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Ochota
Fundacja „Sztuka Życia” oraz Fundacja im. Mirona Białoszewskiego wraz z Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich, Związkiem Literatów Polskich, Towarzystwem Przyjaciół Ochoty – oddział TPW, Ośrodkiem Kultury Ochoty, DK „Rakowiec”, Biblioteką
m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota, Galerią Myśliwską, Księgarnią Hiszpańską, Galerią „Na Tarczyńskiej”, Galerią Filtry – Źródełko, Fotoklubem RP – Stowarzyszenie Twórców, kwiaciarnią „Altana Kwiatów”, Kawiarnią Bugatti, Hotelem Jan III Sobieski,
Spółdzielnią Hale Banacha serdecznie zapraszają na:

MIRONALIA 2006
11 czerwca (niedziela) godz. 12.00-18.00
ulica Tarczyńska na odcinku od ul. Raszyńskiej do Dalekiej
Program:
TWÓRCY & PASJONACI Z TARCZYŃSKIEJ i OKOLIC podwórko i brama Tarczyńska 5/9
– Wystawa prac mieszkańców Tarczyńskiej i innych ulic warszawskich
ZAUŁEK MIRONA brama i podwórka Tarczyńskiej 11 godz. 12.00-18.00
12.00 In memoriam Małgorzaty Starowiejskiej (1954-2006)
13.00 Twórcza interpretacja twórczości Mirona Białoszewskiego: „tu nie ﬁs i nie harmonia ale dysonans”
– happening, Jednodniowa Grupa Poetycka „Pośladki Mirona”
13.40 „Dzienniki Mirona Białoszewskiego” – relacja A. i T. Sobolewskich. Fragmenty „Dzienników” czyta K. Janczar; „Miron
Białoszewski w ﬁlmie” – wypowiedź Andrzeja Barańskiego
14.20 „Śladami Mirona” – rozmowa Wandy Chotomskiej z Sergiuszem Grudkowskim; „Ballady Rzeszowskie”
Mirona Białoszewskiego interpretuje Krzysztof Janczar; „Żmud” i „Stworzenie świata”
Mirona Białoszewskiego i Ludwika Heringa
15.00 Twórcza interpretacja twórczości Mirona Białoszewskiego: „Osmędeusze”
– monodram Heleny Radzikowskiej, Scena OFF
15.40 „Nowa wiosenna słabocha czyli wiersze antywiosenne” – Teatr Parabuch, występuje Anna Kępna
16.00 „Flirt” wg utworów Mirona Białoszewskiego; występują: Katarzyna Kwiatkowska i Borys Jaźnicki
17.00 „Stachura – Poematy” – Lubelska Federacja Bardów
WYSTAWY:
– Szkice Sergiusza Grudkowskiego z prób i spektaklu „Wieczoru Mirona Białoszewskiego, Ludwika Heringa
i Ludmiły Murawskiej” w „Hybrydach” w 1957 roku (pierwszy pokaz publiczny)
– Dopiski Sergiusza Grudkowskiego do „Było i było” Mirona Białoszewskiego
– Historia „Teatru na Tarczyńskiej”
KANCIAPA STACHURY, brama i podwórko ul. Tarczyńskiej 12
12.30 „Pociąg do Stachury” – koncert Grupy z Aleksandrowa Kujawskiego;
Stachura w Aleksandrowie Kujawskim – Marek Badtke; „Ocalić od zapomnienia”
– ﬁlm o Edwardzie Stachurze – spotkanie Błażejem Górskim (projekcja Księgarni Hiszpańskiej)
13.30 „Stachura prywatny” – wypowiedź Marty Kucharskiej
13.45 Stachura w Orientacji Poetyckiej „Hybrydy” – spotkanie z członkami Orientacji;
„Co mówią o Stachurze” – zdania klasyków i współczesnych – Jan Zdzisław Brudnicki
14.15 „ Życiopisanie” – Henryk Bereza; „Okres – Wszystko jest poezja” – prof. Barbara Czochralska;
„Edwarda Stachury Listy do pisarzy” – Dariusz Pachocki
14.15 „Paryż na Tarczyńskiej” – Michel Deguy w tłum. Edwarda Stachury, w wykonaniu Jacka Dzięgiela
15.30 „Stachura – Poematy” – Lubelska Federacja Bardów
15.50 „Czytamy Stachurę” – Wacław Tkaczuk; „Stachura odkopany” – Romuald Karaś;
„Stachura – dni ostatnie” – Marian Pilot; Wiersze Edwarda Stachury czyta Jacek Dzięgiel
16.30 „Młodzi czytają Steda” – Liceum Jana Kochanowskiego; „Stachura śpiewający” – nagrania Edwarda Stachury
WYSTAWY:
– Wystawa o życiu i twórczości Edwarda Stachury – Biblioteka m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota
INNE:
– konferencja prasowa 05.06.2006 r. (poniedziałek) godz. 12.00 Galeria Myśliwska
– wystawa „Kiczu naszego powszedniego” ze zbiorów Izabeli Malec – Galeria Myśliwska.
– wystawa plakatu – Galeria na Parkanie
– „W ślad za Mironem” – pejzaże rzeszowskie Sergiusza Grudkowskiego
– wystawa akwarel z miejsc pobytu twórcy „Teatru na Tarczyńskiej” – Kwiaciarnia „Altana Kwiatów”
– wystawa Hanny Kotowskiej „Szkice teatralne” – Księgarnia Hiszpańska; ﬁnisaż godz. 17.45
– wystawa „U przyjaciół na Tarczyńskiej” – Galeria Anny i Wojtka Zbytniewskich „Na Tarczyńskiej”; wernisaż godz. 18.30
– „Mironowisko” – nagrania twórców „Teatru na Tarczyńskiej” – Księgarnia Hiszpańska
– „Tarczyńska – ulica muzyków” – Zdzisław Piernik (tuba), Marek Rogulski (kontrabas, trąbka), Tomasz Szwelnik (klawisze)
– kiermasz książek
– gastronomia: Bar Letni Hotelu Jan III Sobieski, Kawiarnia Bugatti

2

15/2006 OCHOTNIK

OCHOTNIK
KONKURS

„Rege - kocia muzyka/Kocia muzyka rege/Miałczy
i utyka/Rege kocia muzyka/Kulawy kocur za pogrzebem/Kocia muzyka rege/Miałczy i utyka/Rege kocia muzyka”. Ten krótki tekst piosenki śpiewanej przez
Korę na płycie pt. „Bella Pupa” nagranej z Pudelsami w 1988 r. jest bardzo zgrabnym ujęciem charakteru jamajskiej muzyki, opierającej się na rozpoznawalnym, właśnie jakby lekko utykającym, powtarzającym się, tanecznym i radosnym rytmie, w który
wplecione są słowa piosenek głoszących potrzebę
wolności i równości wszystkich ludzi.

Pytanie konkursowe:
W którym roku
wieś Ochota
została przyłączona
do Warszawy?
Na odpowiedzi czekamy 22 czerwca
w godz. 16.00-16.10
pod nr: (0 22) 822 74 36

Jacek Podsiadło, którego mieliśmy zaszczyt gościć
w OKO, podczas „Spotkań z poetami” pisał o reggae, że jest to „muzyka jednocześnie mistyczna i taneczna (w reggae połowa psalmów Dawidowych
stała się przebojami). (…) Rastafarianie jak chyba nikt inny potraﬁli „przełożyć”
język Biblii i jej motywy na sytuację współczesnego człowieka. Ot, choćby Babilon, który za ich sprawą zadomowił się także w polszczyźnie jako synonim wrogiego, zniewalającego systemu społeczno-politycznego.” Nic dziwnego, że Reggae
przyjęło się w Polsce akurat w latach 80. Pierwsza była „Brygada Kryzys” potem
„Izrael”, „Daab” i inne. Pamiętam jeszcze, że był festiwal „Róbrege” przyciągający
fanów z całej Polski.
Wydaje się, że Reggae nie zakończyło swojej podróży a język, forma, rytm, przekaz
i pozytywna energia, z których się składa są na tyle uniwersalne i ponadczasowe,
że wciąż pojawiają się wdzięczni kontynuatorzy gatunku. Ostatnio płytę w tym klimacie, zawierającą utwory słynnych twórców jamajskich zatytułowaną „Throw
Down Your Arms” nagrała Sinead O’Connor.
Podczas „Warszawskiego Pikniku Rodzinnego” będzie okazja do wysłuchania
dwóch koncertów z udziałem polskich zespołów reggae: MALEO REGGAE ROCKERS – założony przez Darka Malejonka w 1997 r., grający bardzo radosną muzykę
w nurcie chrześcijańskim i VAVAMUFFIN – powstały w 2003 roku grający muzykę
raggamufﬁn z elementami roots, reggae i dancehall.
Jestem przekonana, że będą się Państwo świetnie bawili. Reggae nikogo nie pozostawi obojętnym. Wystarczy być.
Magdalena Hartwig

Ferdynand Antoni Ossendowski
Wielki polski pisarz, podróżnik i antykomunista doczekał się
upamiętnienia. Na budynku przy ul. Grójeckiej 27,
gdzie Ossendowski mieszkał (zajmował lokal nr 9) zawisła
tablica pamiątkowa poświęcona temu wielkiemu Polakowi.
Inicjatorką akcji jest pani burmistrz Magdalena Pietrzak-Merta,
wybitna znawczyni twórczości Ossendowskiego.
Na uroczystość odsłonięcia tablicy zaproszono m.in. przedstawicieli
młodzieży z ochockich szkół, co budzi nadzieję, że zatarta przez okres
PRL-u pamięć o tym twórcy zostanie przywrócona wśród młodych
ludzi, do których Ossendowski adresował tak wiele swoich utworów.

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.

TEATR OCHOTY – MAJ
31.05-2.06
SZTUKA
3.06-4.06
JOHN & MARY
9.06-11.06
WSZYSTKO NA POKAZ
21.06
JOHN & MARY
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Ochota
uprzejmie informuje, że nasza
dzielnica włączyła się do drugiej
edycji ogólnopolskiej kampanii
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii pn. „Bliżej
siebie – dalej od narkotyków”.
Informacje dotyczące pomocy
dziecku zagrożonemu uzależnieniem lub uzależnionemu, w Dzielnicy Ochota można otrzymać
w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Grójeckiej 53/57,
kl.1 domofon PIK,
tel.: (0 22) 822 56 92
W Punkcie prowadzone są bezpłatne
konsultacje z psychologiem,
terapeutą uzależnień i prawnikiem.

OCHOTNIK
Miesięcznik OCHOTNIK
Wydawca: Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa Adres: ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa, tel. (0 22) 822 74 36, redakcja@oko.com.pl
Redakcja: Joanna Rolińska, Anna Napiontkówna, Gabriela Gab Studio graﬁczne: Dorota Gnat Okładka: fragment okładki Moniki Klimowskiej do książki
„Od bajki do baśni”, wyd. OKO, Warszawa 2006, na której wykorzystano pracę Aleksandry Czerwińskiej – III miejsce w konkursie „Plastyczne Bajania” Reklama: (0 22) 828 48 70 Korekta: Anna Napiontkówna Druk: SERVUS s.c. Warszawa 2006 ISSN 1734 - 5510 wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright © 2005 Ośrodek Kultury Ochoty
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architektura
fot. Paweł Krasiński

Jarosław Zieliński

Barska (cz. 2)

P

4

Z dziejów Ochoty

rzedłużenie Barskiej od ulicy Kaliskiej do ulicy Grójeckiej nastąpiło około 1927 roku, w związku
z parcelacją i zabudową nieruchomości w tym rejonie. Jezdnię wybrukowano
kostką granitową, a chodniki betonowymi
płytami, po obu stronach ulicy rozdzielając oba pasma wąskimi klombami obsadzonymi trawą i drzewami. Oświetlenie
zapewniały wielkomiejskie „pastorałki”.
W nowej konﬁguracji posesja z Domem
Izb Rzemieślniczych św. Antoniego znalazła się w parzystej pierzei nowego odcinka ulicy i otrzymała od tej strony numer 4.
Zadrzewiony teren odcinał od ulicy ceglany mur. Po drugiej stronie w ciągu kilku
lat wystawiono trzy potężne domy spółdzielcze, które swą skalą i modernistycznymi elewacjami bardzo kontrastowały
z lichymi czynszówkami stojącymi w głębi
ulicy. Najwcześniej, w latach 1927-29, zabudowano narożnik z ul. Grójecką (nr 40
od strony tej ulicy, a nr 1 od Barskiej). Powstał tu wielki, pięciopiętrowy, trójskrzydłowy gmach o długiej narożnej elewacji,
zaakcentowanej w narożniku ul. Barskiej
trójkątnym wykuszem. Budynek należał
do spółdzielni „Nasz Dom”, powołanej
do życia przez urzędników Państwowego
Banku Rolnego. Udział własnych funduszy spółdzielców określono na 38%, resztę
pożyczył Bank Gospodarstwa Krajowego.
Urzędnicy tegoż banku zamieszkali w do-

mu nr 5, u zbiegu z ul. Kaliską w latach
1928-29 (proj. F. Sokołowski). W tym przypadku, BGK udzielił ogromnego kredytu
swym własnym pracownikom, w wysokości 1 292 700 zł, co stanowiło 73% kosztów
budowy. Pięciopiętrowy dom uzyskał charakterystycznie uskokowo ukształtowany
narożnik oraz pasma czerwonej cegły, kontrastującej z tynkami i łączącej pary okien.
W budynku przeważały duże mieszkania.
Ze 151 lokatorów siedemdziesięcioro zajmowało lokale o pięciu i więcej izbach, 46
– czteroizbowe, a 35 – trójizbowe.

Ulica Barska 38, 1938 rok

Ulica Barska 3, 1938 rok

Lukę pomiędzy oboma budowlami wypełniono na początku lat 30. niezwykłym
domem spółdzielni „U Siebie”. Kształtem
bardzo przypominał on pobliski budynek
przy ul. Grójeckiej 40A i najpewniej był
dziełem tego samego architekta – W. Nałęcz-Raczyńskiego. Elewacja od strony ulicy kontynuowała na swych skrajach ciąg
pierzei zabudowy, ale w części środkowej
zagłębiała się wcięciem na rzucie połowy
ośmioboku. Uzyskano w ten sposób znaczące przedłużenie frontu domu i lepsze
doświetlenie jego wnętrz. Od strony podwórza jest widoczny „dziób” elewacji,
powstały w efekcie zejścia się pod kątem
prostym ścian usytuowanych ukośnie
względem tylnych elewacji sąsiednich budynków. W obu tych ścianach wprowadzono trójkątne wykusze i w rezultacie całość
przybrała gwiaździsty układ rzutu.
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Na starszym odcinku ul. Barskiej także
powstało kilka budynków. Sprzed 1926
pochodziła kamienica Emilii Wedigier
(nr 22), trzypiętrowa, zwieńczona stromym
dachem z facjatami, krytym łuską blaszaną. W 1925 r. powstała Fabryka Czekolady
„Plutos”, która w latach 1928-29 wystawiła
nowe zabudowania przy ul. Barskiej 28-30,
róg Białobrzeskiej. Tynkowany, przyuliczny, trzypiętrowy budynek o dwóch skrzydłach, miał surowe, modernistyczne formy i duże otwory okienne. Około 1936 r.
powstał na tej posesji budynek piekarni,
projektowany przez W. Koena. W tym samym czasie (1936-37) wybudowano najdalej na zachód wysunięty dom L. Głębickiego i rodziny Mieszkowskich (nr 38, proj.
Jakub Juszczyk). Była to skromna, trzypiętrowa kamienica, z drugą elewacją od strony ul. Szczęśliwickiej.
W 1944 ul. Barska podzieliła los innych
ulic Ochoty. Stare kamienice spłonęły doszczętnie i po wojnie nikt już nie miał zamiaru ich odbudowywać. Bez trudności
natomiast wyremontowano nowoczesne
domy spółdzielcze oraz kamienice nr 38
i nr 22, tę ostatnią już bez mansardowego
zwieńczenia. Przetrwał także Dom św. Antoniego, wszakże również okaleczony, bez
szczytów i z obniżonymi dachami. Pozbawiona najstarszej zabudowy ulica niemal
niczym nie sugeruje swej długiej historii

Ulica Barska 5, 1938 rok

wspomnienia

fot. Rafał Nowak

Małgorzata
Baranowska

Róża ze smalcu

D

Wracam na Ochotę (14)
Chyba już w drugiej połowie lat sześć-

W czasie mojego dzieciństwa szeroka

dziesiątych takie baby z koszami białego

i ciągle ulegająca zmianom, rozbudowu-

sera w płachtach na plecach, albo z bańka-

jąca się Grójecka stawała się rodzajem

mi ze śmietaną, zaczęto nazywać „koman-

centrum naszej dzielnicy. Byliśmy dum-

dosami” ze względu na podobieństwo tej

ni, bo w roku 1950 ukończono nowocze-

„uprzęży” z płachty do wyposażenia ko-

sne na owe czasy kino „Ochota” projek-

mandosa, spadochroniarza.

tu Mieczysława Pipreka. Chyba dopiero
w latach późniejszych droga na Grójecką

la nas, tutaj, Filtrowa wydawa-

Na Filtrowej obok miejsca, gdzie przyby-

ła się główną ulicą. Ale tak na-

wały baby był rzeźnik. I chociaż pewnie nic

prawdę była nią Grójecka. Filtro-

takiego w nim – oprócz kolejek – nie było,

wa, nawet ze swymi sklepami i handlem

ja pamiętam wystawę. Wtedy smalec, jak

ulicznym, to raczej torowisko tramwajów

i marmoladę śliwkową, sprzedawano na

i park. W sumie bardziej stanowiła dro-

wagę, odcinając z wielkich, kilkakilogra-

gę do szkół, niż centrum naszej dzielnicy.

mowych bloków. Taki też blok smalcu stał

Z rogu Asnyka i Filtrowej pamiętam tzw.

u rzeźnika na wystawie, ale już w kształcie

baby. Kobiety, które w wielkich metalo-

rzeźby. Miał na sobie bowiem fascynującą

wych bańkach, przytroczonych na plecach

różę także ze smalcu. Raz widziałam zro-

Nie pozwalano nam się zapuszczać

białymi płachtami związanymi pod szyją

bioną ze smalcu całą świnkę. A co się działo

samym zbyt daleko, a z dorosłymi szło

na gruby supeł, przywoziły ze wsi śmie-

przed 1 Maja! Taki blok smalcu służył do

się tylko coś konkretnego załatwić. Moja

tanę i wąskimi metalowymi, w kształcie

dekoracji. Wtykano w niego chorągiewki

mama jednak chodziła tam gdzieś dalej,

walca z rączką, czerpakami tę śmietanę na-

i czerwone róże z bibułki. Nie jestem pew-

za Wawelską, do koleżanki. Tam już były

bierały dla klientów w ich własne garnki

na czy to wspomnienie z Filtrowej. Ale była

nowe bloki, ale w gruncie rzeczy Grójec-

i słoiki. Śmietana stanowiła niebagatelny

to praktyka raczej powszechna, zwłaszcza

ka była jeszcze ulicą pół wiejską, godną

składnik jedzenia lat pięćdziesiątych.

w dzielnicach peryferyjnych.

wieku XIX

zaczynała się na odcinku między Mochnackiego a Wawelską, gdzie w suterenie
miał swoją, niestety już nieistniejącą,
ciastkarnię i lodziarnię pan Poniewarz,
który podobno ze względu na „błąd ortograﬁczny” w nazwisku, zmienił swój
szyld, a przedtem oczywiście nazwisko,
na Poniewski.

Krzysztof Trawkowski

Spod Hradczan
do Maisons-Lafﬁtte
Po drodze była nasza dzielnica

T

rudno w Roku Jerzego Giedroycia nie
zatrzymać się choć na chwilę w kręgu „Kultury”, szczególnie, kiedy możemy wspomnieć osobę, z tym pismem
związaną, która od lat trzydziestych aż
do wybuchu powstania warszawskiego, mieszkała na ulicy J. Mianowskiego
15. Temu wspomnieniu sprzyja również
wystawa w BN (Pole Mokotowskie) pt.
Dziupla „Kultury” ukazująca krąg ludzi
współtworzących na emigracji to wspaniałe przedsięwzięcie. Wśród nich nasza
bohaterka Maria Dorota Leopoldyna Hutten-Czapska, córka Jerzego Hu�en-Czap-

tor muzeum w Krakowie – Emeryk Hutten-Czapski, a rodzony brat Marii, Józef
Czapski, był sławnym malarzem z kręgu
kapistów i pisarzem („Wspomnienia starobielskie”,”Na nieludzkiej ziemi”).
Maria Czapska na podstawie pracy
„Marcin Krowicki jako polemista” (1925 r.)
uzyskała stopień doktora ﬁlozoﬁi na UJ.
Pisywała

do

„Kobiety

Współczesnej”

skiego i Józefy Leopoldyny z Thun-Hohensteinów, urodzona w Pradze Czeskiej
w kamienicy obok zamku na Hradczanach. Jej matka wywodziła się z najwyższej arystokracji Cesarstwa Rzymskiego
Narodu Niemieckiego. A krewni to dopiero! Dziadek był protektorem „Damy Kameliowej” – Marii Duplessis, słynnej kurtyzany paryskiej lat czterdziestych XIX
wieku, ciotka (Józefa Thun) – uczennica
Chopina, po uszy w nim zakochana, wuj
– bliski przyjaciel Mickiewicza. Również
z tej rodziny wywodził się najbardziej

(1927-1934) i „Wiadomości Literackich”

zasłużony numizmatyk polski i funda-

ny głos o naszej genealogii
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(1929-1936). Jej artykuły pojawiały się
również w „Drodze”. Była tłumaczką
„Nocnego lotu” A. de Saint-Exupéry,
a także „Jezusa” F. Mauriaca. Podczas
okupacji na Mianowskiego pracowała
nad biograﬁami Narcyzy Żmichowskiej,
Władysławy Zamojskiej i Heleny Radlińskiej. Niestety wszystkie te prace spłonęły
w czasie powstania. Po wojnie w Maisons
Laﬃ�e prowadziła prace edytorskie i redakcyjne. Jej „Europa w rodzinie” to waż-

5

wywiad miesiąca

Rozmowa
z panią Julianną Szewczyk,
emerytowaną nauczycielką,
najstarszą mieszkanką Ochoty
1 czerwca obchodziła Pani 106 urodziny.
Jak udało się Pani dożyć tak sędziwego
wieku?
Wierzę, że wszystkim kieruje Bóg, widocznie tyle lat mi przeznaczył. Nie wiem,
ile jeszcze dni będę żyła 2, 3 czy 10. Chorowałam w dzieciństwie, pracowałam ponad siły, sama się dziwię skąd mi Bóg tyle
energii dał. W czasie I wojny światowej
żyliśmy w strasznej biedzie, nie było chleba, wszystko pozabierali. Jako 14-letnia
dziewczynka szłam 40 km przez góry, aby
zdobyć jedzenie od żołnierzy rosyjskich.
Do dziś pamiętam smak tego wojskowego
chleba, był tak pyszny, żaden najlepszy tort
nigdy potem tak nie smakował.
Pani droga do Ochoty.
Na Ochocie mieszkam od 1945 roku.
W 1922 ukończyłam seminarium nauczycielskie w Kołomyi, które kształciło słuchaczy we wszystkich przedmiotach: polskim, ukraińskim, rosyjskim, niemieckim,
matematyce, grze na skrzypcach i śpiewie.
Pierwsza moja posada była w Kampinosie
i tam, razem z mężem (dyrektorem szkoły
i posłem Pierwszego Sejmu Ustawodawczego Rzeczpospolitej) pracowałam aż do
końca II wojny światowej. Mieliśmy dom
i gospodarstwo rolne, które pomogło przetrwać wojnę naszej rodzinie i kilkunastu
przyjaciołom. Znajomość niemieckiego

wielokrotnie pomogła mi przeżyć, udawałam Austriaczkę i dzięki temu Niemcy lepiej mnie traktowali. W 1945 r. Polska
Ludowa zabrała ziemię, rozparcelowała
nas, bo byliśmy burżuje i kułacy – mieliśmy
przecież swoją chatę. Dostaliśmy nakaz pracy na Okęciu. Mąż uczył w szkole nr 1, a ja
w nr 2. Obie mieściły się w jednym budynku, na tyłach dawnego kina „Lotnik”. W latach 50-tych wybudowano nową szkołę na
ul. Malowniczej, gdzie mnie przeniesiono,
męża zaś na ul. Gładką.
Jak wyglądało Pani życie tuż po wojnie?
Dostaliśmy na Okęciu z kwaterunku,
zabraną badylarzowi, drewnianą chatkę:
dwa pokoje z kuchnią, bez łazienki. To było
na ul. Słonecznej, którą przemianowano na
Odblask, a teraz to jest ul. Materii. Wodę
trzeba było nosić ze studni z oddalonej
o pół kilometra ul. Kościuszki (dziś ul. Krakowiaków). Mieszkaliśmy tam 20 lat.
Jak pierwszy raz weszłam do tego domu,
pchły tak obskoczyły mi nogi, że miałam je
całe czarne. Przy odpchleniu pomagała mi
sąsiadka, która zlała wrzątkiem całe mieszkanie. To poskutkowało.
Należę do tych, co umieją się do wszystkiego przystosować. Zawsze dam sobie
radę. Po wojnie wszystko było na kartki: chleb, mleko, masło. Koleżanki mnie
wspierały, bo miałam czworo dzieci, czasem oddawały mi swój chleb, taki czarny.

Uczniowie męża pani Julianny, Adama Szewczyka, ze szkoły na Okęciu, 1946 r.
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Julianna Hołyńska, późniejsza pani Szewczyk,
w galowym stroju uczennicy III klasy Seminarium Nauczycielskiego w Kołomyi, 1921 r.

Niedaleko była piekarnia, nie wolno było
w niej sprzedawać, wszystko szło do sklepów państwowych. Ale piekarz Lange,
jak przechodziłam, zawsze wsuwał mi do
torby kawałki chleba zawinięte w gazetę.
W sklepie mięsnym matka ucznia odkładała mi cztery kotlety. Najstarsza córka
była wtedy u sióstr w Szymanowie. Starczało więc dla rodziny, bo ja sobie robiłam
kotlet z bułki i jajka. Naprzeciwko budynku LOT-u, panie Wandlowe założyły
sklep z materiałami. Dostawały towar od
pilotów, co latali za granicę. Jak miały coś
taniego, to zawsze mnie zawołały. Ubrania
nosiło się z pokolenia na pokolenie. Miałam jedną elegancką granatową spódnicę
i pierwszą białą bluzkę z nylonu. Córki ją
na zmianę pożyczały, jak szły na egzamin
lub inne okazje. Dla nauczycieli był przydział paczek UNRRA, wylosowałam koc
wojskowy, z którego uszyłam jesionkę dla
syna. Raz chciałam kupić buty dla moich
córek, takie gumowe z cholewami, ale okazało się, że wolno tylko jedną parę nabyć.

wywiad miesiąca
ludzie zaczynali się denerwować: „Panie
motorowy niech pan jedzie”. Jak zaczął jechać to okazywało się, że na wiadukcie stoi
drugi tramwaj i potem było pół godziny
dyskusji, który z nich ma się cofnąć. Zajęcia w wieczorówce kończyłam późnym
wieczorem i czasem już żaden tramwaj nie
jechał, zwłaszcza zimą, i musiałam wracać
na piechotę z Miedzianej na Okęcie. Świateł na ulicy nie było, tylko ciemno i błoto.
I tak się po tym błocku kłapało.
Kiedy wyprowadziła się Pani z Okęcia?

Najmłodsza córka Wanda w pierwszej
nylonowej bluzce, pożyczanej od mamy
na specjalne okazje.

Jak wyglądała Pani praca w powojennej
szkole?
W klasie miałam ponad 60 uczniów,
siedzieli po czworo w ławkach. Radziłam sobie. Nauczyciel miał autorytet; jak
wchodził do klasy, to dzieci wstawały.
Nie zdarzyło mi się, żeby ktoś odpowiedział mi niegrzecznie, a uczyłam również
w wieczorówce równych mi wiekiem. Nie
rozumiem tego, że teraz nauczyciel nie ma
posłuchu. Jak mi się traﬁł uczeń nieposłuszny, to zostawałam z nim po lekcjach, rozmawiałam i tłumaczyłam, a on się poprawiał.
Chodziłam też do domu uczyć chłopca po
chorobie Heinego-Medina. Bardzo był zdolny, ale sam nie mógł utrzymać książki.
Przydzielili mnie do uczenia języka rosyjskiego dla lotników. Powiadam oﬁcerowi, że mogę uczyć dzieci czytać i pisać,
ale żadnego składnika w samolocie po rosyjsku nie znam, żadna korzyść ze mnie,
więc mnie z tego na szczęście zwolnili.
Uczyłam również w szkole wieczorowej
na ul. Miedzianej. Z pl. Starynkiewicza
chodził wtedy jeden tramwaj nr 7 na Okęcie. Podróż trwała godzinę, czasem dłużej,
bo od wiaduktu nad torami kolei radomskiej był tylko jeden tor. Nie było żadnej
sygnalizacji. „7” dojeżdżała do mĳanki
i czekała aż tramwaj z naprzeciwka przyjedzie, ale w ogóle nie było wiadomo, czy
przyjedzie. Tramwaj stał tak 5-10 minut, aż

Na początku lat 60-tych ówczesny naczelnik na Ochocie miał gest i z okazji
Dnia Nauczyciela zaoferował ochockim
nauczycielom plac pod budowę, obok kościoła św. Jakuba. Ale okazało się, że tam
już mieszkali ludzie. Urzędnicy dali inny
plac, ale tam też byli mieszkańcy. Dopiero
trzecia lokalizacja przy ul. Dalekiej okazała się możliwa. Zgłosiliśmy się do Spółdzielni Nauczycielskiej, że mamy miejsce
i chcemy budować blok. To miał być normalny budynek. Dla nas mieszkanie dwupokojowe 59 m2, ale Gomułka miał swoje
normy; nie można było mieć w spółdzielni

własnościowej więcej niż 12 m2 na osobę,
więc mieszkania przeprojektowano. Potem
normą okazało się być 7 m2 na osobę i z
naszego mieszkania zrobiono dwa. Byłam
w delegacji u I-go Sekretarza. Powiedział
nam, że jeśli chcemy mieć mieszkania
50 m2, to możemy sobie budować, ale żadnej pożyczki państwowej nie dostaniemy.
Nasze 3 pokojowe mieszkanie ma wprawdzie 43 m2, ale kawalerka obok – 15 m2.
Ponad 60 lat mieszkała Pani w domach
jednorodzinnych, jak czuła się Pani
w wieżowcu z klitkami?
Jak w raju, bo nie trzeba było np. nosić
wody. Tylko miałam wrażenie, że suﬁt mi
na głowę leci (gomułkowska wysokość
2,55 m). Na początku nie mieliśmy żadnych mebli. W magazynie meblowym spotkałam ojca ucznia. Chciałam kupić dwa
krzesła, ale on powiedział, żebym wzięła
sześć, że później mu spłacę, bo te są porządne i takich już robić nie będą. Stoją do dziś.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Gabriela Gab

Państwo Szewczykowie, Julianna i Adam wraz z dziećmi, synem Januszem i córkami: Nadzieją Zoﬁą, Marią Wiarą i Wandą Miłością (nazwanymi tak na cześć trzech córek św. Zoﬁi), przed domkiem
na Okęciu, 1954 r.

Miałam zaszczyt poznać niezwykłą osobę i wysłuchać jej opowieści. Pani Julianna Szewczyk z domu Hołyńska miała wprawdzie życie pełne trudów, ale było ono też piękne i ciekawe. Nigdy się nie poddawała mając w pamięci słowa swojego
ojca, że człowiek jest stworzony do modlitwy i pracy. Rozmowa ze 106-letnią, emerytowaną nauczycielką, była dla mnie
ogromną przyjemnością oraz źródłem reﬂeksji. Przyczyniła się do zmiany sposobu postrzegania świata przeze mnie. Życie
w XXI wieku jest wielokrotnie łatwiejsze, lżejsze i przyjemniejsze niż kilka czy kilkadziesiąt lat temu. Dość narzekań, marudzenia
i zamartwiania się. Rozczulanie się nad swoimi problemami to okradanie innych z nadziei. Cieszmy się tym, co mamy: wodą
bieżącą w domu, pralką, lodówką, zmywarką, c.o., zapełnionymi półkami w sklepach, samochodem, komunikacją miejską,
etc, etc. A ile mamy dostępnych rozrywek, relaksu i przyjemności! Czerwiec to miesiąc dzieci i zabawy, bo jest Dzień Dziecka
i początek wakacji. Życzę wszystkim wiele radości i przyjemności, ale również wiary we własne możliwości, nadziei na dobrą
przyszłość i miłości w rodzinie.
Gabriela Gab
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W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE...

O K O

W saloniku u Janusza…
Kolejny koncert z cyklu „Jazz w OKO” to koncert zespołu Andrzej Jagodziński
Trio. Jagodziński (którego nie trzeba przedstawiać) i jego koledzy Adam Cegielski (basista) oraz Czesław Bartkowski (perkusista) stworzyli fascynujący wieczór. W Walcu Des-dur” Jagodziński zachował melodię i harmonię oryginału,
”
w innych utworach częściej było słychać jedynie nastrój, ogólny kształt muzy
czny. Oryginalne jazzowe interpretacje brzmiały pod palcami pianisty idealnie. Melancholijne Preludium e-moll”, jedna z najpiękniejszych miniatur muzy”
ki klasycznej przekształcona została w subtelną bossanowę. Podczas tego
koncertu mogliśmy obcować z wysokiej klasy sztuką improwizacji jazzowej
w stylu klasyczno-nowoczesnym. Charakter wieczoru najlepiej oddaje poniższa
opinia: „[…] ta muzyka jest ciepła i przyjemna. I w zasadzie prosta choć ani
ja, ani wielu do mnie podobnych i innych jeszcze tak prosto w życiu byśmy nie
zagrali […]. Jest więc przede wszystkim melodią, która ma swój wyraźny klimat i przestrzeń, która podpowiada harmonię i rozwój w improwizacjach. Jest
w niej też coś z włoskiego południa – jakby słońce i wino, ale i z naszego środka
– jakby szeroki gest, czyli dusza”
Ewa Kessler

W I E C Z O R Y

B A R D Ó W

„Świat do składania”
To tytuł najnowszego albumu Tolka Murackiego – pieśniarza, poety, kompozytora i muzyka. Od 20 lat wykonuje swoje
niebanalne pieśni, w których próbuje
wzruszyć i zachwycić, rozśmieszyć
i zmusić do myślenia. Mogliśmy się o tym
przekonać podczas majowego „Wieczoru bardów”, podczas którego Muracki
wykonał utwory z ostatniej swej płyty.
Jak i inne koncerty Tolka, również i ten
był spektaklem satyryczno-lirycznym,
o dużym ładunku emocjonalnym. Utwory – bogate w warstwie harmonicznej – posiadają nierzadko urzekającą melodyjność i zawsze mają coś
słuchaczowi do powiedzenia: o ludziach, emocjach, miłości czy relacjach z
drugim człowiekiem.
Artysta zaprosił do koncertu znakomitych muzyków: Krzysztofa Heeringa (piano), Romana Ziobro (kontrabas), Wojciecha Polesiaka (akordeon) oraz swoją
córkę Olę Muracką, która swoim ciepłym, lirycznym głosem uświetniła koncert.
Był to naprawdę wieczór pełen ciepła, humoru i dobrego grania

Po raz pierwszy w gościnnych progach
kościoła Zwiastowania Pańskiego przy
ul. Gorlickiej odbył się, przygotowany
przez OKO, dla uczczenia Rocznicy
Konstytucji 3 Maja, koncert „Witaj
majowa jutrzenko”. Podczas koncertu
wystąpili: Mirosław Kowalczyk (aktor
Teatru Narodowego), Michał Muskat (aktor, prezenter, lektor radiowy
i telewizyjny), którym akompaniował
Zbigniew Brzeziński (pianista, kompozytor i aranżer).
Była to wspaniała lekcja historii, przygotowana na podstawie relacji uczestników zdarzeń, przypominająca dokonania Sejmu Czteroletniego, ze szcze
gólnym uwzględnieniem Sesji w dniu
3 maja 1791 r. Oddano jej przebieg poprzez cytowanie fragmentów debaty,
passusami z artykułów Konstytucji i przytaczanie barwnych opisów zachowań
posłów. Program wzbogaciły oryginalne pieśni z tamtych lat
Z cyklu „Sobotnie koncerty w kościołach
na Ochocie” w sobotę, 13 maja, w
kościele Opatrzności Bożej przy ul. Di
censa 5, odbył się recital Violi Brzezińskiej
– jednej z najbardziej utalentowanych
wokalistek młodego pokolenia. Po raz
pierwszy ujrzano ją w telewizyjnym
programie „Szansa na sukces”. Jako
jej laureatka wystąpiła też w koncercie „Debiuty” na KFPP w Opolu, gdzie
zdobyła nagrodę główną im. Anny Jantar. Obecnie współpracuje z zespołami
„Sareul” i „New Day”. W tym roku nagrała
też solową płytę „W Ogrodzie Oliwnym”.
Podczas sobotniego koncertu artystce
akompaniował na gitarze akustycznej
i elektrycznej Michał Maliszewski.
Razem stworzyli ekspresyjny, ale i
pobudzający do reﬂeksji nastrój, który
na dłuższy czas pozostanie w sercach
zebranej publiczności

Ewa Kessler

M U Z YC Z N E Z A P O W I E D Z I M U Z YC Z N E
Uczniowie Szkoły Wokalnej im. Jerzego Wasowskiego, mieszczącej się w Ośrodku Kultury
Ochoty, przy ul. Grójeckiej 75, zapraszają na
koncerty w czerwcu. Odbędą się one:
3 czerwca, godz. 16.00
Jazz Cafe Helicon Warszawa, ul. Freta 45/47
koncert zespołu wokalnego
3 czerwca, godz.18.00
Raszyn – koncert z okazji obchodów rocznicy
bitwy pod Raszynem
22 czerwca, godz. 19.00, OKO
koncert-egzamin z interpretacji piosenki oraz
egzamin zespołów wokalnych
26 czerwca godz. 19.00, OKO
koncert-egzamin z emisji głosu,
kończący rok szkolny 2005/2006.
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Ewa Kessler

Z APOWI E DZ I MUZ YCZNE Z APOWI E DZ I

FOLKOWA IMPREZA TANECZNA
NA POWITANIE WAKACJI
Na pożegnanie wszystkich testów, egzaminów, kolokwiów i zaliczeń proponujemy wszystkim młodym ludziom koncert – jedyny w swoim rodzaju. Z dalekiego
Zakarpacia muzykę „marmaronów” (tj. ludzi z nieznanego kraju), położonego
w górnym biegu rzeki Tisza przedstawi zespół Tecsoi Banda (Ukraina).
Zespół tworzą Joszip Csernavec (bajan, akordeon), Mihailo Csernavec
(małe cymbały, harfa żydowska), Jurij Csernavec (bęben, plon, śpiew), Ivan
Popovics (skrzypce). Akordeonista Joska Csernavec i jego brat są potomkami szanowanej romskiej dynastii. Wszyscy muzycy uczyli się gry na instrumentach od swoich przodków. Ich repertuar korzysta z różnych źródeł etnicznych: rumuńskich, romskich, rusińskich, żydowskich czy węgierskich. W
miejscu gdzie mieszkają, w Taczewie (Ukraina, Zakarpacie), ich muzyka jest
ciągle żywa i powszechnie znana. Poznajmy ją i my.
6 czerwca o godz. 19.00 w DK „Rakowiec”, wstęp wolny
Grażyna Zaczek
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Rozkwitały pąki…
Wiosenne słońce pobudziło wszystko wokół do rozwoju i to
co żywe rośnie na potęgę przebudzone z zimowego letargu. Mam wrażenie, że tej wiosny z długiego snu zbudziła
się także nasza kultura. Po latach peerelowskiego rozkładu
działalność kulturalna w Polsce nie podniosła się, bo nie
mogła się podnieść bez wsparcia państwa i samorządu.
W epoce „reformy Balcerowicza” polską politykę kulturalną zastąpiono snem o „wolnym rynku”, na którym główną
rolę miał odegrać prywatny sponsor. Rzeczywistość dość
brutalnie zweryﬁkowała to marzenie. Mimo chlubnych
wyjątków, działalność prywatnych inwestorów ograniczała się do snobistycznych zakupów obrazów dawnych
mistrzów, ewentualnie udziału w wydarzeniach kulturalnych traktowanych jako przydatne narzędzie reklamy herbatek, kosmetyków czy
telefonów. Oczywiście nie ma w tym nic złego, ale trudno uznać rozpostarcie na
elewacji remontowanego zabytku gigantycznego bannera reklamowego za znaczący wkład w kulturę. Na szczęście ostatnio coś odtajało. Samorządy zorientowały
się, że inwestycje w działalność kulturalną są bardzo opłacalne. Gminy zaczynają
budować muzea, konserwować zabytki, organizować wydarzenia kulturalne, aby
przyciągnąć turystów i budować prestiż. Na przykład nasi sąsiedzi w Raszynie zorganizowali 3 czerwca po raz kolejny rekonstrukcję bitwy z 1809 roku. W samej stolicy,
obok powstającego Muzeum Historii Żydów Polskich, ruszyły pełną parą dwa nowe
projekty Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz Muzeum Historii Polski. To ostatnie zapowiada się szczególnie interesująco. Nasz Ośrodek włączył się w ten nurt kulturalnego ożywienia, wbrew różnym przeciwnościom. Mimo wielu starań Dzielnica Ochota,
pod różnymi pretekstami, odmawia nam wynajęcia miejsca na działalność kulturalną. Staraliśmy się o lokalizacje, których nikt inny nie chciał wynająć i które
do tej pory stoją puste. Oczywiście nie zdołało to stłumić naszego entuzjazmu.
Magazyn Sztuk powstał w starym magazynie przy Filtrowej 62, ale już teraz nie
jesteśmy w stanie pomieścić setek zajęć, programów, warsztatów etc., które realizujemy w OKO. Kiedy chodziłam do szkoły podstawowej brak miejsca zmusił
naszą panią dyrektor do przeniesienia zajęć na korytarz, a dziś sama się zastanawiam kiedy będę musiała podjąć podobną decyzję w Ośrodku. Mam nadzieję,
że władze Ochoty w końcu pomogą i nigdy do tego nie dojdzie.

Wiedzieć o kwiatach
Dom Kultury „Rakowiec”, ﬁlia Ośrodka
Kultury Ochoty z siedzibą przy ul. Wiś
lickiej 8, serdecznie zaprasza młodzież
i dorosłych na dwudniowe Warsztaty ﬂorystyczne pt. „Dekorujemy dom
kwiatami”, organizowane w ramach
kolejnej edycji projektu „Akademia
Artystycznych Umiejętności”. Warsztaty obejmują: podstawy układania
kwiatów i tworzenia kompozycji kwiatowych z wykorzystaniem naczyń
i przedmiotów codziennego użytku,
zasady łączenia roślin przy tworzeniu
kompozycji, pielęgnację roślin doniczkowych i balkonowych, tajemnicę
kwiatów w wazonie, pielęgnację roślin ciętych, projekcję ﬁlmu „Kwiatowe
suknie”. Całość zakończy wspólna wystawa uczestników warsztatów.
Warsztaty poprowadzą mistrzynie ﬂorystyki: Ewa Kossakowska i Magdalena Pacholak.
początek warsztatów:
17 czerwca, godz. 10.00
koszt warsztatów: 10 zł
zapisy: tel./fax (0 22) 823 66 72,
e-mail: ewa.maslanka@oko.com.pl
lub osobiście w DK „Rakowiec”
ilość miejsc ograniczona
więcej informacji:
na stronie www.rakowiec.art.pl

Monika Bończa Tomaszewska
dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty

Bajki i baśnie
Bajki i baśnie istnieją w każdym kręgu kulturowym,
są kluczem, należą do kanonu danej kultury. Baśnie
i bajki mają swoje źródło w najważniejszych ludzkich pragnieniach, ujawniają marzenia, przynoszą
pociechę i przywracają naszemu życiu ład. Od zawsze nazywano je literaturą pocieszenia.
Idea baśni i baśniowe wątki stały się inspiracją dla
ponad tysiąca uczestników, którzy zdecydowali
się wziąć udział w ogłoszonych przez Ośrodek Kultury Ochoty konkursach: Od Bajki do Baśni i Plastyczne Bajania.
Z całego, fantastycznego bogactwa prac, z ogromnym trudem, jury wybrało
te, które wyróżniały się oryginalną konstrukcją, artystyczną dojrzałością,
zaciekawiały, wzruszały…
Nagrodzeni – Plastyczne Bajania 2006
I miejsce: Joanna Stachyra, Julia Dydel, Karol Tabaka; II miejsce: Milena Jankowska, Małgorzata Awiorko, Dorota Peciak; III miejsce: Aleksandra Czerwińska, Fabian Staniec, Rafał Kozuń, Karol Kurzydym;
IV miejsce: Weronika Rudowicz; wyróżnienia: Ewa Mocha, Aleksandra Sitańska, Dominik Świdziński,
Tomasz Kosacki, Marta Lisińska, Bogusława Kowalczyk, Patrycja Drożdż, Jagoda Malinowska, Arkadiusz Drawc, Kinga Bielatowicz,
Nagrodzeni – Od Bajki do Baśni 2006
W kategorii młodzież: I nagroda: Wioletta Strzok Serca Matek”; II nagroda: Karolina Jagnyziak Bajka o
”
”
spełnionych marzeniach”, Jolanta Kujawa Pan Lampka”; III nagroda: Anna Bigaj A to było tak...”, Ewe”
”
lina Wasilewska Samotnik”; wyróżnienia: Kamila Dziedzic Ucieczka”, Jakub Orzeszek Trzy księżyce”,
”
”
”
Alicja Rabiko *** Kochany Panie Boże...”, Marcin Sasimowski Dwaj królowie”; III nagroda: w kategorii
”
”
dorośli: Anna Głuszczak Szara kraina”
”
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Poznajmy się!
10 czerwca 2006, w godz. 11.00-16.00
serdecznie zapraszamy na doroczny
Festyn Podwórkowy przy klubie SURMA
na ul. Białobrzeskiej (vis à vis poczty).
Tradycja naszych spotkań jest już znana
wielu mieszkańcom osiedla i okolic. W
tym roku również gwarantujemy dobrą
zabawę! W programie m.in. przemarsz
przez osiedle z Młodzieżową Orkiestrą
Dętą z Płośnicy, występy marżoletek,
zespołów tanecznych, liczne warsztaty
plastyczne: malowanie na szkle, na
płocie, na koszulkach, malowanie twarzy, konkursy Straży Miejskiej i wiele innych atrakcji.
Festyn jest też doskonałą okazją do poznania siebie, wielu instytucji i organizacji
działających na terenie osiedla – partnerów tego projektu.
Klub Osiedlowy SURMA
wraz z Biblioteką publiczną nr 33
oraz Młodzieżowym Domem Kultury
i wszystkimi partnerami projektu
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OKO

III Warszawskie
Spotkania Poezji i Poetów

fragmenty cyklu ﬁlmów pt. „Poczet powtów polskich” Wojciecha Koronkiewicza

Marcin Cecko

W czwartek, 12 maja w OKO przy Grójeckiej odbyły się „III Warszawskie Spotkania Poezji i Poetów”. Tak jak w poprzednich latach prezentowaliśmy
cykl ﬁlmów Wojciecha Koronkiewicza
pt. „Poczet poetów Polskich” , którego
projekcję urozmaicały spotkania ze
sﬁlmowanymi przez Koronkiewicza poetami. Gościem specjalnym był poeta
na stałe mieszkający w Kopenhadze,
Grzegorz Wróblewski, który poza wieczorem autorskim przedstawił wraz
z Maciejem Sinkowskim program poetycko-muzyczny pt. „Projekt 1”.Spotkaniom z poetami towarzyszył wernisaż wystawy prac malarskich Marka
Ejsmonda-Ślusarczyka, zatytułowanej
„Protoplasta”.
mh

Bohdan Chorążuk i Ernest Bryll

Grzegorz Wróblewski i Barbara Klich

Wojciecha Koronkiewicz w roli prowadzącego

Zespół „Minimum Masy”

Marek Ejsmond-Ślusarczyk

Grzegorz Wróblewski – gwiazda wieczoru

Jeden z obrazów Marka Ejsmonda-Ślusarczyka

ZNOWU BYLIŚMY W DANII
W maju do Arhus wyjechali uczniowie Niepublicznej Szkoły Wokalnej im. J. Wasowskiego działającej przy OKO.
W duńskiej Szkole Artystycznej BYHOJSKOLEN uczestniczyliśmy w warsztatach wokalnych, dokonaliśmy nagrań w profesjonalnym studiu, wzięliśmy udział w dwóch
koncertach, zwiedziliśmy miasto i muzeum etnograﬁczne. Mimo brzydkiej pogody było świetnie. Naszymi gospodarzami byli: Lars O. Hansen, Henriette Lundbol,
Peter Hou, Peter Bak, Preben Kaels i Ryan Faurskov. Mówimy Wam: TAK! (czyli po
duńsku DZIĘKUJĘ!)
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Lars Hansen przygotowuje nas
do nagrań szkolnych

OKO

Autobus Prozaiczny
– już przejechał!

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w projekt Autobus PROZAiczny: Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec, Urzędowi
m. st. Warszawy, Zarządowi Transportu Miejskiego; patronom medialnym: Radiu BIS, TVP Kultura, Semestrowi, Gazecie Studenckiej; partnerom: Frankfurter Buchmesse/Centrum Informacji o Książce Niemieckiej w Warszawie, Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, Café Kulturalna, Centrum Łowicka, Chłodnej 25, Fundacji Moc Sztuki, Galerii Pracownia, PFRS, S.-W.CONSULTING GMBH, Tarabuk, Traﬃc Club,
Grupie Teatralnej RAKI /D.K. Rakowiec; autorom: T. Bockowi, J. Bö�cherowi, K. Vennemannowi, S. Leiber, M. Arns, J. Scheerer, M. Braunowi,
B. Bö�cherowi, Daliborowi, T. Dückers&Denzel&Huhn; oraz g. Krawiec, T. Urbanowi, A. Krzemińskiemu; moderatorom: N. Adaszyńskiej,
M. Hartwichowi, G. Gnauckowi, W. Zahaczewskiemu, M. Archman, S. Möllerowi, B. Piaseckiemu; tłumaczom: K. Kuszyk, A. Milewskiej,
Pani M. Ordon Krzak, Pani E. Stenko-Janssen, A.Wróbel oraz Wolontariuszom!
Kasia Homan
Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne
w Europie Środkowej i Wschodniej GFPS

Ula Kwiatek
Ośrodek Kultury Ochoty

Dobry nastrój towarzyszył nam przez cały czas

Nagraliśmy 11 piosenek!
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W czasie koncertu śpiewamy wspólnie
z duńskim zespołem wokalnym
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M A J / C Z E RW I E C

„ PA L E TA M I K S ”
27 kwietnia 2006 w Klubie Nauczyciela odbył się wernisaż „Paleta MIKS”.
Otwierał on wystawę Grupy Plastycznej „Paleta”, na której zaprezentowano różniące się stylowo i tematycznie prace członków grupy.
Na szczególną uwagę zasługują obrazy powstałe z inspiracji siedemnastowiecznym malarstwem laserunkowym hiszpańskiego twórcy Francisco de Zurbarána i francuskiego malarza Jeana-Baptiste’a-Simeona
Chardina. Artystki kopiując prace Zurbarána i Chardina skonfrontowały
dwa zupełnie różne typy postrzegania tematu – martwej natury. Niezwykle wysmakowane, ascetyczne obrazy Zurbarána zostały zestawione z uduchowionymi i pełnymi metaforycznych znaczeń, dotyczących
tematyki vanitatywnej obrazami Chardina.
Wszystkie zaprezentowane prace powstały zgodnie z prawidłami technologii malarskiej, poznanej przez członków „Palety”, podczas warsztatów z malarstwa laserunkowego, prowadzonych przez Małgorzatę
Kobus w pracowni Pankiewicza. Użyto odpowiedniego gruntu, rysunek
przeniesiono metodą tzw. „przepruchy”, a imprimiturę i podmalówkę
poprzedziły kolejne warstwy malarskie.
Na wystawie zaprezentowane zostały ponadto prace inspirowane twórczością Tamary Łempickiej oraz impresjonistów m.in. Auguste’a Renoira,
a także autorskie kompozycje o bardzo zróżnicowanej tematyce: od
portretu, przez martwą naturę, po pejzaże
Katarzyna Saniewska

MINIMAKS W KLUBIE NAUCZYCIELA
MA JUŻ SWOJĄ TRADYCJĘ
Dla Klubu Nauczyciela, ﬁlii Ośrodka
Kultury Ochoty, tegoroczny odzew na
ogłoszenie XII Przeglądu Teatrzyków
Uczniowskich MINIMAKS był miłym zaskoczeniem i wielkim wyzwaniem. Nadeszło prawie 90 zgłoszeń.
Założeniem przeglądu MINIMAKS
jest stworzenie dzieciom i młodzieży
warunków, w których mogą zaprezentować efekty swojej artystyczno-teatralnej pracy. Mogą usłyszeć konstruktywne uwagi fachowców, którzy
zasiadają w trzyosobowym jury, a także mają możliwość oceniać sposób
pracy, zaangażowanie, pomysły i sztukę aktorską kolegów i koleżanek
z innych grup teatralnych.
Tegoroczny MINIMAKS odbył się na deskach dwóch scen: Klubu Nauczyciela i Ośrodka Kultury Ochoty. Wszyscy pracownicy włożyli bardzo dużo pracy i osobistego zaangażowania w powodzenie tego
przedsięwzięcia. Największą nagrodą dla organizatorów były uśmiechy dzieci, niejednokrotnie bardzo zmęczonych, ale usatysfakcjonowanych występami i otrzymanymi dyplomami.
Przewodniczący Jury, aktor Witold Bieliński, na koniec imprezy, trafnie
podsumował tegoroczną rywalizację: „Poziom był niezwykle wyrównany, bo prawie każdy z zespołów wykazywał się jakąś mocną stroną, czy to warsztatową, scenograﬁczną czy aktorską, jednakże często,
znajdowało się też słabe punkty, nad którymi uczestnicy przeglądu
będą musieli popracować”.
Podczas siedmiu dni eliminacji w największy zachwyt i podziw wprawiła grupa teatralna ze Szkoły Specjalnej Nr 63. Zdobyli jeden ze złotych
MINIMAKSÓW, których w tym roku wręczono tylko 15.
Wszystkim uczestnikom XII Przeglądu Teatrzyków Uczniowskich –dziękuję, za to, że obserwując przegląd w Klubie Nauczyciela zyskałam
pewność, iż ci młodzi ludzie mają pasję i przynajmniej niektórzy będą
kultywować tę piękną sztukę
Inga Gluźniewicz
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31.V
16.VI
VI

MOJE OBRAZKI
wystawa prac Anny Katany z Grupy Malarskiej
„Impresja” z Domu Kultury „Rakowiec”
Galeria w Przedsionku, DK „Rakowiec”,
ul. Wiślicka 8, wstęp wolny
WYSTAWY DZIECI Z GRUP PLASTYCZNYCH
prowadzonych przez instruktorów: Katarzynę Bliźniewską-Dzik,
Joannę Sułek-Malinowską oraz Katarzynę Witkowską
Klub Nauczyciela, ul. Radomska 13/21

03.VI

KONCERT UCZNIÓW SZKOŁY WOKALNEJ IM. JERZEGO WASOWSKIEGO
Jazz Cafe Helicon Warszawa, ul. Freta 45/47
godz. 16.00, wstęp wolny

04.VI

WARSZAWSKI FESTYN RODZINNY – WIELKIE CZYTANIE
Pole Mokotowskie
godz. 11.00, wstęp wolny

09.VI

ZAKOŃCZENIE ROKU
EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNEGO W SEKCJACH ARTYSTYCZNYCH
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 18.00, wstęp wolny

10.VI
10.VI

WARSZAWSKIE SPOTKANIA CERAMICZNE
Pole Mokotowskie

11.VI

MIRONALIA 2006
spotkania literackie, warsztaty, wystawy, koncerty, happeningi
poświęcone Mironowi Białoszewskiemu i Edwardowi Stachurze
ulica TARCZYŃSKA, godz. 12.00, wstęp wolny

11.VI

W HOŁDZIE WIELKIEMU POLAKOWI JANOWI PAWŁOWI II
koncert religijno-patriotyczny w wykonaniu zespołu
„Charyzmaty” solistów Reprezentacyjnego Zespołu
Artystycznego Wojska Polskiego
kościół NMP Królowej Świata przy ul. Opaczewskiej 20
godz. 16.00, wstęp wolny

11.VI

PREMIERA MUSICALU SODA
Teatr Komedia, ul. Próchnika 8
godz. 19.00, cena biletów: 20 zł

11.VI

KONCERT ZESPOŁU MANDEN KÖNÖ
Jadłodajnia Filozoﬁczna, Dobra 33/35
godz. 20.00, cena biletów: 5 zł

12.VI

JAZZ W OKO
koncert zespołu „Ultradycyjne Duo Tartanus – Wróblewski”
(Paweł Tartanus – banjo, śpiew; Jan Ptaszyn Wróblewski
– saksofony), w programie: standardy jazzowe
z wprowadzeniem elementów żartu muzycznego
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, bilety: 10 zł do nabycia w OKO
tel. (0 22) 822 48 70; (0 22) 822 93 69

13.VI

MÓJ MOZART
koncert instrumentalny w wykonaniu uczniów Ałły Zdanowskiej
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz.18.00, wstęp wolny

13.VI

ORMIAŃSKA NOC W JADŁODAJNI
Jadłodajnia Filozoﬁczna, Dobra 33/35
godz. 20.00, wstęp wolny
KONCERT ZESPOŁU TECSOI BANDA (UKRAINA)
muzyka „Marmaronów” – potomków Romów z Zakarpacia
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 19.00, wstęp wolny

16.VI

WIECZORY BARDÓW
recital Andrzeja Garczarka – promocja płyty „Kółeczko”
z udziałem Mirosława Kozaka – gitara, akordeon
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, bilety: 10 zł do nabycia w OKO,
tel. (0 22) 822 48 70; (0 22) 822 93 69

OKO
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C Z E RW I E C
SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
koncert zespołu Chili My pt. „Niebiańskie nawoływania”
kościół p.w. św. Jakuba Apostoła przy pl. Narutowicza
godz. 20.00, wstęp wolny

17.VI

AKADEMIA ARTYSTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI
WARSZTATY FLORYSTYCZNE
dzień pierwszy: kompozycje z kwiatów ciętych,
układanie kwiatów z użyciem nietypowych
przedmiotów, kwiaty doniczkowe w domu i na balkonie
dzień drugi: projekcja ﬁlmowa „Kwiatowe suknie” oraz
pokaz prac kompozycji kwiatowych
wykonanych podczas warsztatów
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 10.00, udział w dwudniowych warsztatach: 10 zł
KONCERT UCZNIÓW SZKOŁY WOKALNEJ
IM. JERZEGO WASOWSKIEGO
koncert-egzamin z interpretacji piosenki
oraz koncert-egzamin zespołów wokalnych
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 19.00, wstęp wolny

17.VI
18.V1

POCZĄTEK AKCJI LATO W MIEŚCIE’2006
KONCERT UCZNIÓW SZKOŁY WOKALNEJ
IM. JERZEGO WASOWSKIEGO
koncert-egzamin z emisji głosu, kończący
rok szkolny 2005/2006
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 19.00, wstęp wolny

26.VI
26.VI

22.VI

„ZACZAROWANY KOCYK”
„Zaczarowany Kocyk” to projekt skierowany do wszystkich dzieci w wieku od 4 do 6 lat oraz ich rodziców. Spotkania „kocykowe” są zajęciami
prowadzonymi wg scenariusza z wykorzystaniem różnych form i materiałów (min. z elementami pedagogiki zabawy), przygotowanymi przez
grono odpowiednio przeszkolonych wolontariuszy. Spotkania trwają ponad godzinę i mają swój ustalony rytm. Odbywają się w odpowiednio
przygotowanej i wyposażonej sali, gdzie na dzieci czekają przytulanki,
kocyki oraz inne zabawki. Po wspólnym powitaniu w kręgu rozpoczyna
się opowiadanie bajki, do którego zapraszane są dzieci. W ten sposób
one same staja się „autorami” opowieści. Scenariusze zajęć budowane
są na podstawie kanonu literatury dziecięcej, czasem „kluczem” stają
się ważne wydarzenia w życiu dziecka np. Dzień Mamy, Dzień Dziecka
lub różne zwyczaje związane z tradycją np. Święta Bożego Narodzenia,
Wielkanoc, Święto Marzanny. Na koniec przy akompaniamencie muzyki
na dzieci czekają warsztaty plastyczne, podczas których można wykonać wiele niezwykłych i ciekawych rzeczy.
Jeżeli chcesz, żeby twoje dziecko nie spędzało czasu przed szklanym
ekranem telewizora, by spotkało się ze swoimi rówieśnikami, jeżeli razem
chcecie odkryć świat bajek, baśni i odkryć tajemnicę „kolorowej chusty” – zapraszamy do Klubu Osiedlowego SURMA w każdą środę od 17.15
do 18.45. Spotkania „kocykowe” są bezpłatne
Paulina Dworzyńska

„Wolontariuszem być to wcale nie wada, wolontariuszem być każdemu wypada…”
Wolontariuszem może być każdy, kto dobrowolnie wyraża na to chęć i chce bezinteresownie coś z siebie dać innym. To rodzaj
służby, która bywa niełatwa, ale jest pouczająca. Dla wielu młodych „przeszłość wolontariacka” to wspaniały potencjał na przyszłość. Nie oznacza to, że wolontariuszem
może być tylko gimnazjalista, licealista czy
student. Nic bardziej błędnego.
Żeby się o tym przekonać zapraszam do
Klubu Osiedlowego SURMA, gdzie od wielu lat realizowane są projekty animacyjne
dla dzieci: Zaczarowany Kocyk, Pierwszy
Kroczek; dla młodzieży: Stara szafa – nowe
pomysły, Modelarstwo, Komiksowo; dla
dorosłych: Poznaj swoje możliwości – praca
z komputerem; dla osób starszych: Punkt
Informacji Obywatelskiej; oraz: spotkania
artystyczne TONA, spotkania rodzinne
RAN DW i wiele innych, wszystkie współtworzone przy ogromnym zaangażowaniu

wolontariuszy. Warto dodać, że w 2005 roku
w SURMIE pracowało 55 wolontariuszy.
Z każdym wolontariuszem pracującym w SURMIE zawieramy porozumienie
o współpracy, w którym ustala się szczegóły dotyczące wykonywanej pracy (czas,
harmonogram), wolontariusz zapoznaje
się ze specyﬁką placówki, oraz poznaje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Proponujemy również pracę w charakterze
tzw. „wolontariatu akcyjnego”. To nic innego jak udział w wydarzeniach mających
miejsce jednorazowo w Klubie lub poza
nim np. Wielki Piknik Rodzinny, Festyn
Podwórkowy „Poznajmy się”, Dziecięca
Stolica itp. Bardzo często przy okazji takich
wydarzeń współpracujemy z Kołami Wolontariatu działającymi w ochockich szkołach m. in. Liceum im. H. Kołłątaja Liceum
im. E. Dembowskiego, Zespół Szkół
im. St. Wysockiego d. „Kolejówka”.

Od 2003 roku organizujemy pod patronatem Burmistrza Ochoty dzielnicowe
Święto Wolontariusza, czyli Wolontariat
z Ochotą. W ten sposób dzielimy się wzajemnie swoim doświadczeniem, umiejętnościami, swoimi pasjami. Święto Wolontariusza, to także czas na podziękowania,
na wspólną zabawę i integrację.
Jeżeli masz trochę wolnego czasu, chciałbyś podzielić się z nami swoją wiedzą,
poznać projekty realizowane w Klubie,
spotkać wielu ciekawych ludzi – zapraszam na dyżur, w każdy wtorek od 16.30
do 18.00 do Klubu Osiedlowego SURMA. Możesz również zadzwonić pod numer telefonu: (0 22) 823 04 32 lub napisać
e-mail: paulina.dworzynska@oko.com.pl
Paulina Dworzyńska
Koordynator Wolontariatu
w Klubie Osiedlowym SURMA

GAZETKA OSIEDLOWA ”?”
Gazetka Osiedlowa „?” wydawana pod patronatem Klubu Osiedlowego SURMA
jest autentycznym głosem osiedla. Tworzona z pasją, przez wolontariuszy-mieszkańców okolicy ma wyjątkowy charakter. Mówi o naszych sprawach i porusza tematy,
które rzeczywiście nas dotyczą!
Do naszych stałych rubryk należy strona dla najmłodszych. Drukujemy też – cieszące
się dużym powodzeniem – rozkłady jazdy okolicznych autobusów. Opowiadamy
o interesujących miejscach w okolicy, mamy kącik o tematyce kulinarno-etnograﬁcznej. Na naszych łamach można również znaleźć poezję i opowiadania.
Jeśli masz coś do powiedzenia – napisz. Jeśli nie – poczytaj! W przedostatnim numerze Gazetki ogłosiliśmy konkurs na tytuł dla niej – czekamy na Twój pomysł!
Grono redakcyjne Gazetki Osiedlowej „?”
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Filie

Co w SODZIE
piszczy...
Po ośmiu miesiącach wytężonej pracy,
grupa musicalowa SODA
ma zaszczyt zaprosić wszystkich
na spektakl muzyczny pt. „Co w trawie piszczy”.
Zaczynali od podstaw bez tematu, scenariusza, umiejetności... Był tylko talent i chęć
do pracy. Ponad pół roku warsztatów,
stacjonarne obozy treningowe, wspólny wyjazd,
nagrania w studio. Zobaczcie jaki jest efekt!
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ARTYŚCI:
jeżyk: Ola Dudziuk, Sandra Duszyńska; biedronka: Kamila Dymkowska; mucha reporterka: Michalina Dudziak; skoczek: Zosia Chlebowska, Julka Gluźniewicz,
Zuzia Świderska, Asia Strzelecka, Iza Król; mały żuczek: Maciek Dobosz; królowa mrówek: Maja Bieńkowska; mrówka: Dominik Przydatek, Klaudia Klimczak,
Ola Paraﬁańczuk, Arlena Grabowska, Dorota Drzewiecka, Ola
Frasunkiewicz; żaba: Karolina Żbik, Kasia Chudzicka, Kinga
Anusiewicz; mama skoczków: Magda Król; ślimak: Magda Małetka, Danka Wojtarowicz, Honorata Dziadosz, Marianna Chlebowska; jaszczurka: Arleta Grabowska, Agnieszka Trybowska; jaszczurka i spiker: Marzena Roguska; jaszczurka i żuk:
Kuba Byrski; pająk: Weronika Wiśniewska; tata żuk: Mateusz
Dembek; osa: Zuzia Baranowska; komar: Adela Kuźniarska,
Zosia Szymańska; świetlik: Zuzia Wodzińska; motyl: Paulina
Moneta, Julita Świętorzecka; pszczółki: Olga Dziąg, Daria Piwnicka, Natalka Kwiatkowska, Karolina Sobczyńska, Karolina
Wisniewska, Klara Badylewska, Matylda Paczoska, Karolina
Biały, Julia Woźniak, Dominika Gierej, Zosia Wygnańska, Anita
Horoszka, Sophie Jamos, Matylda Makuła, Antonina Sawicka,
Patrycja Monasterska, Kasia Wybiral, Julia Kowalska oraz
Oliwka Józefowicz; tancerze: Kasia Różycka, Gosia Kolendowicz; gościnnie w rolach biedronek Rodzice: Lucyna Moneta,
Ewa Wiśniewska oraz Ryszard Wiśniewski zwany Wiśnią.
reżyseria: Bernard Szulc; drugi reżyser: Karolina Kroczak,
Justyna Józefowicz; choreograﬁa: Karolina Kroczak; kierownictwo muzyczne: Piotr Hajduk; asystenci choreografa:
Justyna Józefowicz, Małgorzata Kubicz, Anna Pietrzykowska, Katarzyna Różycka; warsztaty aktorskie: Róża Cieślińska; konsultant ds. akrobatyki: Lucyna Moneta; warsztaty
wokalne dla niezaawansowanych: Jakub Dykiert; scenariusz,
słowa piosenek: Macieja Mazan; warsztaty literackie: Kamila Waleszkiewicz; scenograﬁa: Marzena Turek-Gaś, Joanna
Malinowska; bodypainting: Agnieszka Biardzka; warsztaty
scenograﬁczne: Maria Zieniewicz; projekty kostiumów: Karolina Kroczak; wykonanie kostiumów: Maria Dorosz; projekty
graﬁczne: Dorota Gnat, Monika Klimowska; nagranie i montaż materiałów ﬁlmowych: Krzysztof Dziomdziora; pomoc
pedagogiczna: Przemysław Florczak; pomoc organizacyjna:
Tamara Wodzińska, Inga Gluźniewicz; obsługa techniczna:
Jerzy Żarski, Waldemar Połeć; nagłośnienie: Paweł Pękalski;
autor i koordynator projektu: Justyna Józefowicz.

OKO dla dzieci

Nasi Instruktorzy
z Mirosławem Kozakiem rozmawia Jowita Gozdek

Uważam też, że warto uczyć się języków
obcych. Znajomość nawet kilku słów w języku kraju, w którym się jest, natychmiast
budzi sympatię ludzi. Należy interesować
się całym światem, który nas otacza i stosować starą samurajską zasadę Bushido:
„Każdego dnia dążyć ku doskonałości”.

Od kiedy uczysz gry na gitarze?
Oj… ze 20 lat już będzie... Myślę, że
w moich lekcjach uczestniczyło ponad 500
osób. Kilku moich uczniów dostało się na
Akademię Muzyczną.
Jakbyś zachęcił do swoich lekcji?
Prowadzę lekcje w luźnej, sympatycznej
atmosferze. Chcę, by wzięcie do ręki gitary było dla ucznia przyjemnością. Jednak
jako nauczyciel jestem wymagający, bo bez
tego nie ma postępów. Uczę szerokiego
spektrum stylów muzycznych: rock, blues,
folk, country.
Jakie są Twoje sukcesy w sferze muzycznej?
Na początku lat 80-tych grałem w znanej formacji Country Road. Jestem jednym
z założycieli kultowego już w kręgu muzyki folk zespołu Open Folk, grającego muzykę celtycką. W latach 1995-2000 brałem
udział w cyklicznej audycji w programie
III Polskiego Radia „Kantor wymiany myśli i wrażeń”. Współpracowałem z wieloma
polskimi artystami reprezentującymi takie
gatunki muzyki jak: country, folk, blues,
piosenka literacka, biorąc udział w rozlicznych koncertach i znanych festiwalach, jak
np. Piknik Country w Mrągowie, Ogólnopolski Przegląd Piosenki Autorskiej OPPA
i inne. Także dyskograﬁa z moim udziałem
liczy sporo pozycji. Wkrótce zaś ukaże się
płyta słynnego barda Andrzeja Garczarka.
Twoje największe przeżycie muzyczne?
Grałem razem ze słynnym gitarzystą
Tommym Emanuelem!!!
Inne zainteresowania?
Tak, m.in. podróże – zawsze je kochałem.
Muzyka w dużym stopniu mi je ułatwiła,
ale wolę zamiast oﬁcjalnych podróży koncertowych oglądać miejsca, omĳane zazwyczaj przez „normalnych” turystów. W latach 90-tych zjeździłem autostopem Europę
Zachodnią, poznałem zwykłych niezwy-
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kłych ludzi i byłem w zwykłych, a jednak
niezwykłych magicznych miejscach. Przekonałem się przy tym, że muzyką wszędzie
można sobie pozyskać przyjaciół.
Moją pasją są także trzy żywioły: woda,
ziemia, powietrze (z ogniem, poza tym
w kuchni, wolę nie igrać). Woda – to oczywiście żeglarstwo i moje ukochane Mazury, na które przyjeżdżam w każdej wolnej
chwili. Pracowałem m. in. w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa „Almatur”
w Giżycku. Ziemia – to samochody terenowe i rajdy samochodowe. Na przykład latem 2005 uczestniczyłem w wyprawie dżipami przez Białoruś do słynnej miejscowości Lenino. Powietrze – latałem motolotnią
i szybowcem, a gdy obecnie najczęstszym
skokiem dla większości jest skok na piwo,
ja skoczyłem dwa razy ze spadochronem.
Polecam każdemu!
No i oczywiście nie można zapomnieć
o fotograﬁi. Ze swoich wojaży przywożę
mnóstwo zdjęć. W 2003 r. zdobyłem nagrodę za ekspresję w konkursie fotograﬁcznym
Nikona „Rajd samochodowy w obiektywie” oraz nagrodę w konkursie miesięcznika „Rejs” na zdjęcie o tematyce żeglarskiej.
Publikowałem swoje zdjęcia m. in. w „Żaglach”, „Rejsie”, „Automobiliście”.

Dzień po dniu zbliżają się wakacje.
Jak je spędzić, aby odpocząć
i nie nudzić się jednocześnie,
podpowiedzą nam bohaterowie ulubionych książek: Mikołajek i Karolcia.

Wszystkie dzieci
w wieku 6-9 lat zapraszamy na
ostatnie w tym roku szkolnym
Dziecięce Spotkanie Literackie
p.t „Z wakacjami w tle”,
które odbędzie się
10 VI (sobota),
w godz. 11.00-13.00,
w siedzibie
Ośrodka Kultury Ochoty
przy ul. Grójeckiej 75
Tym razem poznacie zabawy
przygotowujące do spędzenia
ciekawych wakacji.
W programie spotkania:
zajęcia plastyczne
muzyczne, konkursy na wakacyjne
pomysły zabaw
i czytanie fragmentów książek
oraz smaczny poczęstunek.
Prosimy o potwierdzenie
uczestnictwa w spotkaniu
do 9 VI (piątek), do godz. 16.00,
tel. (0 22) 822 93 17
e-mail: oko.dla.dzieci@oko.com.pl

wstęp wolny

Kochani,
Za oknem piękna wiosna, w przedszkolach i szkołach lada chwila odbędą się uroczyste ceremonie zakończenia roku, zostaną
wręczone świadectwa, nagrody, rozmaite dyplomy i kwiatki. Będzie się podsumowywało całoroczna pracę i opowiadało
o wakacyjnych planach.
My też chcielibyśmy podsumować mijający sezon i przede wszystkim podziękować Wam za obecność na naszych zajęciach,
imprezach, za bardzo liczny udział w ogłaszanych przez OKO konkursach. Dzięki Wam przeżyliśmy wiele pięknych chwil i nauczyliśmy się czegoś nowego. Udało się sprawić, że dzieci na stałe zagościły przy Grójeckiej 75: młodsze spotykają się w swojej
– specjalnie przygotowanej - Sali Zabaw, starsze pojawiają się na spotkaniach literackich, wszystkie tłumnie zjawiają się na
balach. Jest nam szalenie miło, że polubiliście to miejsce – jest przecież Wasze.
W czasie wakacji jak zwykle zapraszamy do udziału w akcji Lato w Mieście. Szczegóły w następnym numerze Ochotnika.
Dziękujemy
Agnieszka Barbasiewicz
Koordynator Programów Dziecięcych
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