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Kiedy pod murami
Domu Akademickiego
pad³y pierwsze
na Ochocie strza³y
powstañcze, spojrza³o
na zegarek wiele osób
czekaj¹cych w ogromnym
napiêciu na wyznaczon¹
rozkazem godzinê 17.
Strza³y pad³y
cokolwiek wczeœniej,
lecz niewiele w granicach
maksymalnie kwadransa. (...)*

wspomnienia
Małgorzata
Baranowska

Początki powstania.
Ochota

U

rodziłam się pod sam koniec wojny,
w marcu 1945 roku. W Warszawie nie
było wtedy miejsca dla noworodków.
Pisałam już kiedyś o tym, że zostałam, z całą
rodziną, wygnana z Warszawy w wieku
prenatalnym, a więc jednak mam związki z
powstaniem warszawskim. Kiedy wróciliśmy w roku 1948, od razu zrozumiałam, że
jednymi z najważniejszych wyrażeń były:
„powstanie”, „popowstaniowy”, „przed
powstaniem” i tajemnicze „powstanie tego,
lub tamtego, zabiło” (zastanawiałam się co
to znaczy). „Wojna” i „przed wojną”, wydawało mi się, występowały rzadziej.
Na samym początku powstania Niemcy
„położyli” na Polu Mokotowskim armatki przeciwlotnicze, czyli skierowali nie w
niebo, ale w budynki i ostrzelali nimi front
domu, gdzie mieszkała moja mama. Zawaliły się wszystkie stropy. Dwóch akowców,
którzy zginęli, pochowano na podwórku.
Po wojnie ekshumowano ich zwłoki i przeniesiono na cmentarz. Powstanie na Ochocie tłumiła formacja SS (dowodzona przez
Bronisława Władysławowicza Kamińskiego) – brygada RONA, mylnie nazywana

Krzysztof Trawkowski

U

czestniczymy jednocześnie w tak
wielu bardzo płynnych i ciągle
zmieniających się zbiorowościach,
że z żadną z nich nie jesteśmy w stanie na
trwale się zidentyﬁkować. W literaturze,
która opisuje te zjawiska dominuje przekonanie, iż powstał nowy typ człowieka-wędrowiec-oglądacz. Chodzi tu o autostrady,
lotniska, hotele, parki rozrywki i centra
handlowe, które tylko odwiedzamy. Struktura przestrzenna tych miejsce rodzi niepokój. Co w takim razie może być remedium
na wizualny chaos, eksponowany przez
komercyjną architekturę? Może przyroda?
Tego zdania był wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Władysław Woydyno (1873-1959), mieszkający
na ulicy Filtrowej 50.
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Wracam na Ochotę (28)
przez warszawiaków „własowcami”. Kanonada z armatek przeciwlotniczych przeraziła żołnierzy Wermachtu, stacjonujących
tam, gdzie dziś znajduje się Teatr Ochoty,
zlękli się, że ucierpią od pocisków brygady
SS. Wobec czego zaprzestano ognia z armatek, ale jeżdżono po Raszyńskiej, nazywającej się wtedy Oberst Sommers-Strasse i z
wozów pancernych strzelano w okna domów. Na Raszyńskiej 56 – od strzału z broni ręcznej z siedziby Wermachtu – zginął
stróż, który podobno donosił do Niemców.
Może nie dostarczał im wszystkich wiadomości, bo w obu kamienicach przechowało
się po kilku Żydów.
Kiedyś już pisałam, że w kamienicy przy
Raszyńskiej 58 był posterunek oddziału
akowskiego, który miał się zjawić i nie dotarł. Przybył tam jednak oddział pod dowództwem Tadeusza Kączkowskiego, który
nie doszedł z kolei do swojego umówionego
punktu. Niestety oddział ten wyszedł z Raszyńskiej do Kampinosu 6 sierpnia i wszyscy
zginęli po drodze. Rannych w kamienicy ratował materiałami medycznymi przygotowanymi na powstanie w mieszkaniu mojej
mamy, lekarz pediatra Stanisław Popowski,
późniejszy profesor. Rodzice zaś przez pewien czas przebywali na Mianowskiego,
dalej od armatek, ale potem wrócili do siebie
przez prowizoryczne przejście. Tak naprawdę chcieli dostać się kanałem do Śródmieścia,
ale kanał na Mianowskiego okazał się za wąski, żeby można było nim przejść.

Przyjaciel
krajobrazu
Z wykształcenia artysta malarz i muzealnik. Po ukończeniu II Gimnazjum klasycznego w Warszawie rozpoczął studia
malarskie u Wojciecha Gersona i rzeźby
u Andrzeja Pruszyńskiego. Po roku 1892
wyjechał za granicę, gdzie studiował malarstwo w Académie Colarossi (Paryż), a
w Regio Instituto di Belle Artii w Rzymie
muzeologię. Równocześnie w tym samym
czasie studiował na uniwersytecie rzymskim historię sztuki. Po powrocie do kraju malował portrety, krajobrazy i kwiaty.
Wydał też ze swoim komentarzem książkę
„Polska w krajobrazie i zabytkach”.
Przed I wojną światową przygotował
swoją wystawę w Zachęcie w Sali Richlinga. W 1919 roku skończył kurs dyplomatyczno-konsularny w warszawskiej Szkole
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8 sierpnia wyprowadzono mieszkańców kilku domów z Raszyńskiej i kilku z
Mianowskiego. Dowódcami byli Niemcy.
Ludność wyprowadzał z domów oddział
SS, a wykonawcami rozkazów byli więźniowie więzień rosyjskich (nie znający
nawet rosyjskiego, nie mówiąc o niemieckim), wcieleni do armii Niemieckiej, znani z okrucieństwa, grabieży, pĳaństwa
i gwałtów. Kobiety z opróżnianych kamienic usiłowały się na wszystkie sposoby
postarzyć, wkładały też chustki, żeby sobie choć częściowo zakryć twarze. Podobno nawet sami Niemcy bali się brygady
Kamińskiego.
Z tak zwanego „Wawelu”, powstańczej
„reduty Wawelska”, z okien wychodzących na ulicę Uniwersytecką powstańcy
strzelali do „własowców”, ale zranili tylko jednego. „Własowcy” już mieli zaczynać rozstrzeliwanie, ale znów wtrącił się
Wermacht. Żołnierze Wermachtu uważali,
że trupy mieszkańców mogą sprowadzić
zarazę, zwłaszcza, że właśnie był upał.
Młody Niemiec powiedział: „Zostaniecie
rozstrzelani, ale za jakiś czas i nas, z tej
formacji, wszystkich rozstrzelają”.
Wszystkich pognano przez Pole Mokotowskie i Opaczewską na Zieleniak.
Po drodze leżało kilka trupów. Rodzice
i babcia byli na szczęście na Zieleniaku
tylko dwa dni. Potem prowadzili ich przez
Raszyn do Pruszkowa. Udało im się uciec
w Tworkach. Ale to już inna historia

Nauk Politycznych. Jednak w konsekwencji poświęcił się propagowaniu sztuki:
był wizytatorem szkół artystycznych
z ramienia Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego, organizatorem Szkoły
Sztuk Pięknych w Warszawie, a w latach
trzydziestych dyrektorem Instytutu Propagandy Sztuki. Również w tym czasie
uczestniczył jako juror w rozlicznych konkursach plastycznych. Jego pasją była też
Warszawa, przez szereg lat pełnił funkcję
prezesa Towarzystwa Przyjaciół Historii
Warszawy. Oprócz tego współorganizował
i wiceprezesował Instytutowi Wschodniemu a także propagował ruch społeczny na
rzecz zjednoczonej Europy – Paneuropa.
W roku 1937 objął stanowisko dyrektora
Muzeum Kolejowego, które pod jego kierunkiem znacznie się rozrosło i przekształciło w Muzeum Komunikacji. Niestety,
druga wojna światowa nie oszczędziła tej
pięknej placówki o charakterze szkoleniowo-dydaktycznym. Zaraz po wojnie dyrektor Woydyno przystąpił do organizowania
od podstaw nowego Muzeum Komunikacji, który obecnie tworzy jeden z działów
Muzeum Techniki

OCHOTA
Kapłan o wielkim sercu

Wiadomość o śmierci ks. prałata Józefa Gromka zaskoczyła nas wszystkich.
Do końca był bowiem niezwykle energiczny, radosny, uśmiechnięty... Jeszcze
8 lipca przewodził pielgrzymce paraﬁan na Jasną Górę... Nikt nie przypuszczał,
że jego wyjazd nazajutrz, na zasłużony odpoczynek wakacyjny w ukochane Tatry, będzie jego ostatnią na tej ziemi pielgrzymką...
Kiedy 18 lipca tak licznie staliśmy wokół jego trumny w kościele NMP Królowej Świata, kościele, który wybudował i w którym przez 43 lata pełnił posługę
duszpasterską, czuliśmy, że łączy nas wielka miłość i przede wszystkim wdzięczność wobec tego Kapłana.
W trudnych latach komunistycznego zniewolenia był niestrudzonym duszpasterzem Solidarności, kapłanem, który wbrew wszelkim przeciwnościom, wybudował wspaniały ochocki kościół przy ul. Opaczewskiej i przewodził tej paraﬁi
przez ponad ćwierć wieku. Był człowiekiem, który głęboko wpisał się w krajobraz kulturalny naszego miasta, organizując od
trzydziestu lat comiesięczne koncerty patriotyczno-religĳne zespołu Charyzmaty. Był kapłanem o wielkim sercu, niezwykle
wrażliwym na sprawy zwykłych ludzi. Zawsze można było liczyć na jego radę, pomoc, dobre słowo...
Księże Prałacie, wierzymy, że kiedyś spotkamy się jeszcze w Domu Ojca i wspólnie zaśpiewamy Twe ukochane „Polskie kwiaty”,
„Czerwone maki”, „Pierwszą Brygadę”, „Jak długo w sercach naszych”... Nie mówimy „żegnaj’. Mówimy, choć z tak wielkim
smutkiem, „do zobaczenia”.
Jan Józef Kasprzyk
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ochota
Z głębokim żalem przychodzi mi pożegnać ks. Józefa Gromka. Mieszkając na
Ochocie trudno było Go nie znać – dynamicznego i niezwykle aktywnego kapłana
zaangażowanego, nie tylko, w sprawy ochockiego kościoła, ale również w życie dzielnicy. Ksiądz Gromek szczególną wagę przykładał do zbudowania wokół paraﬁalnego
kościoła wspólnoty wiary, realizującej różne formy aktywności. Otwarty na sztukę,
gościł w swoim kościele artystów, organizował koncerty, odczyty, wystawy. Autentycznie zafascynował się twórczością swoich gości; z niektórymi przez lata się przyjaźnił. Był twórcą zespołu Charyzmaty, którego piosenek w latach 80. słuchało się
na magnetofonie... To wyjątkowe przywiązanie do działalności kulturalnej zaowocowało także współpracą z różnymi instytucjami kultury, w tym z OKO. Wspólnie z
Księdzem Prałatem organizowaliśmy koncerty w kościele na Opaczewskiej, a także
imprezy dla dzieci. W mojej pamięci ksiądz Gromek pozostanie na zawsze w gronie
przyjaciół, na których wsparcie zawsze mogłam liczyć, także w trudnych czasach.

fot. Ewa Krzyżańska, Agencja Fotograﬁczna BERTONI, Marcin Markowski

Monika Bończa Tomaszewska
Dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty
14 lipca br. zmarł wielki kapłan Ksiądz Prałat Józef Gromek wieloletni proboszcz paraﬁi NMP Królowej Świata przy ul. Opaczewskiej, budowniczy świątyni. W dniu 11 sierpnia wszyscy paraﬁanie na czele z proboszczem ks. Kazimierzem mieliśmy obchodzić 50-tą
rocznicę święceń kapłańskich Ks. Prałata, które otrzymał z rąk Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Wielką zasługą Ks. Prałata Józefa Gromka było przyciągnięcie ludzi do świątyni. Nie było to w latach PRL-u takie proste. Dużą
część mieszkańców paraﬁi stanowiło wojsko i pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ludziom tym, ich przełożeni zabraniali uczestnictwa w życiu kościoła.
Nie cały człowiek umiera. Pozostają po nim jego dzieła: wspaniała świątynia, więź paraﬁan z kościołem, zespół „Charyzmaty”.
Można także powiedzieć, że i obecny proboszcz paraﬁi ks. Kazimierz Sznajder jest Jego uczniem – przez kilka lat pod Jego opieką był
wikariuszem w paraﬁi NMP Królowej Świata.
Ksiądz Prałat urodził się 25 lutego 1933 roku w małej miejscowości Głuchów Skierniewicki. Tam na miejscowym cmentarzu
18 lipca spoczęły Jego doczesne szczątki. W czasie mszy św. Jego Ekscelencja Ks. Biskup Józef Zawitkowski powiedział: ptaki wracają
do gniazd. Transformując to zdanie można rzec: Orzeł wrócił do rodzinnego gniazda.
Edward Markowski

KONKURS KONKURS
NKONKURS
I E Z W YKŁ
Ośrodek Kultury Ochoty
i Archiwum Czynu
Niepodległościowego
w Archiwum Akt Nowych
Trzecie pytanie konkursowe:
Podaj dokładny adres kwatery konspiracyjnej na Ochocie, w której odbywały się narady i odprawy Komendy Głównej AK w 1943 r.
Odpowiedzi prosimy przesyłać
na adres:
Archiwum
Czynu Niepodległościowego
w Archiwum Akt Nowych,
ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa
lub na e-mail: wopinska@aan.gov.pl
z dopiskiem „Konkurs”.
Na odpowiedzi czekamy do 15 sierpnia (liczy się data nadania listu).
Lista zwycięzców
pierwszego konkursu:
Monika Białek, Marek Drzazga,
Patrycja Dobrowolska, Angelika
Skwarek (uczniowie klasy Ia zespołu
szkół nr 26 w Warszawie), Hanna Żurawska, Henryk Jaworski
Lista zwycięzców
drugiego konkursu:
Paweł Popiel, Remigiusz
Ewa Laszczkowska

Szyszko,

Po odbiór nagród zapraszamy do siedziby Archiwum Akt Nowych, w dniu
10 sierpnia o godzinie 12.00.

KONKURS
Pytanie konkursowe:
Gdzie odbywały się
zawody Challenge 1934 i kto je wygrał?
Na odpowiedzi czekamy 20 sierpnia
o godz. 16.00 pod nr: (0 22) 823 37 56
Nagrodą jest zaproszenie do Dominium
Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24.
Czeka na Państwa 5 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.
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architektura
Jarosław Zieliński

Z dziejów Ochoty
Ulica Daleka

O

becny wygląd ul. Dalekiej jest
– najdelikatniej mówiąc – nijaki: kilka luźno rozrzuconych
bloków, trochę zieleni i tylko niewielki
fragment „normalnej”, miejskiej pierzei
przy rogu ul. Grójeckiej. Tymczasem do
1944 roku ul. Daleka przypominała krajobrazem typowe obrzeża Śródmieścia
ze swymi zwartymi ciągami zabudowy,
wprawdzie dość ubogiej, ale bynajmniej
nie monotonnej.
Od początku, leżąca w granicach miasta, Daleka (jeszcze bez nazwy) pojawia
się wraz z ul. Tarczyńską po raz pierwszy
na wydanym w Sankt Petersburgu planie
Warszawy z 1886 r. Możemy więc założyć,
że powstała przynajmniej rok wcześniej.
Plan z Lindleya z 1896 roku wymienia już
jej nazwę (Далекая) i ukazuje najstarszą
zabudowę, ukształtowaną w ciągu poprzedniego dziesięciolecia. Pod późniejszym numerem 13, gdzie dziś ciągnie się
boczne skrzydło budynku stojącego przy
ul. Grójeckiej, istniał w tamtych czasach
spory dom drewniany, a pod numerem
11 (róg Tarczyńskiej) – nieduży, piętrowy
dom murowany i jeszcze mniejszy drewniak. Północny narożnik Grójeckiej (nr 11
– Daleka 10) zajęła piętrowa kamieniczka
o ściętym narożniku i skromnej dekoracji, złożonej z pasów boniowania oraz
opasek wokół okien i gzymsów w ich

Strona nieparzysta od Tarczyńskiej do Raszyńskiej ok. 1938 r.

naczółkach. W latach 1896-1897 powstał
prawdziwy „gigant” w tej grupie: dom
Adama Czarneckiego na rogu ul. Tarczyńskiej, oznaczony numerem 9, „aż”
dwupiętrowy. Jeśli nie liczyć tej kamienicy, to można stwierdzić, że odcinek ulicy
Dalekiej między Tarczyńską, a Raszyńską
rozwĳał się wolniej od odcinka położonego bliżej ul. Grójeckiej i poza pustymi
placami tylko pod numerem 6 stała osamotniona oﬁcyna. Do 1900 roku ruch budowlany wyraźnie jednak przyspieszył:

Perspektywa od ul. Raszyńskiej ok. 1938 r.
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powstały frontowe domy o dwóch piętrach: nr 4 (Włodzimierza Suzina) i 6 (Sawickich), zabudowano też oba północne
narożniki ul. Tarczyńskiej: jednopiętrową
czynszówką pod numerem 6A (zapewne
także Sawickich) i dwupiętrową – pod
8 (Antoniny Florkowskiej). Krótko potem
wzniesiono kamienicę nr 7: dwupiętrową
z mieszkalnym poddaszem, o czym informował szereg facjatek wieńczących elewację. Przed I wojną światową należała
ona do Zygmunta Olszańskiego.
Kolejny rekord wysokości ustanowiono przy Dalekiej ok. 1904 roku wraz z
wybudowaniem na rogu ul. Grójeckiej
(nr 13) kamienicy o czterech piętrach, jednej
z największych na całej ówczesnej Ochocie.
Eklektyczny wystrój elewacji stylowo tkwił
jeszcze w XIX wieku, całość jednak prezentowała się bardzo okazale, przynajmniej z
zewnątrz. Budynek powstał z inicjatywy
Szlamy Książenickiego, odnotowanego
jako właściciela już w spisie posesji, czyli
tak zwanej taryﬁe, na rok 1899. Pod tym adresem Książenicki zamieszkiwał jeszcze w
1938 r., co można stwierdzić na podstawie
książki telefonicznej.
W 1914 r. powstała Fabryka Urządzeń
Zdrowotnych – własność A. Radłowskiego i inżyniera M. Sztosa, ulokowana w
zabudowaniach na posesji nr 3. Od frontu
wzniesiono piętrowy budynek o cegla-

architektura
nych elewacjach, tworzący rzut litery „L”
z dwupiętrową oﬁcyną fabryczną, której
wąski szczyt także dochodził do ulicy.
Jak się należy domyślać, zakład wytwarzał medyczny sprzęt rehabilitacyjny, natomiast w okresie międzywojennym obaj
panowie równolegle prowadzili na tej
posesji biuro techniczne w zakresie systemów grzewczych i kanalizacji. Krótko
przed, 1938 rokiem mury fabryki otynkowano, toteż odcinały się one jaskrawą
bielą od otoczenia.
Jedyną większą inwestycją między
wojnami była nadbudowa o dwa piętra
kamienicy Rogójskich (nr 9), dokonana zapewne w latach dwudziestych XX wieku.
Kamienica miała teraz pięć kondygnacji,
z których górna kryła się częściowo (od
ul. Tarczyńskiej) w łamanym dachu.
Do 1939 roku ulica zachowała staroświecki charakter: można tu było znaleźć
kilka małych sklepików, „kocie łby” z
nieczynnymi już rynsztokami oraz gazowe oświetlenie, to ostatnie wprawdzie z
nowym typem latarń wprowadzonych
do użytku w 1935 roku. Wzdłuż pierzei
północnej posadzono parę drzew i była
to właściwie jedyna zieleń jaką miała ul.
Daleka. Najgorzej wyglądały oba narożniki ul. Raszyńskiej – niezabudowane i
otoczone drewnianymi płotami. Narożnik
południowy (nr 1) miał być wypełniony domem właścicieli sąsiedniej fabryki,
ale do września 1939 r. nie zdążono nawet rozpocząć prac. Także jeden z rogów
ul. Tarczyńskiej (nr 11) wymagał wymiany
lichej, drewnianej zabudowy. Pod numerem 5, wyrwę w pierzei domów wypełniał
tylko wąski szczyt oﬁcyny. Kamienice były
w sumie dość tandetne, a ich mieszkania
małe, słabo doświetlone, szczególnie w oﬁcynach. Wśród mieszkańców sporą grupę
stanowili ponoć niscy rangą pracownicy
Filtrów i węzła kolejowego. Tutejszym rodzinom z pewnością się nie przelewało...
Podczas pacyﬁkacji Ochoty, w sierpniu
1944 roku, ul. Daleka została całkowicie spalona. Drewniane stropy kamienic
sprawiły, że budynki spłonęły do szczętu i
mimo ocalenia elewacji nie podjęto odbudowy. Czyżby zginęli wszyscy właściciele? Czy też osławione Pogotowie Budowlane Biura Odbudowy Stolicy sprawiło,
że rok po wojnie nie było już czego ratować? Jedyny wyjątek uczyniono dla mniej
zniszczonych zabudowań fabrycznych i
przylegającej do nich oﬁcyny pod numerem 5. Odremontowane, przetrwały do lat
siedemdziesiątych XX w.

Dom nr 9, róg Tarczyńskiej, po nadbudowie. Stan ok. 1938 r.

Kamienica Szlamy Książenickiego (nr 13) na rogu Grójeckiej – ok. 1938 r.

Dawna Fabryka Urządzeń Zdrowotnych (nr 3) w latach 60. XX w.
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OKO

Nagroda
Miasta Stołecznego Warszawy
dla Moniki Bończa Tomaszewskiej,
dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty
– opinie
Cienię sobie nadzwyczajnie fakt, że współpraca Ośrodka Kultury Ochoty nie ogranicza się tylko
do jednego kręgu, ale obejmuje wszystkie, dostępne w naszej dzielnicy. Dzięki temu OKO ma ciekawą ofertę dla wszystkich pokoleń mieszkańców Ochoty, od tych najmłodszych po najstarszych.
To wielka zasługa kierownictwa placówki, a przede wszystkim pani Moniki Bończa Tomaszewskiej.
Jako wieloletni członek Solidarności i organizacji powstańców jestem wdzięczna za pomoc, jaką
okazała Pani Dyrektor w znalezieniu miejsca na nasze zebrania. I choć w OKO spotykają się „dinozaury” Solidarności Emeryckiej, a powstańcy z 4 Okręgu AK nadal w Archiwum Akt Nowych, to
nie zapomnę propozycji, wysuniętej przez p. Bończa Tomaszewską, by mieć zebrania w OKO.
Również za niezwykle trafną i cenną inicjatywę uważam wydawanie „Ochotnika”. Ta gazetka
towarzyszy nam już od ponad dwóch lat i dzięki niej wiedza o naszej dzielnicy wśród jej mieszkańców stale się powiększa, poprzez publikowane w niej artykuły historyczne, wspomnienia i przedstawienie aktualnych propozycji kulturalnych.
dr hab. Halina Donath
historyk, mieszkanka Ochoty aktywnie uczestnicząca w życiu dzielnicy

***
Miło jest usłyszeć, że osoba, która robi wspaniałe rzeczy, jest zauważona i doceniona przez władze.
Gratulujemy pani Monice Bończa Tomaszewskiej Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy. Dorobek
młodej pani Dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty jest naprawdę imponujący. Ale co może jeszcze ważniejsze – Pani Dyrektor osiąga swe cele nie przebojowością i twardym egzekwowaniem obowiązków,
lecz delikatnością, kulturą osobistą i otwartością, która zjednuje ludzi. Nasza Fundacja w ubiegłym
roku miała okazję doświadczyć klimatu życzliwości ze strony OKO, a w tym roku zdecydowaliśmy się
współpracę pogłębić. Nasza Inauguracja Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, połączona z Piknikiem Rodzinnym organizowanym przez OKO, była świetną imprezą dla dzieci i ich rodzin, a
dla naszej Fundacji bardzo miłym doświadczeniem. Dziękujemy pani Monice i Jej Zespołowi za klimat
przyjaźni i wspaniałą współpracę. Gratulujemy zasłużonej nagrody.
Irena Koźmińska
z Zespołem Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”

***
Z prawdziwą radością przyjąłem wiadomość o nagrodzie przyznanej Pani Monice Bończa Tomaszewskiej. Pani Dyrektor w pełni na nią zasługuje. Wzorowo prowadzi silny, prężny i potrzebny Ochocie ośrodek kultury. We współpracy z dynamicznym zespołem wpisała do krajobrazu kulturalnego
Ochoty wiele cennych inicjatyw, takich jak np. coroczny Piknik Polowy na Polach Mokotowskich. Jej
ogromną zasługą jest także stworzenie poczytnego pisma poświęconego sprawom kultury i historii
naszej Dzielnicy.
Jan Kasprzyk
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ochota

***
Z wielką radością odnotowałem fakt otrzymania przez panią Monikę Bończa-Tomaszewską Nagrody
Miasta Stołecznego Warszawy. Pod jej kierownictwem, Ośrodek Kultury Ochoty zaistniał na kulturalnej mapie Warszawy jako przyjazne miejsce spotkań ludzi różnych środowisk i zainteresowań. Ciekawa i różnorodna oferta kulturalna oraz aktywność Ośrodka sprawia, że wychodzi on znacznie poza
ramy standardowej działalności tego typu placówek, angażując się we wspólne projekty z wieloma
instytucjami. Jako przykład może posłużyć cykl obchodów Dni Ziemi, organizowany przez Ośrodek
Kultury Ochoty i Bibliotekę Narodową. Dotychczasowa działalność pani Bończa Tomaszewskiej jest
żywym dowodem, że sprawy kultury mogą stanowić niezbędną część życia społeczeństwa nie tylko
w mikro-, ale również w makro-skali. Jestem przekonany, że wszelkie przyszłe inicjatywy Ośrodka Kultury Ochoty okażą się sukcesem i znajdą szeroki odbiór nie tylko wśród mieszkańców Warszawy.
Tomasz Makowski
dyrektor Biblioteki Narodowej
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OKO
Dziękuję
Wiele radości i satysfakcji
– tyle mogę powiedzieć po
otrzymaniu
przyznawanej
przez Radę m.st. Warszawa.
Być wyróżnionym wśród tak
wielu znakomitych osób,
jest dla mnie wielkim zaszczytem. Szczególnie cieszę się, że osobisty wysiłek,
który włożyłam w przemianę Ośrodka Kultury Ochoty
znalazł uznanie. Nie mniej sukces Ośrodka Kultury Ochoty, który symbolizuje ta nagroda, nie byłby możliwy bez
wsparcia wszystkich, ale to absolutnie wszystkich pracowników Ośrodka i osób współpracujących. Lista osób,
którym chcę podziękować jest długa i zajęłaby zbyt
dużo miejsca, daleko wykraczając poza ramy Ochotnika. Naprawdę, serdecznie Wam wszystkim dziękuję, bez
Waszej pracy ten sukces nie byłby możliwy. Z nadzieją na
dalszą, tak owocną współpracę...
Monika Bończa Tomaszewska
Dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty

Uchwała Nr XI/350/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy
z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie przyznania Nagród
Miasta Stołecznego Warszawy.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz uchwały Nr V/59/2003 Rady miasta stołecznego Warszawy
z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy – Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:
§1
1. Przyznaje się Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy
niżej wymienionym laureatom:
a) Panu Andrzejowi Biernatowi,
b) Pani Monice Bończa Tomaszewskiej,
c) Pani Wiesławie Czapińskiej,
d) Pani Lidii Dzieniszewskiej-Klepackiej,
[...]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady m.st. Warszawy
dr Lech Jaworski
[...]
UZASADNIENIE
Pani Bończa Tomaszewska związana jest z Ośrodkiem Kultury
Ochot. Nie tylko przekształciła ona OKO w nowoczesna placówkę kultury, ale również z powodzeniem ożywiła kulturalna i społeczną aktywność mieszkańców Ochoty. Nie byłoby
to możliwe bez bardzo intensywnej pracy i ogromnego osobistego zaangażowania. [...]

Cieszę się z zauważenia przez Radę m.st. Warszawy pracy dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty. Na
przykładzie „Sobotnich koncertów w kościołach na Ochocie” widzę, jak wysoka kultura dociera do
wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy, a w szczególności do tych, których nie stać na pójście do
opery czy ﬁlharmonii oraz tych, dla których ważna jest bliskość miejsca, gdzie dane wydarzenie kulturalne się odbywa.
Sama idea koncertów w kościołach ma już swoją historię. Wcześniej sporadycznie koncerty organizowała Rada Dzielnicy i Wydział Kultury, ale dopiero od dwóch lat spotkania z artystami stały się stałym
punktem harmonogramu życia Ochoty. Przez ten czas dzięki zaangażowaniu osobistemu p. dyrektor
Moniki Bończa Tomaszewskiej i Ewy Kessler, mieszkańcy Ochoty mogli posłuchać i zobaczyć wielkich,
znanych artystów (np. Eleni, Alicja Majewska, Jerzy Zelnik, Trebunie Tutki ), jak i początkujących (np.
Katarzyna Warno, Viola Brzezińska, chór kameralny Ars Cantata, etc.). A wszystko zorganizowane na
najwyższym poziomie i cieszące się wielką popularnością wśród Ochotczan. Trzeba bowiem przyznać, że to jest właśnie najważniejsze, nie tylko jeśli mówimy o „Sobotnich koncertach”, ale i o całej
działalności Ośrodka Kultury Ochoty – OKO wychodzi do ludzi, rzeczywiście animuje kulturalnie i odpowiada na potrzeby mieszkańców naszej dzielnicy, zarówno młodych, jak i starszych.
Ks. Prałat Henryk Bartuszek

***
Ktoś mądry powiedział kiedyś, że prawdziwa sztuka przerasta każdego z nas w sposób nieskończenie
wielki. Ja pozwolę sobie na więcej. W sposób bardziej nieskończony zaczyna przerastać nas deﬁcyt
środków, przeznaczanych na jej krzewienie. W czasach najnowszych amnezja środków ﬁnansowych
wspierających rozwój placówek kulturalnych to choroba niemal powszechna. Jest jedno antidotum
na to ogólne schorzenie: pomysłowy kierownik placówki.
Niezłomny upór naszej kadry kierowniczej przełożył się wprostproporcjonalnie do efektów, które można znaleźć w rozkładzie zajęć Ośrodka Kultury Ochoty. Wystarczy sięgnąć po ofertę, żeby zorientować się szybko jak dalece leżą jej granice. Na korytarzach Ośrodka w drodze do klas spotkać można
dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów. Wszyscy oni szukają tutaj spełnienia samych siebie i swoich
marzeń o śpiewaniu, malowaniu czy tańcu...
Chyba jesteśmy im jednak do czegoś potrzebni?
Taki rodzaj potrzeby, to dla nas wykładowców zawsze przemiła OKO-liczność!
Janusz Szrom
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wywiad miesiąca

„Umiera piękno”

– wywiad z Agą Zayran

Aga Zaryan
Absolwentka (wyróżnienie) Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka
Chopina oraz Policealnego Studium
Jazzu przy ul. Bednarskiej w Warszawie,
w klasie Ewy Bem. Laureatka Międzynarodowego Konkursu Wokalistów
Jazzowych w Zamościu (1998). Dwukrotna stypendystka międzynarodowych warsztatów jazzowych: Stanford
Jazz Workshop i Jazz Camp West w
Stanach Zjednoczonych. Licencjat na
Akademii Muzycznej w Łodzi na Wydziale Muzykoterapii na temat wykorzystania niektórych elementów muzyki jazzowej w procesie uczenia i terapii
muzycznej dzieci i młodzieży (2004).
Koncerty w Polsce, Anglii, USA, Izraelu,
Czechach, Szwecji i Francji. Według
czytelników Jazz Forum – jedna z najlepszych polskich wokalistek jazzowych
2004 roku (Jazz Top 2004, Jazz Forum
– luty 2005). Laureatka Międzynarodowych Zmagań Wokalistów Jazzowych
„Jazz Struggle” (2006).
Dyskograﬁa:
2002 „My Lullaby” (reedycja 2007)
2006 „Picking up the Pieces”
2007 „Umiera piękno”

Na dniach ukaże się najnowsza Pani
płyta „Umiera piękno”, zawierająca
niezwykły materiał...

emocjonalne przeżycie. Płytę dedykuję
moim dziadkom, którzy walczyli w powstaniu.

Są to wiersze powstańców w jazzującej tonacji. Ich autorkami są głównie kobiety, ale znalazł się też wiersz
młodego Jana Twardowskiego. Ta
poezja mówi nie tylko o walce zbrojnej, ale także o atmosferze panującej
w Warszawie przed samym wybuchem
powstania. Przedstawia także kobiecy
aspekt wojny, w której ważna jest miłość do mężczyzny. Płyta ukaże się w
63. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego.

Płytę będzie promował koncert w
Muzeum Powstania Warszawskiego
4 sierpnia 2007. Wydaje się być to
interesującym i symbolicznym połączeniem monumentalności i kruchości, rzeczy przemijających i trwałych,
przeżyć ogólnych i tych najbardziej
prywatnych...

Jak narodził się pomysł przypomnienia muzyką „ludzkiej” twarzy
Powstania?
To pomysł mojego menagera, Mateusza Labudy. Zależało nam na pokazaniu, że pomimo okrucieństw i dramatów
wojny, podczas której zginęli niezwykli,
heroiczni ludzie, nadal trwało życie.
I choć było to życie w ekstremalnych
warunkach, ludzie zdawali matury,
zakochiwali się, brali śluby, rodziły się
dzieci. Wybrałam miłosne wiersze Krystyny Krahelskiej. Pisała m.in. o kobietach czekających na swoich ukochanych, którzy poszli walczyć. Zginęła
drugiego dnia powstania.
Tworząc tę płytę, chcieliśmy uciec
od patosu i myślę, że nam się udało.
Muzyka skomponowana przez Michała
Tokaja (pianistę, z którym od lat współpracuję i koncertuję) niesamowicie pasuje do wybranych wierszy. Oprócz tria,
z którym występuję: Michała Tokaja, Michała Barańskiego (kontrabas) i Łukasza
Żyty (perkusja, instrumenty perkusyjne),
pojawia się na płycie harfa, obój i 13 instrumentów smyczkowych. Muzyka, którą nagraliśmy, to po prostu piękne kompozycje, w których słychać oprócz jazzu,
nutę romantyczną, polską i klasyczną.
Jestem bardzo ciekawa, jak płyta
„Umiera Piękno” zostanie odebrane
przez pokolenie, które pamięta tamte
czasy, ale również, ciekawi mnie jak
przyjma ją ci, którzy znają tę historię jedynie z książek. Dla nas, osób biorących
w tym projekcie udział, było to wielkie
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Mam taką nadzieję i zapraszam
wszystkich na ten koncert! 4 sierpnia
o godz. 21.00 na dziedzińcu muzeum
Powstania Warszawskiego zagramy
wszystkie utwory z płyty. Wstęp jest wolny. Koncert będzie transmitowany na
żywo przez telewizję. Planujemy wydanie go również na dvd.
Właśnie, a plany na przyszłość?
Dla mnie ostatni rok był bardzo intensywny. Nastąpił przełom, na który
czekałam dobrych parę lat. Od ponad pół roku koncertujemy w Polsce i
za granicą promując mój drugi album
„Picking Up the Pieces”. Płyta już jest
platynowa. W maju wydana została
reedycja mojego debiutanckiego albumu sprzed paru lat, „My Lullaby”.
Płyta ma już prawie status złotej.
Ostatnie miesiące koncentrowałam
się również na przygotowaniu najnowszej płyty „Umiera Piękno”. Na niej śpiewam po raz pierwszy po polsku. Najbliższe miesiące to dalsze koncerty, ale również praca nad następnym albumem.
Nie spieszę się z wydaniem go, jednak
już teraz mogę powiedzieć, że będzie
się on składał głównie z moich tekstów
i muzyki pisanej do nich przez moich
wspaniałych kolegów – muzyków. Zmierzam w autorskim kierunku. Chcę więc,
żeby muzyka i teksty były dopieszczone,
a do tego trzeba mieć spokojną głowę.
Marzą mi się wakacje, chociaż myślę, że
uda mi się wyrwać z naszego miasta na
dłużej dopiero na jesieni.
Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.
rozmawiała
Anna Napiontkówna

OKO
9 WRZEŚNIA 2007 – dzień otwarty* w OKO

*impreza odbywa się w ramach Dziecięcej Stolicy Bis.
KLUB OSIEDLOWY SURMA
ul. Białobrzeska 17
tel. (0 22) 832 04 32
surma@oko.com.pl
godz. 11.00-15.00.

OŚRODEK KULTURY OCHOTY
ul. Grójecka 75,
tel. (0 22) 822 48 70
godz. 11.00-19.00
– prezentacja sekcji i kół zainteresowań
happeningi plastyczne
wystawy
– spotkania z instruktorami i zapisy
– występ Uczniów Niepublicznej Szkoły Wokalnej
im. Jerzego Wasowskiego w programie:
piosenki z „Kabaretu Starszych Panów” (godz. 17.00)
– „Rosyjskie sentymenty Agnieszki Osieckiej”
– recital Eleny Rutkowskiej

Jeżeli chciałabyś zapisać się na ciekawe warsztaty,
Jeżeli chciałbyś włączyć się w działania animacyjne,
Jeżeli chciałabyś poznać nasz Klub…
Czas wakacji drodzy Państwo,
mija szybko raz po raz.
Zanim się nie obejrzymy,
już jesieni przyjdzie czas.
Z rdzawym liściem, ciepłym wiatrem,
sezon nowy otwieramy.
Na zajęcia i warsztaty
Wszystkich serdecznie zapraszamy!

FILIE
DK RAKOWIEC

Przyjdź, zobacz, przekonaj się !

ul. Wiślicka 8
tel. (0 22) 823 66 97
godz. 11.00-15.00
–
–
–
–
–
–
–
–

prezentacja sekcji oraz zapisy na zajęcia w roku 2007/2008
spotkania z instruktorami
warsztaty plastyczne
spotkanie z muzyką
występy artystyczne
konkurencje sprawnościowe
Happening Artystyczny
IV Turniej Szachowy
CENTRUM ARTYSTYCZNE
RADOMSKA 13
ul. Radomska 13/21
tel. (0 22) 823 37 56
radomska13@oko.com.pl
godz. 11.00-16.00
– spotkania z instruktoram
– zapisy na zajęcia
– darmowe warsztaty
– różne ciekawe zabawy

MAGAZYN SZTUK
ul. Filtrowa 62, dom. 230
tel./fax (0 22) 659 43 37
godz. 12.00-19.00
– bezpłatne warsztaty rysunkowe
– martwa natura, godz. 12.00-15.30
– zajęcia płatne – akt, godz. 15.30-19.30 (4 godz. 25 zł)
– jednodniowa wystawa prac malarskich
z wakacyjnych plenerów instruktorów
i podopiecznych 12.00-16.00

PRACOWNIA CERAMICZNA
ANGOBA
ul. Przemyska 18
tel. (0 22) 822 74 36 w OKO
– warsztaty i zapisy na zajęcia

IV Turniej Szachowy Juniorów

9 września 2007
godz. 10.00
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
więcej informacji
na stronie www.rakowiec.art.pl

Dom Kultury „Rakowiec”, ﬁlia Ośrodka Kultury Ochoty, zaprasza na IV Turniej Szachowy
Juniorów organizowany wraz z Wydawnictwem
Szachowym Penelopa, pod patronatem medialnym „Panoramy Szachowej”.
Turniej organizowany jest w celu popularyzacji tej królewskiej gry wśród najmłodszych. Gra
w szachy uczy koncentracji i logicznego myślenia, pobudza i rozwĳa strategiczne działanie.
Cechy, które wyrabia w młodych ludziach, pozwalają im łatwiej radzić sobie z różnymi problemami w szkole i w życiu.
Organizowany po raz czwarty turniej dla juniorów cieszy się w środowisku szachistów bardzo
dobrą opinią. Chwalony jest za wzorową organizację. Każdy z uczestników otrzymuje dyplom, a
zwycięzcy cenne nagrody. Organizatorzy tradycyjnie przyznają także nagrodę dla najmłodsze-
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go uczestnika turnieju oraz najlepszej juniorki i
juniora z Ochoty.
Podczas turnieju czynne będzie stoisko z wydawnictwami i akcesoriami szachowymi. Tegoroczną atrakcją będzie symultana szachowa rozegrana bezpośrednio po zakończeniu ostatniej
rundy z Mistrzem (zawodnik/-czka z tytułem
międzynarodowym).
Fundatorem nagród turniejowych jest Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ochota
m.st. Warszawy.
Turniej odbędzie się równolegle z Dniem
Otwartym na „Rakowcu” gdzie, będzie można
uzyskać wszelkie informacje o szkółce szachowej dla najmłodszych, o sekcji szachowej dla
dorosłych i innych propozycjach artystyczno
edukacyjnych przygotowanych przez DK „Rakowiec” na sezon artystyczny 2007/08.
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OKO/ﬁlie
LATO W OKO
JOGA

KRAJ KWITNĄCEJ WIŚNI

zajęcia prowadzą nauczyciele z Joga Foksa
wtorek, czwartek godz. 18.30-20.00
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
karnet: 120 zł, wejście jednorazowe: 20 zł

IMPREZA PLENEROWA – WARSZTATY ARTYSTYCZNE
LATO W MIEŚCIE 2007

Joga to poszukiwanie jedności ciała, ducha i umysłu. Odkrycie wszystkie naszye możliwości, pozwala na uzyskanie
odpowiedzi na pytanie: kim jestem? Praktyka dopracowywanych przez tysiące lat asan-pozycji jogicznych w zamierzony sposób działa na każdy mięsień, nerw, gruczoł i narząd
ciała człowieka. Praktyka ta czyni ciało silnym, elastycznym i
lekkim. Ćwicząc ciało poprawiamy oddech, koncentrujemy
umysł i zaczynamy żyć pełnią życia. Efektem jogi jest niezawodna praca układu oddechowego, nerwowego, krwionośnego, równowaga hormonalna. Joga jest szczególnie
korzystna dla ludzi po 40-ce. Gdy maleją siły życiowe i odporność na choroby. Joga wytwarza energię i jej nie rozprasza. Sprawia, że człowiek jest energiczny i witalny, wzmacnia
naturalne siły odpornościowe organizmu.

PARK SZCZĘŚLIWICE
– 14 SIERPNIA, godz. 10.00-15.00
Organizator: Magazyn Sztuk, ﬁlia Ośrodka Kultury Ochoty
Warsztaty mają na celu zapoznanie dzieci ze sztuką i kulturą Japonii. Wiadomości teoretyczne przekazywane będą
poprzez zabawę za pomocą quizów, zagadek i krzyżówek.
Oprócz warsztatów przewidujemy godzinny koncert, podczas którego będą zaprezentowane oryginalne instrumenty japońskie.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY – WSTĘP WOLNY

OCHOTA NA LATO
24 czerwca powitaliśmy wakacje piknikiem „Ochota na lato” na Polu Mokotowskim.
W przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów dla dzieci i młodzieży wzięły
udział różne placówki, które tego dnia
Polu Mokotowskim stworzyły różne krainy i strefy: Strefa Kultury, Strefa Bezpieczeństwa, Strefa Zdrowych Wakacji. Na
stanowiskach Pracowni Ceramicznej
ANGOBA, Magazynu Sztuk czy Młodzieżowego Domu Kultury Ochota można
było samodzielnie wykonać różnego
rodzaju korale i inne ozdoby z drewna
czy masy solnej. Podczas pikniku odbyły
się też warsztaty odlewów gipsowych,
młodzi konstruktorzy budowali łodzie ze
styropianu, a najsprawniejsi brali udział
w konkurencjach sportowych organizowanych przez TKKF Rakowiec.
Fundacja „Essentia” przygotowała
stoiska związane ze zwyczajami sobót-

kowymi. Dzieci chętnie szukały kwiatu
paproci, zaglądały do Szałasu Żercy,
Chaty Wróżbitki i Namiotu Zielarki. Stare, słowiańskie stroje, muzyka i taniec
białoruskiego zespołu Stary Olsa przeniosły nas w czasy dawnych wierzeń,
kiedy amulet strzegł przed złymi mocami, a tajemne napary z ziół zapewniały
siłę, szczęście i pomyślność.
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
zorganizowało wiele atrakcji dla najmłodszych i dla całych rodzin, które
uczestniczyły w imprezie.
Kolejki oczekujących, które tworzyły
się przy poszczególnych stanowiskach
najlepiej świadczą o tym, że wszyscy
mamy ogromną ochotę na letnią, wakacyjną zabawę.
Organizatorzy zadbali też, by oprócz
atrakcji warsztatowych, był ciekawy
program sceny wzbogacony wieloma
konkursami. Usłyszeliśmy i zobaczyliśmy

więc wspomniany już zespół Stary Olsa
(Białoruś), grupę taneczną Dancing
Rider, uczniów Niepublicznej Szkoły
Wokalnej im. J. Wasowskiego, kapelę
Czwórka Hultajska, grupę taneczną Impress czy dj-ów z DJ Szkoły. Na koniec
prawdziwą ucztę muzyczną zafundowali zgromadzonym Trebunie Tutki
z Białego Dunajca.
Dorota Latos

Piknik aktywnych, zdrowych i bezpiecznych wakacji – „Ochota na lato” został zorganizowany przez Radę i Zarząd Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy, Ośrodek
Kultury Ochoty i jego ﬁlie: Centrum Artystyczne „Radomska 13”, DK „Rakowiec”, Magazyn Sztuk, Pracownię Ceramiczną ANGOBA, Niepubliczną Szkołę Wokalną im. Jerzego
Wasowskiego, DJ Szkołę, Centrum Aktywności Twórczej Trzeciego Wieku oraz przez Stowarzyszenie „Promocja Zdrowia Ochota”, Policję i Straż Miejską. Patronat nad nim objął
Burmistrz Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy p. Maurycy Wojciech Komorowski. Patronat medialny sprawowali: Radio Kolor, Gazeta.pl i Fundacja Aktywni. Opiekę PR zapewniło Link PR. Imprezę sponsorowali: Toyota – Okęcie, Szewczyk – dealer Volkswagena, Spółdzielnie Hale Banacha, Browar Jagiełło, Avon, Go Sport Wola Park.
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Wieczory bardów – „Już nie ma na co czekać…?”
Ktoś kiedyś napisał, że śpiewania Adamiak trzeba słuchać kameralnie. Tak
właśnie było u nas w Ośrodku w sobotę, 16 czerwca. Recital Eli poprzedził
występ Joanny Mioduchowskiej, wokalistki, gitarzystki, kompozytorki, autorki
tekstów piosenek i małych form literackich. Wielokrotna ﬁnalistka Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Autorskiej
„OPPA” w latach 1999-2004, w czasie
swojego krótkiego występu zaprezentowała, prócz autorskich utworów, poezje Iwaszkiewicza i Leśmiana (z własną
muzyką). Artystce akompaniował na
gitarze Mariusz Żółkiewka.

Niespodzianką, którą zafundowała zarówno widzom, jak i organizatorom Ela
Adamiak, był gość sobotniego wieczoru – dziennikarz, poeta i autor tekstów
do piosenek śpiewanych m.in. przez
nią, Jacka Wójcickiego, Wolną Grupę
Bukowinę, „Stare Dobre Małżeństwo”
– Adam Ziemianin. Mieliśmy nie lada
gratkę: wiedzieć i usłyszeć deklamującego swoje wiersze poetę.
Następna odsłona „Wieczoru bardów”
w OKO dopiero po wakacjach. Zapraszamy.
Ewa Kessler

NIEPUBLICZNEA
SZKOŁA WOKALNA
IM. J. WASOWSKIEGO
10.08.07 o godz. 20.30 na dziedzińcu
Muzeum Wojska Polskiego wystąpią
uczniowie Niepublicznej Szkoły Wokalnej
im. J. Wasowskiego w przedstawieniu
„Muzyka Słów” (Literatura w Art-Parku).
Akompaniować będzie Marcin Kuczewski.
Teksty poetów i prozaików skupionych
wokół Laboratorium Literackiego przeczyta Olgierd Łukaszewicz.

Ela Adamiak należy do najważniejszych
i najciekawszych gwiazd tzw. Krainy
Łagodności. Ma najłagodniejszy głos
ze wszystkich wykonawców tego nurtu. „Ten głos jest jak dobra, mocna,
aromatyczna herbata w dużym kubku
koloru na przykład złotomiodowego.”
– tak pisał o niej jeden z krytyków i o
tym właśnie mogliśmy przekonać się w
sobotni wieczór.
„Jesienna zaduma”, „Czas twojego życia”, „Do Wenecji stąd dalej”, „Blues
niepotrzebnych powrotów” to jej najsłynniejsze piosenki, które mogliśmy sobie przypomnieć i wspólnie nucić. Ale
były też nowe utwory, które niebawem
znajdą się na płycie. Artystce akompaniował jak zwykle znakomity Andrzej
Pawlukiewicz.

SOBOTNIE KONCERTY W KOSCIOŁACH NA OCHOCIE

Tylko miłość – recital Violi Brzezińskiej
Wygrała „Szansę na sukces”, potem opolskie „Debiuty”. Występowała we musicalu „Metro”. Ale naprawdę głośno zaczęło być o niej,
gdy zrezygnowała z propozycji współpracy z zespołem „Ich Troje”. Ta
jedna z najbardziej utalentowanych wokalistek młodego pokolenia
wystąpiła z recitalem pt. „Tylko miłość” 23 czerwca, przed kościołem
św. Jakuba Apostoła przy Pl. Narutowicza. Artystce akompaniował
zespół muzyczny w składzie: Grzegorz Hinczewski (instrumenty klawiszowe), Bartek Mielczarek (gitara basowa), Michał Maliszewski (gitara), Tomasz Franciszkowski (perkusja).
Na program koncertu złożyły się przede wszystkim utwory z solowej
płyty Violi, która ukaże się niebawem. Było wspólne śpiewanie. Licznie
zgromadzona publiczność bawiła się świetnie.
Tym ekspresyjnym, ale pobudzającym do reﬂeksji i przemyśleń koncertem pożegnaliśmy się z Państwem przed wakacjami.
Składamy serdecznie podziękowania ks. Prałatowi Henrykowi Bartuszkowi, wszystkim księżom i Panu Grzegorzowi za okazywaną nam zawsze życzliwość i pomoc.
Do zobaczenia jesienią.
Ewa Kessler

ps. Polecamy wywiad, jakiego Viola udzieliła portalowi onet.pl
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POKAZ WARSZTATOWY CIAŁO I GŁOS
15 lipca o godz. 18.00 w Centrum Artystycznym „Radomska 13” odbył się pokaz
warsztatowy międzynarodowego projektu Ciało i głos. Pokaz stanowił podsumowanie dwutygodniowych warsztatów prowadzonych przez Katsurę Kana – tancerza butoh oraz Tomasza Rodowicza – prowadzącego Stowarzyszenie Teatralne
Chorea. Uczestnikami projektu były osoby zawodowo związane z tańcem bądź z
teatrem oraz amatorzy.
Na pokazie warsztatowym zaprezentowano cztery „frazy” butoh, których tłem
była muzyka i śpiew Chorei.
Warsztaty prowadzone przez Katsurę, koncentrowały się na idei transformacji, która jest według niego kluczem do zrozumienia butoh w jego najczęściej spotykanej formie. Artysta, wykładami wzbogaconymi prezentacjami wideo prowadził
uczestników do źródeł twórczości butoh Tatsumiego Hijikaty. Kan zaprezentował
nowe badawcze podejście do ciała poprzez ruch i swoją praktyczną metodę
nauczania alfabetu butoh. Uczył więc uczestników, jak „słuchać swojego ciężaru”, „obudzić hałas w sobie” czy skoncentrować się na „drugiej stronie własnej
realności”.

MASKA
Przez cały lipiec podczas akcji lato
w Mieście, w Magazynie Sztuk, ﬁlii
Ośrodka Kultury Ochoty, odbywały
się warsztaty plastyczne pod hasłem
„Moja maska”.
Każdy warsztat rozpoczynał się 10
minutowym ﬁlmem prezentującym
historię maski. Film i warsztaty miały
zainspirować dzieci do szukania twórczych środków ekspresji oraz wyrażania siebie poprzez sztuki plastyczne.
Joanna Sułek-Malinowska

„Ideą warsztatów było zaprezentowanie uczestnikom wszechstronnego treningu
aktorskiego oraz sposobów pracy teatralnej na podstawie doświadczeń teatru
Chorea, służących rozwijaniu środków ekspresji aktorskiej poprzez ruch, muzykę,
rytm i umiejętność pracy w zespole. Program warsztatów zakładał trening kondycyjny, warsztaty głosowe, podstawowe techniki wokalne, operowanie głosem,
fenomeny głosowe, techniki oddechowe, dynamikę i pracę z ciałem” – powiedział nam Tomasz Rodowicz.
Patronat honorowy nad projektem „Ciało i głos” objęła Ambasada Japonii, a
zorganizowali go: Stowarzyszenie Zmiana Społeczna wraz z Ośrodkiem Kultury
Ochoty, Centrum Artystycznym „Radomska 13”, Centrum Kultury Wilanów, Muzeum Pałac w Wilanowie. Patronat medialny sprawowali: Independent i Radio
Pin. Sponsor zaś był MATT S.C.
Urszula A. Sobczak

LATO W MIEŚCIE
Drodzy Państwo,
uprzejmie informuję, że z dniem 27.07.2007 r. akcja „Lato w mieście” w Centrum Artystycznym „Radomska 13” dobiegła końca i
udało mi się przeżyć. Mało tego, czasami łapię się na tym, że tęsknię za tymi dziećmi. Chociaż lista strat jest długa – zbity kubek,
dzbanek, zaginięcie klucza, apteczka na wykończeniu, tony śmieci, etc., to ogólnie rzecz biorąc „lato w mieście” na Radomskiej
można zaliczyć do nadzwyczaj udanych. Na nudę i brak atrakcji na pewno nie można było narzekać. Lista zalet z całą pewnością obejmuje nowe przyjaźnie, wiedzę zdobytą podczas zajęć: pt. „Suchy lód”, „Światło laserowe”, których organizatorem był
Ośrodek Kultury Ochoty; wizyt: w Sejmie, Centrum Kopernika w PKiN, Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach oraz wycieczki
tramwajem wodnym po Wiśle. Wiele pozytywnych emocji wzbudziła też wycieczka do wsi Leśniakowizna i zabawy na świeżym
powietrzu, jazda kucykami, wozami oraz ognisko z kiełbaskami. Nie zabrakło spotkań w interaktywnym kinie, na basenie i w kręgielni. Nadmiar energii można było wykorzystać na zajęciach ruchowo-sportowych i dyskotece, a podczas warsztatów plastycznych odnaleźć w sobie talent oraz poprawić estetyczne wyczucie. Były bliskie spotkania z teatrem w Parku Zasława Malickiego
przy Domu Kultury „Rakowiec” i pyszne obiadki w Szkole Podstawowej nr 10. Wszyscy uczestnicy bawili się wyśmienicie, a my
organizatorzy odczuwamy pewną satysfakcję wiedząc, że zrobiliśmy dla tych dzieci coś dobrego.
Mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku w tak licznym gronie jak to było dotychczas (98 dzieci), a nawet i większym, aby
każde dziecko spędzające ten czas w Warszawie mogło powiedzieć pierwszego dnia w szkole „Miałem udane wakacje”.
Iza Janiszewska
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MENAS PAVELDUI
(sztuka dla dziedzictwa)
Pod takim tytułem odbył się po raz
czwarty plener organizowany przez Traku Vokes Kulturos Centras (Litwa). W tegorocznej edycji OKO było partnerem
projektu.
Taku Voke jest jedną z najmłodszych i
najdalej położonych dzielnic Wilna. Na
jej terenie leży Waka – dawny majątek
ziemski Tyszkiewiczów. Jest to jeden z
największych i najlepiej zachowanych
na Litwie zespołów pałacowych. Jan
Tyszkiewicz wybudował swą siedzibę
w 1880 roku według projektu Leonardo
Marconiego w stylu neoklasycystycznym. Budowla wzorowana była na
pałacu w warszawskich Łazienkach. W
skład zespołu wchodzi kilkanaście budynków, m.in. neobarokowe stajnie –
siedziba centrum kultury w Traku Voke.
Celem pierwszego pleneru było zwrócenie uwagi władz rządowych i samorządowych na problem opuszczonego
majątku, pozbawionego gospodarza.
PO plenerze władze zdecydowały odrestaurować zespół pałacowy i przystosować do potrzeb społecznych oraz
turystyki kulturalnej.
Co roku w plenerze biorą udział artyści
mieszkający i pracujący w Traku Voke,
lokalni patrioci: Romas Żmuidzinavicius,
Vaida Kunigelyte-Sidaraviciene, Ojaras
Masidlauskas, Vida Juskaite i Gintautas
Marcinkevicius. Na tegoroczny plener
przyjechali także malarze z Wilna: Vale
Vaitkuviene, Gabriele Papalauskaite-Asembergiene, Vanda Padimanskaite,
Keistutis Bagdonavicius, Irena Meistaite
i Kowna: Luana Stebule oraz Ukrainy:
Marija Griniuk. OKO reprezentowali:
Agnieszka Biardzka i Jacek Malinowski.

Fot. Stajnie Waki, autor: Gintautas Marcinkevičius „Poiskach neobaroka“

Jadąc do Wilna nie wiedziałem nic o Litwie (no może po za tym za wspólnie daliśmy wycisk krzyżakom pod Grunwaldem)... no i Ostra Brama u Adasia, Wieszcza.
Co mnie spotkało? No cóż... Wilniuk ma serce na dłoni. Tydzień niezapomnianych rozmów, spotkań, spacerów. Tydzień twórczego szaleństwa do czwartej
nad ranem, nocnych kąpieli w jeziorze przy dźwiękach rechoczących żab. Poznałem tam ludzi, którzy jak nikt dotąd rozgrzali, rozpalili moje serce. Litwa... piękny, cudowny kraj, ale ludzie... nigdy ich nie zapomnę.
Jacek Malinowski

*„Menas Paveldui” sﬁnansowali: Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej,
Urząd Miasta Wilna oraz Gintaro Steponaviciaus paramos fondas, UAB, „Rasmitas”, UAB „Svidaima”, UAB „Flokone”, VsI „Vizualiniu komunikaciju studija”, UAB „Jusu sodui”, UAB „Gertinkla”,
UAB „Stropuva ir Ko”.
Było nam niezmiernie miło, że mogliśmy
wziąć udział w plenerze w Wace. Bardzo dziękujemy Pani Lorecie Marcinkieviciene, dyrektor Centrum Kultury w
Traku Voke za zaproszenie i miłą współpracę. Jest tyle miejsc, które należałoby zachować od zapomnienia…
Urszula Kwiatek
Centrum Współpracy Europejskiej
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Piknik wędkarski dla seniorów
Pływanie na łodziach, zawody wędkarskie, pokazy sprzętu wędkarskiego,
spacery, grillowanie i wspólne śpiewanie – tak nad Zalewem Zegrzyńskim
bawili się uczestnicy Pierwszego Pikniku
Wędkarskiego dla seniorów z Ochoty.
Nad Zalewem wypoczywali seniorzy z
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
i ochockich klubów seniora. „Nie musiałem nikogo zachęcać do uczestniczenia w tym wyjeździe. Dla wielu była
to jedyna możliwość oderwania się od
szarej rzeczywistości, zapomnienia o zaległych rachunkach i wyjazdu z często
pustego domu” – zauważył Jacek Malinowski, koordynator programowy klubów seniora w OKO.
Jednodniowa wycieczka do stanicy
w Zegrzu Południowym była wypełniona atrakcjami. Każdy mógł spróbować
swoich sił w zawodach wędkarskich. Na-

wet osoby, które po raz pierwszy trzymały wędkę w ręku. „Wszystkim tłumaczyliśmy jak zakładać haczyk i przynętę, jak
zarzucać wędkę. Nowicjusze też dobrze
się bawili” – opowiadał Marcin Lisowski,
kapitan sportowy z Polskiego Związku
Wędkarskiego, koło nr 7 na Ochocie.
Seniorzy, których nie interesowało wędkowanie, również nie narzekali na nudę.
Tańczyli w rytm rozbrzmiewającej na terenie stanicy muzyki, grali w piłkę, szachy
i brydża, śpiewali i spacerowali. Nad Zalewem Zegrzyńskim wypoczywało ok. 90
osób. „Już nie pamiętam, kiedy miałam
okazję wyjechać i odpoczywać poza
miejskim zgiełkiem. Szkoda, że takie wycieczki nie są organizowane częściej”
– mówiła jedna z uczestniczek pikniku,
podopieczna Klubu Seniora przy ul. Filtrowej. „Słyszę mnóstwo ciepłych słów
od ochockich seniorów. Myślę, że szyb-

ko spotkamy się na kolejnym wyjeździe”
– cieszył się Jerzy Adamkiewicz, prezes
koła nr 7 PZW.
Osoby zainteresowane wzięciem
udziału w kolejnych wyjazdach organizowanych dla ochockich seniorów,
mogą dopytywać się o szczegóły w najbliższym klubie seniora. Koszt ostatniego
wyjazdu – 10 zł od osoby.
Organizatorem wypoczynku był Polski
Związek Wędkarski, koło nr 7 na Ochocie przy współpracy z Urzędem Dzielnicy Ochota. Honorowy patronat nad
imprezą objął Wojciech Komorowski,
burmistrz dzielnicy Ochota. W przygotowanie wyjazdu zaangażował się wiceburmistrz dzielnicy Maurycy Seweryn.
A Międzyszkolny Ośrodek Sportowy na
Ochocie na potrzeby wyjazdu udostępnił autokar.

APEL DO OSÓB PO SZEŚDZIESIĄTYM ROKU ŻYCIA

Bądź rozważny w każdej sytuacji. Unikaj wszelkiego rodzaju „okazji” i nie daj się oszukać!
Policjanci z Ochoty, Włoch i Ursusa otrzymują kolejne zgłoszenia o oszustwach, których oﬁarami są osoby starsze. Mechanizm
działania przestępców jest bardzo podobny. Oszuści wybierają osoby po sześćdziesiątym roku życia, przedstawiają się za pracownika jednej z telewizji kablowych – okazują oczywiście podrobioną legitymację i identyﬁkator, a następnie oferują podpisanie
umowy promocyjnej. Promocja ta polega na tym, że abonent, który ukończył 60. rok życia może jednorazowo wpłacić kwotę
500 zł i nie będzie już dożywotnio ponosił żadnych kosztów z tytułu posiadania telewizji kablowej. Dodatkowo dla osób, które nie
posiadają przy sobie proponowanej kwoty 500 złotych jest możliwość rozłożenia jej na dwie raty po 250 zł, lecz wtedy odsetki
wynoszą 60 zł. Rzekomy pracownik telewizji kablowej w sposób bardzo uprzejmy przekonuje, że forma ratalna jest po prostu
nieopłacalna. Następnie, gdy osoba starsza da się przekonać, wtedy na miejscu sporządzana jest umowa i przestępca kwituje
odbiór wpłaconych pieniędzy.
W celu uniknięcia przykrych sytuacji policjanci z KRP Warszawa III radzą:
– nie korzystać z promocyjnych ofert osób przypadkowych, które przychodzą do mieszkania lub „zaczepiają” na ulicy;
– nigdy nie podpisywać dokumentów, co, do których nie ma pewności, że są prawdziwe. Poprosić, aby zainteresowana
osoba przyszła w dniu, kiedy będzie ktoś z rodziny lub osoba znajoma. Jeśli pracownikowi – agentowi rzeczywiście
zależy na umowie i jest uczciwy, to przyjdzie w umówionym terminie;
– nie płacić żadnej zaliczki. Zazwyczaj operatorzy sieci telefonicznych czy telewizyjnych wszelkie opłaty zawierają
w pierwszym przysłanym rachunku;
– nie otwierać drzwiosobom nieznajomym.
Pamiętaj, każda z tych osób może okazać się niebezpiecznym przestępcą.

14
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Seniorów czas na Ochocie
Pod koniec czerwca w Dzielnicowym
Klubie Seniora przy ul. Słupeckiej 4 odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie sezonu działań kulturalnych
roku 2006/2007, w których seniorzy
z wielkim zaangażowaniem realizowali
swoje zainteresowania i pasje. I tak, salon Pracy Twórczej zakończył pierwszą
edycję „Prezentacji”. Podczas cyklicznych spotkań zaprezentowano autorów opowiadań, monologów, poetów
i publicystów, malarzy, muzyków, a nawet nowo odkrytych aktorów – członków ochockich klubów seniora, mieszkańców naszej dzielnicy. Wieczory autorskie w ich wykonaniu były świętem
dla całych rodzin; angażowały dzieci
i wnuki, skupiały przyjaciół i sympatyków ich talentów.
W okresie Świąt Bożego Narodzenia
chluba klubu, zespół wokalny „Wrzos”
kolędował razem z dziećmi ze Szkół Integracyjnych w Zespole Szkół Integracyjnych nr 75 na Gocławiu oraz w Kościele Paraﬁalnym św. Jakuba.
Zimą, członkowie zespołu „Wrzos”
spędzili kilka dni w Zakopanym na
warsztatach
muzyczno-wokalnych.
Poznawali tam typowe instrumenty pasterskie, ale też śpiewali góralom piosenki przedwojennej Warszawy.
Tradycyjnie, w Święta Wielkiej Nocy
dzielono się jajkiem przy pięknie udekorowanym stole. Seniorki z dziećmi z
zaprzyjaźnionych szkół, podczas wspólnych spotkań przed świętami przygotowały pisanki i kraszanki.
Wiosną, duża grupa seniorów udała się do Kamieńczyka czcić Noc Kupały, topić Marzannę i szukać kwiatu
paproci. Po powrocie wszyscy ostro
zabrali się do pracy. Wokaliści z zespołu „Wrzos” szlifowali nowy program,
ucząc się śpiewać pod czujnym okiem
swego instruktora Ryszarda Dybicza,
druga część zespołu, grupa taneczna
zmagała się z dość żywiołową choreograﬁą opracowaną prze Henryka
Jeża. Trzeba było tylko wymyślić i wy-

konać scenograﬁę nadać programowi nazwę i wszystko było gotowe.
Program ma charakter widowiska, nosi
nazwę „Warszawska Ulica”.
Udział „Wrzosu” w Przeglądzie Zespołów Artystycznych Seniorów organizowany przez Ośrodek Kultury na Woli
przyniósł sukces. W Przeglądzie wzięło
udział 27 zespołów z Warszawy i województwa. Podczas występu widownia
spontanicznie reagowała, słuchając
szlagierów starej Warszawy, gromkimi
brawami nagrodziła brawurowo tańczące pary zespołu, a jury wysoko oceniło profesjonalizm i wyraz artystyczny
całego przedsięwzięcia. Zajęliśmy II miejsce w kategorii zespołów.
W czerwcu z okazji Dnia Dziecka na
Polu Mokotowskim seniorzy z naszego
klubu rysowali z dziećmi smoki i pagody w plastycznie zaaranżowanych
Chinach. Brali również udział w Mironaliach 2007, przedstawiając postacie
z opowiadań współczesnego pisarza
J. Nowakowskiego oraz śpiewając i
tańcząc na ul. Tarczyńskiej.
Poza tym przez cały rok w Klubie prowadzona była systematycznie gimnastyka geriatryczna, chętni korzystali z
gimnastyki w wodzie na basenie przy
ulicy Rokosowskiej.
Seniorzy, dbając o sprawność intelektualną, 2 razy w tygodniu grali w
brydża sportowego i towarzyskiego,
także uczestniczyli w imprezach organizowanych przez OKO i inne placówki. W sierpniu zaś przebywać będą na
Warsztatach Twórczych w Kamieńczyku. Wrócą do swego klubu po wakacjach na Słupecką 4.
Jak widać, nasi klubowicze czas wolny spędzają atrakcyjnie, ale bardzo
pracowicie.
Janina Pytka
CAT3W
Koordynator Działań
Artystycznych
DKS „Ochota”

W przypadku uzasadnionych obaw należy bezzwłocznie poinformować Policję dzwoniąc pod bezpłatne numery 997, 112 lub skontaktować się z najbliższą jednostką policji.
Komenda Rejonowa Policji
Warszawa III (Ochota)
ul. Opaczewska 8
tel. (0 22) 603 73 55
(0 22) 603 7376

Komisariat Policji
Warszawa Włochy
ul. 17 Stycznia 57
tel. (0 22) 603 68 22
(0 22) 603 68 24

Komisariat Policji
Warszawa Ursus
ul. Sosnkowskiego 16
tel. (0 22) 603 69 65
(0 22) 662 63 54

Materiały opracował: Zespół Prewencji Kryminalnej Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
02-368 Warszawa ul. Opaczewska 8, sierż. Ewa Dębowska, tel. (0 22) 603 67 11
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Program obchodów 63. rocznicy
wybuchu powstania warszawskiego
26 lipca (czwartek)
godz. 12.00

Ogłoszenie wyników konkursu na komiks o powstaniu warszawskim w Muzeum Powstania Warszawskiego

28 lipca (sobota)
godz. 19.00

„Pamiętamy 1944…” – koncert dla młodzieży w Parku Wolności w Muzeum Powstania Warszawskiego

28 i 29 lipca (sobota i niedziela)

Endo maluje mural na Murze Sztuki w Muzeum Powstania Warszawskiego

29 lipca (niedziela)
godz. 10.00
godz. 18.00

Nadan�
Po spotkaniu odbędzie się koncert i poczęstunek w Parku Wolności w Muzeum Powstania Warszawskiego
Msza Święta dla warszawiaków i harcerzy w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Po Mszy Świętej
odbędzie się wieczorne zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego oraz projekcja w kinie plenerowym (Park Wolności)

30 lipca 2007 (poniedziałek)
godz. 10.30
godz. 17.00
godz. 18.00

U�
upamiętniającej pierwszy bój w powstaniu warszawskim przy ul. Suzina
Uroczysta Msza Święta w intencji bohaterów Warszawy w kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki
Program słowno-muzyczny „Powstańcza miłość” na skwerze przed Kościołem pod wezwaniem św. Stanisława Kostki

31 lipca 2007 (wtorek)
godz. 12.00
godz. 18.00
godz. 19.00
godz. 20.00
godz. 21.00

Uroczysta Sesja Rady m. st. Warszawy w Sali Balowej Zamku Królewskiego
Uroczysta Polowa Msza Święta przed Katedrą Polową Wojska Polskiego na ul. Długiej 13/15
Uroczysty Apel Poległych przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego na placu Krasińskich
Uroczysty koncert na placu Krasińskich
Kino Plenerowe na placu Krasińskich

1 sierpnia 2007 (środa)
godz. 10.00
godz. 12.00
godz. 13.30
godz. 14.00
godz. 16.30
godz. 17.00
godz. 19.00
godz. 20.30
godz. 21.00
godz. 24.00

Uroczystości przy pomniku „Mokotów Walczący – 1944”. Inscenizacja „Marsz Mokotowa” – przemarsz ulicą Puławską
z Parku im. Generała Orlicz-Dreszera do ul. Dworkowej
Uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza – plac Piłsudskiego
Złożenie wieńców pod pomnikiem gen. Grota-Roweckiego na rogu ulic Chopina i Al. Ujazdowskich
Uroczystości pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej na ul. Wiejskiej
Złożenie kwiatów przy grobie gen. Antoniego Chruściela „Montera” na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej
Uroczystości pod Pomnikiem Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej
Uroczystości przy Pomniku Polegli Niepokonani na Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli. Podczas uroczystości
zostanie odprawione nabożeństwo ekumeniczne
Akcja wspólnego śpiewania piosenek powstańczych – plac Piłusudskiego
Uroczystości na Kopcu Powstania Warszawskiego przy ul. Bartyckiej
Spektakl teatralny w reżyserii Jana Klaty w Muzeum Powstania Warszawskiego

3 sierpnia 2007 (piątek)
godz. 17.00

Promocja Księgi Komiksowej o powstaniu warszawskim

4 sierpnia 2007 (sobota)
godz. 15.00
godz. 11.00
godz. 12.00
godz. 17.00
godz. 21.00

„Masa Na Powstanie” – rajd rowerowy śladami warszawskich kurierek
Trasa: Muzeum Powstania Warszawskiego-Park Skaryszewski-Muzeum Powstania Warszawskiego
„Sursum Libertatis Navis” – „W Górę Okręty Wolności” – piknik rodzinny w Parku Wolności w Muzeum Powstania Warszawskiego
„Twoja klisza z Powstania” – fotograﬁczna gra miejska śladami Eugeniusza Lokajskiego
„Czerniaków ‘44” – inscenizacja walk powstańczych na Cyplu Czerniakowskim – róg ul. Wilanowskiej i ul. Solec
Koncert Agi Zaryan „Umiera Piękno” – utwory literackie z okresu powstania warszawskiego z muzyką Michała Tokaja
– Park Wolności w Muzeum Powstania Warszawskiego

5 sierpnia 2007 (niedziela)

Otwarcie wystawy poświęconej Halifaxowi rozbitemu w Dąbrowie Tarnowskiej – hangar przy ul. Radiowej na Bemowie

INNE WYDARZENIA:
1 sierpnia 2007 (środa)
godz. 19.00

dziedziniec Muzeum Wojska Polskiego
D�
Śródmi�
św�
Dariusz Świnoga (akordeon), Marcin Lemiszewski (perkusja). Imprezę poprowadzi Wojciech Gąssowski, a jej gościem specjalnym
będzie żołnierz Armii Krajowej prof. Zbigniew Semadeni

11 sierpnia 2007 (sobota)
godz 19.00

kości�
po której nastąpi przemarsz po miejscach pamięci z nimi związanych

12 sierpnia 2007 (niedziela)
godz. 20.00

Rada i Z�
do kościoła św. Jakuba Apostoła przy pl. Narutowicza

26 sierpnia 2007 (niedziela)
godz.12.00

„MARSZ MOKOTOWA” – Park Morskie Oko
WTM – Pałac Szustra. Koncert przypominający sierpniowe dni powstania warszawskiego 1944 r.; w programie: M. Jezierski, J. Markowski – „Marsz Mokotowa”,
J. Szczepański –�
K. Kurpiński – „W�
Orkiestry Dętej PROMENADA pod dyr. Jerzego Gonczorowskiego (solista-trąbka). Imprezę poprowadzi Wojciech Wiliński

W dn
W dniach od 23 lipca do 5 sierpnia w godzinach 10.00-18.00 na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego będzie działało
CENTRUM INFORMACYJNE OBCHODÓW 63. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, telefony: (0 22) 539 79 54 lub (0 22) 539 79 30

