbigniewa Herberta – często realizowane na polskich scenach słuchowisko radiowe, ostatnio
w Teatrze Ochoty wraz z KIBICAMI Elina Rachnewa.
Na odpowiedzi czekamy 22 listopada,
w godz. 16.00-16.20 pod nr (0 22) 823 37 56.
Nagrodą jest 2-osobowe zaproszenie na spektakl DRUGI POKÓJ / KIBICE, 24 listopada.
Odpowiedź: www.teatrochoty.art.pl
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A. mówiła, że na dziewiątym piętrze śpi się rewelacyjnie, bo
z okien widać warszawskie city. M. ma wrażenie jakby siedział na
półce skalnej. Ja myślę cały czas o tym, że najbliższym punktem
orientacyjnym jest mur Cmentarza Żydowskiego.
Może i widać city, ale z okien wmontowanych w wielką płytę
i zaręczam, że nie ten widok powoduje, że polubiłam to miejsce.
Mieszkam teraz przy ul. Gęsiej. Niedaleko Smoczej, Nowolipki,
Miłej, Nalewki. To tu była tzw. „Gęsiówka” - Areszt Centralny dla
Dzielnicy Żydowskiej utworzony w czerwcu 1941 roku, gdzie później, na podstawie rozkazów Himmlera, powstał jeden z obozów
KL Warschau. Czasami mijam blok z wmurowaną tablicą i czytam: „5 sierpnia 1944 roku harcerski batalion „Zośka” zdobył niemiecki obóz koncentracyjny „Gęsiówka” i uwolnił 348 Żydów - obywateli różnych krajów Europy. Wielu z nich
walczyło i poległo w Powstaniu Warszawskim.”
I taki fragment ze „Świtezi” powraca do mnie: „Nieraz śród wody jakoby w mieście / ogień
i dym bucha gęsty / I zgiełk walczących, / i wrzaski niewieście/ I dzwonów gwałt , / i zbrój
chrzęsty. / Nagle dym spada, hałas się uśmierza, / Na brzegach tylko szum jodły.”
Nie, Gęsiej nie ma na planie Warszawy.
Magdalena Hartwig

CZYTELNIA

Do lektury tej książki na pewno nikogo
nie trzeba namawiać. Wywiad rzeka Michała Komara z Władysławem Bartoszewskim
to nie tylko możliwość obcowania z wybitną osobowością, ale też wykład dotyczący
historii Polski XX i XXI wieku i wspaniała
lekcja patriotyzmu. Książka powinna wciągnąć też wszystkich zainteresowanych historią Warszawy, jej bohater jest przecież z tym
miastem nierozłącznie związany.
Władysław Bartoszewski ze strony matki
jest warszawiakiem z pokolenia na pokolenie.
Jego babka wywodziła się z mieszczańskiej,
kupieckiej rodziny Brodzkich, zasiedziałej w
stolicy od czasów Królestwa Kongresowego.
Rodzina Bartoszewskich, w miarę awansu
ojca rodziny, który był pracownikiem Banku
Polskiego, bardzo często zmieniała miejsce
zamieszkania, przeskakując z dzielnicy do
dzielnicy. Wojna zastała ich na Ochocie, na

ulicy Grójeckiej, skąd musieli uciekać, bo
mieszkanie znajdowało się na linii frontu.
Podczas okupacji zamieszkali na Żoliborzu,
skąd 19 października 1940 roku młodziutkiego Batroszewskiego wywieziono do obozu w Auschwitz. „Z czasem dowiedziałem
się, że obławy 19 września objęły Żoliborz,
część Marymontu, kolonię Staszica, kolonię
Lubeckiego, bliski Mokotów i Saską Kępę.
(...) Skład społeczny nieprzypadkowy. Odpowiadał niemieckim zamiarom złamania
kręgosłupa inteligencji warszawskiej.”
Wspomnienia Bartoszewskiego uczą wiary w to, że nawet w najgorszych czasach zagłady można pięknie realizować swoje człowieczeństwo. Czytajmy Bartoszewskiego!
JR

Michał Komar
„Władysław Bartoszewski. Wywiad rzeka”
Warszawa 2006
Wydawnictwo „Świat Książki”

KONKURS

Pytanie konkursowe:
W jakich latach powstał budynek biurowy
Zrzeszenia Mistrzów Mularskich i Ciesielskich,
obecna siedziba Ośrodka Kultury Ochoty?
Na odpowiedzi czekamy 23 listopada
w godz. 16.00-16.20 pod nr: (0 22) 823 37 56
Nagrodą jest zaproszenie do Dominium
Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24.
Czeka na Państwa 10 bezpłatnych talonów
na dużą pizzę z maksimum 3 składnikami.
Sponsorem nagród jest Dominium Pizza.
Dominium Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24
czynna jest codziennie od 11.00 do 23.00,
a w piątki i soboty od 11.00 do 24.00.

Dzięki uprzejmości prof. Władysława
Bartoszewskiego uzyskaliśmy krótką
wypowiedź na temat jego związków
z naszą dzielnicą
Na Ochocie mieszkałem bardzo krótko, w
latach 30-tych. Od jesieni 1938 r. do jesieni
1939 r. Najpierw na Grójeckiej 40a, a potem
na Grójeckiej 104 – ten dom do dziś stoi na
rogu Opaczewskiej. We wrześniu 1939 r.,
podczas oblężenia Warszawy, wyrzuciło nas
stamtąd nasze wojsko. Powiedzieli: „Musicie
wyjść, bo my się tu będziemy bić!”.
Z Ochoty nie miałem zbyt wielu kolegów,
niektórzy mieszkali na Koloniach Staszica i
Lubeckiego. Kochałem się w dziewczynie ze
szkoły Szachtmajerowej, mieszczącej się przy
ul. Radomskiej. Wystawałem pod tą szkołą.
Na Topolowej 11 (obecnie Al. Niepodległości 227/223, między Filtrową a Nowowiejską, róg Nowowiejskiej) mieszkał mój wuj
– naczelnik wydziału Wyższej Izby Kontroli,
inż. Jerzy Zbiegniewski. Był starszym bratem
mojej matki, bywaliśmy tam na święta, ja sam
często wpadałem, bo bardzo lubiłem ciotkę,
która była Węgierką i to było dla mnie wtedy
szalenie egzotyczne. Zbiegniewski, jak głosiły legendy rodzinne, był człowiekiem bardzo
oszczędnym, podobno chodził pieszo do pracy
na ul. Szucha, żeby nie wydawać pieniędzy na
tramwaj. Wujostwo całą okupację mieszkali
na Topolowej, ciotka umarła w międzyczasie
naturalną śmiercią, a wuj został wypędzony
z mieszkania podczas Powstania Warszawskiego przez oddziały RONA. Po wojnie traﬁł
do Gliwic, gdzie pracował jako inżynier, tam
umarł i tam jest pochowany. Do Warszawy
już nie wrócił.
Wysłuchała JR
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architektura
Jarosław Zieliński

Z dziejów Ochoty
Wawelska (cz. 1)

W

naszych czasach ul. Wawelska należy do najważniejszych
arterii w obrębie centralnych
dzielnic miasta, ale początki miała znacznie skromniejsze. Już w połowie XIX w.
istniały na tym terenie warzywne ogrody
wojsk rosyjskich, stopniowo powiększane.
Kilkadziesiąt lat później sąsiadowały one
z olbrzymim kompleksem militarnym, złożonym z kilkudziesięciu ceglanych budynków, sięgającym aż po obecną ul. Oczki.
Uregulowana aleja, położona najbardziej na
południe w tymże zespole, została wytyczona po 1880 r. Po wschodniej stronie obecnego stadionu „Skry” wybudowano niedużą
cerkiew, a z obu jej boków domy otoczone
ogrodami, przeznaczone zapewne dla duchownych lub wyższych oﬁcerów. Północną stronę alei zajmowały regularne kwatery
ogrodów i sadów. Gęstsza zabudowa – szereg domków i kilka dużych pawilonów
koszarowych, koncentrowała się dopiero w
pobliżu dzisiejszej ul. Filtrowej.
Po I wojnie światowej bez pardonu zburzono całą zabudowę między ówcześnie
nazwaną ul. Wawelską a ul. Filtrową, zniszczono też ogrody, aby rozplanować Kolonię
Staszica i Kolonię Lubeckiego o równie kameralnym charakterze. Między ul. Langiewicza a ul. Wawelską stanęło na początku
lat 20. osiedle uroczych dworków Stowarzyszenia Urzędników PKO (Wawelska 66-74).
Więcej takich domków, także utrzymanych
w stylu dworkowym, powstało między
ul. Sędziowską a ul. Solariego.
Stopniowy wzrost rangi ulicy zdecydował, i to jeszcze w latach 20., o wystawieniu
przy niej obiektów znacznie bardziej monumentalnych. W latach 1925-27 powstał niezwykle prestiżowy gmach Instytutu Rado-

wego (nr 15, proj. Zygmunt
Wóycicki i Tadeusz Zieliński mł.), uroczyście otwarty
przez Marię Skłodowską-Curie, której pomnik dłuta
Ludwiki Nitschowej stanął
przed budynkiem w roku
1935. Budynek charakteryzował się poważnymi, klasycyzującymi formami.
W 1926 r. rozstrzygnięto konkurs na gmach
Szkoły Nauk Politycznych (nr 56), którego budowa wg proj. Romualda
Gu�a trwała do 1933 r. W
następnych latach obiekt
ten rozbudowano, utrzymując konwencję stosowania szarej cegły
cementowej w elewacjach, typową dla
twórczości tego architekta. Uczelnię założył Instytut Społeczny, organizacja powołana do życia w 1921 r. przez... Polaków-absolwentów wyższych uczelni w Lipsku!
Jak zapisano w statucie, celem działalności
Instytutu było: „krzewienie i rozwój nauk
i wykształcenia społeczno-ekonomicznego i politycznego oraz popieranie pracy
społecznej za pomocą naukowych badań i
technicznego opracowywania zgromadzonych w nim materiałów, przez udzielanie
informacyj i opinĳ w sprawach społecznych, jak również przez wspólne obrady
nad praktycznemi kwestiami społecznemi
i ekonomicznemi”. Obecnie w gmachu tym
mieści się Krajowa Szkoła Administracji
Publicznej.
W l. 1931-32 na rogu ul. Łęczyckiej
(nr 46) powstał budynek Gimnazjum Państwowego Żeńskiego, projektowany przez

Ulica Wawelska od numeru 74, strona wschodnia, ok. 1938 r.
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Ulica Wawelska nr 56, ok. 1933 r.

Tadeusza Nowakowskiego w nowoczesnych formach funkcjonalizmu. Dziś jest to
gimnazjum i liceum ogólnokształcące im.
Juliusza Słowackiego.
W 1936 r. ukończono największy z gmachów reprezentacyjnych: siedzibę Administracji Lasów Państwowych, zwróconą
frontami ku trzem ulicom (nr 52-54, proj.
Jan Zabłocki). Monumentalna fasada, utrzymana w duchu tzw. nowego klasycyzmu,
otrzymała solidną okładzinę piaskowcową.
Naprzeciw (nr 5) powstał stadion Klubu Sportowego „Warszawianka” wraz
z kameralnymi budynkami klubowymi
o funkcjonalistycznych bryłach.
Budynki użyteczności publicznej zostały uzupełnione przez kompleksy domów
spółdzielczych. Cztery takie wielopiętrowe kompleksy, wypełniające całe kwartały
zabudowy, powstały pomiędzy ul. Grójecką a ul. Uniwersytecką (nr 60-78), inne zaś
w pobliżu przeciwległego krańca ulicy, w
rejonie skrzyżowania z al. Niepodległości.
Jak widać, znakomita większość zabudowy koncentrowała się po północnej
stronie ulicy, co miało się jednak zmienić
po wybudowaniu dzielnicy im. marszałka J. Piłsudskiego na Polu Mokotowskim.
Ul. Wawelska miała stanowić jej północne
obrzeże i sięgać do pl. Politechniki. Wybuch wojny zniweczył te zamierzenia, a w
trakcie jej działań zostały zburzone m.in.
zabudowania „Warszawianki” oraz domki
PKO między ul. Hoﬀmanowej a ul. Korzeniowskiego. Wielkim zniszczeniom uległa
broniona przez powstańców tzw. Reduta
Wawelska (nr 60), szczęśliwie jednak dom
ten został po wojnie odbudowany. Inne
gmachy zachowały się w niezłym stanie,
stanowiąc przegląd stylów architektury
polskiej okresu międzywojennego

rozmowa miesiąca

Hodowla zwierzątek na Filtrowej

– z panią Zoﬁą Borsukową żoną profesora Karola Borsuka,
wybitnego polskiego matematyka,
autora gry planszowej znanej dziś jako „Superfarmer, rozmawia Gabriela Gab

Mieszkanie przy Filtrowej kupili Państwo tuż przed wybuchem II wojny Światowej. Co zdecydowało o tej lokalizacji?
Spodobał nam się skwer, ogródek i bliskość szkoły Słowackiego. Wcześniej pomieszkiwaliśmy na Puławskiej, ale chcieliśmy się osiedlić na stałe. Nie zdążyliśmy
się wprowadzić przed 1 września 1939
roku, kiedy to mieszkanie zostało bardzo
zniszczone przez wodę z rozbitego kaloryfera. Gdy wprowadziliśmy się po kapitulacji suﬁt był całkowicie zapleśniały. Żeby
to wysuszyć wstawiliśmy tzw. kozę. Paliliśmy drewnem zebranym na ulicy.
Jak wyglądało Państwa codzienne życie
podczas okupacji?
Strach było wychodzić na ulicę. Żyliśmy
w poczuciu ciągłego zagrożenia. W 1942 lub
1943 roku na skwer między domami Filtrowa 63 i Filtrowa 65 zajechały tzw. budy pełne Niemców. Wchodzili oni do kolejnych
mieszkań i zabierali wszystkich mężczyzn,
których wysyłali do Oświęcimia. Przeżyliśmy chwilę prawdziwej grozy. To, że Niemiec wycofał się od nas, po sprawdzeniu
wątpliwych naszych dokumentów, graniczyło z cudem. Może zadecydował fakt, że
otworzyłam drzwi z maleńkim dzieckiem
na ręku. Niemcy też miewali dzieci!
Mąż mój był profesorem na wydziale
Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie okupacji
wyższe uczelnie zostały przez okupanta
zamknięte, co miało
dodatkowy
skutek
– bezrobocie pracowników. Przez pewien
czas mąż mój uczył w
Szkole Wawelberga,
gdzie oprócz zajęć na
poziomie technikum
prof. Karol Borsuk
prowadzone było tajne
(1905-1982)
nauczanie studentów.
Ludzie w czasie okupacji imali się rozmaitych zawodów by zarobić na życie. Wiele
osób parało się handlem. My sprzedawaliśmy przez pewien czas bielidło. Później
udało nam się otworzyć mały sklepik z artykułami papierniczymi. Zapewniało nam
to skromne utrzymanie, a równocześnie
stwarzało możliwość działań konspiracyjnych przeciwko Niemcom, jako naturalne
miejsce kontaktów klientów ze sprzedającymi. Sklep ten stał się więc punktem kontaktowym dla wyższych oﬁcerów z konspiracji. Niestety zdarzyła się jakaś wpadka i do
sklepu wkroczyło Gestapo. Mojego męża i
wszystkich obecnych, również przypadko-

wych klientów, przewieziono na Pawiak.
Sprawa wydawała się beznadziejna i były to
straszne chwile w naszym życiu. Po trzech
miesiącach udało mi się go wydostać dzięki
pomocy znajomych, wsparciu ﬁnansowemu
organizacji podziemnych i szczęściu. Przez
nasze mieszkanie przewĳali się różni ludzie
zmuszeni do przemieszczania się wobec zagrożenia aresztowaniem lub przez działania
wojenne. Przez jakiś czas ukrywała się żona
gen. Bora Komorowskiego określana pseudonimem „pani Janka”. Kiedy indziej była to
rodzina mego brata stryjecznego cichociemnego dr Alfreda Paczkowskiego. A w dniu
wybuchu Powstania Warszawskiego przed
naszym domem zatrzymał się tramwaj i
wszyscy pasażerowie schronili się w różnych mieszkaniach domu przy Filtrowej 63.
Mieszkaliśmy razem w zamkniętym domu
otoczonym przez strzelających do wszystkiego Własowców, obserwując pożary, które
posuwały się od strony pl. Narutowicza, aż
do momentu kiedy 12 sierpnia wkroczyli
Niemcy krzycząc „Raus” i popędzili nas do
obozu pruszkowskiego.
Jak powstała „Hodowla zwierzątek”?
Po zlikwidowaniu przez Niemców sklepiku znowu nie mieliśmy za co żyć i wtedy mąż mój wymyślił tę grę. W Urzędzie
Patentowym uzyskaliśmy pozwolenie na
wydrukowanie jej pod nazwą „Hodowla zwierzątek”. Grę produkowaliśmy we
dwoje z mężem sposobem domowym.
Sprzedawaliśmy ją wśród znajomych i
rodziny a także w sklepach z zabawkami.
Zdarzały się potem takie telefony:
- Dzień dobry, czy to hodowla zwierząt?
- Tak
- A kto przy aparacie?
- Borsuk.
Nie pozwolono natomiast wydrukować
drugiej gry w okręty podwodne, bo temat
wydawał się podejrzany. Ta gra spaliła się
w całości w Powstaniu i nie udało mi się
jej odtworzyć. Jeden egzemplarz „Hodowli
zwierzątek” ocalał u znajomych poza Warszawą i dzięki temu można było stworzyć
zbliżoną do oryginalnej wersję gry dla
Muzeum Powstania Warszawskiego (poza
nową wersją, która jest w sprzedaży).
Co się stało z Pani rodziną podczas
Powstania?
Zostaliśmy wyrzuceni przez Niemców
z naszego mieszkania, szliśmy Wawelską i
Grójecką do obozowiska na Zieleniaku. Była
z nami również moja matka i nasze córeczki (4 i 6 lat). Prowadzili nas do Szczęśliwic,
a stamtąd kolejką do obozu w Pruszkowie.
Dzięki pomocy sióstr Czerwonego Krzyża
udało się nam uciec. Siostry i lekarza dawali swoje dokumenty, które potem prze-
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mycane były z
powrotem do
obozu. Wychodziliśmy osobno, Mąż jako
lekarz,
moja
matka
jako
siostra, starsza
dziewczynka
zabrana przez
znajoma siostrę
jako zagubione dziecko. Do
dziś pamiętam
jak szłam do
Zoﬁa Borsukowa z córkami
bramy z drugą
w ogródku jordanowskim
córką. Miałam
przy Wawelskiej
dokumenty
ok. 1943 lub 1944 r.
na inne nazwisko i zupełnie nie mogłam go sobie przypomnieć, choć było proste. Kilka pierwszych
dni spędziliśmy w Pruszkowie u krewnych,
potem aż do wyzwolenia mieszkaliśmy niedaleko Tarczyna w majątku, który przyjmował uciekinierów. Gdy wróciliśmy do Warszawy okazało się, że mieszkanie było całkiem wypalone, został tylko jeden talerzyk,
który mam do dziś. Dokumenty zakopane
w piwnicy rozsypały się w pył od żaru. Nie
było tynków, tylko goła cegła, ale te domy
musiały być solidnie zbudowane, bo mimo
wielkiego pożaru mury przetrwały. Najpilniejszą sprawą było wstawienie drzwi wejściowych i balkonowych. Dziewczynki poszły do szkoły na Raszyńskiej. Mąż zaczął na
nowo organizować życie uniwersyteckie,
najpierw w jakimś lokalu na Hożej. Matematyk do pracy nie potrzebuje wiele, tylko
kawałek kartki i ołówka. Ale najważniejsza
była olbrzymia ulga, że koszmar okupacji
wreszcie się skończył!
Dziękuję za rozmowę.

To jest dom, w którym rodzina
państwa Borsuków mieszka od 1939 roku

więcej na ten temat:
Ochockie Spotkania Historyczne, str 14
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wywiad miesiąca

Patriotyzm nie musi być cierpieniem
– o listopadowych świętach z Przewodniczącym Rady Dzielnicy Ochota,
Rzecznikiem Prasowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Janem
Kasprzykiem rozmawia Grzegorz Mazurowski
1 i 11 listopada to dwa jesienne święta,
dzięki którym przypominamy sobie przeszłość. Czym różnią się te dwa święta, a w
czym są podobne?
Oczywiście 1 listopada to święto, które
dla każdego z nas jest dniem zadumy. Dzień
Wszystkich Świętych, a właściwie Dzień Zaduszny, jest dla nas momentem zastanowienia się nad przemĳaniem, nad tymi, którzy
odeszli, nie tylko bliskimi z rodziny, bliskimi
również ze względu na podzielane poglądy, przekonania. Bliskimi, bo wnieśli duży
wkład w dzieje narodu i państwa polskiego.
1 listopada i wielka warszawska akcja zbiórki pieniędzy na cmentarz na Powązkach, czy
na nasze cmentarze na dawnych kresach, na
Rossę i na Łyczaków, to są inicjatywy bardzo
ważne, bo przypominają nam ludzi, którzy
są nam bliscy nie dlatego, że byli naszą rodziną, tylko dlatego, że przez wieki tworzyli
społeczność, z której wyrastamy. My, jako
młodzi, jeżeli możemy się czuć liśćmi drzewa, nie wolno nam zapominać o korzeniach,
bo odcięcie od korzeni powoduje uschnięcie
liścia. Może w listopadzie to porównanie nie
jest najlepsze – ale jeśli korzenie są zdrowe,
to nawet liście które opadną jesienią, wiosną
odrodzą się na nowo!
A 11 listopada?
Tę datę traktuję jako wielką, ale symboliczną, bardzo symboliczną. Jak wiemy z historii, jest to tylko data zakończenia I Wojny
Światowej, uznana jednak za symbol polskiego zrywu ku wolności. Mamy problem
z obchodzeniem tego święta. 1 Listopada
to dzień zadumy, nie powinien być obchodzony hucznie, wesoło. Amerykanizacja
tego święta przez Halloween bardzo mnie
niepokoi, to jest tak bardzo odległe od cywilizacji europejskiej, łacińskiej, że powinno być u nas plenione. Ale jeśli chodzi o 11
listopada, jest odwrotnie, podchodzimy do
tego święta nadmiernie nostalgicznie. Może
wpływ ma na to jesienna pogoda, łatwiej
przecież cieszyć się 3 maja. Ale pomĳając
pogodę, my w ogóle mamy zwyczaj świętowania raczej klęsk niż triumfów. A przecież
triumfów na przestrzeni dziejów było bardzo wiele! A my ciągle obchodzimy głównie rocznice powstań, zrywów, których
obchody są smutne. Rzadko świętujemy
radośnie to, co było wielkim wkładem w
historię Polski, Europy. A przecież 11 listopada to jest data wielka, jeżeli uświadomimy sobie, że półtora wieku Polska była poza
mapą Europy i świata. Nagle, w przeciągu
tego listopada i kilku następnych miesięcy,
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Jan Kasprzyk (z lewej) w roli adiutanta Marszałka obok
Janusza Zakrzeńskiego w widowisku „Pasjanse Pana Marszałka”

w sytuacji wyjątkowo trudnej, dzięki wielkiej determinacji, odrodziła się niepodległa
Polska! To wielka, radosna rocznica o której
należy przypominać. Rozumiem, można się
tłumaczyć, że jesień, że listopad, nie nastraja… Ale 15 sierpnia, święto Wojska Polskiego, przypada w wakacje, i choć ostatnio to
się zmienia, też przez wiele lat ten nieszczęsny rys martyrologiczny dominował nad radością. Nie wspomnę już, że większość Polaków w ogóle nie pamięta o dacie Wiktorii
Wiedeńskiej, 12 września, a przecież to był
nasz wielki wkład w historię kontynentu
europejskiego. Stoję na stanowisku, że święta związane z radosnymi rocznicami winny
być obchodzone z akcentowaniem, że to są
daty chwalebne, radosne, i że nie mamy się
czego wstydzić patrząc na naszą historię. Że
powinniśmy z niej być dumni! Jest kilka takich dat: 3 maja, 15 sierpnia, 12 września, 11
listopada, czy 6 sierpnia – rocznica wymarszu Pierwszej Kadrowej, które pokazują że
mamy prawo być dumni, i że możemy się
cieszyć z naszej historii.
A gdy to porównać z innymi krajami?
No właśnie! W Ameryce, czy we Francji,
rocznice narodowe obchodzone są na sposób radosny, rodzinno-festynowy. Dużo z
tych wzorców powinniśmy zaczerpnąć, ale
nie znaczy to że nie mamy swoich dobrych
wzorców. Przypomnę, że w dwudziestoleciu
międzywojennym daty: 11 listopada, mimo
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politycznych kontrowersji, kiedy rzeczywiście niepodległość odzyskaliśmy, czy 10
listopada gdy Komendant wrócił z Magdeburga, czy 11 listopada, czy w dniu podpisania Traktatu Wersalskiego, przez swoją
dynamikę wojskowych deﬁlad, spotkań rodzinnych, bankietów, były w przekonaniu
społecznym świętami wielkimi, radosnymi,
a nie martyrologicznymi. Nawet w rocznicę Powstania Styczniowego, obchodzoną
w okresie międzywojennym z zadumą nad
polską historią, przypominano, że krew powstańców styczniowych wsiąkła w glebę,
która wydała potem Legiony i wydała wolną
Polskę! Pokazywano, że dzięki oﬁarom można wzbić się ku radości i ku sukcesowi. Gdy
popatrzy się na historię dwudziestolecia i na
sposób obchodzenia rocznic narodowych
w tamtym okresie, bardzo wyraźnie widać,
że krzewienie dobrze pojętej dumy wśród
obywateli, przynosiło doskonałe efekty!
Czy można to robić i dziś?
W wielu działaniach, które ja podejmuję,
i podejmuje wiele instytucji, organizacji zajmujących się krzewieniem tradycji narodowej, chcemy udowodnić młodemu pokoleniu, że patriotyzm nie musi być cierpieniem,
że patriotyzm może być przygodą z Ojczyzną. Ta formuła jest najbardziej przekonująca dla młodych ludzi. Pokazanie, że służba
Ojczyźnie to nie jest tylko służba straceńcza,
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martyrologiczna, z bronią w ręku. Ona w
pewnych epokach jest oczywiście potrzebna, ale w sytuacji wolności, przekonujemy
w Związku Piłsudczyków, w Związku
Strzeleckim, czy w innych organizacjach,
takich jak harcerstwo, a nawet grupy rekonstrukcyjne, że patriotyzm może być formą
przygody. W czasach pokoju chcemy krzewić wśród młodych ludzi postawę służebną wobec państwa. Nie wymaga to od nas
obecnie daniny krwi, ale wymaga czasem
rzeczy trudniejszej -pracy. Pracy w szkole,
w urzędzie, wszędzie tam, gdzie się obracamy. Z podniesionym czołem, pamiętając
o zasługach naszych przodków, pamiętając,
że warto być Polakiem!
Co można zrobić, by zmienić tę smutną
tradycję obchodzenia świąt?
W ostatnich latach to już się zmienia.
Organizowane są różnego rodzaju pokazy,
festyny, rekonstrukcje historycznych wydarzeń. Sam wielokrotnie uczestniczyłem i
byłem świadkiem happeningów historycznych organizowanych na Placu Piłsudskiego: „Przyjazd Józefa Piłsudskiego z Magdeburga” czy „Przekazanie Piłsudskiemu
władzy przez Radę Regencyjną”. To są widowiska organizowane przez aktorów scen
warszawskich, miałem w nich możność
uczestniczyć jako grający adiutanta Piłsudskiego – Piłsudskim był zazwyczaj Janusz
Zakrzeński. Przychodzą tam niezliczone
rzesze młodych ludzi, całe rodziny. To jest
jak obcowanie z historią, bo rekonstrukcja
historyczna ma to do siebie, że w rzeczywistych realiach pokazujemy postać tak, że
w pewnym momencie zaczyna się zacierać
różnica między historią a współczesnością.
Atmosfera jest niezwykła, ponieważ tworzy
się wokół widowiska wrażenie przeniesienia w czasie. Widzowie przestają być widzami, stają się uczestnikami.
To rodzaj teatru? W dobrym teatrze też
zacierają różnice między grą a rzeczywistością.
Jak najbardziej! To jest forma, która w
sposób żywy demonstruje wydarzenia
historyczne. W sposób żywy, bo włącza
publiczność. Takie widowiska były organizowane na Placu Piłsudskiego, na Dworcu
Głównym, w Zamku Królewskim. Przyciągały naprawdę wielkie rzesze warszawiaków w różnym wieku, ale tych małych
i młodych najwięcej. Sukces tych widowisk
pokazał, że ludzie chcą spędzić taki dzień
inaczej niż zwykle, chcą jakby wejść w historię i przeżyć z nią przygodę. To, z resztą,
nie dotyczy tylko 11 listopada. Mieliśmy
przecież niedawno inscenizację bitwy pod
Raszynem, mamy coroczną Bzurę, mamy to,
co na Ochocie od kilu lat funkcjonuje w sposób fantastyczny, czyli organizowany przez
Ośrodek Kultury Ochota „Piknik Polowy”.
Rzecz, która corocznie przyciąga w którąś z
niedziel września czy października rzesze
młodych i starych Warszawiaków, chcących

obcować z historią. Rola
grup rekonstrukcyjnych i
organizacji takich jak harcerstwo czy Strzelec jest
bardzo ważna. Mamy też,
organizowany 15 sierpnia
w Ogrodzie Saskim, przez
miasto Warszawa festyn w
stylu retro, z orkiestrami,
pokazami samochodów z
lat dwudziestych, strojów,
muzyki z lat dwudziestych
i trzydziestych... Piłsudski,
ułani... To jest coś, co stało się modne - ale słusznie
modne! Przez to historia przestaje być ﬁlmem dokumentalnym, przestaje być książką, a staje się namacalna.
No i oczywiście podobne akcje związane
są z rocznicą Powstania Warszawskiego
– w tym roku nawet latała nad Warszawą
„Latająca Forteca”.
Tak, jak najbardziej. Stworzone za prezydentury Lecha Kaczyńskiego Muzeum Powstania Warszawskiego robi to genialnie.
Myślę, że niebawem - właśnie powstające,
a powołane już w maju - Muzeum Historii
Polski w podobny sposób zaprezentuje całość doświadczenia historycznego naszego
kraju, nie tylko mały wycinek jakim jest
Powstanie Warszawskie. To historia, która
przenika we współczesność.
W tym co opowiadasz, widzę pewną dwutorowość. Z jednej strony instytucje, muzea organizują coś oﬁcjalnego. A z drugiej mamy rzeczy oddolne, na przykład
grupy rekonstruktorskie, bractwa rycerskie, które się same organizują. Harcerstwo, silnie odwołujące się do tradycji,
też jest ruchem mocno oddolnym.
Również „Strzelec”. Tak. Nie ma tu żadnego konﬂiktu, za to jest dobra współpraca.
Mechanizmy, którymi dysponuje państwo,
mają na celu wspieranie inicjatyw oddolnych. Potężne fundusze, jakimi mogą oddolne organizacje dysponować poprzez
udzielane im dotacje z Ministerstwa Obrony
Narodowej, czy z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, czy przez samorządy, dają możliwość realizowania oddolnych inicjatyw.

do Kielc, pół tysiąca młodych ludzi przemierza tę trasę, spotykając się z weteranami
walk o niepodległość. Organizujemy zawody strzeleckie, zawody marszowe itp. Państwo daje możliwość, i daje mechanizmy, na
szczęście od niedawna jeszcze silniejsze, niż
w poprzednich kadencjach Sejmu.
Jak to się powinno rozwijać dalej?
Państwo, wspierając inicjatywy oddolne,
dając możliwość doﬁnansowania - w granicach systemu dotacyjnego – pomysłów, które
rodzą się wśród wielu stowarzyszeń, innych
podmiotów, po prostu wśród ludzi, powinno
tylko bardzo delikatnie wytyczać pewne kierunki, zachęcając, tak jak jest to w przypadku
programu „Patriotyzm Jutra”, by pokazywać
w sposób współczesny postawy patriotyczne.
Nie narzucamy, jak się te działania mają odbywać, i co to konkretnie ma być. Dążymy do
tego, by w Polsce było społeczeństwo obywatelskie, a nie odgórne narzucanie sposobów,
metod wychowania patriotycznego, dodatkowej lekcji patriotyzmu. Trzeba wspierać to,
co już istnieje i dać możliwość, szczególnie
młodym ludziom, tworzenia nowych przedsięwzięć, a takich przedsięwzięć jest w skali
kraju naprawdę bardzo, bardzo wiele!

Jakiś przykład?
Proszę bardzo! Działa od stycznia przy
Ministerstwie Kultury program który nazywa się „Patriotyzm Jutra”. Do chwili obecnej
program wsparł konkretnymi pieniędzmi
kilkaset projektów w skali kraju, a to turnieje rycerskie, a to wycieczki krajoznawcze w
ważne historycznie miejsca i inne projekty.
Ja sam mam zaszczyt kierować od kilku
lat marszem „Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej”, który z kolei jest wspierany
przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
Marsz ten jest żywą formą czczenia pamięci
Legionów. W sierpniu, na trasie z Krakowa
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OKO

III Piknik Polowy

Pokaz grupy kaskaderskiej ze Słupna

Militarne warsztaty plastyczne OKO

Baza logistyczna z okresu wojny w Wietnamie w wykonaniu
Grupa Rekonstrukcji Historycznej /GRH/ Recon 29

Mali i duzi członkowie GRH Kampinos

GRH Kalina Krasnaja

GRH Parasol z panią Zoﬁą Łazor pseudonim „Zojda”
- łączniczką i sanitariuszką z Batalionu „Parasol”

Potyczka GRH 1 Samodzielnej Brygady
Spadochronowej z GRH Fallschrim Jäger Regiment 1

GRH Kampinos

GRH Aufklarung Abtailung 7
(na czele grupy Andrzej Skolik)

Artur „Nietoperz” Gaca z GRH Kalina Krasnaja

fot. R. Nowak
oraz K. Wasil (portal www.militarni.pl)
Diorama SRH Cytadela
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GRH Fallschrim Jäger Regiment 1
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Big Band Fundacji Bednarska

OKO/ﬁlie
9 listopada (czwartek) o godz.19.00
w Centrum Arystycznym „Radomska 13”
odbędzie się wernisaż wystawy „Metaﬁzyka Koloru”, na którym przedstawione zostaną litograﬁe Anety Paciorek.
Artystka w 2003r. ukończyła z wyróżnieniem
Wydział Graﬁki Warsztatowej E.A.S. w Warszawie w pracowni prof. Janusza Cywickiego.
Jej prace brały udział w szeregu wystaw w
kraju i za granicą m.in.: w galerii „Ars Polona”, galerii „Ateneum „ w Warszawie oraz
w Pałacu Prezydenckim w Bukareszcie.
Wystawa potrwa od 09.11. do 30.11.2006r.
Serdecznie zapraszamy:
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21, tel.( 0 22) 823 37 56

Ledwo skończyliśmy w Ośrodku letni, wydłużony
przez październikowe „upały”, sezon kulturalny, ale
nie zwalniamy. W listopadzie otwieramy nowe, super
wyposażone studio nagrań, którego przygotowanie
pochłonęło ponad rok ciężkiej pracy. Teraz przed
nami kolejne wyzwania. Sukces jazzowych koncertów (ostatnio gościliśmy Urszulę Dudziak), utwierdził
nas w przekonaniu, że OKO potrzebuje przestrzeni
klubowej z prawdziwego zdarzenia. Dlatego, tuż
obok studia, chcemy stworzyć kameralny klub, w
którym będzie można posłuchać muzyki, napić się
kawy, pogawędzić z artystami. Klub, w połączeniu z
naszą Szkołą Wokalną oraz nowym studiem, pozwoli
stworzyć przy Grójeckiej 75 prawdziwe sanktuarium
muzyki. A to dopiero początek…
Monika Bończa Tomaszewska
dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty

P I E R W S Z E U R O D Z I N Y „ M AGA Z Y N U S Z T U K ”.
15 października o godz.: 17.00
w „Magazynie Sztuk” zabrzmiało „Sto lat”, a pierwsza świeczka
na urodzinowym torcie zdmuchnięta została przy wtórze życzeń
licznie zgromadzonych gości.
Przybyło całe grono współtworzących „Magazyn” instruktorów wraz z uczniami oraz zaprzyjaźnieni artyści i sympatycy „Magazynu”. Jak zwykle w
„Magazynie” mieszali się przedstawiciele wszystkich pokoleń, a
upieczone własnoręcznie przez
Pierwsze urodziny „Magazynu Sztuk” instruktorów ciasta wzmacniały
rodzinną atmosferę.
W gronie wielu znakomitych gości „Magazynu” znalazła się też amerykańska pisarka
i fotograﬁk Irene Colston z Minneapolis, która roczną działalność artystycznej załogi
„Magazynu” podsumowała następującymi słowami: „Znam artystów, którzy tylko mówią
o sztuce, tutaj spotkałam artystów, którzy tworzą sztukę”.
K. Saniewska

Irene Colston jest członkiem
zarządu
Polsko-Amerykańskiego Instytutu Kultury
Stanu Minnesota (PACIM).
Instytut za cel swojej działalności stawia sobie utrwalanie
polskiej tradycji w środowisku
polonĳnym oraz promowanie
polskiej kultury. Obecnie trwają przygotowania, w których
bierze również udział Ośrodek
Kultury Ochoty, do wymiany
młodych polskich i amerykańskich malarzy oraz poetów.
Danuta Jampolska

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
– różnorodne techniki
– elementy historii sztuki
– eksperymenty
wtorek, godz: 17.15-19.00
cena: 60 zł/mc
instruktor: Katarzyna Saniewska
ul. Radomska 13/21, tel. (0 22) 823 37 56

YPENDIU
S TOśrodek Kultury OchotyM

Instruktorzy Magazynu Sztuk z Irene Colston
(dolny rząd, trzecia z prawej)
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poszukuje dobrych wokalistów, muzyków,
aktorów–amatorów,
w wieku 19-25 lat z co najmniej średnią
znajomością języka angielskiego.
Oferujemy wyjazd do Danii
na bezpłatne stypendium
w artystycznej szkole Aeroe
Folkehojskole w miejscowości
Aeroeskobing na wyspie Aeroe.
Pobyt w Danii od 22 stycznia
do 9 czerwca 2006 r.
Koszt przejazdu pokrywa stypendysta.
Zgłoszenia zawierające dane personalne
wraz z krótkim opisem dotychczasowych
działań artystycznych oraz numerem telefonu i /lub adresem e-mailowym prosimy
przesyłać na
adres e-mail: oko@oko.com.pl
(w temacie proszę wpisać słowo DANIA)
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„ DA R I TA J E M N I C A”
14 października po mszy wieczornej w kościele
p.w. św. Jakuba Apostoła odbył się dwudziesty
koncert ze znanego z cyklu „Sobotnie koncerty w
kościołach na Ochocie”. Tym razem był to spektakl
słowno-muzyczny zatytułowany „Dar i Tajemnica” z udziałem Jerzego Zelnika, Georgĳa Agratina
i Roberta Grudnia, dla którego powstania inspiracją
była znamienna rocznica dnia, kiedy to„.. 16 października 1978 r., po raz pierwszy w dziejach chrześcĳaństwa Polak został wybrany na stolicę biskupią
św. Piotra w Rzymie. Z wielką satysfakcją patrzymy
na minione lata i z pewnością nie będzie przesadą,
jeżeli powiemy, że obraz dzisiejszego świata kształJerzy Zelnik towały: myśli, działalność a także świadectwo życia i cierpienia Papieża Jana Pawła II.”
Poezję Karola Wojtyły i część I „Tryptyku Rzymskiego”, wątki autobiograﬁczne
z „Daru i Tajemnicy”, niektóre myśli z wywiadu rzeki „Przekroczyć próg nadziei”, fragment „Listu do twórców” po mistrzowsku przedstawił Jerzy Zelnik.
Usłyszeliśmy wiele wspaniałych utworów (m.in. „Ave Maria” R. Schuberta,
„Pascita–Skowronek”– G. Dinicu, „Bolero”– M. Ravela, „Samotny Pasterz” –
G. Agratina, „Fantazje a-moll” – T. Aberga) w wirtuozowskim wykonaniu mistrza gry na ﬂetni Pana i cymbałach G. Agratina oraz jednego z najbardziej znanych organistów zarówno w Polsce jak i zagranicą Roberta Grudnia.
To wspaniałe, niezapomniane Misterium wyjaśniło nam, że darem było posługiwanie Karola Wojtyły – Jana Pawła II, a tajemnicą ...to, czego nie da się do końca
nazwać: wiara każdego i obecność Boga w nas.”
Ewa Kessler
fot. Z. Zięcina

„ JA Z Z W O KO ”
16 października w ramach spotkań
„WIECZÓR Z GWIAZDĄ”, gościem Janusza Szroma była światowej sławy wokalistka jazzowa – Urszula Dudziak.
Artystka bardzo dowcipnie opowiadała
o swoim życiu, przytaczając różne anegdotki, którymi bawiła wszystkich do łez.
Jej inwencję, wyobraźnię, polot, barwę
głosu, dźwięki, mogliśmy podziwiać w
najbardziej znanych utworach takich jak: „
Papaya”, „Samba Ula” czy „Misty”.
Atmosfera tego wieczoru była wyśmienita, o czym świadczy fakt iż udało nam
się namówić p. Urszulę do wykonania
kilku utworów z gitarą, to duży sukces,
bo jak sama mówi „ … Na gitarze gram
Urszula Dudziak
tylko dla moich przyjaciół. Granie na gitarze
to taki mój kaprys. A kapryszę tylko w domu (z przyjaciółmi) i przenoszę się
wtedy w czasy dzieciństwa….”
Zapraszamy na nasze następne koncerty.
Ewa Kessler

04.XI

05.XI

III Ochockie Spotkania Historyczne
KRÓLOWA NAUK NA OCHOCIE - MATEMATYCY I ICH ULICE
„Twierdzenie Hahna- Banacha kontra Hala Banacha”
DK Rakowiec, ul. Wiślicka 8, godz. 17.00, wstęp wolny

05.XI
06.XI

Turniej gier planszowych dla dzieci i młodzieży.
DK RAKOWIEC, ul. Wiślicka 8, godz. 14.30, wstęp wolny

07.XI
09.XI

DŹWIĘKUJEMY BARDZO – koncert Grupy MoCARTA
DK RAKOWIEC, ul. Wiślicka 8, godz. 19.00, wstęp: 25 zł

11.XI

RAN DW- spotkanie, na którym będzie można poznać wiele ciekawostek na temat Ochoty. Zapraszamy dzieci w wieku 5-11 lat
razem z rodzicami i dziadkami.
Klub Osiedlowy SURMA, ul. Białobrzeska 17, godz. 16.00-19.00
Odbiór zaproszeń 7, 8, 9 XI, liczba miejsc ograniczona, wstęp wolny

12.XI

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
„Wyobraźnia Twórczą Inspiracją”, w programie:
Czytanie muzyki – zabawy ruchowe,
Warsztaty plastyczno-artystyczne,
Gry planszowe,
Bajka muzyczna „Duch Indianina”
DK Rakowiec, ul. Wiślicka 8,
godz. 12.00-15.00, wstęp wolny

12.XI

SOBOTNIE KONCERT W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
Koncert pt. PASJANSE PANA MARSZAŁKA, przygotowany z okazji
Święta Niepodległości, z udziałem znanych aktorów: Grażyny
Barszczewskiej, Janusza Zakrzeńskiego, Jana Kasprzaka.
Kościół Opatrzności Bożej
ul. Dickensa 5, godz. 19.00, wstęp wolny

16.XI

POECI ZNANI, UZNANI I MAŁO ZNANI - KOCHANI SWOJEGO WIEKU
Jan Kochanowski - Jerzy Harasymowicz - Selim Chazbijewicz
Koncert pastorałek Jerzego Harasymowicza w wykonaniu
Julii Doszny i Krzysztofa Pietruchy
Prowadzenie: Jan Zdzisław Brudnicki i Teresa Zaniewska
DK RAKOWIEC, ul. Wiślicka 8, godz. 12.30, wstęp wolny

17.XI

W PRACOWNI ARTYSTYCZNEJ PANI JESIEŃ
X Jesienny Konkurs Plastyczny Dla Przedszkoli
Uroczyste zakończenie konkursu połączone z wernisażem
wystawy nagrodzonych prac.
Centrum Artystyczne RADOMSKA 13, ul. Radomska 13, godz. 12.00

19.XI

TRADYCJA PO POLSKU – RODZINNE ZABAWY LUDOWE
LISTOPAD TAJEMNIC I ZASYPIANIA
W programie m.in.: spotkanie z przedstawicielami Muzeum
Etnograﬁcznego w Warszawie, wróżby andrzejkowe, warsztaty
artystyczne, zabawy ruchowe, konkursy z nagrodami.
CENTRUM ARTYSTYCZNE RADOMSKA 13
ul. Radomska 13, godz. 12.00, wstęp wolny

Artysta przez bardzo duże „A”

fot. Z. Zięcina
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OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO
o Puchar Burmistrza Gminy Ochota m.st. Warszawy.
Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Jasielska 49/53, godz.12.00

05.XI

fot. Z. Zięcina

„Czyżykiewicz solo” – recitalem tego
artysty zainaugurowaliśmy po wakacjach nasz stały cykl „Wieczory bardów”. Koncert odbył się 21 października w OKO.
W wypełnionej po brzegi sali wszyscy
z uwagą słuchali niepowtarzalnego
brzmienia głosu wspaniałego pieśniarza, poety, kompozytora i wykonawcy jakim jest Mirek Czyżykiewicz.
Kolejny raz artysta udowodnił, że to
co robi, robi z sercem.
Ewa Kessler

WIECZORY BARDÓW
Wystąpi zespół STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO w składzie:
Krzysztof Myszkowski, Wojciech Czemplik, Andrzej Stagraczyński, Ryszard Żarowski.
Sala kina OCHOTA, ul. Grójecka 65, godz. 20.00
Impreza biletowana

BEZDROŻA AUSTRALII - wystawa fotograﬁi Beaty Kolek w ramach
projektu TONA, czyli Towarzystwa Opieki Nad Artystami.
Klub Osiedlowy SURMA, ul. Białobrzeska 17
godz. 18.00, wstęp wolny

METAFIZYKA KOLORU – wernisaż wystawy graﬁki Anety Paciorek.
Wystawa potrwa do końca listopada.
Centrum Artystyczne RADOMSKA 13, ul. Radomska 13,
godz. 19.00, wstęp wolny
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M ŁO D Z I S Z AC H I Ś C I N A R A KO W C U

JAZZ W OKO
Koncert grupy „TromboJazzZone”, w składzie: Jacek Namysłowski, Dariusz Plichta, Łukasz Hodor, Piotr Wróbel.
W programie autorskie utwory pisane „przez puzonistów
dla puzonistów”.
Sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
bilety w cenie 10 zł do nabycia w OKO
tel. (0 22) 822 48 70, /0 22/ 822 93 69

20.XI

ETNICZNE INSPIRACJE – WSPÓLNOTA W KULTURZE
Interdyscyplinarny Festiwal 2006
DK Rakowiec, ul. Wiślicka 8, wstęp wolny

21.XI
25.XI

Koncert w ramach OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI
AKTORSKIEJ OPPA 2006.
Wystąpią: BASIA STĘPNIAK – WILK, promująca nową płytę
pt. „Słodka Chwila Zmian” oraz LARISA BEREZHAN – ukraiński
bard w spódnicy, uczestniczka Pomarańczowej Rewolucji.
Sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75, godz. 19.00
Bilety w cenie 15 zł do nabycia w OKO
tel. (0 22) 822 48 70, (0 22) 822 93 69

25.XI

KONCERTY GRUP DUŃSKICH
LISA & THE WET SALMONS – muzyka latynoska
BASSA BASSA – muzyka afro
8 BIT ORCHESTRA – muzyka elektroniczna
Piwnica pod HARENDĄ, ul. Krakowskie Przedmieście 4/6
godz. 20.30, wstęp wolny

29.XI

BASSA BASSA – muzyka afro
LISA & THE WET SALMONS – muzyka latynoska
Klub Muzyczny INDEKS, ul. Krakowskie Przedmieście 24
godz. 21.00, wstęp wolny

30.XI

8 BIT ORCHESTRA – muzyka elektroniczna
SIN DROM – rock
SCARECROWS – rock
Klub Muzyczny INDEKS, ul. Krakowskie Przedmieście 24
godz. 21.00, wstęp wolny

01.XI1

LAUTE ELEKTRONISCHE AUDIOMANNSCHAFT 1.01
– muzyka elektroniczna
FISTEL BISTRO – rock
EL TORO DE AMOR – muzyka latynoska
JABU WADUDU – muzyka afro
Klub PUNKT, godz. 21.30, wstęp 10 zł

01.XI1

8 BIT ORCHESTRA – muzyka elektroniczna
LISA & THE WET SALMONS – muzyka latynoska
SCARECROWS – rock
BASSA BASSA – muzyka afro
SIN DROM – rock
Klub PUNKT, ul. Koszykowa 55
godz. 21.00, wstęp 10 zł

02.XI1

PREZENTACJA SZKOŁY WOKALNEJ im. J. Wasowskiego
z Ośrodka Kultury Ochoty
REOPENED TREASURE – zespół wokalny
Helikon Jazz Cafe, ul. Freta 45/47
godz. 16.00, wstęp wolny

03.XI1

LAUTE ELEKTRONISCHE
AUDIOMANNSCHAFT 1.01 – muzyka elektroniczna
JABU WADUDU – muzyka afro
WON HUNDRED PONY – rock
FISTEL BISTRO – rock
Klub Muzyczny INDEKS, ul. Krakowskie Przedmieście 24
godz. 20.30, wstęp wolny

03.XI1

Dni 14 i 15 października w DK Rakowiec poświęcone były szachom.
W ramach projektu Akademii Artystycznych Umiejętności odbyły się wykłady i spotkania z ludźmi zafascynowanym tą dziedziną sportu. Naszymi
gośćmi byli: JERZY MORAŚ z Wydawnictwa Szachowego PENELOPA oraz
autor książek – TOMASZ LISOWSKI, a także JAN PIŃSKI – były Międzynarodowy Mistrz Europy w szachach, redaktor naczelny Panoramy Szachowej.
Najbardziej emocjonującym punktem programu był, oczywiści, turniej szachowy. Zwycięzcom gratulujemy, a Fundatorom nagród, przede wszystkim ﬁnansującemu turniej, Zarządowi Dzielnicy i Wydziałowi Sportu Turystyki
i Wypoczynku dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w imieniu zawodników
i organizatorów serdecznie
dziękujemy.
Zapraszamy na zajęciado
szkółki szachowej w DK „Rakowiec”w każdy czwartek
w godz. 16.45-18.30.
Ryszard Królikowski
– sędzia główny
(klasa państwowa)
Grażyna Zaczek
z-ca dyrektor
DK „Rakowiec”

J E S I E N N E N AT C H N I E N I A
W październikowy weekend, mimo chłodu na
zewnątrz, w siedzibie Centrum Artystycznego Radomska 13 zagościło słońce i zapachniało prawdziwą, złotą jesienią, a to za sprawą warsztatów ﬂorystycznych pt. „Jesienne
natchnienia” zorganizowanych w ramach
projektu „Pory roku kwiatami dekorowane”.
Dwa dni pracy uwieńczyła wspólna wystawa, a wybrane kompozycje zostały dokładnie omówione przez prowadzące warsztaty
mistrzynie ﬂorystyki.
Kolejne warsztaty już w grudniu.
Zapraszam
fot. E. Maślanka

Ewa Maślanka

R O Z Ś P I E WA N A S Z KO Ł A
Niepubliczna Szkoła Wokalna
im. Jerzego Wasowskiego ogłasza nabór jesienny!
Zapraszamy na egzamin wstępny, który odbędzie się
06.11.06 r. o godz. 19.00 w sali nr 35
Ośrodka Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75.
Koszt egzaminu – 25 zł.
Należy przygotować 2 utwory i fragment prozy lub wiersz.
Koniecznie trzeba przynieść nuty dla akompaniatora (w swojej tonacji)
lub półplayback.
Niepubliczna Szkoła Wokalna im. Jerzego Wasowskiego (Szkoła Muzyczna 1-wszego stopnia) to szkoła artystyczna pod pedagogicznym
nadzorem Ministerstwa Kultury. Nauka trwa trzy lata i kończy się uzyskaniem dyplomu piosenkarza jazzowego lub estradowego.
Słuchacze szkoły koncertują w warszawskich klubach i kawiarniach
muzycznych, gdzie prezentują swe umiejętności przed publicznością.
Ponadto biorą udział w licznych konkursach i festiwalach.
Szkoła współpracuje z duńską szkołą o podobnym proﬁlu, organizuje
wyjazdy do Danii i zaprasza duńską młodzież do Warszawy.
Wszelkie informacje można uzyskać:
tel. (0 22) 822 93 69, www.oko.com.pl
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TKCH

Piotr Semka „Rzeczpospolita”, Tomasz Terlikowski „Newsweek”.
Debata „Czy możliwy jest Ekumeniczny Dżihad?

Ksiądz Waldemar Chrostowski, „Paweł Milcarek „Christianitas”, Grzegorz Górny.
Debata „Dialog o dialogu”

Adam Szostkiewicz „Polityka”. Debata „Czy możliwy jest Ekumeniczny Dżihad?

Ikonografowie Lidia i Mirosław Trochanowscy.
Wykład i prezentacja „Czy możliwa jest współczesna ikona?”

Łukasz Szałankiewicz „Zenial”,
„Chrześcijańska inspiracja współczesnych sztuk plastycznych i muzyki”

12

Piotr Janowczyk - autor ilustracji do albumu
„Msza Święta w pytaniach i odpowiedziach”
Rafał Tichy - autor ﬁlmu „Mała Arabka i Matrix”
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Marek Horodniczy „Fronda”
wystawa fotograﬁi Chrisa Małuszyńskiego „Siostry Brygidki”

TKCH
OKO

Wystawa fotograﬁi Chrisa Małuszyńskiego „Siostry Brygidki”

Koncert Cezarego Duchnowskiego i Andrzeja Bauera

Przegląd ﬁlmów zorganizowany w ramach „Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej”

Makieta Świątyni Opatrzności Bożej
dyskusja „Współczesna architektura sakralna – przestrzeń łaski czy świątynia sztuki?”

Leszek Szymborski - projektant Światyni Opatrzności Bożej
Robert Kunkel - PW, wydz. architektury

Jacek Fedorowicz, Marek Chmurzyński - dyrektor Muzeum Karykatury, Jacek Frankowski - karykaturzysta
wystawa rysunku satyrycznego „Arka Noego”
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Anna Wierzbicka - PW, wydz. architektury
dyskusja „Współczesna architektura sakralna – przestrzeń łaski czy „świątynia sztuki

Jerzy Zelnik
spektakl słowno-muzyczny„Dar I Tajemnica”

13
1313

TKCH

„Regau” - uczestnik Przeglądu Młodych Artystów Sceny Chrześcijańskiej

„The Majsters” - zwycięzca Przeglądu Młodych Artystów Sceny Chrześcijańskiej

Koncert zespołu „De Press”

III Ochockie
spotkanie historyczne
Królowa nauk na ochocie – matematycy i ich ulice. Twierdzenie Hahna-Banacha kontra Hala Banacha.
Nie każdy mieszkaniec Ochoty wie,
że na jej terenie znajduje się najlepszy na
świecie wydział matematyki i informatyki. Tej pozycji broni Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz jego studenci.
Wydział jest kontynuacją wspaniałego
przedsięwzięcia, jakim była Polska Szkoła Matematyczna.
Właśnie o tej instytucji mowa będzie
na spotkaniu w niedzielę 5 listopada.
Pretekstem stanie się przegląd ulic, które
na Ochocie (i w całej Warszawie) noszą
nazwiska znamienitych matematyków.
Wykład poprowadzi profesor Marek
Kordos z Wydziału Matematyki UW
Serdecznie zapraszam
w niedzielę 5 XI o godz. 17.00
do DK Rakowiec ul.Wiślicka 8.
Wstęp wolny!
Informacje pod nr tel: 0 501 114 800
lub mail: gabriela.gab@oko.com.pl
Ochockie
Spotkania
Historyczne
„Serdeczne podziękowania dla pani Marii Sokołowskiej
za udostępnienie zdjęć z archiwum jej męża
pana Mariana Sokołowskiego – wybitnego fotografa.”

14

Andrzej Dziubek - lider „De Press”

Warsztaty psychoedukacyjne
Warsztaty psychoedukacyjne „Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły” skierowane do rodziców pragnących poznać nowe sposoby postępowania z
dziećmi, oparte na wzajemnym szacunku, akceptacji, zrozumieniu i poczuciu odpowiedzialności. Poprzez praktyczne ćwiczenia uczestnicy warsztatów usprawniają swoje umiejętności wychowawcze.
Warsztaty składają się z dziesięciu trzygodzinnych spotkań:
1. Zawarcie kontraktu. Wprowadzenie do problematyki uczuć. 2. Jak pomóc dziecku radzić sobie z własnymi uczuciami. 3. Granice. 4. Zachęcanie do współpracy. 5. Zamiast karania. 6. Rozwiązywanie konﬂiktów. 7. Zachęcanie do samodzielności. 8. Wyprowadzanie dziecka z roli.
9. Pochwały 10. Rodzeństwo bez rywalizacji.
Warsztaty prowadzone przez doświadczonego psychologa rodzinnego, pozwalają uczestnikom
pogłębić wiedzę w zakresie komunikacji w rodzinie. Usprawnienie komunikacji wpływa korzystnie na atmosferę rodzinną, zmniejsza napięcia emocjonalne, związane z trudnym procesem
wychowywania dzieci.
Początek: środa, 8 listopada godz. 17.00, OKO, ul. Grójecka 75
Koszt: 350 zł
Zapisy w OKO, ul. Grójecka 75, w godz. 9.00-18.00
tel. (0 22) 822 74 37, www.oko.com.pl, e-mail oko@oko.com.pl

Potrzebujemy siebie
Ośrodek Kultury Ochoty, zaprasza na niezwykłe spotkania ludzi starszych z dziećmi. Są one
przeznaczone dla maluchów, które, z różnych względów, nie mogą obcować ze swoimi babciami i dziadkami. Zajęcia prowadzone przez animatorów-pedagogów mają na celu tworzenie więzi między dziećmi i seniorami podobne do tych, które panują w rodzinach wielopokoleniowych.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci wieku 3-6 lat wraz z rodzicami. Seniorzy biorący udział
w projekcie, są uczestnikami klubów seniora działających przy OKO.
Pierwsze spotkanie: niedziela 2 grudnia, godz. 15.00, OKO
Zapisy i informacje: OKO, ul Grójecka 75, tel: 0 22 822 74 37, www.oko.com.pl, oko@oko.com.pl
Przekonaj się, że różnica wieku nie przeszkadza w dobrej zabawie!!!
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Ochota
ROMEO I JULIA
Williama Shakespeare’a
Inscenizacja, spektakl, rezultat całorocznych
warsztatów teatralnych, będących także (dla
zainteresowanych) cyklem przygotowawczym do egzaminów na wydziały aktorskie
szkół teatralnych w Polsce. Zajęcia prowadzą
aktorzy teatrów warszawskich.

10 października gościliśmy w Ośrodku pełniącego obowiązki prezydenta Warszawy Kazimierza Marcinkiewicza. Była to pierwsza prezydencka wizyta w historii
OKO. W spotkaniu uczestniczyli nasi pracownicy i współpracownicy, przedstawiciele innych ośrodków kultury. Wizyta, która stała się okazją do prezentacji naszego dorobku, ukazała prawdziwe zaangażowanie w sprawy kultury. Prezydent
Marcinkiewicz zaskoczył DJ-ów wiedzą o najnowszych nurtach muzyki klubowej,
a z realizatorem dźwięku dyskutował o dyskograﬁi zespołu Cold Play.

Zapisy w sekretariacie OKO, ul. Grójecka 75,
w godz. 9.00-18.00, tel./fax (022) 822 48 70,
www.oko.com.pl, e-mail oko@oko.com.pl
Zapraszamy młodzież w wieku 15-20 lat.
Zajęcia w poniedziałki w godz. 17.00-21.00

Superfarmer i inne
Wszystkie dzieci w wieku od 6 lat (górna
granica nie istnieje) zapraszamy na turniej gier planszowych.
niedziela 5 listopada
godz. 14.30, DK Rakowiec
W miłej atmosferze będzie można pograć w Superfarmera i inne gry wydane
przez ﬁrmę Granna. Wielbiciele i znawcy
zademonstrują swoje umiejętności, a kto
jeszcze nie próbował nigdy tej rozrywki
będzie mógł poznać reguły. Świetna zabawa gwarantowana. Wstęp wolny.
Już po raz trzeci, 5 grudnia, z inicjatywy
Klubu Osiedlowego SURMA zorganizowane zostanie w tym roku Dzielnicowe Święto
Wolontariusza, czyli Wolontariat z Ochotą
pod patronatem Burmistrza Ochoty. Święto organizujemy wspólnie z Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja, Liceum
Ogólnokształcącym im. E. Dembowskiego,
Zespołem Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d.„Kolejówka” oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota. Gospodarzem tegorocznego Święta będzie XLVIII
L.O. im. Edwarda Dembowskiego.
Paulina Dworzyńska
– Koordynator Wolontariatu
Klub Osiedlowy SURMA

Od niemowlaka do przedszkolaka
Zajęcia ogólnorozwojowe
dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat.
W czasie zajęć dzieci nauczą się:
– współpracy i działania w grupie
– radosnych piosenek
– podstawowych pojęć
– akceptacji innych dzieci
– radości tworzenia (zajęcia plastyczne)
– zasad panujących w przedszkolu itp.
Na zajęcia prowadzone przez
terapeutów-pedagogów z Centrum
Edukacji i Rozwoju ,,Słonecznik”,
zapraszamy dzieci z rodzicami
w każdą środę o godz. 9.30 w OKO.
Zapisy: Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75, w godz. 9.00-18.00
tel./fax: 022 822 48 70
www.oko.com.pl, e-mail oko@oko.com.pl

20/2006 OCHOTNIK

15
1515

