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OCHOTNIK
„Światem zaczęła rządzić jesień, / Topi go w żółci i czerwieni,
/ A ja tak pragnę, czemu, nie wiem, / Uciec pociągiem od
jesieni. / Uciec pociągiem od przyjaciół, / Wrogów, rachunków, telefonów. / Nie trzeba długo się namyślać, / Wystarczy
tylko wybiec z domu, i / Wsiąść do pociągu byle jakiego, / Nie
dbać o bagaż, nie dbać o bilet. / Ściskając w ręku kamyk zielony, / Patrzeć, jak wszystko zostaje w tyle.”

C Z Y T E L N I A

To była moja ulubiona piosenka Maryli Rodowicz, którą ściskając w ręce mikrofon od magnetofonu szpulowego, z ogromną pasją i marzeniem o karierze piosenkarki, wykonywałam
w dowolnym momencie – także na zamówienie - w wieku lat
około czterech. Piosenka jest akurat na czasie. „Jesień już, już palą chwasty w sadach
i pachnie zielony dym”. Pogoda jest piękna więc podróż w nieznane może się marzyć. Przełożyłabym ją jednak. Przynajmniej do 16 października (polecam wydarzenia
tegorocznego „Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej”, program na 2 stronie). A niespełnionych piosenkarzy i artystów scenicznych (jest nas więcej, prawda?) zapraszam
w pierwszą sobotę października na III Piknik Polowy. W programie – karaoke z piosenkami wojskowymi i patriotycznymi. Dbajmy więc o struny głosowe, ćwiczmy gamy
i pasaże. Do zobaczenia na scenie!
Magdalena Hartwig

Ukazała się trzecia pozycja z serii „Biblioteka Warszawska”. Tym razem rzecz dotyczy
księgarstwa warszawskiego w drugiej połowie XIX wieku (w rzeczywistości autorka
przedstawia dzieje tego zawodu do czasu wybuchu I wojny światowej).
W tym czasie powstawało w Warszawie
wiele znanych ﬁrm księgarskich: Gebethner
i Wolﬀ, Arct, Hoesick, Wende. Funkcja księgarza i wydawcy była nierozłączna aż do
czasu II wojny światowej, co teraz trudno sobie wyobrazić. Zawód księgarza był profesją
dziedziczną, a księgarnie warszawskie pełniły
funkcje salonów kulturalnych. Bywali w nich
znani pisarze, malarze, arystokracja. Do wyposażenia księgarni należał fortepian lub
pianino, na którym kupujący grywali utwory
przed kupieniem nut.
W okresie Królestwa Polskiego centrum
handlowe wraz z najlepszymi księgarniami to
były okolice Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu. W Pałacu Potockich mieściła się
najsłynniejsza ﬁrma księgarska Gebethner
i Wolﬀ. Później handel przesuwał się w kierunku rozbudowującej się Marszałkowskiej i Alej
Jerozolimskich. Na Marszałkowskiej znajdowała się księgarnia Mortkowicza. Rozwój

tych ulic wiązał się z wybudowaniem w 1845
r. dworca kolei warszawsko – wiedeńskiej,
a później rozpoczęcia na pocz. XX w. budowy
mostu Poniatowskiego. Specjalny charakter
miała ulica Świętokrzyska, gdzie znajdowały
się same antykwariaty, znajdujące się głównie
w rękach żydowskich. Żydzi stanowili znaczny procent księgarzy warszawskich. Byli to
Żydzi postępowi, nieortodoksyjni. Znaną postacią był tutaj Natan Glucksberg.
Krytycznie odnoszono się wówczas do reklamy. Traktowano ją jako nieuczciwą i promowano książki głównie za pomocą katalogów
księgarskich. Tak jak dziś problemem były
ceny książek, które „nie były proporcjonalne
do możliwości nabywczych ludności. Kupno
większej ich ilości stanowiło duży wydatek
dla przedstawicieli inteligencji, drobnomieszczaństwa czy robotników fabrycznych.”
Tereny Ochoty nie marzyły wtedy jeszcze nawet o prawach miejskich, a co dopiero
o księgarniach. Najbliższa znajdowała się na
ul. Nowowiejskiej 20 i działała dopiero od 1913
r. Prowadzona przez niejaką Szczepkowską
Jadwigę zajmowała się sprzedażą beletrystyki
polskiej i podręczników szkolnych. Po książki
nikt na Ochotę się wtedy nie zapuszczał, jedynie „ulubionym miejscem spotkań zamożnych
księgarzy, podobnie jak innych warstw posiadających, były wyścigi konne na Polu Mokotowskim.” Czasy się zmieniły, a na Ochocie
nadal brak dobrych księgarni...
JR
Klaudia Kowalczyk
„Księgarstwo warszawskie w drugiej połowie XIX wieku”
Warszawa 2006 09 25
W ramach serii „Biblioteka Warszawska”
wydawanej przez Muzeum Historyczne m. st. Warszawy

KONKURS
Pytanie konkursowe:
Prosimy podać pełne nazwy
wszystkich Placów
wchodzących w skład terytorium Ochoty.
Na odpowiedzi czekamy 19 października
w godz. 16.00-16.30 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.

TEATR OCHOTY – PAŹDZIERNIK
04-06.10 DRUGI POKÓJ. KIBICE
07.10

DRUGI POKÓJ. KIBICE
– Teatralny Nokturn g. 21.00

08.10

DRUGI POKÓJ. KIBICE

11-13.10 EDUKACJA RITY
14-15.10 NAS TROJE
17-18.10 ŚLUBY PANIEŃSKIE
19-22.10 MASZ BYĆ SZCZĘSLIWY
25-26.10 PRZY DRZWIACH ZAMKNIĘTYCH
27-29.10 ODCHODZIĆ

ŚLUBY PANIEŃSKIE
Autor: Aleksander Fredro
Reżyseria: Tomasz Mędrzak
Występują: Małgorzata Bogdańska,
Joanna Jędryka, Agnieszka Sitek,
Tomasz Mędrzak, Robert Ostolski,
Witold Pyrkosz, Zdzisław Wardejn
Dziewiętnastowieczny utwór mistrza polskiej komedii, zrealizowany w kameralnej przestrzeni
Teatru Ochoty brzmi bardzo współcześnie. Standardy jazzowe i bluesowe w wykonaniu Roda
Stewarta przenoszą widza w nostalgiczny klimat
tęsknoty za miłością... Wakacyjna aura, długie
letnie wieczory i księżycowe noce sprzyjają namiętnym uniesieniom, którym po kolei ulegają...
wszyscy letnicy. Miłosne szaleństwo szerzy się za
sprawą Gustawa, przewrotnie i diabelsko inteligentnie ujawniającego prawdziwe uczucia
pragnienia bohaterów sztuki. „(...) Co z tego będzie? Co będzie – wesele! (...)”
Pytanie konkursowe:
Proszę podać tytuł spektaklu, który już od
kilku sezonów znajduje się na aﬁszu Teatru
Ochoty i którego autorem jest bułgarski
dramaturg, Christo Bojczew.
Nagrodą jest dwuosobowe zaproszenie
na spektakl „Masz być szczęśliwy”
22.10.06 (niedziela).
Na odpowiedzi czekamy 19 października,
w godz. 16.00-16.30 pod nr (0 22) 823 37 56.
Odpowiedź: www.teatrochoty.art.pl

Wśód uczestników II Ochockiego spotkania
historycznego zostanie rozlosowane
1 podwójnezaproszenie na sztukę ODCHODZIĆ
27.10.06 (piątek).
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architektura
Jarosław Zieliński

Z dziejów Ochoty
Grójecka (cz. 2)

B

W 1916 r. granica miasta przebiegała
wzdłuż ul. Opaczewskiej, ale wkrótce
przyłączono do niego nowe tereny,
w tym południowy odcinek ul. Grójeckiej,
aż po wiadukt kolei radomskiej. W 1921 r.
uruchomiono linię tramwajową nr 7 na odcinku Towarowa – Opaczewska, a w dwa
lata później jedną nitkę torów przedłużono
do Okęcia. Ulica otrzymała nawierzchnię
z kamieni polnych i oświetlenie elektryczne. Latarnie zamontowano na tramwajowych słupach trakcyjnych. W 1917 r. przy
ul. Opaczewskiej (obecnie na tym odcinku
ul. Banacha) otwarto dzielnicowe targowisko owocowo-warzywne, zwane „Zieleniakiem”, wybrukowane i skanalizowane,
funkcjonujące do dziś.

W 1923 r. naprzeciw kościoła wytyczono
plac Gabriela Narutowicza. Zaprojektowany w kształcie półkola przylegał prostym
bokiem do ul. Grójeckiej, natomiast po jego
wschodniej stronie powstała sieć ulic promienistych i koncentrycznie półkolistych.
Przy najbliższej placowi łukowo wygiętej
ul. Akademickiej wybudowano w latach
1923-30 olbrzymi zespół domów akademickich, tzw. „Bratniak”, wg proj. Kazimierza
Tołłoczki. Najwyższy gmach w centrum zespołu miał formę piramidalnie piętrzących
się prostopadłościanów i liczył osiem kondygnacji. Resztę obudowy placu od tej strony
stanowiły dwa wielopiętrowe domy spółdzielcze (ul. Akademicka) oraz wielki dom
P.K.O na rogu Grójeckiej (nr 35) i ul. Filtrowej
(nr 70). W 1930 r. na placu utworzono pętlę
Przyrost ludności dzielnicy wymusił
tramwajową istniejącą do chwili obecnej, a w
budowę dużego kościoła. Prace rozpoczęto
zbliżonym czasie w jej sąsiedztwie wzniesiow 1911 r. na podstawie konkursowego prono drewniany budynek mieszczący szkołę
jektu wybitnego architekta Oskara Sosnowpowszechną. Nowocześniejszy gmach szkolskiego (1908 r.). Świątynia stanęła na placu
ny powstał na tyłach „Zieleniaka”, na podpodarowanym przez mieszkańca Woli,
stawie projektu Tadeusza Szaniora. Mieścił
Jana Grądzkę. W 1914 r., po wymurowaniu
oddzielne szkoły powszechne dla chłopców
korpusu nawowego, wieży i kaplicy NMP,
i dziewcząt (nr 95 i 189) w dwóch skrzydłach
prace przerwano i wznowiono je dopiero
oraz salę gimnastyczną w skrzydle trzecim.
w roku 1927, kładąc dachy nad nawami
Budowę rozpoczęto w 1925 r.
bocznymi. W 1918 r. przy kościele erygowaW latach 1921-22 powstał piękny budynek
no paraﬁę św. Jakuba Apostoła. Do chwili
biurowy
Zrzeszenia Mistrzów Mularskich
wybuchu II wojny światowej nie zdołano
i Ciesielskich (nr 75), obecna siedziba Ośrodka
zakończyć prac wyposażeniowych, zrezyKultury Ochoty. Na zapleczu obszernej posesji
gnowano też z hełmu wieńczącego wieżę.
wystawiono magazyny materiałów budowlaObok tej wieży, która stała się dominantą
nych. W 1928 r. wprowadziła się tu paryska ﬁrcałej dzielnicy, w miejscu gdzie stoi obecma kosmetyczna „Parfumerie L. T. Piver”, w sąnie dom paraﬁalny, wystawiono drewnianą
siedztwie zaś rozpoczęła działalność wytwórnia
dzwonnicę w typie średniowiecznych wież
chemiczno-farmaceutyczna „Synerga”.
izbicowych. Kościół jest najwybitniejszym
W latach dwudziestych i wczesnych trzydziełem polskiego modernizmu, bazuje na
dziestych. przy Grójeckiej budowano główformach historycznych i stanowi niedościnie domy spółdzielcze (nr 40 – „Nasz Dom”,
głą syntezę polskiego romanizmu z czytelurzędników Państwowego Banku Rolnego,
nymi aluzjami do wielu świątyń z tej epoki.
40A – spółdzielni „Grójecka 40A”, 41 – spółdzielni „Skarbowiec”,
43 – profesorów Wolnej
Wszechnicy, 45 – Organizacji Inteligencji Polskiej i 104 – Funduszu
Kwaterunku Wojskowego), które zachowały
się do dnia dzisiejszego.
Domy dochodowe, z początku bardzo nieliczne (np. dwie kamienice
Fryderyka
Bomkowskiego z 1928 r. pod numerem 32/6445, wielki
zespół kamienic Towarzystwa Akcyjnego BuUlica Grójecka 40 i 40A, 1937. dowy Parowozów – nr
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42A-44 oraz dom nr 36), w drugiej połowie
lat 30. zdecydowanie już dominowały pośród nowo wznoszonych budynków. Mocna
konstrukcja kamienic pozwoliła im przetrwać
ostatnią wojnę (numery: 20, 20A, 27, 29, 31, 34,
56-58, 62, 89 i 184).
Oryginalną budowlą było kino „Oaza”,
wybudowane przed 1929 r. na posesji Hänslów (nr 58, róg ul. Radomskiej). Był to jednokondygnacyjny budynek o trójprzęsłowej,
dzielonej pilastrami fasadzie, nakryty spłaszczoną kopułą. W 1938 r. wraz z sąsiednim
domem piętrowym (nr 56) ustąpił on miejsca nowej kamienicy. Nie udało się odnaleźć
adresu kina „As”, działającego do czasów II
wojny światowej.
Przy Grójeckiej działało wiele niedużych
sklepów wystarczających dla potrzeb jej
mieszkańców. W pobliżu pl. Zawiszy funkcjonowało kilka większych, starych ﬁrm, np.
tkalnia braci Naef i piekarnia Quandtów (nr 3),
„Stara Gospoda” Stefana Gronowskiego oraz
restauracja I. Majki i Z. Przybojewskiego (nr 1).
Inny zakład tej branży prowadził pod numerem 20 Bolesław Wilczyński. Hurtownię alkoholi Golędzinowskiego przejął z czasem Jan
Pluta. Liczne były małe kawiarnie (nr 1 – „Tyrolska” T. Rostkowskiego i B. Łuźniaka, nr 11
– Arona Jakubowicza, nr 12 – Temy Aleksandrowiczowej, nr 72 – Antoniego Małczyńskiego oraz nr 42, 48, 53 i 81), a także cukiernie
(nr 1 – B. Łuźniaka, nr 40 – „Akademicka”
Eugeniusza Trzcińskiego i nr 42 – J. Rawicza).
Dodajmy jeszcze kilka adresów małych sklepików: nabiał – nr 11, wędliny (Szymański)
oraz owoce – nr 42, mleczarnia – nr 19, wina
i wódki oraz papier i towary bławatne – nr 30,
mydlarnia – nr 5 i 54, drogeria – nr 13, towary
żelazne – nr 7, lodownia – nr 48.
Do chwili wybuchu drugiej wojny światowej ulica, będąca główną arterią wylotową
miasta w kierunku południowym, nie doczekała się modernizacji nawierzchni i poszerzenia, choć wszystkie nowo budowane domy
stawiano już wzdłuż nowej linii regulacyjnej.
We wrześniu 1939 r. zabudowa ulicy
znacznie ucierpiała podczas szturmu niemieckiego, odpartego po zaciętym boju
8 września. W sierpniu roku 1944 Rosjanie
z pułku SS RONA dopuszczali się niebywałych okrucieństw na mieszkańcach tej części
miasta i spalili zabudowę dzielnicy, w tym
także domy wzdłuż Grójeckiej. Wypędzoną
ludność esesmani skoncentrowali przejściowo na „Zieleniaku”, dokonując dalszych
rabunków, mordów i gwałtów. Po wojnie
z krajobrazu ulicy znikły wszystkie stare
kamieniczki, natomiast nowoczesna zabudowa z okresu międzywojennego niemal
w całości istnieje do dziś.

wspomnienia
Małgorzata
Baranowska

I

Tajemniczy głos

m dłużej się wspomina, tym więcej nasuwa się wspomnień. Jakby uwalniało się
jakiś wyraźny obraz spod nałożonych na
niego dziwnie niewyraźnych puzzli. Coraz
więcej nierównych kawałków się odsłania.
To już czwarty odcinek, w którym przywołuję życie ulicy, zawody zapomniane albo
zmienione nie do poznania.
Byli już sprzedawcy ziemi, „pan od wagi”
i „baby ze śmietaną”. Ale domagają się
opisu ci spod kościoła. Tak, tam, przy kościele św. Jakuba kwitł handel i rozrywka.
Rozrywka tylko czasem – gry, trzy karty
i kogutek, który decydował o szczęściu
w ówczesnym kole fortuny, naokoło nabijanego zwykłymi gwoździami. No bo pod
kościołem, jak mi się przypomina, choć
pewna nie jestem, odbywały się, odpusty.
I wtedy było najweselej. W zwykłe niedziele wzmagał się też handel i stąd mieliśmy piłeczki wypchane drobnymi trocinami, owinięte kolorowym papierem i na to
celofanem, do tego ściśnięte w działki, jak

Krzysztof Trawkowski

Wracam na Ochotę (18)
pomarańcze gumkami recepturkami i zawieszone na grubszej czarnej gumce.
To jeszcze lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte.
Oczywiście można było również kupić odpustowy pierścionek i taką ręczną armatkę
drewnianą, w której wylocie tkwił korek na
sznurku. Można było odciągnąć rączkę i następnie szybko wprowadzić ją do środka armatki, a korek strzelał z cichym trzaśnięciem
i drugi raz i trzeci, i tak w kółko. Ta armatka
pokazała się dosyć późno, a chłopcy nią po
prostu pogardzali. To dla przedszkolaków.
Woleli strzelać z klucza jakimś prochem nie
wiadomo skąd. Oni zawsze robili jakieś podejrzane wynalazki. Rezurekcja bywała bardzo huczna, bo świetnie umieli wyprodukować przedmioty do strzelania. Im dalej było
od wojny, tym mniej było zabaw w strzelanie,
chyba że na niby. „Na niby” nigdy jakoś nikomu ręki nie urwało. A w moim pokoleniu
dużo dzieci było bez nogi, bez ręki, albo bez
oczu, bo niewypały wszystkich bardzo ciekawiły. Każdy przecież chciał być saperem.
Ale niewypały były nielegalne – jako zabawki. Pod kościołem można było kupić tak zwaną pańską skórkę. To zdaje się był nugat. Jego
kawałki, uprzednio odrąbane z całego bloku
małym, imponującym toporkiem, sprzedawano zawinięte w biały papier. Opakowanie po-

dobne do opakowania krówek, tylko nie takie
równe. Sporządzano je na naszych oczach.
Nam rodzice nie pozwalali tego jeść, mówiąc, że niehigienicznie. Ani cukrowej waty.
A odkąd pojawiły się saturatory – na placu
Narutowicza i na rogu Filtrowej i Asnyka
rodzice nie pozwalali nam pić wody sodowej z saturatora. Powód? Niehigienicznie.
Dziś także handluje się pod kościołem, chociaż główny dziki targ kwiatowy, całkiem
niedawno zlikwidowano. W każdym razie
tu się ciągle coś działo. A sam neoromański
kościół św. Jakuba był tajemniczy, chłodny
i mroczny. Ostatnio spotkany w Nieborowie
ksiądz, który kiedyś był księdzem w naszej
paraﬁi opowiedział następującą historię
o tym, co pewnego razu działo się w tym
mroku. Otóż pewna młoda kobieta postanowiła się chwilę pomodlić i weszła do
bocznej nawy kościoła. W trakcie modlitwy
kątem oka zobaczyła jakiś ruch. To złodziej
specjalnymi przyrządami kradł pieniądze
z kościelnej skarbonki. Przestraszyła się.
Chciała go powstrzymać, ale bała się, że dostanie po głowie. Po dłuższej chwili odważyła się i grubym z emocji głosem zapytała:
„Może już wystarczy?”. Złodziej rozejrzał
się, ale nikogo nie zobaczył. I wtedy rzucił
wszystko i uciekł na łeb na szyję

„Mędrzec niewątpliwy” z Rosji

T

o słowa Tadeusza Kotarbińskiego
o Sergiuszu Hessenie (1887-1950), który
przed wojną mieszkał na Kaliskiej 13.
Urodził się w okolicach Komi (okolice Uralu) jako syn zesłańca. Po maturze postanowił
poświęcić się ﬁlozoﬁi. Studiował w Heidelbergu i Fryburgu Badeńskim, gdzie uczęszczał na wykłady: W. Windelbanda (również
jego uczniem był A. Zieleńczyk (1880-1943)
historyk ﬁlozoﬁi i późniejszy tłumacz dzieła
Hessena Podstawy pedagogiki), H. Natorpa, czy H. Rickerta. Ten ostatni był nie tylko
promotorem dysertacji doktorskiej naszego
bohatera ale również nauczycielem M. Heideggera i G. Randbrucha.
Pierwsze znaczące związki Hessena
z Polską miały miejsce w 1933 roku (26 i 29

maja). Wygłosił wtedy dwa wykłady dla
prawie sześciuset słuchaczy. W następnym
roku został zaproszony do objęcia katedry
ﬁlozoﬁi wychowania na Wolnej Wszechnicy
Polskiej. Była to instytucja naukowa (rodzaj
prywatnej szkoły wyższej) mieszcząca się
na Ochocie, która gromadziła ludzi o zainteresowaniach ﬁlozoﬁcznych. Rektorem tej
szacownej instytucji był Ludwik Krzywicki
(Langiewicza 25), a dziekanem jej wydziału pedagogicznego Wiktor Wąsik – historyk ﬁlozoﬁi (Mochnackiego 25). [O Wolnej
Wszechnicy Polskiej pisaliśmy w 13 nr
Ochotnika – red.]
Polska dla Hessena stała się drugą ojczyzną. Szybko opanował język polski
w takim stopniu, że mógł w nim wygłaszać
wykłady i pisać książki. Wychował wielu
uczniów, wśród nich był A. Kamiński (1903-1978) autor Kamieni na szaniec. W czasie
okupacji od zimy 1941 roku na Kaliskiej
w domu Hessenów odbywały się spotkania

czołowych humanistów i przyrodników.
Bywali tam między innymi B. Suchodolski,
B. Nawroczyński, T. Kotarbiński, W. Tatarkiewicz, Cz. Białobrzeski. Wiedząc od swoich uczniów o wybuchu powstania, Hessen
postanawia zgromadzić zapasy żywnościowe ze swojej działki na Polu Mokotowskim.
Odcięty od swojego mieszkania, koczuje
wraz żoną w altanie przez dziesięć dni. Po
wojnie zostaje profesorem pedagogiki na
Uniwersytecie Łódzkim.
Według większości sław naukowych
twórczość Hessena zależna jest od pewnej
postaci neokantyzmu, a także ﬁlozoﬁczno-religĳnej myśli rosyjskiej (szczególnie
W. Sołowjowa). Jednak do końca swojego
życia za największego mistrza uważał Platona. Na podkreślenie zasługuje fakt, że ten
emigracyjny ﬁlozof rosyjski sformułował
w okresie międzywojennym jedną z najistotniejszych ﬁlozoﬁi wartości.

Po rocznej przerwie „Wędrujące wiersze” znów pojawią się na Ochocie.
Szukajcie nas w okolicach kościoła św. Jakuba przy Pl. Narutowicza,
29 października około godziny 18.
Usłyszymy poezję księdza Jana Twardowskiego w wykonaniu Ireny Jun i studentów Akademii Teatralnej w Warszawie.
19/2006 OCHOTNIK
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rozmowa miesiąca
Michał Laszczkowski

ksiądz prałat Henryk Bartuszek

Wieża
Świętego Jakuba

W rozmowie biorą udział:
Magdalena Pietrzak-Merta – zastępca burmistrza Ochoty,
ksiądz prałat Henryk Bartuszek – proboszcz paraﬁi Świętego Jakuba,
Michał Laszczkowski – radny, przewodniczący komisji kultury w Radzie Dzielnicy Ochota,
Hubert Trammer – architekt, mieszkający od urodzenia na Ochocie.
Rozmowę prowadzi Grzegorz Mazurowski.
Magdalena Pietrzak-Merta

Hubert Trammer

Grzegorz Mazurowski: Gdy ktoś znajdzie
się na placu Narutowicza, widzi poczerniałe,
romańskie mury Świętego Jakuba, z dziurami po kulach. Większości wydaje się, że kościół jest bardzo stary.
Michał Laszczkowski: Mówimy w skrócie
„Jakuba”, ale to przecież jest kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.
Ks. Henryk Bartuszek: Rzeczywiście, ale jak
się powie „kościół Niepokalanego Poczęcia”,
to nikt nie wie o jaki kościół chodzi.
Magdalena Pietrzak-Merta: Czyli mówić
„Święty Jakub”?
M.L.: Kościół jest pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia, bo budowany był na pięćdziesięciolecie dogmatu o niepokalanym
poczęciu, miał być swego rodzaju rocznicowym pomnikiem.

H.T.: Plac Narutowicza pojawił się po raz
pierwszy w planie z 1916 roku, Tołwińskiego, tak jak większość dużych placów w Warszawie. Co ciekawe, do 1908 roku Warszawa
nie mogła się rozrastać z powodu ograniczeń
militarnych, związanych z fortyﬁkacjami.
I kiedy wreszcie na rozszerzenie pozwolono, w nowych planach wyraźnie widoczne
jest odreagowanie dawnej ciasnoty, place,
które wówczas powstały: Inwalidów, Wilsona, właśnie Narutowicza, są w porównaniu
z analogicznymi placami w innych miastach
Europy olbrzymie!

Hubert Trammer: To skąd się wziął ten
Święty Jakub?

Patrząc na plan można domyślać się, że plac
był wytyczany wtórnie wobec kościoła, że
przebieg ulic wycelowanych gwiaździście
na kościół, jak Uniwersytecka czy Filtrowa,
planowano gdy kościół już był zbudowany,
a co najmniej rozpoczęty.

Ks. H.B.: Święty Jakub jest patronem paraﬁi,
a pierwszym proboszczem był ksiądz Jakub
Dąbrowski. Domyślam się że stąd się to wzięło.

G.M.: Czyli można powiedzieć, że układ ulic
starej Ochoty jest dostosowany do kościoła,
który był tu już wcześniej?

H.T.: Za to w podręcznikach historii architektury ten kościół występuje jako kościół
Świętego Jakuba.
Ks. H.B.: Pytają ludzie: a ileż to wieków ma
ten kościół? Uśmiecham się na to i odpowiadam że już na drugi wiek idzie, bo na początku XX wieku zaczęto budowę, a teraz mamy
XXI. I wtedy widzę zaskoczenie, że kościół
taki młody. A wygląda na bardzo stary. Raz,
że architektura romańska, co sugeruje starość,
postarza, a drugi raz, że stoi przy ruchliwej
ulicy i spaliny swoje robią. Teraz i tak jest lepsza sytuacja, gdy Grójecką szedł ruch samochodów ciężarowych kościół pękał, bardzo.
G.M.: W ogóle Ochota jest wbrew pozorom
młodą dzielnicą.
M.L.: O tak, nawet młodszą niż sam kościół.
Przeglądając stare fotograﬁe i pocztówki często spotykam się z takim widokiem: nie ma
nic, a już jest Święty Jakub. Dopiero później
pojawił się plac Narutowicza, jeszcze później
wielki Dom Akademicki.
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rami kolejowymi nie widać prawie żadnych
większych budynków.

H.T.: Tak, wszystko na to wskazuje.
Ks. H.B.: Inny był nawet układ ulicy Grójeckiej! Bo było tak zwane prostowanie Grójeckiej. Zwróćmy uwagę, że kościół stoi do Grójeckiej skosem! Poza tym jest bardzo wysunięty do przodu, bardziej niż okoliczne domy.
H.T.: To prawda, ale może to być związane
również z zamysłem architekta, który chciał
wyeksponować nie tylko fasadę kościoła, ale
i boczną kaplicę. I rzeczywiście kościół jest
wysunięty względem zabudowy, więc gdy
wjeżdżamy do Warszawy wieża nie jest widoczna tylko nad dachami, ale wystaje przed
domy, jest cała wyeksponowana.
G.M.: To bardzo charakterystyczne, widać ją
z bardzo daleka, już z alei Krakowskiej.

M.P.-M.: Opowiadał ksiądz kiedyś, że gdy
w 1924 roku przyjechała do Warszawy siostra Faustyna, był to pierwszy kościół do
którego skierowała swoje kroki, bo widać
go było już z dworca kolei. Święty Jakub stał
wtedy pośród łanów żyta!

Ks. H.B.: A teren kościelny sięgał pierwotnie
jeszcze bardziej do przodu! Aż do obecnych
torów tramwajowych. Na dawnych zdjęciach
widać wysuniętą jeszcze bardziej do przodu
drewnianą dzwonnicę – spłonęła w czasie
wojny – w której zawieszone były dzwony
do projektowanej Świątyni Opatrzności Bożej. A kościół stoi skosem być może też dla
podkreślenia bryły, bocznej kaplicy i innych
architektonicznych efektów – rzeczywiście
jak się patrzy na kościół od strony podwórka
to bryła jest bardzo ciekawa.

G.M.: Rzeczywiście, nawet na zdjęciach lotniczych z 1935 roku pomiędzy Grójecką a to-

G.M.: No tak! Przecież gdyby tę boczną kaplicę wyciąć, to mogłaby być ładnym, osobnym...
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Ks. H.B.: ...mini-kościółkiem! Ale gdyby od
zawsze Grójecka przebiegała jak dzisiaj, nie
sądzę żeby kościół miał takie skręcone ustawienie. Czasem kościoły są orientowane,
ustawiane w osi wschód-zachód, ale nasz
nie jest, inne są dostosowywane do głównej
ulicy, czy placu – i nasz też nie jest.
H.T.: Chociaż krakowski Kościół Mariacki
też stoi do rynku skosem – i właśnie dlatego,
że był dawniejszy niż rynek! Więc możemy
się domyślać, że skoro w tym przypadku
nawiązywano architekturą do kościołów
romańskich, średniowiecznych, a one często
właśnie stoją skosem, również i tu go ukośnie ustawiono.
Ks. H.B.: Może i tak było?
G.M.: Młody architekt Oskar Sosnowski wygrał konkurs na budowę kościoła w roku 1909,
fundamenty poświęcono w 1911, do wybuchu wojny w 1914 wybudowano część ścian
i wieży. Ale zaraz potem architekta powołano
do wojska, co z trudnościami zaopatrzeniowymi zatrzymało budowę na wiele lat.
Ks. H.B.: Pamiętajmy też, że do 1918 roku
nie było tu jeszcze paraﬁi, komitet świeckich
ludzi robił co mógł dla budowy kościoła,
ale w końcu się poddał. Budowa zaczęła się
w roku 1911, ale wojna ją przerwała. Kontynuowano budowę w okresie międzywojennym, ale znowu przyszedł krach ekonomiczny: są zapiski w prasie międzywojennej, że
budowa Świętego Jakuba się ciągnie, ślimaczy z powodu trudności ﬁnansowych.
G.M.: Czy do wybuchu II wojny światowej
budowa została w ogóle zakończona?
Ks. H.B.: Do 1938 roku kościół został doprowadzony do stanu mniej-więcej takiego jaki
jest teraz. Wszyscy byli już tą długą budową
zmęczeni, więc zatrzymano prace, nie wykańczając kościoła tak, jak to przewidywał
oryginalny projekt. Do dziś wieża nie ma
hełmu. Potem znowu przyszła wojna, zniszczenia, po wojnie bardzo energiczny proboszcz, ksiądz infułat Mystkowski wziął się
za odbudowę i... znowu hełm nie powstał,
bo nie było na to zgody władz.

M.L.: Naprawdę? Ja tylko żartowałem!
Ks. H.B.: Naprawdę! Dokładnie z powodu
tego, że zbyt wysoka wieża przeszkadzałaby samolotom. Powód groteskowy, ale ja
musiałem uzyskać zgodę władz lotniczych
nawet na rozbudowę paraﬁalnej świetlicy,
a co dopiero jeśli chodzi o wysoką wieżę.
Tak czy inaczej, znowu jakiś opór materii
był, choć już nie ekonomiczny, i wieży znowu nie dobudowano do końca.
G.M.: Czy tak już zostanie na zawsze?
Ks. H.B.: Są takie anegdotki: jeden z naszych księży był na audiencji u papieża Jan
Pawła II. Nasz ksiądz nie chciał tam Ojcu
Świętemu za wiele głowy zawracać, więc
krótko powiedział, że jest z Warszawy. A co
ksiądz robi? – zapytał papież. - Studentami
się zajmuję – A w której paraﬁi? – ciągnie
papież – U świętego Jakuba. Aha! – mówi
papież – ten kościół bez wieży!
M. P.-M.: Jak to bez wieży? Chyba bez hełmu!
Wieża to jest chyba największa w Warszawie,
nie najwyższa, ale najbardziej masywna.
Ks. H.B.: No właśnie! Ale Jan Paweł II zapamiętał: bez wieży. I druga anegdotka:
ksiądz prymas Wyszyński zawsze mówił
do księdza prałata Żochowskiego, mojego
zacnego poprzednika: synku, za mojego życia to ty tej wieży nie wybudujesz... - Znowu oczywiście chodzi o hełm, ale mówi się
wieża - a dlaczego? – pyta prymas – bo jak
ja wracam z południa Polski do Warszawy,
i jak się zdrzemnę, a potem otworzę oczy
i widzę tę niedokończoną wieżę na Ochocie, to wiem, że jestem u siebie.
Wobec takich autorytetów trudno jest podjąć decyzję, żeby to zmienić. A jak pogrożą
palcem? – Oczywiście żartuję! Ale jest i trzeci głos autorytetu, obecnego księdza prymasa, który twierdzi, że skoro taki był zamysł
architekta, to trzeba dobudować.
G.M.: No właśnie! To dobudowywać, czy
nie? Co państwo o tym sądzą?

Ks. H.B.: Nie bez znaczenia jest opatrzenie
się obiektu. Zanim pracowałem na Ochocie,
ten kościół mi się wydawał jakiś dziwny,
niedokończony. Ale jak tu zamieszkałem, to
M.L.: Z powodu rozwĳającego się lotnictwa.
zacząłem dostrzegać, że jest w tym niedoKs. H.B.: Tak.
kończeniu jakiś urok! Widziałem również
oryginalne projekty,
i muszę przyznać, że
na rysunkach, z hełmem, kościół wygląda zdecydowanie
inaczej. Bez hełmu
jest bardzo oryginalny, a hełm jest typowy, nie ma w nim
nic nadzwyczajnego.
Więc zgodnie z zamierzeniem architekta, ta wieża powinna
być
dobudowana,
ale też to, że kościół
zaistniał w naszej pamięci, ma swój wielki
Kościół św. Jakuba, 1928. plus. Jednak przewa-
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ży chyba we mnie samym to, żeby dokończyć
zamysł architekta.
M. P.-M.: Ja należę do zwolenników dokończenia, zwieńczenia wieży hełmem. Dostrzegam urok tej wieży takiej, jaka jest, wiele lat
taka była, ale może jest już czas, żeby się to
zmieniło. Bardzo bym się ucieszyła, żeby
na stulecie projektu dokończyć tę myśl architekta i sprezentować kościołowi hełm na
wieży. Święty Jakub już przez ostatnie sto
lat dał się zapamiętać jako szczególny, nietypowy. To normalne, że kolejne pokolenia
budują albo zmieniają swoje kościoły. A tu,
myślę, zmiana byłaby w dobrym kierunku,
niczego byśmy nie zepsuli, nie zakłócili wizji
architekta. Poza tym myślę, że szczególność,
nietypowość tego kościoła nie kończy się na
tej niedokończonej wieży, on cały jest nietypowy, niepowtarzalny. Dodanie hełmu i tak
nie upodobniłoby go za bardzo do innych
kościołów. Więc chętnie sprzyjałabym planom skończenia tej wieży.
H.T.: Ja zacznę od argumentu najmniej ważkiego: patrząc na tę wieżę taką jaką jest, i porównując ją z widokami z projektu, myślę
że podoba mi się dużo bardziej taka, jak jest
obecnie. A przechodząc już do mocniejszych
nieco argumentów, to powiem, co już było
wspominane: kościół jest tak dobrym punktem orientacyjnym, i punktem charakterystycznym dla Ochoty właśnie dzięki temu że
jest tak nietypowy. Również to, że ludzie myślą że kościół jest dużo starszy może wynikać
z faktu, że on przypomina znane katedry gotyckie, które też są niedokończone, nie mają
hełmów. Jako architekt mogę też powiedzieć,
co sądzą o takich rzeczach inni architekci: jest
na przykład szeroka grupa, która uważa że
nie należy po tak długiej przerwie dokańczać projektów, jest na przykład grupa która
sprzeciwia się dokończeniu po kilkudziesięciu latach katedry Sagrada Familia Gaudiego w Barcelonie, ale ja nie podzielam tego
zdania. Moim zdaniem na przykład wybudowanie po stu latach wieży Bazyliki Najświętszego Serca Jezusa na Kawęczyńskiej
to dobry pomysł, jestem tego jak największym zwolennikiem. Dotychczas ta wieża,
niedokończona, stojąca z boku i zakończona mniej więcej na poziomie dachu kościoła,
nie miała prawie żadnego znaczenia w odbiorze, wyglądzie całej bazyliki. Wybudowanie tej bardzo strzelistej wieży wyraźnie
wzbogaciło odbiór tego kościoła. A tu jest
inaczej, to zwieńczenie wieży Świętego Jakuba jest widoczne, charakterystyczne, ja tu
mieszkam od urodzenia i to wrosło w moją
świadomość. W Warszawie, która była tak
zniszczona, często odbudowuje się, odtwarza nawet budynki, które nie mają jakiejś
specjalnej wartości artystycznej, ale robi się
to po to, by przywracać atmosferę dawnej
Warszawy, która była i którą przez wojnę
utraciliśmy. A tu nie ma tego argumentu, bo
kościół teraz właśnie jest w swojej oryginalnej formie z 1938 roku, to właśnie jest kawałek przedwojennej Warszawy.
(dokończenie rozmowy str. 14)
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Bądź bezpieczny w mieście
Miał miejsce wypadek drogowy. Około 20
osób jest rannych, część z nich uwięziona jest
w samochodach. Kolejny wypadek – tym razem na mniejszą skalę, ale płoną samochody.
Dzięki sprawnie przeprowadzonym akcjom
służb ratowniczych wszystko kończy się
szczęśliwie.
Znaleziono ładunek wybuchowy, ktoś chciał
przemycić narkotyki, banda chuliganów
wszczęła zamieszki… Wszystko to zobaczyły osoby, które w dniach 9 i 10 września
wybrały się na Pole Mokotowskie. Nie jest to
jednak historia tragiczna. Wszystkie opisane
wyżej sytuacje zostały zaaranżowane przez
Komendę Stołeczną Policji przy udziale Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Fundacji By-

Ośrodek Kultury Ochoty, który współpracował przy organizacji tej imprezy, przygotował warsztaty didżejskie oraz wiele
atrakcji na scenie. Wystąpili: zespół tańca
nowoczesnego PULS, Scena Country, Niepubliczna Szkoła Wokalna im. J. Wasowskiego, grupa tańca irlandzkiego Reelandia oraz Szkoła DJ-ów.
Gościem specjalnym był pełniący funkcję
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
Kazimierz Marcinkiewicz. Gwiazdami
wieczoru byli natomiast: PROLETARYAT,
TSA, Kasia Cerekwicka oraz Anita Lipnicka i John Porter!
Magda Łuszczyńska

łych Żołnierzy Jednostek Specjalnych GROM
i innych. Na Polu odbywała się bowiem impreza „Bądź bezpieczny w mieście”.
Warszawiacy (i nie tylko) mieli okazję zapoznać się ze sposobami działania służb
ratowniczych, najnowocześniejszym sprzętem, technikami interwencji. Dzieci mogły
wyszaleć się w Miasteczku Ruchu Drogowego i na licznych torach przeszkód. Mogły również zmierzyć się na macie ze strażnikiem miejskim! W określonych punktach
odbywały się szkolenia z zasad udzielania
pierwszej pomocy. Chętni (których było
wielu) mogli również oddać krew w specjalnie do tego przystosowanym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa.

K
10 września był Dniem Otwartym
w Ośrodku Kultury Ochoty. Od rana
skutecznie utrudnialiśmy ruch na chodniku przy Grójeckiej 75, prezentując na
licznych stoiskach poszczególne sekcje
i umilając przechodniom niedzielny spacer wystawą malarstwa grupy plastycznej „Paleta” oraz prezentacją ceramiki
z pracowni Angoba. Do zainteresowania się działalnością Ośrodka zachęcały
przechodniów m.in. Czarownice z Łysej
Góry – sympatyczne panie w szpiczastych kapeluszach miały w sobie tyle
uroku, że wiele osób zachęconych zostało do zapisania się na nasze zajęcia.
A kiedy dzieci tłoczyły się w kolejce do
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malowania twarzy lub same łapały za
pędzle i kredki, rodzice mieli okazję do
zapoznania się z bogatą ofertą Ośrodka
przy naszym stoisku informacyjnym.
To wszystko działo się przed Ośrodkiem,
ale prawdziwe zamieszanie było dopiero wewnątrz. W sali widowiskowej prezentowali się członkowie grup: Scena
Country, Strefa Country, Reelandia, Niepubliczna Szkoła Wokalna im. J. Wasowskiego, Chorea Antiqua, a także Szkoła
Dj-ów, grupy tai chi i karate do. Każdemu
z pokazów towarzyszyły mini-warsztaty,
na których zainteresowani mogli spróbować swoich sił w danej dyscyplinie. Na
zakończenie odbyła się pierwsza prelek-
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Williama Shakespeare’a

Wieża Jakubowa
W średniowieczu kościoły budowano przez całe
wieki. Gotycką katedrę w Koloni rozpoczęto budować w 1248 r., a ostatecznie ukończono w 1880 r.
Słynny kościół Świętej Rodziny w Barcelonie, od ponad 100 lat jest placem budowy i nic nie wskazuje
na to, że jej koniec nastąpi w XXI wieku. Tradycja
długotrwałych budów ma w sobie coś wyjątkowego, wieki tradycji nakładają się warstwa po warstwie na ciele budowli. W Warszawie, takich kościołów jest niewiele i mało kto wie (poza „Ochotnikami” oczywiście), że kościół św. Jakuba jest jedną
z nieukończonych budowli. Brakuje „hełmu”, który
miał zwieńczyć główną wieżę. Co prawda wszyscy przyzwyczailiśmy się do
„łysej wieży”, ale z perspektywy czasu widać, że św. Jakub jest udanym projektem i może warto dochować wierności pierwotnemu zamysłowi architekta. Nim to się stanie tych, którzy chcą już teraz budować świątynię duchową
zapraszam na Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Mam nadzieję, że tegoroczny
Tydzień znów stanie się jednym z placów budowy niewidzialnego gmachu,
którego wznoszenie trwa wiecznie.

Inscenizacja, spektakl, widowisko plenerowe... Rezultat całorocznych warsztatów
teatralnych, będących także cyklem przygotowującym do egzaminów na wydziały
aktorskie szkół teatralnych w Polsce.
Zajęcia prowadzą aktorzy teatrów warszawskich. Przewidziana jest współpraca
z polonistami uczniów zakwaliﬁkowanych
do grupy warsztatowej.
Zapisy: do 10 października
w godz. 9.00-18.00
w sekretariacie OKO, ul. Grójecka 75
tel./fax (022) 822 48 70
www.oko.com.pl
e-mail: oko@oko.com.pl
Zapraszamy osoby w wieku 15-20 lat.
Zajęcia:
poniedziałki, w godz. 17.00-21.00
Pierwsze spotkanie osób wcześniej
zapisanych: 15 października , godz. 17.00

Monika Bończa Tomaszewska
dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty

WARSZTATY FILMOWE

KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

obsługa kamery cyfrowej
realizacja własnych ﬁlmów
nauka montażu
na programie
Adobe Premiere Pro

Programy:
Adobe Photoshop,
Adobe Ilustrator
poniedziałki
godz. 18.00-21.00

czwar tki
godz. 18.00-21.00

Zapisy w sekretariacie OKO, ul. Grójecka 75, w godz.9.00-18.00
om.pl
tel./fax (0 22) 822 48 70 www.oko.com.pl e-mail: oko@ oko.c
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cja z nowego cyklu Ochockie spotkania
historyczne. Nie przez przypadek, arcyciekawy wykład i pokaz starych zdjęć
dotyczył budynku przy Grójeckiej 75.
W sezonie 2006/2007 pojawia się w naszym programie wiele nowych propozycji dla mieszkańców Ochoty i okolic.
Oprócz tego znajdą Państwo u nas pozycje znane z poprzednich sezonów.
Tak naprawdę, drodzy Państwo, każdy dzień w naszym Ośrodku jest dniem
otwartym. Nie trzeba czekać do przyszłego roku, żeby móc zapisać się na zajęcia. Nabór trwa!
Bartek Guentzel
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W KO Ś C I O Ł AC H N A O C H O C I E
„BĄDŹ WIERNY, IDŹ”
Po
wakacyjnej
przerwie
wznowiliśmy
cykl
„Sobotnich
koncertów w kościołach na
Ochocie”. W przeddzień rocznicy napaści wojsk sowieckich
na Polskę 17 września 1939 r., w
kościele Opatrzności Bożej przy
ul. Dickensa 5, po mszy wieczornej, odbył się specjalnie przygotowany na tę okazję koncert
patriotyczny. Jego tytuł: BĄDŹ
WIERNY, IDŹ zapożyczony został
z „Przesłania Pana Cogito” Zbigniewa Herberta.
Ten słowno-muzyczny program
przedstawił
nam
tragiczną
panoramę losu narodu polskiego, poczynając od września 1939 r. do
upadku Powstania Warszawskiego. Wszyscy zgromadzeni – w skupieniu, z wielką uwagą i wzruszeniem – słuchali fragmentów wspomnień
świadków tamtych wydarzeń: Bogusława Cereniewicza, Wojciecha
Łęckiego, Stanisława Cata-Mackiewicza, Melchiora Wańkowicza,
Mirona Białoszewskiego oraz marynarzy ORP „Burza” i anonimowych
dzieci sybirackich. Wspomnieniom towarzyszyły najpiękniejsze pieśni
tamtych pamiętnych lat.
W koncercie udział wzięli znani artyści: Ewa Konstanciak, Ryszard Morka, Michał Muskat, Zbigniew Brzeziński.
Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli kombatantów i władz dzielnicy. Cała zgromadzona publiczność, stojąc, gromkimi brawami
dziękowała wykonawcom za wspaniały program. A na zakończenie
Jan Kasprzyk, Przewodniczący Rady Dzielnicy, serdecznie podziękował
artystom i organizatorom za chwile wzruszenia i zadumy, a wszystkim
zebranym za tak liczne przybycie

01.X

„Dwa oblicza” spektakl w wykonaniu zespołu TEATR 3
w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego DOTYK
DK Rakowiec, ul. Wiślicka 8
godz. 19.00, wstęp wolny

02.X

Inauguracja działalności
UNIWERSYTETU III WIEKU na Rakowcu
DK Rakowiec, ul. Wiślicka 8
godz.11.00

07.X

III PIKNIK POLOWY
impreza plenerowa na Polu Mokotowskim
wstęp wolny

08.X

„PANI JESIEŃ” – ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
W programie warsztaty artystyczne i spektakl dla dzieci.
DK Rakowiec, ul. Wiślicka 8
godz. 12.00-15.00, wstęp wolny

08.X

ZABAWA TANECZNA
DK Rakowiec, ul. Wiślicka 8
godz. 16.00, cena biletów: 10 zł

08.X
16.X

II TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
program na s. 2

14.X

AKADEMIA ARTYSTYCZNYCH UMIEJETNOŚCI – SZACHY
symultana szachowa, pokazowe partie mistrzów, trening sportowy, pokazy sprzętu, literatura fachowa
DK Rakowiec, ul. Wiślicka 8
godz.9.00-16.00, wstęp wolny

14.X

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
spektakl słowno-muzyczny towarzyszący II Tygodniowi Kultury
Chrześcijańskiej pt. „Pontyﬁkat Jana Pawła II. Dar i Tajemnica”
w wykonaniu: Jerzego Zelnika (recytacje), Georgija Agratina
(ﬂetnia Pana), Roberta Grudnia (organy).
W programie koncertu: wiersze Karola Wojtyły, część I „Tryptyku
Rzymskiego”, wątki autobiograﬁczne z „Daru i Tajemnicy”,
niektóre myśli z wywiadu-rzeki „Przekroczyć próg nadziei”.
Kościół p.w. Św. Jakuba Apostoła, Pl. Narutowicza
godz. 20.00, wstęp wolny

14.X
15.X

JESIENNE NATCHNIENIA
dwudniowe warsztaty ﬂorystyczne w ramach projektu „Pory
roku kwiatami dekorowane” zakończone wspólną wystawą
wszystkich uczestników.
Radomska 13 – Centrum Artystyczne, ul. Radomska 13/21
początek warsztatów godz. 10.00,
koszt warsztatów: 50 zł od osoby
zapisy: Radomska 13 – Centrum Artystyczne,
ul. Radomska 13/21, (0 22) 823 37 56

15.X

AKADEMIA ARTYSTYCZNYCH UMIEJETNOŚCI – SZACHY
III TURNIEJ SZACHOWY DLA JUNIORÓW
DK Rakowiec, ul. Wiślicka 8
godz. 9.00-16.00, wstęp wolny

15.X

II TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Wernisaż pokonkursowej wystawy rysunku satyrycznego
pt. „Arka Noego”
Radomska 13 – Centrum Artystyczne,
ul. Radomska 13/21,
godz. 15.00, wstęp wolny

Ewa Kessler

fot. Z. Zięcina

Ko n ce r t z c y k l u „W I E C Z O RY B A R D Ó W ”
OŚRODEK KULTURY OCHOTY
zaprasza
4 listopada (sobota), o godz. 20.00
do kina „OCHOTA”, ul. Grójecka 65,
na koncert zespołu „STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO”
Bilety:
w przedsprzedaży w cenie 25 zł
·w dniu koncertu w cenie 30 zł
Sprzedaż biletów:
OKO ul. Grójecka 75, tel.: (0 22) 822 48 70, (0 22) 822 93 69
Kasy EVENTIM (dawny ZASP), Al. Jerozolimskie 25
tel.: (0 22) 621 94 54
Kasa kina „OCHOTA”, ul. Grójecka 65, tel.: (0 22) 822 24 73

TONA ZAPRASZA DO AUSTRALII
TONA, czyli Towarzystwo Opieki Nad Artystami, rusza z nową energią
po wakacjach! Tym razem zapraszamy Państwa na wystawę fotograﬁi Beaty Kolek, pt. „Bezdroża Australii”, która odbędzie się w poniedziałek 6 listopada o godz. 18.00 w Klubie Osiedlowym SURMA przy
ul. Białobrzeskiej 17. Wstęp wolny
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II TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
uroczyste otwarcie wystawy „Wielkiemu Rodakowi
Poczta Polska”, reprodukcje znaczków pocztowych przedstawiających życie i dzieło Jana Pawła II.
Galeria „W Przedsionku”, DK Rakowiec, ul. Wiślicka 8
godz. 17.30, wstęp wolny
II TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Koncert zespołu SIGNUM z okazji VI Dnia Papieskiego
DK Rakowiec, ul. Wiślicka 8
godz. 18.00, wstęp wolny
JAZZ W OKO
„W saloniku u Janusza” odbędzie się spotkanie
ze znakomitą wokalistką Urszula Dudziak, czołową
postacią polskiej wokalistyki, nie tylko jazzowej.
Sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, cena biletów: 10 zł
sprzedaż biletów: OKO, ul. Grójecka 75
(0 22) 822 48 70, (0 22) 822 93 69
ETIOPSKA NOC W JADŁODAJNI
Jadłodajnia Filozoﬁczna, Dobra 33/35
godz. 19.00, wstęp wolny
WIECZORY BARDÓW
recital „Czyżykiewicz solo”
Występuje Mirosław Czyżykiewicz – kompozytor, poeta,
pieśniarz, malarz. W ub. roku ukazała się jego najnowsza
płyta „ALLEZ!” (Pomaton EMI, 2005).
Sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 19.00, cena biletów: 10 zł
sprzedaż biletów: OKO, ul. Grójecka 75
(0 22) 822 48 70, (0 22) 822 93 69
MUSICAL DZIECIĘCY z MDK Ochota
DK Rakowiec, ul. Wiślicka 8
godz. 13.00, wstęp wolny
OCHOCKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE
drugie spotkanie z cyklu, wykład „Osiedle na Rakowcu.
Przedwojenne założenia urbanistyczne, komunistyczne kompromisy i demokratyczne plany na przyszłość”.
DK Rakowiec, ul. Wiślicka 8
godz. 17.30, wstęp wolny
ZABAWA TANECZNA
DK Rakowiec, ul. Wiślicka 8
godz. 16.00, cena biletów: 10 zł
TRADYCJA PO POLSKU
drugie spotkanie z cyklu, „Październik i konsekwencje”
z udziałem gości z Muzeum Etnograﬁcznego w Warszawie
oraz Białej Podlaskiej.
Radomska 13 – Centrum Artystyczne,
Radomska 13/21
godz. 12.00, wstęp wolny

ZAPROSZENIE NA RAKOWIEC

16.X

Ochockie
Spotkania
Historyczne

W niedzielę 22 października o godz. 17.30
w DK Rakowiec przy ul. Wiślickiej 8
odbędzie się drugie spotkanie z cyklu Ochockie spotkania historyczne,
pt.: Osiedle na Rakowcu. Przedwojenne założenia urbanistyczne,
komunistyczne kompromisy i demokratyczne plany na przyszłość.

Osiedle Rakowiec jakie jest, każdy widzi, ale ma w sobie dużo uroku i dość zadbanej zieleni, a bliskość centrum i dobra infrastruktura stanowią niewątpliwy atut tej lokalizacji.
Usłyszymy nie tylko o historii i procesie rozwoju osiedla, ale również o szansach na przyszłość,
bo przecież to, co kiedyś było nowoczesne i nowatorskie, niekoniecznie odpowiada dzisiej-

16.X

szym standardom.

Spotkanie poprowadzi Łukasz Malicki, wnuk Zasława Malickiego architekta Rakowca

16.X
Magazyn Sztuk

PRZYGOTOWANIE
NA ARCHITEKTURĘ

18.X

czwartek, godz. 16.00-20.00
cena warsztatów: 80 zł/miesiąc
Instruktor:
Maciej Michalski
tel. 0 506 870 522

21.X

MAŁY KROK W WIELKĄ SZTUKĘ

zajęcia dla dzieci i młodzieży

poniedziałek, godz. 16.00-18.00
cena warsztatów: 60 zł/miesiąc

Instruktor:
Katarzyna Saniewska
tel. 0 605 051 053

ul. Filtrowa 62 lok.
230

JESIENNY KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLI
pt. „W PRACOWNI PANI JESIENI”

21.X
22.X

29.X

Zbliża się jesień. Zgodnie z tradycją pracownia plastyczna na Radomskiej 13 zaprasza naszych najmłodszych do udziału w jesiennym konkursie. W tym roku
Pani Jesień zaprasza Was do swojej niezwykłej pracowni, gdzie przygotowuje
wystrój do ogrodów, łąk, lasów i parków. Chcielibyśmy, abyście pomogli Pani
Jesieni w tworzeniu jesiennego klimatu na Ochocie. Poszukajcie ciekawych
miejsc i przedstawicie je w swoich pracach wykonanych ulubioną techniką.
REGULAMIN KONKURSU:
technika dowolna, format prac: 70x100, ilość prac: jedna praca zbiorowa
z każdej grupy,
opis pracy powinien zawierać: tytuł, grupę, wiek, adres i tel. placówki,
nazwisko i imię nauczyciela (drukowanymi literami).
Prace prosimy dostarczać na adres:
Radomska 13 – Centrum Artystyczne
ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa, tel./fax (0 22) 823 37 56
Termin nadsyłania prac upływa z dniem 27.10.2006 r.

29.X

Uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbędzie się 17.11.2006 r.
o godz. 10.00 w Sali EAT, wejście C (Radomska 13 – Centrum Artystyczne)
Wystawa będzie trwać od 17 do 30 listopada. W tym terminie zapraszamy wszystkie dzieci do oglądania ekspozycji po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu grupy.
Uwaga! Prosimy o odbiór prac do 8.12.2006 r.
Po tym terminie staną się one własnością Pracowni Plastycznej na Radomskiej 13.
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ZAPRASZAMY
DO SHAMIANY!
Indyjska Noc w Jadłodajni odbyła
się m.in. dzięki pomocy Stowarzyszenia Przyjaciół Indii i Azji Południowej Shamiana. W październiku zapraszamy na organizowaną
przez Stowarzyszenie imprezę Shamiana Autumn Bollydance.
*
Wielu ludzi, słysząc słowo shamiana, nie wie, co to jest. Słowo
to ma swoje korzenie w języku
urdu i oznacza „namiot” – namiot jako miejsce, gdzie razem
schronić się mogą przedstawiciele różnych kultur.
Shamiana to nazwa Stowarzyszenia Przyjaciół Indii i Azji Południowej. Celem organizacji jest zapoznanie mieszkańców naszego kraju z mało w Polsce znanymi krajami
Azji Południowej. Poprzez organizowanie imprez tanecznych, wystaw
i koncertów Shamiana pomaga
odkrywać niezwykle bogatą i interesującą kulturę Indii, Pakistanu,
Sri Lanki, Malediwów, Nepalu, Bhutanu, Bangladeszu i Afganistanu.
Stowarzyszenie planuje promowanie kultury polskiej w krajach południowoazjatyckich. A poprzez
seminaria, dyskusje i odczyty chce
wyjść naprzeciw problemom nękającym społeczeństwo XXI w. i włączyć się w kształtowanie postawy
zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kulturowo krajów Azji.
Impreza inaugurująca powstanie
Stowarzyszenia odbyła się 15 lipca 2006 w klubie Pańska 97. Summer Bollydance Party zgromadziło ponad 500 gości, którzy poza
wyśmienitą zabawą do białego
rana, mogli skosztować indyjskich
przysmaków oraz wygrać ciekawe nagrody w loterii fantowej. Po
niezwykłym sukcesie Summer Bollydance Party impreza powróci,
tym razem w wydaniu jesiennym.
Shamiana Autumn Bollydance odbędzie się 7 października w klubie
Pańska 97. Przypada to na czas
trwającego w Indiach festiwalu
tanecznego Dandiya. Z tej okazji uczestnicy Autumn Bollydance
będą mieli okazję zatańczyć indyjski taniec ludowy z pałkami. Nie
zabraknie również indyjskich przysmaków oraz loterii fantowej z licznymi nagrodami.
Razvi Hussaini

E T I O PS K A N O C W JAD ŁO DA J N I
Impreza ma przybliżyć publiczności kulturę Etiopii – jej przeszłość poświadczoną przez
unikalne zabytki, tradycyjne życie mieszkańców kraju, ale też współczesność i atmosferę tętniących nocnym życiem wielkich miast, takich jak Adis Abeba. Podróżnicy i badacze Etiopii opowiedzą o swoich wrażeniach z podróży i doświadczeniach z prowadzonych badań. W programie m.in. pokaz slajdów Ryszarda Czajkowskiego, wystawa
„Twarze Etiopii” Michała Kochańczyka, opowieść Hanny Rubinkowskiej o wykutych
w skale kościołach Lalibeli oraz otwarta dyskusja na temat przemian gospodarczych
i obyczajowych w dzisiejszej Etiopii.
Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z egzotyczną dla nas kuchnią tego
kraju. Będzie można wypić parzoną po etiopsku kawę i kupić wyroby ludowego
rękodzieła.
Podczas Nocy usłyszymy etiopskie melodie tradycyjne i współczesną muzykę klubową z Addis Abeby. Nie zabraknie także reggae z Jamajki i samej Etiopii.
Impreza towarzyszy Warsztatom Naukowym „European School of Ethiopian Studies:
Poland and Germany” organizowanym przez Uniwersytet Warszawski, Wyższą Szkołę
Humanistyczną im. A. Gieysztora w Pułtusku oraz Universität Hamburg w Niemczech.

JADŁODAJNIA FILOZOFICZNA
ul. Dobra 33/35
18 października (środa)
godz. 19.00
Wstęp wolny
Organizatorzy:
Ośrodek Kultury Ochoty, Jadłodajnia Filozoﬁczna, Instytut Orientalistyczny UW, Stowarzyszenie
Etiopsko-Polskie Selam, Sklep „Sztuka Etiopska”
Patronat medialny: Aktivist, Obywatel, Op.Cit,
Poznaj Świat, Radio Jazz
fot. Michał Kochańczyk

POŻEGNALNE PRZYJĘCIE PANI KRYSTYNY
Z początkiem września Krystyna Machoń –
wieloletnia kierowniczka Klubu Nauczyciela (ﬁlia Ośrodka Kultury Ochoty) odeszła na
emeryturę. Pożegnalne przyjęcie odbyło
się 31 sierpnia w siedzibie klubu przy ul. Radomskiej 13/21. Zaproszeni goście przybyli
na uroczystość nie tylko z bukietami kwiatów i nietuzinkowymi prezentami. Przynieśli
ze sobą wdzięczność, szacunek i serdeczność wyrażone w wielu ciepłych i pięknych
słowach. Wszyscy dziękowali pani Krysi za
wspólnie spędzone lata, wieloletnie zaangażowanie, osiągnięcia i zasługi dla kultury, a przede wszystkim za ciepło i zawsze
otwarte serce dla innych. Z serdecznymi
życzeniami do pani Krysi pospieszyli m.in.
przedstawiciele władz ochockich z zarządem dzielnicy Ochota na czele, dyrekcja i pracownicy Ośrodka Kultury Ochoty,
przedstawiciele ZEAS, ZNP, MDK, bibliotek,
szkół, przedszkoli, klubów seniora, stowarzyszeń, fundacji – po prostu współpracownicy
i przyjaciele. Gratulacjom i łzom wzruszenia
nie było końca.
Mamy nadzieję, że przejście na emeryturę
Krystyny Machoń nie spowoduje Jej całkowitego rozstania z ochocką kulturą.
fot. Jacek Kowalczyk
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VADEMECUM
SZTUKI UŻYTKOWEJ
Papier czerpany, historia tego
wynalazku i technologia produkcji to temat pierwszych zajęć z cyklu WADEMECUM SZTUKI
UŻYTKOWEJ, który rusza od października.
Jeśli chcesz własnoręcznie wytworzyć papier zapraszamy na
Radomską 13.
Zajęcia odbywają się
w soboty w godz. 10.30-12.30
Koszt warsztatów: 60 zł od osoby
Zapisy: „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21, tel. (0 22) 823 37 56
e-mail: radomska13@oko.com.pl

JESIENNE NATCHNIENIA

dwudniowe warsztaty
ﬂorystyczne organizowane
w ramach projektu PORY ROKU
KWIATAMI DEKOROWANE
14-15.10 (weekend), godz .10.00
Warsztaty obejmują:
– wykład nt. trendów jesiennych w dekoracjach oraz przygotowanie roślin ogrodowych do zimy
– prace w dyni z użyciem liści,
chwastów i roślin kwiatowych.

Całość zakończy wspólna wystawa uczestników warsztatów.
Warsztaty poprowadzą mistrzynie ﬂorystyki: Ewa Kossakowska i Magdalena Pacholak.
koszt warsztatów 50 zł
Więcej informacji i zapisy:
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
tel./fax: (0 22) 823 37 56
e-mail: ewa.maslanka@oko.com.pl.
Ilość miejsc ograniczona!

TRADYCJA PO POLSKU
październik – bo paździerze
baba ze lnu cierlicą bierze
Radomska 13 – Centrum Artystyczne serdecznie zaprasza dzieci wraz
z rodzicami na kolejną wspólną
wyprawę w świat zwyczajów, obrzędów i tradycji w Polsce. W październikową niedzielę pod hasłem
„Październik i konsekwencje” spotkamy się z gości z Muzeum Etnograﬁcznego w Warszawie oraz Białej Podlaskiej.
W programie spotkania znajdą się:
1. integracyjne zabawy ludowe
2. warsztaty rękodzieła
artystycznego
3. od ziarenka do gotowego
wyrobu – pokaz obrazujący
proces powstawania
tkaniny lnianej oraz techniki
jej zdobienia

29 października (niedziela)
godz. 12.00, wstęp wolny

Ośrodek Kultury Ochoty
Duża sala
poniedziałek
17.30-18.30 taniec irlandzki dla dzieci
18.45-19.45 taniec irlandzki dla dorosłych,
gr. średniozaawansowana
20.00-22.00 Strefa Country
wtorek
17.50-18.50 aerobic
19.00-20.30 tai-chi
20.40-22.00 Scena Country
środa
17.30-19.00 taniec irlandzki,
gr. średniozaawansowana
19.30-22.30 tango argentyńskie
czwartek
17.45-19.15 tai - chi
19.15-20.45 KARATE DO
20.45-22.00 Reelandia
piątek
18.30-19.30 aerobic
19.40-21.40 KARATE DO
sobota
8.00-10.00 KARATE DO
niedziela
15.00-18.00 Reelandia
Mała sala
poniedziałek
17.0022.00 ﬂamenco
wtorek
19.15- 20.30 salsa
20.30-22.00 capoeira
środa
17.00-19.00 ﬂamenco
19.15-20.30 taniec irlandzki,
dorośli, gr. początkująca
20.40-22.00 Strefa Country
czwartek
17.45-18.45 pilates, gimnastyka dla pań
18.55-20.25 Irish for Fun!
20.30-22.00 Scena Country
piątek
17.00-18.00 pilates, gimnastyka dla pań
18.15-22.00 ﬂamenco
sobota
16.00-19.00 Chorea Antiqua
niedziela
18.15-21.15 salsa

Centrum Artystyczne
„Radomska 13”
poniedziałek
9.00-9.45
gimnastyka dla seniorów
10.15-11.45 tai chi
13.00-14.00 BARRE AU SOL dla seniorów
15.00-16.00 HIP HOP dla młodzieży
17.00-18.30 Funky Jazz,
gr. początkująca
18.35-20.05 Latin Jazz,
gr. początkująca
20.10-22.00 HIP HOP,
gr. początkująca
wtorek
14.15-15.00 gimnastyka dla seniorów
15.00-16.00 taniec dla dzieci
(nowa grupa)
16.00-17.00 taniec dla dzieci
17.05-18.35 Street Jazz
18.40-20.10 taniec współczesny
20.15-22.00 Latin Jazz,
gr. średniozaawansowana
środa
8.45-9.45
10.15-11.45
15.00-16.00
17.00-20.00
20.30-22.00

pilates, gimnastyka dla pań
tai chi
HIP HOP dla młodzieży
SODA
Funky Jazz,
gr. średniozaawansowana

czwartek
9.00- 9.45 gimnastyka dla seniorów
11.00-11.45 gimnastyka dla seniorów
15.00-16.00 taniec dla dzieci
(nowa grupa)
16.00-17.00 taniec dla dzieci
17.05-18.35 HIP HOP, gr. początkująca
18.50-20.20 Street Jazz
20.30-22.00 capoeira
piątek
16.00-18.30 SODA
18.45-20.15 tai chi
20.30-22.00 latin Jazz, gr. średniozaawansowana
niedziela
9.00-12.00

SODA
musical dla dzieci
12.05-13.35 capoeira
15.00-17.00 KARATE DO

Informacje i zapisy:
Europejska Akademia Tańca, ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa
tel. (0 22) 659 43 79, 0 602 192 032, e-mail: piotr.ﬂamenco@acn.waw.pl
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OKO/ﬁlie

(dokończenie rozmowy ze str. 7)

M.L.: To, że się ma w domu jeden ładny
obraz, to nie znaczy, że nie należy się czasem wybrać do muzeum. To, że kiedyś byliśmy za biedni, żeby dokończyć projekt,
a potem nie mieliśmy od władz komunistycznych pozwolenia, to nie znaczy że nie
powinniśmy teraz tego dokończyć. Ja muszę przyznać uczciwie, że dopiero kilka lat
temu usłyszałem że kościół nie jest dokończony. I bardzo długo się zastanawiałem
co tu jeszcze dokańczać. Nic mi się w nim
nie wydawało dziwnego kojarzył mi się ze
znanymi katedrami, z Notre Dame, jedna
wieża, nie dwie, ale kościół, jak kościół.
Wrósł sobie w ten pejzaż ochocki. Jest on
uznany za jedno z największych polskich
osiągnięć architektonicznych XX wieku,
podobno znajduje się we wszystkich podręcznikach architektury...
H.T.: Polskich!
M.L.: Oczywiście, polskich.
H.T.: Ale w podręcznikach nie jest projekt,
tylko kościół taki, jaki jest. To jest różnica.
A chciałem dodać, że jest potrzeba, zwłaszcza w Warszawie, raczej nie dokańczania
niezrealizowanych projektów, tylko odtwarzania wartościowych rzeczy, które były
zbudowane i zostały zburzone w czasie
wojny. A jak widzimy na starych zdjęciach,
tu, pod kościołem, stała kiedyś ta mała,
drewniana dzwonnica, w której wisiały
dzwony dla Świątyni Opatrzności. Gdyby
obok kościoła postawić rekonstrukcję tej
dzwonnicy, niekoniecznie jako dzwonnicy,
pytanie tylko, co tam zrobić, czy kaplicę,
czy galerię związaną z tradycją Świątyni
Opatrzności – byłoby to moim zdaniem ciekawsze.
M. P.-M.: Muzeum paraﬁalne?
H.T.: Na przykład.
Ks. H.B.: Wśród paraﬁan jest taki sam podział. Jedni mówią żeby budować, inni że
nie. No, ale pan Grzegorz się jeszcze nie wypowiedział.

wyprostować, bo inaczej się przewróci, ale
będzie to jakaś strata dla dziedzictwa, dla
historii. I tak samo jest tutaj. Wieża Świętego Jakuba z hełmem nie będzie brzydsza,
ale będzie inna, niż ten kościół znany, kojarzony z centrum Ochoty. I dla mnie nie jest
to kwestia estetyki, tylko symbolu, tradycji.
M. P.-M.: Ja oczywiście też uważam kościół w takim kształcie za symbol Ochoty,
ale chciałabym zapytać pana Huberta, jako
architekta: jak pan sądzi, czy gdyby Oskar
Sosnowski zaproponował w konkursie kościół bez hełmu na wieży, czy by wygrał?
Ks. H.B.: Ciekawe pytanie!
H.T.: No, nie znam dokładnie motywacji
jurorów, ale myślę, że jest możliwe, że takim kościołem wygrałby w konkursie, gdyż
wtedy założeniem było, że właśnie nawiązywano do dawnych historycznych kościołów. Ponieważ dawne katedry, choćby katedra Notre Dame w Paryżu często są niedokończone – z resztą w Paryżu istniał nawet
projekt dokończenia, dobudowania hełmów na Notre Dame, ale nie zrealizowano
go. I chyba zadecydowały względy czysto
estetyczne! Katedra Notre Dame wygląda
przecież bardzo dobrze bez hełmów. Za to
we Wrocławiu dobudowano hełmy, których
od średniowiecza nie było, bo tamtej akurat
katedrze wyraźnie czegoś brakowało.
M. P.-M.: To ja na koniec dodam jeszcze jedną myśl: Święty Jakub powstawał
w trudnych czasach: wojny, kryzysy, bieda, komunizm, wszystko to tę budowę powstrzymywało, spowalniało, nie pozwalało
dokończyć. I we mnie jest takie pragnienie,
żeby ten kościół miał wreszcie szczęście do
jakichś czasów! Żeby ten hełm był symbolem, że wreszcie nadeszły dobre czasy dla
kościoła, dla Ochoty, dla Polski, żeby to był
taki widoczny znak zmiany na lepsze!

Dzieci poznają literaturę, uczą się
grać na scenie, poprawiają wymowę oraz pozbywają się tremy.
Zajęcia obejmują:
1. ćwiczenia dykcyjne,
2. ruch sceniczny,
3. pierwsze zadania aktorskie,
4. przygotowanie spektakli,
5. piosenki,
6. występy.
Zajęcia odbywają się w Ośrodku
Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75,
tel./fax (0 22) 822 48 70,
w czwartki o godz. 18.00.
Nabór ciągły!
OKO zaprasza wszystkie dzieci
od 4 do 7 lat na

Bajki-Grajki!
Będziemy tańczyć, śpiewać,
zamienimy się w aktorów,
przygotujemy bajkę muzyczną!
Zajęcia odbywają się
w czwartki o godz. 17.00
w sali nr 34.
Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75
www.oko.com.pl, e-mail oko@oko.com.pl

MAD SCIENCE.
PROGRAM ODKRYWANIA
ŚWIATA
Jest to nowatorski program zajęć
edukacyjnych. Fascynujące eksperymenty dają możliwość poznania praw natury i nauk przyrodniczych, budzą naturalną dociekliwość dzieci oraz zachęcają je do
dalszego odkrywania świata.
Interaktywne zajęcia Mad Science
rozbudzają dziecięcą wyobraźnię,
a uczestnictwo w warsztatach jest
dla dzieci niezwykłą przygodą
– każde z nich może poczuć się
młodym odkrywcą i naukowcem.
Zajęcia odbywają się w środy
w godz. 16.00-17.00 w sali
nr 1 Ośrodka Kultury Ochoty.
zapisy:
Ośrodek Kultury Ochoty,
ul. Grójecka 75,
tel.: (0 22) 822 48 70, (0 22) 822 93 69
(w godz. 9.00-18.00),

G.M.: Dla mnie ten kościół z niedokończoną wieżą jest bardzo mocnym symbolem
Ochoty. I wręcz stanowi element naszego
lokalnego dziedzictwa narodowego, warszawskiego. Może przesadzę, porównując
Świętego Jakuba z krzywą wieżą w Pizie,
ale wieża w Pizie jest sławna głównie dlatego, że jest krzywa! Podobno trzeba ją teraz
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Zajęcia dla dzieci od 4 do 7 lat.

Nabór ciągły! Nabór ciągły! Nabór ciągły!

Wieża
Świętego Jakuba

TEATRZYK MALUCHA

więcej informacji:
www.oko.com.pl,
e-mail: oko@oko.com.pl
pierwsze spotkanie:
20.IX, godz. 16.00
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Seniorzy z Klubu Seniora wręczają dzieciom-podopiecznym OPS tornistry z przyborami szkolnymi
- prezent od sponsorów. (Tornistry podaje radny Michał Laszczkowski, który wymyślił tę akcję)

Odsłonięcie (po renowacji) najstarszego pomnika Ochoty, obelisku przy Lindleya.
(radny Michał Laszczkowski, przewodniczący Rady Dzielnicy Jan Kasprzyk, zastępca
burmistrza Magdalena Pietrzak-Merta, stołeczny konserwator zabytków Ewa Nekanda-Trepka)

Kazimierz Marcinkiewicz - stały czytelnik Ochotnika

Spotkanie z młodzieżą przy Reducie Ordona.
(Kazimierz Marcinkiewicz, burmistrz Maurycy Wojciech Komorowski)

Barykada Września: w rocznicę obrony Warszawy.
W tle samochód pancerny wzór 1934.
(przewodniczący Rady Dzielnicy Jan Kasprzyk i radny Michał Laszczkowski)

19/2006 OCHOTNIK

15
1515

