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wspomnienia

Wracam na Ochotę (7)

Małgorzata Baranowska

było coś. Jeszcze 2 lata temu słyszałam, że znajduje się gdzieś u dawnego współwłaściciela kawiarni.

Caracas

W

ielu mieszkańców Ochoty zachowuje w czułej pamięci lokalik,
jak dziś by powiedziano, kultowy – Caracas, Słupecka 4. To był po prostu malutki bar kawowy z bardzo niewygodnymi, wysokimi stołkami, z kilkoma
stolikami i z charakterystyczną posadzką
z małych, czarnych i białych kafelków
ułożonych w szachownicę. Do tego stary,
egzotyczny już ekspres do kawy i fantastyczne zapachy: bardzo dobrej kawy,
kakao z pianką, świeżych rurek z kremem.
Największa atrakcją i dumą naszej dzielnicy była jednak wielka, chyba ponad metrowa, z brązu (tego nie jestem pewna),
ﬁgura tłustej i niezmiernie egzotycznej
murzynki w kolorowej spódniczce z kolorowanych liści palmowych, stojąca na
półce na lewo od baru. Zdaje się, że miała
na głowie coś w rodzaju pióropusza z liści,
a może turban (?), nie pamiętam. W każdym razie w powojennej Warszawie to

W Caracasie rodziły się wielkie
licealne romanse. Dużo było stałych dorosłych bywalców z okolicy
i ciągle wpadały dzieci z przejęciem
ściskające pieniądze na rurki z kremem. Pewna koleżanka opowiedziała mi swoją pierwszą wizytę po rurki, którą odbyła pod opieką gosposi,
najczęściej zabierającej ją do kościoła, znajdującego się o parę kroków stamtąd. Koleżanka, wtedy pięcioletnia, kiedy
ujrzała cud piękności ﬁgurę murzynki z
Caracasu, od razu buchnęła na kolana i już
złożyła rączki, ale ku jej zdziwieniu gosposia szybko zakończyła tę scenę.
Niestety Caracas nie przetrwał lat osiemdziesiątych. Bardzo szkoda, bo Słupecka
dopiero dziś nabrała charakteru szanowanej starej ulicy z prawami do nazywania
się „prawdziwą”. Nie tylko Caracas zniknął. A najważniejszy, także „kultowy” dla
naszej okolicy warzywniak Stachlewskiej,
a istniejący jeszcze do roku 2004 sklep
z rannymi pantoﬂami, skarpetkami itp.?
Jest pewne miejsce trzymające się tradycji od czasów przedwojennych, mianowicie cukiernia, kawiarenka, dziś nosząca
imię „Azalia”, Filtrowa 64. Tam przed woj-

Krzysztof Trawkowski

S

Pożegnanie z Kolonią

potkał mnie ostatnio absurdalny zarzut: pewien jegomość (sąsiad) zarzucił mi, że piszę o Kolonii Staszica
nie będąc od urodzenia jej mieszkańcem.
Zarzut kuriozalny, z którym polemizować
nie zamierzam, sprawił jednak, że postanowiłem w myśli prześledzić geograﬁę
urodzeń, co ciekawszych postaci związanych z Kolonią, o których zdarzyło mi
się już wcześniej pisać na łamach „Ochotnika”. A więc od początku: miło mi, że
podobnie jak ja z Wielkopolski pochodzi
patron kolonii – Stanisław Staszic, urodzony w Pile jako syn burmistrza. Również z
tych okolic kraju pochodził drugi prezydent RP Stanisław Wojciechowski urodzony we wsi Wojciechówka pod Kaliszem.
A prezydent Warszawy (1927-1934) Zygmunt Słomiński, zasłużony dla naszej
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Słupecka 4 – to tu w latach 70-tych
znajdowała się legendarna kawiarnia „Caracas”.

ną moja mama chodziła ze swymi rodzicami po ciastka. I – uwaga – przed wojną to
miejsce nazywało się: „Ziemiańska”. Tak.
Nie ma tu żadnej pomyłki. To była ﬁlia
tamtej sławnej w dwudziestoleciu Ziemiańskiej. Po wojnie, kiedy myśmy tam
chodzili po ciastka i bitą śmietanę, cukiernia nazywała się „Halinka” i wielu ludzi
dotąd ją tak nazywa.
Było tu parę słodkich miejsc. Podobno
na Raszyńskiej, przy Dantyszka, przed
wojną znajdowała się cukiernia, do której
wchodziło się z ulicy po schodkach na dół.
Następnym razem muszę opowiedzieć
o sklepie ﬁrmowym Wedla na Filtrowej
przy placu Narutowicza w domu PKO
i kolekcjonerstwie wśród ówczesnych
dziewczynek

fot. Agnieszka Rayss

Geograﬁa urodzeń
aglomeracji pochodził z Piotrkowa Trybunalskiego. Najwięcej jednak osób z rejonu
pomiędzy Al. Niepodległości a ul. Krzywickiego w okresie międzywojennym pochodziło z Kresów. Zdarzały się nawet artystyczne parantele z Bartolomeo Rastrellim,
osiemnastowiecznym architektem Sankt
Peterburga. Antoni Dygat, architekt większości domów na Kolonii, urodził się pod
Paryżem (Ecouen), a pewien architekt z ul.
Suchej 8 (Krzywickiego) pochodził z Tohańca spod Kaniowa. Jeden z lokatorów bliźniaka (wciąż
niszczejącego
–
Langiewicza
19/21)
komisarz policji
„Wołodia” Jaroszewicz pochodził z Kĳowa.
Mieszkający
na
Filtrowej
33 ordynator
Szpitala Dzie-
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ciątka Jezus urodził się we Lwowie. A nobliwy mieszkaniec Langiewicza 25, Ludwik
Joachim Krzywicki, (po wojnie ulica Sucha
otrzymała właśnie jego nazwisko), urodził
się w Płocku. Założyciel i prezes rady nadzorczej (od 1923 r.) Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Kolonii Staszica, Jan Kazimierz Kopczyński, pochodził z Burakowa.
W radzie nadzorczej tejże spółdzielni zasiadał dyrektor elektrowni warszawskiej,
minister komunikacji i robót publicznych,
poseł na Sejm, Alfons Kühn, urodzony
w Przejmach, w powiecie przemyskim. Wybudował on sobie dom przy Filtrowej 27.
Jeden ze sławniejszych kompozytorów,
zamieszkujący posesję Filtrowa 25, Felicjan Szopski, urodził się Krzeszowicach.
W Łukowie na Podlasiu urodziła się Eleonora Lipkówna, malarka z Jesionowej 2,
a Karol Irzykowski (Trybunalska 8) urodził
się w Błaszkowie, powiat Pilzno, itd, itd.
I to by było na tyle, ponieważ tym felietonem wyczerpałem i kończę temat Kolonii Staszica, miejsca mojego zamieszkania
od trzydziestu z górą lat
fot. Magda Kisiel
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Ulica Barska 4, Grójecka 20b, 24, 39, 47, 77, 93, 95, Mianowskiego 15, Tarczyńska 17, Wawelska 15, 66/74. Al. Niepodległości 221, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r., róg Bohaterów
Września. Znają Państwo te adresy? Przechodzimy tędy co dnia
i pewnie nie zauważamy albo przyzwyczailiśmy się do widoku tablic upamiętniających miejsca uświęcone krwią ludzi,
którzy zginęli tam podczas II wojny światowej. Kamienice,
klatki schodowe i piwnice przy Grójeckiej, mur cmentarza kościelnego przy Barskiej, Zieleniak, wszędzie tam mordowano
mieszkańców Ochoty. Pod kasztanem rosnącym na podwórku
przy Mianowskiego ostatniego dnia powstania na Ochocie
rozstrzelano mieszkańców kamienicy. W ziemiance u rodziny Wolskich przy Grójeckiej 77
ukrywała się grupa Żydów. Zginęli tu wszyscy w 1944r. Kaliska, Barska, Wawelska prze‚
szły do historii jako reduty osłaniające stolicę w pierwszych dniach sierpnia 44. Przy
Bitwy Warszawskiej zestrzelono całą załogę Liberatora. To tylko z pozoru zwyczajne adresy.
Listopad to szczególny czas. Wspominamy najbliższych zmarłych, obchodzimy
Święto Niepodległości Rzeczpospolitej. Pamiętajmy o jej najcichszych bohaterach.
Magdalena Hartwig

29 września w Bibliotece dla Dzieci
i Młodzieży nr V odbyło się spotkanie
poświęcone setnej rocznicy urodzin Zoﬁi
Wędrychowskiej-Papuzińskiej, od 1994 roku
patronki biblioteki. Spotkanie było okazją do
przypomnienia tej niezwykłej postaci: wybitnego pedagoga, społecznika, bibliotekarki
dziecięcej, o wyjątkowych zdolnościach literackich i plastycznych, od 1936 roku kierowniczki założonej w 1927 roku Biblioteki
Wzorowej dla Dzieci (najstarszej warszawskiej
Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży, dzisiejszej
Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr V na Ochocie).
Zoﬁa Wędrychowska–Papuzińska w czasie
okupacji działała w konspiracji i opiekowała
się żydowskimi dziećmi. Aresztowana przez
Niemców i wywieziona na Pawiak, została rozstrzelana 26 kwietnia 1944 roku. Pośmiertnie
Instytut Pamięci Narodowej „YAD VASHEM”
odznaczył ją Medalem Sprawiedliwych wśród
narodów świata.

TEATR OCHOTY
05.11-06.XI
JEST TEŚCIOWA I ZIĘĆ...
CZYLI ZAWIROWANIE PIÓRNONSENSU
09.11-10.11, 23.11-24.11
PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA DO KOBIETY
Irena Jun

i jej studenci: Jakub Wons, Ela Kabara, Przemysław Śmiech.

11.11-13.11 JOHN & MARY
15.11-16.11 ŚLUBY PANIEŃSKIE

Wędrujące wiersze
23 października w Parku Wielkopolskim odbyła się pierwsza akcja artystyczna zatytułowana „Wędrujące wiersze”. Aktorka warszawskiego Teatru Studio
i wykładowczyni stołecznej Akademii Teatralnej – Irena Jun razem z grupą
swoich studentów dzieliła się z przypadkowymi niedzielnymi spacerowiczami najpiękniejszą polską poezją. Przy aktorach recytujących wiersze
Wisławy Szymborskiej, Ewy Lipskiej i Stanisława Barańczaka zebrał się spory
tłumek, a przy scenach z „Pana Tadeusza” ludzie reagowali śmiechem i oklaskami. Artyści zapowiadają kontynuowanie akcji w najbliższych miesiącach
i planują spotkania z poezją w coraz to innych miejscach na Ochocie (red.)

17.11-20.11 SZTUKA
26.11-27.11 NAS TROJE
29.11-30.11 PRZY DRZWIACH ZAMKNIĘTYCH
Pytanie konkursowe:
Podaj imię i nazwisko reżysera spektaklu
pt. „Sztuka” z repertuaru Teatru Ochoty.
Nagrodą jest dwuosobowe zaproszenie
na spektakl 17.11.05 (czwartek).

Na odpowiedzi czekamy 10 listopada,
w godz. 16.00-17.00 pod numerem 822 74 36.
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rozmowa miesiąca

PRZYGODA
Z OJCZYZNĄ
- rozmowa
z Janem Kasprzykiem,
działaczem
ruchu niepodległościowego,
przewodniczącym
Rady Dzielnicy Ochota.

Mieszkańcy Rakowca znają Ciebie
jako aktywnego społecznika, jednak
nie wszyscy wiedzą, że działasz także w
ruchu niepodległościowym. Wymienimy po kolei czym zajmują się: Związek
Piłsudczyków, Towarzystwo Przyjaciół
Instytutów Piłsudskiego Zagranicą,
Związek Strzelecki „Strzelec”, do których należysz.
Od szeregu lat działam w organizacjach,
które odwołują się do spuścizny ideowej
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Związek
Piłsudczyków jest z nich organizacją najliczniejszą i działa na terenie całej Polski. Mam
zaszczyt być jego prezesem od 1998 roku.

w PRL-u Duszpasterstwa Rodzin Legionistów i POW-iaków. Mamy w swych szeregach zarówno weteranów walk o niepodległość z lat II wojny światowej, jak i studentów, harcerzy, strzelców, młodzież gimnazjalną i licealną. Obok organizowanych
przez nas wystaw, konferencji naukowych,
działalności wydawniczej, prowadzimy
także np. obozy sportowe dla młodzieży,
konkursy plastyczne, literackie, recytatorskie poświęcone dziejom polskiego oręża,
czy marsze na szlakach historycznych,
na czele z Marszem Szlakiem I Kompanii
Kadrowej. Sprawujemy także patronat
nad szkołami, które noszą imię Marszałka
i jego żołnierzy.

Z kolei Towarzystwo Przyjaciół Instytutów Józefa Piłsudskiego Zagranicą,
kierowane
przez
szefa Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa
Andrzeja
Przewoźnika, a którego to Towarzystwa
jestem sekretarzem
generalnym, ma charakter dość elitarny
i przede wszystkim
naukowo-badawczy.
Nawiązuje zarówno
do spuścizny Instytutu
Piłsudskiego
z okresu II RP, jak i
przede wszystkim do
dorobku Instytutów
Prezydent Kaczorowski podczas obchodów rocznicy śmierci
Marszałka Piłsudskiego, 12 maja 2005 r.
Marszałka powsta-

Związek powstał w 1989 roku jako
kontynuacja działającego w podziemiu
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łych na emigracji w Londynie i Nowym Jorku. Dążymy do reaktywowania Instytutu
Piłsudskiego w Warszawie.
Pomocne jest tu także współdziałanie
z paramilitarnym Związkiem Strzeleckim
„Strzelec” Organizacją Społeczno-Wychowawczą, której Komendantem Głównym jestem od 2002 roku. Adresatem „Strzelca” jest
młodzież w zakresie wiekowym 16-25 lat.
Czy reaktywacja organizacji takich jak
„Strzelec” ma sens? Drużyny Strzeleckie powstały w Galicji na początku XX
wieku i miały stanowić zalążek przyszłej
armii polskiej. Dziś mamy własną armię
i niepodległe państwo, więc po co tworzyć organizacje paramilitarne?
Nawiązując ideowo do galicyjskiego ruchu strzeleckiego, z którego zrodziły się
Legiony, a później Wojsko Polskie II RP,
staramy się korzystać z dorobku organizacyjnego i programowego Związku Strzeleckiego z okresu międzywojennego, który do
wybuchu II wojny światowej był najliczniejszą (przebĳając nawet liczebnie harcerstwo!)
organizacją młodzieżow ą w Polsce.
Współpracujemy z wojskiem, policją oraz
służbami ratowniczymi. Nasza oferta obejmuje strzelectwo sportowe, obozy survivalowe, kursy udzielania pierwszej pomocy,
jazdę konną, kursy płetwonurków i kursy
spadochronowe. Do tego oczywiście prowadzimy pracę wychowawczą. Przekonujemy, że patriotyzm nie musi być nudny.

rozmowa miesiąca
Czy są jakieś związki Piłsudskiego
i jego współpracowników z Ochotą?
Paradoksalnie, historycznie – nie, współcześnie tak! Związki dotyczą bowiem
Pola Mokotowskiego, które obecnie leży
w granicach administracyjnych Dzielnicy
Ochota. Tu Marszałek przyjmował kilkakrotnie deﬁlady, tu odbyły się warszawskie uroczystości pogrzebowe Marszałka
w 1935 r. 17 maja 1935 roku po nabożeństwach żałobnych w Archikatedrze Św.
Jana trumna z doczesnymi szczątkami Komendanta została usytuowana na lawecie
na Polu Mokotowskim i kilkuse�ysięczny
tłum oddał mu hołd. Przed trumną odbyła
się także deﬁlada, której przewodził gen.
Gustaw Orlicz-Dreszer, a w której wzięły
udział wszystkie formacje Wojska Polskiego od kawalerii i piechoty, po marynarkę
wojenną i lotnictwo. Była to jedna z największych manifestacji patriotycznych
przedwrześniowej Polski. I tu właśnie, jak
wspominają świadkowie, na Polu Mokotowskim, mimo wcześniej wspaniałej słonecznej pogody, rozpętała się burza i spadł
potężny deszcz. Kazimiera Iłłakowiczówna
w swych wspomnieniach nie miała wątpliwości, że „nawet niebo zapłakało nad Marszałkiem”. Z Pola Mokotowskiego trumna
Marszałka została przetransportowana na
Dworzec Główny, skąd przewieziona została do Krakowa. To ostatnie warszawskie
pożegnanie Komendanta pragniemy uczcić
specjalną tablicą pamiątkową na Polu Mokotowskim. Cieszę się, że uchwałę w tej
sprawie przyjęła na październikowej Sesji
Rada Dzielnicy i – jak dobrze pójdzie – tablica zostanie odsłonięta w przyszłym roku.
Ponadto na Ochocie przed wojną mieszkało wielu wybitnych piłsudczyków, żeby
wymienić chociażby literata Juliusza Kadena-Bandrowskiego. Tu także do gimnazjum uczęszczały córki Marszałka Wanda

i Jadwiga, z którą miałem honor i zaszczyt
wielokrotnie się spotykać.
Skąd się wzięła
Twoja fascynacja
Piłsudskim?
Niewątpliwie zaciążyło na tym wychowanie rodzinne. Jestem
synem żołnierza Armii
Krajowej, wnukiem żołDeﬁlada piechoty Wojska Polskiego przed trumną Marszałka
nierza Września, więkna Polu Mokotowskim, 17 maja 1935 r.
szość moich bliskich po
mieczu i kądzieli związana była z nurtem
I wreszcie książki i fotograﬁe na czele z
niepodległościowym. Można powiedzieć, że
sygnowanym przez marszałków Sejmu i
w moim domu Piłsudski „był od zawsze”;
Senatu Walerego Sławka oraz Aleksandra
był uwidoczniony na portretach, pocztówPrystora egzemplarzem Konstytucji Kwietkach, rysunkach. Charyzma Piłsudskiego,
niowej z 1935 roku, kolekcją fotograﬁi z
którą oddziaływał na współczesnych sopogrzebu Marszałka (w tym z Pola Mokobie, porwała także i mnie. Jego droga żytowskiego), czy wreszcie pokaźnym zbiociowa, szczególnie postawa służebna worem prasy międzywojennej. Zresztą znając
bec państwa i narodu, stała się dla mnie
moje hobby wielu przyjaciół obdarowuje
istotnym drogowskazem.
mnie tego typu przedmiotami, które nie
Kolekcjonujesz pamiątki po Marszałku
i Legionach. Co masz w swojej kolekcji?
Moja kolekcja, którą zbieram od mniej
więcej dziesięciu lat, ma przede wszystkim charakter emocjonalny. Zaczynałem
od historycznych autografów i szperając
po różnych antykwariatach, giełdach staroci – szczególnie w Krakowie (cóż, tam
nie było Powstania i wiele rzeczy przetrwało) udało mi się zdobyć prawdziwe
perełki: oryginalny podpis Piłsudskiego
na dyplomie Krzyża Niepodległości, autograf Marszałka Śmigłego-Rydza na legitymacji przyznającej odznakę za zdobycie
Wilna w 1919 roku, dedykację prezydenta
Warszawy Stefana Starzyńskiego dla najlepszej uczennicy jednej z warszawskich
gimnazjów w roku szkolnym 1938/39,
czy podpisany przez gen.
Władysława Andersa w
końcu lat trzydziestych
dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w zawodach
strzeleckich Nowogródzkiej
Brygady Kawalerii.

Do tego przyszła nie
najgorsza kolekcja odznak
i odznaczeń wojskowych
Legionów i II Rzeczypospolitej, z najważniejszym
dla mnie eksponatem
– bezkoronnym jeszcze
orzełkiem z maciejówki
oddziałów
Generałowie WP wnoszą trumnę Marszałka do Katedry Wawelskiej pierwszych
18 maja 1935 r. strzeleckich 1914 roku.

11/2005 OCHOTNIK

mają wprawdzie tzw. wielkiej wartości
rynkowej, ale dla piłsudczyków stanowią
swoiste relikwie.
Nie wszyscy pamiętają dlaczego 11 listopada jest świętem. Czy mógłbyś przypomnieć o co chodzi?
Zapewne jest to w jakimś stopniu pokłosie PRL-u kiedy to święto 11 listopada było
zwalczane. Z wydarzeń historycznych,
które należy z tą datą związać wymienić
można właściwie tylko dwa: jedno o znaczeniu światowym – podpisanie zawieszenia broni między państwami centralnymi
a Ententą, co de facto kończyło I Wojnę
Światową, drugie o znaczeniu narodowym
– przekazanie przez Radę Regencyjną władzy nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu
(11.XI.1918) przybyłemu dzień wcześniej
do Warszawy z niemieckiego więzienia
w Magdeburgu.
Warto zauważyć, że data rozpoczynała,
a nie kończyła proces budowania niepodległego państwa (powstał urząd Naczelnika
Państwa, powołano pierwszy rząd, rozpisano
wybory do Sejmu, trwały walki o granice).
Zresztą przed wojną różne środowiska
miały swoje wizje i daty początku wolności. Piłsudczykom w II RP bardziej znaczący wydawał się dzień 10 listopada – wtedy
w rocznicę powrotu Komendanta składano
mu hołd w Sulejówku czy Belwederze. Dla
narodowców było to nie do zaakceptowania, co powodowało, że większą wagę
przywiązywali do rocznicy konferencji
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rozmowa miesiąca
wersalskiej, a dla socjalistów i radykalnych
ludowców istotniejszą datą było powstanie w Lublinie tzw. rządu Daszyńskiego,
czyli 7 listopada. 11 Listopada jako święto
państwowe (Święto Niepodległości) obchodzony był – dzięki specjalnej ustawie
sejmowej – dopiero od 1937 roku, czyli zaledwie dwa razy! Tak więc 11 Listopada to
data-symbol!
11 listopada to z racji warunków atmosferycznych nieco pochmurne święto. Jak
świętujesz 11 listopada? Jak Twoim zdaniem powinny przebiegać jego obchody?
Lepiej by było zapewne, abyśmy w 1918
roku odzyskali niepodległość wiosną, która „lepiej nastraja”. Ale faktów, pór roku
i pogody nie zmienimy. Wydaje się jednak,
że istota problemu w świętowaniu 11 Listopada leży w czymś innym niż pogoda.
W Polsce panuje, niestety, przekonanie,
że to co patriotyczne musi być smutne,
więc młodzi ludzie często uciekają, gdy
słyszą słowo „święto patriotyczne”. Kojarzy im się ono bowiem z nudną akademią,
gadającymi głowami, smutkiem i płaczem!
To święto jest akurat świętem sukcesu Niepodległości, nie ma więc żadnego powodu,
aby przy jego okazji ronić łzę.
Marzy mi się, aby 11 Listopada – mimo
często niesprzyjającej pogody – miał obok
swej naturalnej części obchodów oﬁcjalnych też elementy radosne, rodzinne:
festyny, koncerty, konkursy. Mówiłem już
o tym wcześniej: musimy przekonać nie
tylko młodzież, ale i starszych, że patriotyzm w wolnej Polsce nie musi być cierpieniem; że patriotyzm to PRZYGODA
Z OJCZYZNĄ!
Obok historii Twoją drugą wielką pasją jest aktorstwo. Opowiedz o swoich
związkach z teatrem.
Wszystko zaczęło się na Ochocie, gdzie
jako uczeń szkoły podstawowej miałem
zaszczyt być wielokrotnym laureatem konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka” organizowanym przez Państwa Machulskich w Teatrze Ochoty. I to wciągnęło!
Pamiętam jak podczas pobytu z rodzicami
na wczasach w Kołobrzegu jako mały chłopak deklamowałem bodajże „Gąskę Balbinkę” przed niezapomnianym Zagłobą z „Potopu”, Kazimierzem Wichniarzem, notabene
też mieszkańcem Ochoty. Powiedział mi
wtedy: Uważaj, bo to jest strasznie uzależniający zawód, to bakcyl. Dodał przy okazji,
że łatwiej być górnikiem niż aktorem. Było w
tym zapewne nieco przesady, ale...
Dwadzieścia lat temu stanąłem po raz
pierwszy na deskach „prawdziwego teatru”, grając role dziecięce w Teatrze Pol-

6

skim i Teatrze Rozmaitości. Swoje pierwsze
kroki stawiałem pod
okiem mistrzów sceny:
Kazimierza
Dejmka
w „Żywocie Józefa”,
Jana Englerta w „Kordianie”, czy obecnego
prezesa ZASP – Ignacego
Gogolewskiego
– w „Gałązce rozmarynu”. I wtedy zaczęły
się poważne marzenia
o teatrze. Jednak ostatecznie studia na WyJan Kasprzyk (z lewej) w roli adiutanta Marszałka obok
dziale
Historycznym
Janusza Zakrzeńskiego w widowisku „Pasjanse Pana Marszałka”
Uniwersytetu Warszawskiego wygrały ze szkołą teatralną, a aktorstwo pozostało dla mnie jedynie i aż pasją,
hobby uprawianymi amatorsko. Myślę, że
aktorstwo w tej formie daje odprężenie i
pewne poczucie dystansu, nie wypala tak
strasznie jak wykonywanie go zawodowo.
Jest przemiłą odskocznią od codziennych
obowiązków.
Mam na swoim koncie blisko 40 ról,
z których najmilej wspominam nagrodzoną na festiwalu w Krakowie rolę Adama
w „Bracie naszego Boga” Karola Wojtyły,
Poety w „Weselu” Wyspiańskiego, księcia
Poniatowskiego w „Majowej jutrzence”,
czy udział w kabarecie „Moje wielkie odkrycie” według tekstów Mariana Hemara.
Każda rola daje mi zawsze ogromną satysfakcję, uwielbiam dreszczyk emocji przy
pracy nad nią i w czasie jej prezentacji. Na
szczęście mam możność czynienia tego
w różnych miejscach: od Sceny Młodzieży
Katolickiej przy Paraﬁi Opatrzności Bożej
na ul. Dickensa poprzez Centrum Estradowe Galerii Porczyńskich, czy wreszcie
w formie impresaryjnej, gdzie do chwili obecnej mam zaszczyt występowania
u boku gwiazd polskiego teatru: Janusza
Zakrzeńskiego, Jerzego Zelnika, Ignacego Gogolewskiego, Jerzego Molgi i wielu
innych. Obecnie wspólnie z Januszem Zakrzeńskim i Grażyną Barszczewską pracuję nad spektaklem, który łączy moje dwie
pasje: historyczną i teatralną – nad „Pasjansami Pana Marszałka” Magdaleny Ciesielskiej, gdzie wcielę się w postać majora Lepeckiego – adiutanta Józefa Piłsudskiego.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Monika Bończa Tomaszewska
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Rada i Zarząd Dzielnicy Ochoty
m. st. Warszawy
oraz Proboszcz Paraﬁi św. Jakuba
zapraszają:

87 ROCZNICA
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopad (piątek) godz. 14.00
kościół św. Jakuba Apostoła
ul. Grójecka 38 (plac Narutowicza)
Koncert pieśni patriotycznych
w wykonaniu
Warszawskiego Chóru
Żeńskiego „Harfa”
pod dyrekcją Janusza Dąbrowskiego.
Jolanta Janucik – sopran
akompaniament – Ewa Goc
Koncert poprzedzi uroczysta
Msza Święta o godz. 13.00.
Po koncercie nastąpi złożenie
kwiatów pod pomnikiem
Gabriela Narutowicza I Prezydenta RP.

OKO
Pewnego jesiennego poranka klasztorna rutyna u ojców Dominikanów przy ul. Freta została zakłócona. Ekipy techniczne od kilku godzin wyładowywały masy sprzętu, po kościelnej posadzce
wiły się kilometry kabli, rozstawiano tajemniczo wyglądające
urządzenia. Ojcowie Dominikanie z wielką radością udostępnili
nam swój kościół w czasie Tygodnia Kultury Chrześcĳańskiej,
ale tego się raczej nie spodziewali. Koncert muzyki chrześcĳańskiej kojarzy się z grupką młodzieży, która coś skromnie brzdąka na gitarach. Nasi gospodarze nie bez obaw czekali co będzie
dalej, co się stanie jak te „piekielne konstrukcje”, jak powiedział
jeden z ojców, zaczną działać.
Zadziałały wieczorem. Kościół wypełniło światło i muzyka. Roztańczona publiczność
nie kryła zdumienia. Modlitewna muzyka wsparta mocą techniki dały piorunujący efekt.
A nasi przyjaciele Dominikanie z radością patrzyli na swoją odmienioną świątynię.
Doświadczenia zebrane w czasie Tygodnia Kultury Chrześcĳańskiej utwierdziły mnie
w przekonaniu, że połączenie środków rodem z MTV z mocnym, zakorzenionym w
wartościach przekazem daje niesamowite rezultaty.
Korzystając z okazji chciałabym podziękować tym, którzy wsparli naszą imprezę. Honorowym patronom, Arcybiskupowi Sawie (Kościół Prawosławny), biskupowi Markowi
Izdebskiemu (Kościół Ewangelicko-Reformowany), biskupowi Januszowi Jaguckiemu
(Kościół Ewangelicko-Augsburski) oraz biskupowi Piotrowi Jareckiemu (Kościół Rzymsko-katolicki), a także Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu.
Naszym partnerom, którzy współtworzyli Tydzień: Ojcom Dominikanom, a w szczególności przeorowi Tomaszowi Zamorskiemu, ks. Henrykowi Bartuszkowi, proboszczowi
paraﬁi św. Jakuba Apostoła, ks. Włodzimierzowi Nastowi, proboszczowi paraﬁi ewangelicko-augsburskiej św. Trójcy, Bibliotece Narodowej, Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II.
Chciałabym również podziękować dyrektorowi stołecznego Biura Kultury, pani
Małgorzacie Naimskiej, bez której poparcia impreza nie doszłaby do skutku.
Magazyn Sztuk to 100 m2 skoncentrowanej twórczej energii, z której mogą czerpać
wszyscy artyści, niezależnie od tego, czy ukończyli Akademię Sztuk Pięknych, czy dopiero stawiają pierwsze kroki. Takiego miejsca w Warszawie do tej pory nie było. Liczymy
na to, że w ciągu roku Magazyn Sztuk, pod kierownictwem Joanny Sułek-Malinowskiej,
rozrośnie się o kolejne pomieszczenia, a mocy będzie przybywać. To wszystko jest po
części zasługą Jacka Malinowskiego, któremu należą się wielkie podziękowania za pasję,
którą włożył w powstanie tego energetycznego miejsca.
Monika Bończa Tomaszewska
dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty

Chór Ochotników
Ośrodek Kultury Ochoty
ogłasza zapisy do chóru.
Przesłuchania dla osób
dorosłych odbywają się
poniedziałki: 17.00-18.00
czwartki: 18.00-19.30 w OKO.
Chór pod kierunkiem
Iwony Pastwy-Zarychty będzie się
specjalizował w szerokim repertuarze,
od klasyki po negro spirituals.

Wszystkich chętnych
gorąco zapraszamy!

KONKURS
Pytanie konkursowe:
Gdzie znajdowała się
przed wojną ﬁlia kawiarni
Ziemiańskiej?
Na odpowiedzi czekamy
9 listopada, w godz. 16.00-17.00
pod numerem 822 74 36.
Nagrodą jest zaproszenie do
Dominium Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24.
Czeka na Państwa 5 darmowych
zaproszeń o wartości 40 zł. każde.
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.

FILTROWA
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OKO

II Piknik Polowy
już za nami...

2

października 2005 spotkaliśmy się na
Polu Mokotowskim w Warszawie.
Nie była to tak naprawdę ani impreza rekonstrukcyjna ani zlot pojazdów wojskowych.
Spotkanie miało charakter popularnego
festynu dla „ludności cywilnej” a więc:
bungee, dmuchane pajacyki, wata cukrowa, kolorowe wiatraczki, popcorn i lody...
Pomiędzy tymi przyjemnościami znaleźli
jednak swe miejsce poważni rekonstruktorzy, którzy pokazali publiczności nie mającej do tej pory pojęcia, że coś takiego jak
rekonstrukcja historyczna istnieje... Wiele
osób, które traﬁło na festyn przypadkowo,
nie kryło zainteresowania i zauroczenia rekonstrukcją. I o to właśnie chodziło !!!
Nasz portal internetowy www.militarni.pl
objął patronat internetowy nad imprezą.
Środowisko rekonstruktorskie pojawiło
się w licznym gronie – na Polu zaprezentowali się: Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Pomerania 1945”, GRH „Najkrótszą
drogą”, GRH „Cytadela”, GRH „Żelazny
Orzeł”, GRH „Kotwica” GRH „101 Airborne”, GRH „Zgrupowanie Radosław”.
Skromne (niestety) reprezentacje wystawiły grupy GRH „LWP1944-45” SRH „Wrzesień 1939” i GRH „Kalina Krasnaja” z radiostacją RD115ZMT na podwoziu samochodu terenowego UAZ 452.
Największą i najbardziej widowiskową
dioramę zaprezentowała Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Recon 29”. Obóz z
czasów wojny w Wietnamie, trzeba przyznać, robił wielkie wrażenie i cieszył się
ogromnym zainteresowaniem widzów.
Dbałość o szczegóły rekonstrukcji była
„powalająca”, nawet zgniecione puste
paczki po papierosach były „z epoki” !!!

fot. Krzysztof „bez ksywy” Wasil.
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Blisko osiem tysięcy osób, które przewinęło się przez cały czas trwania festynu mogło podziwiać pojazdy wojskowe
z prywatnych, indywidualnych kolekcji,
oraz te zaprezentowane przez kluby kolekcjonerskie Willys Jeep Club Polska
i Stowarzyszenie Historyczne „Campus”.
Atrakcją – szczególnie dla „małoletnich”
były przejażdżki Oplem Blitz-em, z okresu
II wojny światowej, Willysami i wojskowymi niemieckimi motocyklami. Wielki entuzjazm publiczności wzbudził nasz kolega
– „Miron” występujący w barwach „Recon
29” swoim MP-olskim Willysem, którego
„wyprowadzał na spacer” ( dla tych co nie
widzieli: kierowca szedł obok samochodu,
a pojazd z pustym lewym fotelem grzecz-
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nie podążał za nim – to taka sztuczka, którą można wykonać jedynie samochodem
terenowym z poprzedniej epoki).
Dla tych, którzy nie interesują się motoryzacją organizator przygotował popisy
grup rycerskich, różnego typu „śpiewogry” czy „inscenizacje taneczno wokalne”.
Atrakcji było wiele i każdy z „cywili” mógł
znaleźć coś dla siebie. Ogromną popularnością cieszyły się stoiska handlowe, na
których można było znaleźć niepowtarzalne pamiątki z „Pola Mokotowskiego”.
Tłumy gromadziły się w miejscach, gdzie
stacjonowały „ruszty z padlinką” i „kĳe
z browarkiem”.
Moglibyśmy wiele mówić o walorach
edukacyjnych i historycznych imprezy,
ale jak pokazało życie największym zainteresowaniem cieszyła się grochówka po
złotówce za porcję! Zupka była nie byle
jaka – już od 10 rano w monstrualnych rozmiarów kotle mieszczącym kilka tysięcy
litrów kucharze warzyli „od zera” potężną
porcję tego specyﬁku. Na palenisku spłonęło ponad półtorej tony drzewa. Do zupki
dodano ponad 400 kg. ziemniaków! W sumie wydano więcej jak 5 tysięcy porcji !!!
Kucharze strawę dobrze uwarzyli – choć
trwało to nieco dłużej niż planowano – grochówka była smaczna, kociołek subtelny,
łyżeczką do mieszania zupy musiało poruszać dwóch osiłków, a kolejka chętnych
mierzyła kilkaset metrów! Szkoda tylko,
że w zupie nie znalazło się więcej kiełbasy
– tak ze 200 – 250 kg więcej... Eh.. dużo by
gadać... było swojsko, fotografowano nas
jak „mauuuupy w cyrku” – towarzystwo
się cieszyło, była „kupa luda” i wszyscy
(no prawie... bo jeszcze się taki nie narodził
co by wszystkim dogodził) bawili się „superszo”. Podsumowując – było fajnie, na
luzie i bez spinania się – po prostu piknik.
Zgodnie z założeniem Piknik Polowy był
imprezą mało związaną z „ortodoksyjnym
duchem rekonstrukcji historycznej”, ale za
to popularyzował „temat” wśród gawiedzi... a dzięki temu w następnym sezonie,
będziemy mieli więcej widzów, a może i
w nasze szeregi dołączą kolejni fascynaci.
Wielkim pozytywem tego festynu było to,
że kilka, a może kilkadziesiąt osób dowiedziało się, że w taki właśnie sposób można
uczyć się historii, a może choć jeden z nich
dzięki temu nie wykręci się „na lewo” od
wojska....

Artur „Nietoperz” Gaca
Portal Militarno-Historyczny
www.militarni.pl

sylwetka
Idźcie pod prąd!
– rozmowa
z Darkiem Malejonkiem
liderem grupy
Maleo Reggae Rockers
Rozmawiamy podczas Tygodnia Kultury
Chrześcijańskiej, w ramach którego wystąpiłeś ze swoim zespołem Maleo Reggae Rockers. Na koncert przyszły tłumy
młodzieży. Chcę Cię zapytać o pokolenie
JP II. Czy rzeczywiście takie zjawisko istnieje, czy jest to tylko twór medialny?
Istnieje, ale nie jest związane z przedziałem wiekowym, ale z pewną wrażliwością,
z pewną formacją duchową. To pokolenie
było przecież widoczne w czasie ostatnich
dni Jana Pawła II i po jego śmierci. Ludzie
w sposób spontaniczny byli razem ze sobą.
Warszawa była innym miastem. To był slajd

pich rzeczy i błędów w wychowaniu. I tu najważniejsze
jest, aby być prawdziwym,
aby nie być faryzeuszem,
żeby umieć przyznawać się
do swoich błędów, umieć
wybaczać i umieć prosić
o wybaczenie dziecko! Nigdy
nie miałem zamiaru zamykać dzieci w „złotej klatce”
naszego prywatnego świata
– to jest bez sensu, bo dziecko
prędzej czy później zderzy się
z rzeczywistością, która jest poza światem,
w którym żyje w domu, w swoim środowisku. Takim pierwszym zderzeniem jest zawsze szkoła, gdzie większość dzieci nie ma
nic wspólnego z wiarą, z Bogiem. Ale tylko
w takich sytuacjach, kiedy dziecko spotyka się z tą stroną inną, może dokonywać
wyborów, reagować na te sytuacje. Oczywiście pewnych granic nie przekroczę, np.
nie puszczę ich na ﬁlmy,
które są powyżej ich bariery wiekowej.
Cieszę się, że moja najstarsza córka jest we wspólnocie neokatechumenalnej,
gra tam na gitarze. Tam
ładuje swoje akumulatory.
Wspólnoty to powrót do
pierwotnego chrześcĳaństwa. Nie ma w nich anonimowości.

cywilizacji miłości, o której papież zawsze
mówił. Okazało się, że jest możliwe takie
życie. Utożsamianie się z pokoleniem JP II
oznacza ciągłe nawracanie się, kierowanie
się śladami Jana Pawła II, jego nauką. Na
mnie zawsze najważniejsze wrażenie robiły słowa papieża: nie lękajcie się! Idźcie
pod prąd! Zawsze jak to mówił, miałem
wrażenie, że mówi do mnie: Nie lękaj się,
Chrystus żyje, jest jeszcze inne życie.
Papież starał się kształtować młodzież
poprzez dialog. Rozmawiał z nią jak
przyjaciel. Ty jesteś ojcem trójki dzieci.
Jak starasz się je wychowywać, aby
w świecie często pozbawionym wartości i zasad nie zgubiły właściwej drogi?
Jesteśmy z natury ssakami, a wszystkie
ssaki uczą się naśladując swoich rodziców.
Trzeba być takim wzorem dla dzieci, żeby
one mogły się od nas uczyć. Trzeba być takim świadectwem dla nich, żeby nie miały
wątpliwości, w którą stronę iść. To oczywiście nie jest takie proste, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami i robimy mnóstwo głu-

Od lat jesteś wierny muzyce reggae...
Muzyka reggae niesie w sobie tajemnicę. Każdy z muzyków gra coś innego,
a wszystko razem łączy się w jeden puls, jeden rytm. Kiedy zacząłem słuchać tekstów
Marleya – to był pierwszy wykonawca reggae, którego słyszałem – po raz pierwszy
zacząłem odkrywać duchowość, pojmować, że jest coś więcej, niż rzeczywistość
widziana oczyma. Dzięki
tej muzyce łatwiej było mi
później otworzyć się na
chrześcĳaństwo. Pochodzę
z rodziny niewierzącej,
trudno mi było wcześniej
odkryć duchowość.

Pamiętam jeszcze kolejkę EKD, którą jeździłem na weekendy za Otwock z moim
tatą. Teraz po latach znowu wróciłem na
Ochotę, na Grójecką dla odmiany, ale blisko tego miejsca, gdzie się urodziłem. Na
nowo odkrywam Ochotę, bardzo ją lubię.
Może nie jest to najpiękniejsza dzielnica,
ale ma klimat i życie tu jest przyjemne. Pod
nosem mam bazar, jeden z najlepszych bazarów w całej Warszawie – Halę Banacha.
Ceny są tu świetne, można sobie pogadać z
tymi, którzy handlują. Oni już pamiętają co ja
lubię, doradzają, nie tak jak w supermarkecie. Uwielbiam taki bazarowy klimat. Zaczynam też ostatnio śledzić historię Ochoty. Tutaj gdzie rozmawiamy (knajpka przy skrzyżowaniu ul. Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej
- red.) przed wojną była właściwie wioska.
Warszawa kończyła się na ulicy Kopińskiej,
a tu były pola. Osiedla nowe są bardzo fajne,
ale ja wolę tę starą Ochotę i dobrze się tu czuję.
Nad czym teraz pracujesz?
Na razie koncentruję się na nagrywaniu płyty
z Maleo Reggae Rockers, na której znajdą
się bardzo zróżnicowane rytmy, od reggae
korzennego po najbardziej nowoczesne.
W grudniu powinien się ukazać kolejny
krążek 2TM2,3, nad którym pracuję razem
z Litzą i Budzyńskim. A na przyszły rok
zapowiadam nowy album „Arki Noego”.
Rozmawiała Joanna Rolińska
Zdjęcia: www.maleo.pl

Od dzieciństwa jesteś
bardzo związany z Ochotą.
Tu się urodziłem i do siódmego roku życia mieszkałem w jednym z bloków
przy skrzyżowaniu Kopińskiej i Szczęśliwickiej.
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Pierwszy od lewej Darek Malejonek.
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Tydz ień Kul tu r y Ch r ześcijańsk iej
Nawiązując do wieloletniej tradycji
Ośrodek Kultury Ochoty postanowił
wskrzesić w tym roku coroczny, jesienny Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W bogatym i różnorodnym programie
Tygodnia znalazły się koncerty, wystawy, projekcje ﬁlmowe skierowane do
widzów w różnym wieku i o różnych
upodobaniach artystycznych. Prezentacja artystów czerpiących inspirację
z szeroko pojętej kultury chrześcijańskiej
zadecydowała o ekumenicznym charakterze imprezy. Mamy nadzieję, że reaktywowany Tydzień Kultury Chrześcijańskiej stanie się w najbliższych latach
corocznym gościem na kulturalnej
mapie Warszawy.

10
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Ośrodek Kultury Ochoty jest wydawcą
Antologii Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego poświęconego osobie Jana
Pawła II „Gdy myślę Ojczyzna”. Konkurs
ogłaszaliśmy na łamach „Ochotnika”
kilka miesięcy temu. „Pokłosie konkursu
w przyszłości stanie się cennym źródłem
informacji dla historyków i socjologów,
śledzących i opisujących obraz Polski
zarówno w latach stanu wojennego, jak
i dziś, gdy dotykają nas bolesne skutki
transormacji.” – pisze we wstępie do Antologii Marta Berowska.
Jury nagrodziło nadesłane prace w
kategorii młodzież: I nagroda: Dominika
Słowik, II nagroda – Aleksandra Maria
Kil, III nagroda – Aleksandra Domińska,
Joanna Aleksandruk, i w kategorii dorośli: II nagroda: Rafał Jaworski, J. D.,
III nagroda – Bogumiła Rostkowska,
Jędrzej Morawiecki. Nagrody wręczono
22 października podczas Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, na uroczystym koncercie „Pamięci Jana Pawła Wielkiego”
w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II.

Laureaci konkursu.
Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
fotografował Rafał Nowak.
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Poplenerowe wspomnienia
z Danii – zaczarowanej
wyspy Aero

Dzieląc się z państwem wrażeniami
pragniemy również wyrazić serdeczne
podziękowania za umożliwienie nam tylu
wspaniałych przeżyć. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego pleneru w tak uroczym zakątku świata.

P

lener malarski sekcji plastycznej
„VENA” z Klubu Seniora Baśniowa
zorganizowany w dniach 11-18.09.05
na malowniczej duńskiej wyspie Aero
okazał się prawdziwą ucztą duchową.
Samochód Ośrodka Kultury Ochoty
zawiózł nas do miasta Aeroskobing, które wygląda tak, jakby czas zatrzymał się
w XVII wieku. Małe kolorowe domki urzekają przybyszów swoim wyglądem. Zdobione są misternie wykonanymi okuciami
i romantycznymi latarenkami. Nie mają
ogrodzeń, a jeżeli już to tylko okalają je
ładnie przycięte żywopłoty. Nastrój uzupełniają rosnące przed nimi w donicach
kwiaty, malowane kamienie oraz płonące w kagankach świece. Okna domków
z wieloma małymi szybkami dekorowane
są różnymi ﬁgurkami, świeczkami, kwia-

Nauczycielka malarstwa Susanna Greve
demonstruje technikę akwareli.

Przed szkołą: polskie malarki z duńskim
dyrektorem Thomasem Bundgaardem.

tami, nie mają jednak ﬁranek. Nie wolno
tu instalować anten telewizyjnych. Przed
domami stoją metalowe stoliki z krzesełkami lub śliczne, białe ławeczki z oparciami.
Trawniki zadbane, przystrzyżone – czysto,
cicho, zielono i pięknie. Nikt nie zamyka
drzwi na klucz i nie przypina na łańcuch
stojących rowerów – znać, że o złodziei tu
trudno. Z naszej wyspy można było oglądać także sąsiednie wysepki i morze, które
zdawało się mieć inny kolor – raz nawet
o zachodzie słońca było różowe.
Ludzie cisi, życzliwi, pozdrawiają każdego, słowem bajka – raj dla malarzy. Poznaliśmy przemiłą panią prof. Suzanę,
która uczy w miejscowej szkole. Udzielała nam wskazówek i porad – udostępniła
pracownię malarską. Zaprosiła nas także
do swego pensjonatu na kolację, a jej mąż
zorganizował wycieczkę łodzią wokół pobliskich wysepek.

Pani Danucie Jampolskiej – naszemu tłumaczowi i wspaniałemu organizatorowi
– Danusiu kochamy Cię! Pani Joannie
Sułek-Malinowskiej – naszej profesor –
naszej Asi – za cierpliwość, cenne wskazówki i rozwĳanie malarskich pasji. Panu
Jarosławowi Grzegrzółce za troskę i opiekę
w podróży i w czasie pobytu na wyspie.
Szczególne podziękowanie za umożliwienie wyjazdu grupie „VENA” na plener
do Danii składamy pani Monice Bończa
Tomaszewskiej – Dyrektorowi Ośrodka
Kultury Ochoty.
Z wyrazami szacunku
– malarki z sekcji „VENA”
Klubu Seniora „BAŚNIOWA”

Gdy padał deszcz
malowałyśmy w szkolnej pracowni.

1 października odbyło się otwarcie Europejskiej Akademii Tańca.
W ramach projektu EAT Open Project podczas bezpłatnych, otwartych warsztatów
tanecznych instruktorzy prezentowali najciekawsze techniki taneczne,
a uczestnicy mieli szansę spróbować swoich sił w tańcu i zapoznać się z naszą
ofertą. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia
z tańca współczesnego, Capoeiry i Flamenco.
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Ośrodek Kultury Ochoty zaprasza na koncerty studentów AERO FOLKEHOJSKOLE z Danii.
Aero Folkehojskole jest szkołą artystyczną dla osób powyżej 18 roku życia kształcącą w zakresie
muzyki, śpiewu i teatru. Obecnie kształci się tam również pięciu stypendystów z Warszawy.
Podczas występów zaprezentują się zespoły grające jazz, pop/rock oraz grupa wokalna śpiewająca
utwory rockowe, popowe, country oraz R&B.
3.XI (czwartek) godz. 21.30 – Klub Muzyczny „Indeks” ul. Krakowskie Przedmieście 24
4.XI (piątek) godz. 20.00 – Pub „Nora” ul. Krakowskie Przedmieście 20/22
Wstęp na koncerty jest wolny.
Młodzi aktorzy zaprezentują 45 minutowe przedstawienie teatralne
pt. „Co zamierzasz zrobić?”. Tekst sztuki to fragmenty różnych utworów czterech autorów:
Samuela Becketta, Sandra Key Alberga, Klausa Rifbjerga i Jespera Jensena. Sztuka opowiada
o snobizmie, lenistwie, rasizmie, ignorancji, głupocie i tęsknocie za miłością.
Zespół teatralny liczy 14 duńskich
i polskich aktorów.
Przedstawienie będzie w języku
angielskim.
Prezentacja zespołu teatralnego
z AERO FOLKEHOJSKOLE:
3.XI. godz. 13.00
– XIV Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Staszica
ul. Nowowiejska 37a
4.XI. godz. 12.50
– XLVIII Liceum Ogólnokształcące
im. E. Dembowskiego
ul. Szczęśliwicka 50/54

21.11. poniedziałek Magazyn Sztuk, ul. Filtrowa 62
godz. 10.00-14.00 PISANIE IKON
warsztaty prowadzi Małgorzata DAWIDIUK
godz. 18.00 ŹRÓDŁA – Koncert inauguracyjny,
uroczyste otwarcie festiwalu z udziałem
JARKA ADAMÓW oraz zespołu MUZYKA Z DROGI
i DAUTENIS
22.11. wtorek Magazyn Sztuk ul. Filtrowa 62
godz. 10.00-14.00 PISANIE IKON
warsztaty prowadzi Małgorzata DAWIDIUK
22.11. wtorek Dom Kultury „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 16.30 Projekcja ﬁlmu
„WARSZAWSCY VLEPKARZE”
reż. Dobromir Habiera
godz. 18.00 ŹRÓDŁA cd. koncert z udziałem
KAPELI ZE WSI WARSZAWA i gości
23.XI środa Dom Kultury „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz.12.00 Festiwal Twórczości Dzieci Romskich
stypendystów konkursu MSWiA
– koncert laureatów
– otwarcie wystawy fotograﬁi Grażyny Markowskiej
i wystawy prac plastycznych Krzysztofa Gila
godz. 18.00 ZRODZIŁ MNIE LAS… – spektakl
na podstawie wierszy Bronisławy Wajs Papuszy
w wykonaniu zespołu PARNI LULUDZIORI

WSTĘP WOLNY!!!
...a oto reakcja studentów na wieść o przyjeździe do Polski

Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele!

cjach muzycznych zespołu Rzepczyno
i Zero-85. Dobrą zabawę gwarantują zespoły Redlin i Zakopower.

Miło nam będzie spotkać się z Wami
w jesienne wieczory na tegorocznej edycji
Interdyscyplinarnego Festiwalu Etniczne
Inspiracje Wspólnota w Kulturze 2005.

Koncertom towarzyszyć będą warsztaty pisania ikon i prezentacje filmów reżyserów młodego pokolenia zainteresowanych folkiem.

Cel tych spotkań jest niezmienny od 14 lat:
poznanie tożsamości kulturowej własnego
kraju i innych narodów poprzez muzykę.

Przygotowaliśmy też ofertę specjalną:
23 listopada zapraszamy na spotkanie z
Romami. Olsztyński zespół Gadziów i Romów – Parni Luludziori zaprezentuje spektakl muzyczno-poetycki w oparciu o wiersze największej romskiej poetki – Papuszy
– Bronisławy Wajs.

Festiwal rozpoczniemy prezentacją zespołów zajmujących się muzyką źródeł.
Zapraszamy na koncerty Jarka Adamów, zespołu Muzyka z Drogi, Dautenis, Kapela Ze Wsi Warszawa. Ciekawe
propozycje koncertów, odmienne od dotychczas prezentowanych na festiwalu,
przygotowały zespoły Yerba Mater i The
Globetro�ers. Niespodzianki muzyczne
szykuje kwartet smyczkowy Grupa
Mo Carta. Rockowe brzmienie, energię
i radość odnajdą Państwo w propozy-

XIV
INTERDYSCYPLINARNY FESTIWAL
ETNICZNE INSPIRACJE
– WSPÓLNOTA W KULTURZE

Na specjalnym koncercie poznamy
laureatów Festiwalu Twórczości Dzieci Romskich, stypendystów konkursu MSWiA.
Wszystkim, którzy wsparli i sﬁnansowali
festiwal w imieniu organizatorów jak i warszawskiej publiczności serdecznie dziękujemy.
Grażyna Zaczek
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24.XI czwartek Dom Kultury „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 16.30 Projekcja ﬁlmu „CHORZY NA FOLK”
reż. Kuba Pietrzak
godz. 18.00 ETNICZNIE NA POWAŻNIE
I NA WESOŁO koncert
z udziałem Grupy MO CARTA i zespołu REDLIN
25.XI piątek Dom Kultury „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz.16.30 Projekcja ﬁlmu „ŚLĘZA – MÓWIĄCA
GÓRA” reż. Anna K. i Krzysztof A.
godz.18.00 MUZYKA Z KRAJU I ZE ŚWIATA
koncert z udziałem zespołów YERBA MATER,
THE GLOBETROTTERS, RZEPCZYNO
26.XI sobota Dom Kultury „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 18.00 ETNO DZIŚ koncert ﬁnałowy
z udziałem zespołu ZERO-85 i ZAKOPOWER
27.XI niedziela Dom Kultury „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 16.00 Projekcje ﬁlmowe raz jeszcze:
– „WARSZAWSCY VLEPKARZE” reż. Dobromir Habiera
– „CHORZY NA FOLK” reż. Kuba Pietrzak
– „ŚLĘZA – MÓWIĄCA GÓRA” reż. Anna K.
i Krzysztof A.
Koncerty poprowadzą
Zygmunt Chajzer i Wojciech Ossowski
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Jazzowa zadymka

L I S TO PA D
Koncerty duńskich zespołów z Aeorskobing
WYSTAWA ZBIOROWA
MALARSTWA, GRAFIKI I CERAMIKI
PRACOWNI PLASTYCZNYCH OKO
- galeria WODOZBIÓR w Łazienkach Królewskich.
WIECZORY BARDÓW
Recital Mirosława Czyżykiewicza
pt.: Pamięci tych co odeszli”.
”

2-5.XI
5-30.XI
5.XI

Sala widowiskowa OKO.

– wywiad
z Januszem Szromem

Jesteś muzykiem, wokalistą czynnie
uprawiającym swój zawód, ale jednak niezbyt popularnym... To wielka
strata dla żeńskiej publiczności :-).
Jak myślisz czy to jest kwestia repertuaru, w którym się poruszasz?

TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO
O PUCHAR BURMISTRZA OCHOTY

13.XI

Wyjazd zespołu muzycznego do szkoły artystycznej
Byhojskolen w Aarhus (Dania)

13-19.XI

Mam nadzieję, że moje interpretacje różnych znanych piosenek i standardów jazzowych traﬁają jednak do publiczności...,
zwłaszcza tej jej ładniejszej połowy :-)
Zajmuję się mało popularną muzyką...
Staram się śpiewać jazz... i to już od
dłuższego czasu, od 12 lat. Studiowałem
muzykę klasyczną w Krakowie a potem
tzw. rozrywkę w Katowicach. Wcześniej
były oczywiście całe lata „współżycia”
z muzyką na szczeblach ogniska muzycznego, szkoły podstawowej i średniej
szkoły muzycznej... ale tak naprawdę
uważam, że muzyk zaczyna dojrzewać
dopiero w boju, na scenie... długo po
skończeniu szkół.

14.XI

Opowiedz o swojej nowej płycie. Jak
powstawała? Co na niej usłyszymy?

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
Przygotuj się do Andrzejek

SOBOTNIE KONCERTY
W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE:
LEGIONY PIŁSUDSKIEGO W BOJU I W PIEŚNI

6.XI
12.XI

w wyk. Wojciecha Machnickiego,
Michała Muskata, Zbigniewa Brzezińskiego.
Kościół Opatrzności Bożej, ul. Dickensa 5.
wstęp wolny

KONCERT Z CYKLU: WIECZORY JAZZOWE

Andrzej Łukasik - kontrabas,
Adam Wendt - saksofon

DZIECIĘCE SPOTKANIA LITERACKIE
XIV INTERDYSCYPLINARNY FESTIWAL
ETNICZNE INSPIRACJE
– WSPÓLNOTA W KULTURZE
BOHATEROWIE NASZEJ WYOBRAŹNI.
W KRĘGU ANDERSENA...
Wystawa lalek teatralnych (Blue City).

JAZZ W OKO
Recital Milesa Griﬁttha - wokalisty z USA.

19.XI
21-27.XI
25.XI
26.XII
28.XI

Akompaniować będzie zespół w składzie:
Paweł Perliński - piano
Andrzej Łukasik - kontrabas
Kazimierz Jonkisz - perkusja
Sala widowiskowa OKO.

BAL CZTERDZIESTOLATKÓW

Jubileusz Klubu Seniora Baśniowa

KONCERTY 50 MUZYKÓW ZE SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

Byhojskolen z Aarhus (Dania)

Niepubliczna
Szkoła
Wokalna
im. Jerzego Wasowskiego

wokal@oko.com.pl
tel.: (22) 822 93 69
14
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30.XI
30.XI
3.XII

Co do mojej nowej płyty to mogę powiedzieć, że jest to tak naprawdę mój
pierwszy „zapisany” autorski projekt.
Wcześniej oczywiście nagrywałem różne
projekty z moimi kolegami muzykami,
zawsze jednak w charakterze „gościa”
No cóż... chyba spełniłem swoje najskrytsze jak dotąd marzenie... nagrałem całość sam. Tak, to nie żart. Postanowiłem
zostać Zosią-samosią i nie zapraszać na
swój pierwszy solowy materiał żadnego gościa. Płyta jest w całości absolutnie
wokalna. Co oznacza ni mniej ni więcej,
że oprócz tzw. „ludzkiego” głosu nie posiłkowałem się żadnymi instrumentami.
Taki eksperyment a’capella... Trochę to
egoistyczne, wiem.. ale była to raczej taka
próba sił z samą materią. Muzyka przerasta mnie w sposób nieskończenie wielki... boję się „jej”.
I to całkiem serio. Postanowiłem stawić „jej” czoła...
nie wiem, czy wyszedłem z
tej konfrontacji zwycięsko...
mam wiele wątpliwości.
Ocenę tego pozostawiam
potencjalnym odbiorcom.

Mam zaszczyt być gospodarzem wieczorków przy muzyce, organizowanych
przez OKO. To miłe z dwóch powodów.
Po pierwsze to znakomicie, że kierownictwo tej placówki postanowiło „wydać”
trochę pieniędzy na Jazz :-), a po drugie
dlatego, że mam pełną swobodę w doborze zapraszanych artystów. Można
tu posłuchać dobrej muzyki – nie tylko
jazzowej. Ale przyznaję – w jazzowych
okolicach. Ostatnio mieliśmy zaszczyt
gościć prawdziwą legendę polskiej muzyki rozrywkowej, wielkiego Włodzimierza Nahornego. 14. listopada będziemy
gościć Andrzeja Łukasika grającego na
kontrabasie i Adama Wendta grającego
na saksofonie. Andrzej Łukasik to znany i lubiany muzyk, grający jazz
akustyczny. Adam Wendt to ﬁlar znanej i osławionej już od wielu lat elektrycznej grupy jazzowej „Walk a Way”.
Będzie jeszcze cały tabun pięknych
i świetnie śpiewających młodych dam,
adeptek OKO i szkoły muzycznej drugiego stopnia przy ul. Bednarskiej w Warszawie. Zapowiada się niezła jazzowa
zadymka... zapraszamy!
Pracujesz również jako pedagog
w Niepublicznej Szkole Wokalnej na
Ochocie i Studium Jazzowym na ulicy Bednarskiej. Co Ci daje obcowanie
z młodymi adeptami sztuki wokalnej?
Praca z młodymi „napalonymi” na muzykę ludźmi uskrzydla. To fakt, o którym
wiedzą wszyscy pedagodzy. To nie jest
tak, że uczniowie wyłącznie korzystają
z nas pedagogów, ciągnąc z nas ile się da
itd. Co sprytniejsi belfrowie, np. tacy jak
ja, czerpią ze swoich podopiecznych ich
młodzieńczy zapał i energię potrzebną
do twórczej pracy.
Rozmawiała
Iza Puk
fot. M. Karewicz

Jesteś gospodarzem nowego cyklu muzycznego zapoczątkowanego
przez OKO: „Wieczory
jazzowe”. Może opowiesz
na czym będą one polegały, co i kogo będzie
można na nich usłyszeć?
Janusz Szrom
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Cześć Dzieciaki!

Czy wiecie skąd wzięła się nazwa LISTOPAD? Otóż składa się ona z dwóch słów:
liść i opad czyli jest to miesiąc spadających liści. Prawda, że wszystko się zgadza?
Jest to też miesiąc bardzo ważny i radosny dla Polski: 11 XI 1918 roku
zakończyła się I Wojna Światowa a Polska po wielu latach niewoli odzyskała
niepodległość. Dlatego poproście rodziców aby 11 XI wywiesili w oknie
biało-czerwoną ﬂagę, może uda się Wam też odwiedzić Grób Nieznanego Żołnierza
i obejrzeć fantastyczną deﬁladę?
A potem… narysujcie, namalujcie albo ulepcie z plasteliny pracę:
Moje Święto Niepodległości i wyślijcie do redakcji. Najlepsze prace nagrodzimy.
Redakcja

Redakcja
oko.dla.dzieci@oko.com.pl
lub adres redakcji:
ul. Grójecka 75
02-094 Warszawa

Caroll Crocz‛ak (Karolina Kroczak) - dyplomowany instruktor
i choreograf tańca współczesnego (dyplom Instruktorskiego
Kursu Kwaliﬁkacyjnego wyd. przez Ministerstwo Kultury 2003),
studentka wydziału Wiedzy o Kulturze UW.
Tancerka Teatru Tańca Art. Kierownik
artystyczny Europejskiej Akademii Tańca.
Z OKO współpracuje od 2001 roku
(prowadzenie zajęć w Studiu Teatralnym
Hyde Park: tap dance, jazz, taniec
współczesny z elementami wyrazu scenicznego)
Od 2002 r. w ramach projektu
polsko-niemieckiego współpracuje z reżyserem
Bernardem Szulcem i grupą „3 po 7”.
Obecnie prowadzi zajęcia
z tańca współczesnego w Europejskiej Akademii Tańca
jest także choreografem projektu musicalowego SODA.

Doskonała, prosta jak struna sylwetka,
dynamizm i energia. Nie można się pomylić.
To Caroll Crocz‛ak. Zapraszana do projektów
największych teatrów tańca w Polsce
z pasją i sercem angażuje się w prowadzenie
pierwszej w Polsce dziecięcej grupy musicalowej SODA. W pracy choreografa ważne
jest dla niej to co i w jaki sposób można
wyrazić za pomocą tańca połączonego
z elementami gry aktorskiej. Na swoje zajęcia
zaprasza utalentowane dzieci i młodzież, która pragnie się
rozwijać muzycznie, tanecznie i aktorsko, lubi pracować
i chce widzieć na scenie efekty swoich starań.

Przegląd Literacki Twórczości Dzieci i Młodzieży
Ośrodek Kultury Ochoty i Ośrodek Działań Twórczych we Włochach zapraszają dzieci,
nauczycieli i wszystkich zainteresowanych na uroczystą galę kończącą tegoroczną edycję
Przeglądu Literackiego Twórczości Dzieci i Młodzieży. W programie przedstawienie teatralne,
rozdanie nagród, promocja książki złożonej z nagrodzonych i wyróżnionych prac.
Uroczystość odbędzie się 1 XII (czwartek) o godz. 17.00
w Ośrodku Działań Twórczych przy ul. 1 sierpnia 36a.

19.11

Na ulicy awanturników…
- spotkanie z bohaterami książek Astrid Lindgren
Zapraszamy dzieciaki na spotkanie z Pippi, Lottą,
dziećmi z Bullerbyn a także Madiką i jej małą siostrzyczką
w ramach cyklu Dziecięce Spotkania Literackie.
W programie wspólne czytanie książek, gry,
konkursy z nagrodami i mnóstwo świetnej zabawy.
Partnerem spotkania
będzie wydawnictwo
Nasza Księgarnia:

Impreza odbędzie się 19 XI (sobota)
w Ośrodku Kultury Ochoty
w godz. 11.00-13.00.
W trakcie spotkania młodsze rodzeństwo
Sali Zabaw.
serdecznie zapraszamy do 11/2005
OCHOTNIK

Patronat
honorowy:
Biuro
Kultury Urzędu
m. st. Warszawy

PROJEKT
MUSICALOWY SODA
(od 7 do 15 lat)
to pierwsze
w Polsce tego typu
przedsięwzięcie.
U nas to dzieci będą
w całości autorami
powstałego SHOW.
Przez cały rok podczas zajęć z tańca,
śpiewu, plastyki, jak
również w trakcie
warsztatów aktorskich, scenograﬁcznych
i literackich pod okiem
fachowców stworzą
własny niepowtarzalny
musical. To szansa
dla każdego. Szansa
spełnienia marzeń
o profesjonalnym
uczestnictwie
w wielkim wydarzeniu
estradowym.
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