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Od dziś w każdym kolejnym numerze
OCHOTNIKA znajdą Państwo jedno pytanie
dotyczące historii Ochoty. Nagrodą za prawidłową odpowiedź będzie zaproszenie do
Dominium Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24.
Z odpowiedziami prosimy dzwonić pod
numer: 822 48 70. Czeka na Państwa 5 darmowych zaproszeń o wartości 40 zł. każde.
Sponsorem nagród jest Dominium Pizza.

e-mail: bow@teatrochoty.art.pl
Pytanie konkursowe:

„Kiedy ustały walki powstańcze
na terenie Ochoty w 1944 r.?”

WRZESIEŃ 2005
SZTUKA

22.09 – czwartek
23.09 – piątek
24.09 – sobota
25.09 – niedziela
28.09 – środa

Prosimy o podanie dokładnej daty.
Dominium Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24
czynna jest codziennie
od 11 do 23, a w piątki i soboty od 11 do 24

PUŁKOWNIK - PTAK
29.09 – czwartek
30.09 – piątek

SZTUKA

NAS TROJE

01.10 – sobota
02.10 – niedziela

Wszystkie przedstawienia
zaczynają się o godz. 19.00
Sprzedaż i rezerwacja biletów:
kasa teatru tel. (0-22} 825-85-44
Kasa czynna codziennie od
godz. 11.00 do 19.00
Rezerwacja on-line:
www.teatrochoty.art.pl
Sprzedaż on-line:
www.ebilet.pl
Rezerwacja w internecie :
bow@teatrochoty.art.pl ,
www.bileteria.pl ,
www.ticketbox.pl
Sprzedaż biletów: kasy ZASP,
Kasy Teatralne Galeria Mokotów
i Wola Park, Kasy w PKiN

KONKURS

PUŁKOWNIK – PTAK

autor: Yasmina Reza
reżyseria: Bożena Stryjkówna,
Tomasz Mędrzak
występują: Krzysztof Kiersznowski,
Tomasz Mędrzak , Piotr Siejka
„Sztuka” to historia trzech przyjaciół,
z których jeden kupuje kontrowersyjny
obraz. Każdy z bohaterów wyraża własny, odmienny pogląd na ... sztukę. Czy
wieloletnia przyjaźń przetrwa rodzące się
konﬂikty i nieporozumienia? „(...) Przedstawienie jest świetnie zagrane. Aktorzy
prowadzą dialogi z dużą dyscypliną, bez
pokus przypodobania się widzom, którzy
– jako się rzekło – bawią się znakomicie.
A i pomyśleć mają nad czym, co sytuuje tę
komedię znacznie powyżej przeciętnej.”
Janusz R. Kowalczyk RZECZPOSPOLITA
„(...) O sukcesie – bo od razu trzeba powiedzieć, że to udany wieczór i ludzie non
stop się śmieją – decyduje jednak głównie trafna obsada i wyrównany poziom.
(...) A całość, dzięki aktorom, smakuje jak
porządny, świąteczny keks z bakaliami.”
Hanna Baltyn FOYER
Spektakl trwa 80 min.
Cena biletów 25 i 35 zł.

Podaj imię i nazwisko reżysera
spektaklu „Pułkownik Ptak”
z repertuaru Teatru Ochoty.

„Utwór Bojczewa jest zjadliwie satyryczny i poetycki zarazem. Rządzący się własnymi prawami świat wariatów jawi się
w nim jako znacznie bardziej logiczny niż
ten normalny, który niepokorne jednostki odrzuca jako odmieńców. Sztuka jest
świetnie skonstruowana i ma błyskotliwe
dialogi. (...) Spektakl nie do przegapienia
(!)” – napisał m.in. w swojej recenzji Janusz
R. Kowalczyk w Rzeczpospolitej. Po premierze w maju 2004 r. autor sztuki przyznał, że inscenizacja w Teatrze Ochoty jest
najbliższą ze wszystkich czterdziestu, jakie
oglądał na całym świecie - najbliższą jego
wyobrażeniu o przesłaniu i sensie tego
utworu. W spektaklu wykorzystano muzykę Gorana Bregowića.
Spektakl trwa 120 min.
Cena biletów 25 i 35 zł.

Obchody 25-lecia

SOLIDARNOŚĆI

Czytelnik, który zadzwoni do
kasy (tel. 825 85 44) 4-go września
z poprawną odpowiedzią, otrzyma
dwuosobowe zaproszenie na
„Pułkownika Ptaka”
na środę 28.09 g.19.00
do odebrania w kasie Teatru
w dniu spektaklu do g.18.30.
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autor: Christo Bojczew
reżyseria: Tomasz Mędrzak
występują: Agnieszka Sitek,
Witold Bieliński, Janusz Bukowski,
Krzysztof Kiersznowski, Tomasz Mędrzak,
Jan Kulczycki, Robert Ostolski,
Witold Pyrkosz, Piotr Siejka

2 września (piątek)
2005 r. g.11:00
Hala Ośrodka
Sportu i Rekreacji
ul. Nowowiejska 37b
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DO REDAKCJI „Ochotnika” zgłosiła się ostatnio nasza czytelniczka z zaskakującą prośbą:
„Proszę opowiedzieć mi coś o Caracas!”
Pytanie na chwilę wprawiło nas w osłupienie, ale zaraz potem ktoś przypomniał sobie,
że w latach 60-tych i 70-tych na ulicy Słupeckiej znajdowała się uwielbiana przez
mieszkańców Ochoty kawiarnia o nazwie „Caracas”. Dość obskurna, z kilkoma
niewygodnymi siedzeniami, ﬁgurką orientalnej piękności i olbrzymim samowarem.
Ta knajpka miała w sobie coś co sprawiało,
że można w niej było przesiadywać godzinami.
Cieszę się, że lektura naszego pisma ożywia wspomnienia zasiedziałych mieszkańców
dzielnicy. Wszystkich – także tych, którzy na Ochocie mieszkają od niedawna zachęcam
– aby świeżym, powakacyjnym spojrzeniem starali się wypatrzeć w naszej dzielnicy
„miejsca magiczne”, miejsca którymi cały czas możemy się cieszyć i żeby z nami się tą
wiedzą dzielili.
A o „Caracas” na pewno jeszcze napiszemy w jednym z najbliższych numerów.
Joanna Rolińska

Czytelnia

W

serii „Z archiwum akt nowych”
ukazała się książka Wojciecha
Jarosława Marcinkiewicza „Szare Szeregi.
Ochota 1939-1944”.
„Szare Szeregi” tworzy obszerna kolekcja różnorodnych materiałów źródłowych:
relacje harcerzy z Ochoty, materiały
Komisji Historycznej Środowiska Żołnierzy AK IV Obwodu i Komisji Historycznej
Komendy Głównej ZHP oraz opracowania
sporządzone przez poszczególnych członków Szarych Szeregów.
Książka ma trójdzielną kompozycję.
Pierwsza część zawiera obszerny zarys historyczny harcerstwa na Ochocie podczas
wojny i okupacji. Odnosi się wrażenie, że

szczegółowość opisu sięga granic możliwej
rekonstrukcji historycznej: wymieniane
są drużyny, ich członkowie, pseudonimy,
charakter odbywanych szkoleń przez poszczególne drużyny. Część druga to zbiór
relacji harcerzy z Ochoty: dokładne opisy
działań i luźne wspomnienia i reﬂeksje.
Trzecia część zawiera zsumowanie wszystkich zrekonstruowanych osób i wydarzeń. Znajduje się tam alfabetyczny rejestr
harcerzy Ochoty, szczegółowe składy
drużyn w kolejnych okresach wojny
i okupacji, zbiór rozkazów i instrukcji,
wnioski awansowe i inne.
Całość tworzy bardzo cenny zbiór źródeł, starannie opracowany i zestawiony
tak, aby ułatwić pracę badaczom pracującym nad tematyką Szarych Szeregów
w czasie II wojny światowej.
Autor – Wojciech Marcinkiewicz – urodził się w 1927 roku. Podczas wojny i okupacji był w Szarych Szeregach, walczył także jako żołnierz Armii Krajowej i brał udział
w Powstaniu Warszawskim. W sumie okres
jego służby podczas wojny objął lata 1942-1945; przez cały ten czas związany był
z Hufcem Ochota (późniejszy Blok Prochownia). Obecnie jest przewodniczącym Środowiska Żołnierzy IV Obwodu
„Ochota” AK.
W 1986 roku Wojciech Marcinkiewicz
rozpoczął zbieranie i weryﬁkowanie dokumentów dotyczących Szarych szeregów
na Ochocie; działał w ramach projektu opracowania monograﬁi Chorągwi
Warszawskiej. Książka „Szare Szeregi. Ochota 1939-1944” jest wynikiem tej
wieloletniej pracy 
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architektura
Jarosław Zieliński

Z DZIEJÓW
OCHOTY
Ulica
Langiewicza

W

naszym cyklu omówiliśmy już
dzieje najstarszej części Kolonii
Staszica, całkowicie zniszczonej
podczas wojny. Losy części południowej,
otoczonej czworobokiem ulic: Sędziowską,
Wawelską, Suchą (dziś: Krzywickiego) i
Filtrową, potoczyły się nieco odmiennym
torem, bo pomimo zniszczeń wojennych,
widać tu jeszcze ślady dawnej świetności.
Ulicę Langiewicza wytyczono jako najważniejszą arterię wewnętrzną tej części kolonii i w większości zabudowano
już w l. 1923-1924. Zamiast skromnych
domków szeregowych, typowych dla północnej części osiedla, stawiano tu znacznie
większe, ale równie malownicze domy.
Były to właściwie dworkowe wille w układzie bliźniaczym, projektowane przez takie znakomitości jak Antoni Dygat, Marian
Kontkiewicz czy Konstanty Jakimowicz.
Równie prominentni byli nabywcy domów,
politycy, przemysłowcy, inżynierowie
i przedstawiciele wolnych zawodów. Osiedle wyrosło dosłownie w szczerym polu –
w 1923 roku krajobraz był iście księżycowy –
i w tym kontekście jeszcze bardziej zdumiewało błyskawiczne urządzenie przepięknych ogrodów, o których krążyły w Warszawie legendy. Mieszkańcy hodowali
najchętniej róże, pnącza porastające ogrodzenia, krzewy ozdobne i drzewa. Niezwykłe było także to, że kilkaset metrów
dalej wznoszono w tym czasie wielopiętrowe bloki spółdzielcze, budowano szerokie arterie i linie tramwajowe, tymczasem
Kolonia Staszica sprawiała wrażenie jakiegoś anachronizmu – szlacheckiego zaścianka w środku metropolii. Jak wspomniano,
„bliźniakom” nadawano cechy architektury dworkowej, ówcześnie przeżywającej
apogeum popularności. Domy stawiano
z użyciem cegły, ale też znacznych ilości
drewna, z którego wykonywano więźbę dachową, stropy i klatki schodowe.
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Wysokie ceramiczne dachy, kolumnowe
portyki i trójkątne szczyty, w ostatnich
latach przed wojną dosłownie zatopione
w zieleni, współtworzyły niepowtarzalny
pejzaż miejsko-wiejski. Nie ma sensu po raz
kolejny przywodzić na pamięć potworności
czasów okupacji i powstania, jest bowiem
oczywiste, że ul. Langiewicza podzieliła
los całej dzielnicy i miasta. Domy jednak
musiały być tu solidniejsze, niż – dajmy
na to – przy pobliskiej ul. Trybunalskiej,
zdecydowano się bowiem (w większości przypadków) na ich odbudowę, choć
rzadko kiedy zadbano o przywrócenie
dworków do pierwotnego stanu. W efekcie
niektóre domki zupełnie znikły z krajobrazu, inne nawet w części nie przypominają
siebie z czasów minionej świetności.
Po stronie nieparzystej nie ma śladu po segmencie nr 3, który należał do
inż. Gustawa Trzcińskiego, twórcy kilku
zachowanych do dziś wczesnomodernistycznych warszawskich budynków. Nie
znamy szczegółów wyglądu tego domu,
wiadomo jedynie, że miał on zaokrągloną
elewację frontową, która zawĳała się na
ścianę boczną od strony ul. Sędziowskiej.
Osamotniony segment nr 5 ma zupełnie
inne formy, interesujące jednak ze względu na oryginalną kompilację elementów
klasycyzmu, baroku i gotyku. Obie połówki przy ul. Langiewicza stanowiły wyjątek
jako bliźniaki zupełnie do siebie niepodobne. „Piątka” należała pierwotnie do Tadeusza Michcińskiego, a od 1929 r. do młodo
zmarłego legionisty i dziennikarza Wojciecha Stpiczyńskiego.
Bliźniacze wille nr 7-9 oraz 11-13A stanowią zasadniczo identyczne pary, projektowane przez Antoniego Dygata, przed wojną
właściciela połowy drugiego z wymienio-

nych „bliźniaków”. Budynki te reprezentują, spokojną, dość oschłą w wyrazie wersję stylu „dworkowego”. Zamiast kolumn
wprowadzono tu skromniejsze pilastry,
dachy są stosunkowo niskie, a detal sztukatorski (dziś częściowo zniszczony)
– pełen umiaru i elegancji, jak np. girlandy
podokienne w domach nr 7-9.
Kolejny dom bliźniaczy (nr 15-17) został
tak zniszczony podczas wojny i byle jak
odbudowany, że dziś w ogóle nie zwraca
uwagi, tymczasem w latach 20. był najpiękniejszy i najważniejszy na całej ulicy
(zwany małym Belwederem!), bowiem
w segmencie nr 15 zamieszkiwał prezydent RP – Stanisław Wojciechowski.
Nĳakość obecnej architektury domu kazała
wielu warszawiakom utożsamić z prezydentem kolejny „bliźniak” – nr 19-21,
pewnie dlatego, że dom ten zachował się
w całości i daje pewne pojęcie o wyglądzie
kolonii przed 1944 r. Obiekt powstał prawdopodobnie w pracowni Mariana Kontkiewicza i wyróżnia się bujnym repertuarem
form charakterystycznych dla staropolskiej architektury, przy czym pewną osobliwością są dwa kolumnowe portyki
od frontu, odpowiadające dwóm niezależnym mieszkaniom. W budynku przetrwały także wnętrza, w tym drewniane
schody z przepięknymi balustradami tralkowymi oraz deskowe stropy, choć w jego
komunalnej (sic!) połowie te elementy wyposażenia są straszliwie zdewastowane.
Podobne dworki (ale z jednym portykiem)
istniały do 1944 r. przy ul. Wawelskiej i przy
kilku pobliskich przecznicach. Jednym z
pierwszych przedwojennych właścicieli
segmentu nr 21 był Henryk Strasburger
– prawnik, ekonomista i wysoki urzędnik
państwowy, m.in. komisarz generalny RP

Wawelska 66 i 68 – 1937 r.
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Varsaviana

Polska Jerozolima

Langiewicza19-21 około 1975 r.
w Wolnym Mieście Gdańsku, a po nim
osławiony Włodzimierz Jaroszewicz, szara
eminencja czasów Sanacji, komisarz rządu
na m.st. Warszawę i szef cenzury.
Kolejny dom nr 23-25-27 odznacza się
tym, że jest nie „bliźniakiem” a „trojaczkiem”, wybudowanym w 1/3 dla siebie
przez Konstantego Jakimowicza. Jednym
z współwłaścicieli był słynny Ludwik
Krzywicki, publicysta, socjolog i społecznik – dziś patron pobliskiej ulicy. Dom
jest wybitnym okazem dworkowej architektury, niestety, częściowo zeszpeconym
nadbudowami.
Narożny dom bliźniaczy nr 29-31 jest
identyczny z wcześniej wspomnianymi
budynkami autorstwa Antoniego Dygata.
Kolejne niemal takie same pary możemy
zobaczyć pod adresami: Sędziowska 19-

-Langiewicza 2, Langiewicza 4-6, 12-14,
16-18 oraz 24-26. Można założyć, że i pozostałe budynki w parzystej pierzei należały
do tej serii, zostały jednak albo całkowicie
zniszczone, albo gruntownie przebudowane. Ze sław tu zamieszkujących wymieńmy
Antoniego Wieniawskiego (nr 2) – samorządowca, a później podsekretarza stanu
w Ministerstwie Skarbu, Mieczysława Rybczyńskiego (nr 4) – hydrologa, Juliana Eberhardta (nr 12) – inżyniera kolejnictwa oraz
Melchiora Nestorowicza (nr 16) – równie jak
poprzedni wybitnego inżyniera-drogowca.
Niewątpliwie najpilniejszym dzisiaj zadaniem konserwatorskim na ul. Langiewicza jest uratowanie wspaniałego dworku
nr 19-21, warto by też pokusić się
o przywrócenie do pierwotnej postaci domu
prezydenta... 

„Powstała w 1774 roku na terenie jurydyki
Bożydar – Kałęczyn Augusta Sułkowskiego.
W Nowej Jerozolimie – między linią dzisiejszych ulic Towarowej i Kaliskiej – urządzili się Żydzi, którzy nie mogli wówczas ani
osiedlać się, ani handlować w granicach
Warszawy.
Magnaci pozwalali mieszkać ludności żydowskiej w obrębie własnych jurydyk (zajmowały one większą część miasta), ponieważ przynosiło im to niemałe proﬁty. Obywatele położonej już za wałami miejskimi
Nowej Jerozolimy mieli żyłkę do interesów
i wkrótce stali się niewygodną konkurencją
dla kupców i rzemieślników warszawskich.
W tej sytuacji magistrat Starej Warszawy
pozwał Sułkowskiego do sądów marszałkowskich, żądając likwidacji żydowskiego
osiedla. Mimo że Żydzi protestowali, 23
stycznia 1776 roku Nowa Jerozolima przestała istnieć. Towary skonﬁskowano, a domy
zostały zrównane z ziemią.
Nowa Jerozolima przetrwała więc zaledwie dwa lata, za to nazwy związane z tą osadą – wieki. W 1818 roku w okolicach dzisiejszego placu Artura Zawiszy ( to uczestnik
powstania listopadowego i tu 15 listopada
1833 roku odbyła się jego egzekucja) wybudowano przy szosie krakowskiej rogatki, które nazwano Jerozolimskimi. Stały do
1943 roku.
Były też Baraki Jerozolimskie, czyli zimowe obozowisko dla wojska, założone na polach folwarku Koszyki. Współcześnie znajdowały się one między aleją Niepodległości,
Nowowiejską, Krzywickiego a Koszykową.
Ale najbardziej znaną pamiątką po Nowej
Jerozolimie jest obecnie jedna z najważniejszych arterii w Warszawie: Aleje Jerozolimskie. Początkowo nazwa ta odnosiła się tylko
do odcinka między rogatkami a dawną osadą Żydów.
O ich powstaniu zdecydował w 1817 roku
generał Józef Zajączek. Już siedem lat później
była to szeroka na 44 metry arteria przecinająca miasto na długości czterech kilometrów
od rogatek po Wisłę. Aleje – początkowo
mówiono o nich w liczbie pojedynczej – były
wtedy trzypasmową drogą z dwoma krytymi murawą jezdniami po bokach i dzielącym
je brukiem. Przeprowadzono cztery rowy
odwadniające i posadzono sześć rzędów topól.
Ulica jeszcze bardziej zyskała na znaczeniu, gdy w 1914 roku otwarto most Poniatowskiego. W latach 60. Aleje Jerozolimskie
przedłużono na zachód, do Pruszkowa.”
Jarosław Osowski
„Warszawa i jej ulice. O pochodzeniu nazw”
Oﬁcyna Wydawnicza „Mówią wieki”, 1999 r.

Langiewicza 29-31 ok. 1930 r.

09/2005 OCHOTNIK

5

wspomnienia

Wracam na Ochotę (5)

Małgorzata Baranowska

Jest gdzie spacerować

Z

awsze mi się wydawało, że mieszkam w dzielnicy bardzo zielonej. I to
jest prawda. Ale tereny, na których
można dzisiaj „wejść w plener” jakoś się
dziwnie oddaliły. Z okolicy znikły ścieżki,
chaszcze, kocie łby a także dziury w płocie Stadionu Skry, gdzie za mojego dzieciństwa bywaliśmy nielegalnie i za darmo
na fascynujących zawodach żużlowych.
Za to przybyło jezdni szybkiego ruchu,
ogrodzeń, parkingów. Droga do parków
to cała wyprawa.
Kiedy moja mama sprowadziła się tutaj
nowe przeplatało się ze starym. W miejscu, gdzie dziś stoi postawiony tu dopiero
w roku 1968 Pomnik Lotnika, mała Hania Mayzner, czyli moja mama, zjeżdżała
z niewielkiej górki, która była po prostu
pozostałością po polnej drodze. To był kiedyś brzeg, biegnącej niżej drogi. Wzdłuż
Wawelskiej ciągnął się wtedy porośnięty
grubym kożuchem rzęsy rów z wodą.
W każdym razie Hania, ze swoją matką,
Kazimierą Mayznerową, nauczycielką,
chodziły na spacery nie tylko wzdłuż Filtrów, ale i Wawelską obok nie ogrodzonego lotniska, albo nawet na samo lotnisko.
Mama pamięta, że raz czy dwa pracownicy lotniska podsadzili ją do samolotu
i pokazali go od wewnątrz. Można też było
chodzić na Pole Mokotowskie, nierzadko
w towarzystwie krów idących na pastwisko, albo z niego wracających, potem na
istniejące do dzisiaj tereny dopiero powstających Ogródków Pracowniczych, tak zwanych działek. Około 1934 roku zrobiono aleję zwaną przez tutejszych mieszkańców po
prostu „autostradą”, czyli Aleję Franciszka
Żwirki i Stanisława Wigury – mistrzów lotnictwa, którzy zginęli w roku 1932. W roku
1955, może w ramach wymazywania dawnych bohaterów, zmieniono nazwę alei na
ulicę Rokitnicką. Trudno przypuszczać, że
miało się to kojarzyć z bitwą pod Rokitną
na Ukrainie, gdzie II Brygada Legionów
Polskich zwyciężyła wojsko rosyjskie
w roku 1915. W Polsce wiele nazw było
niebezpieczne dla systemu. W każdym
razie używano wyłącznie nazwy „Żwirki
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i Wigury” i przywrócono ją w roku 1960.
Dzisiaj wielu używa typowo warszawskiego skrótu: „pojedziemy Żwirkami?”,
jak przed wojną taksówkarze i dorożkarze
mówili „pojedziemy Moniuszkami”.
Kiedy Hania szła na spacer ze swym
ojcem, muzykiem i nauczycielem Tadeuszem Mayznerem, spotykali często na
Wawelskiej wybitną skrzypaczkę Irenę
Umińską i zatrzymywali się, żeby chwilę
porozmawiać. Przy Topolowej, od 1935
nazwa Aleja Niepodległości, róg Wawelskiej dziadek spotykał innego znajomego – pisarza Andrzeja Struga. Dzisiaj
na domu, w którym mieszkał (Aleja Niepodległości 210), jest pamiątkowa tablica,
a w jego mieszkaniu muzeum.
Przypominam sobie, że za mojego dzieciństwa i podlotkowatości widywałam często pisarza
Jana
Parandowskiego,
którego osobiście nie znałam,
tylko czytywałam. Był to zaprzysięgły spacerowicz, bacznie
obserwujący ulice i nawet wystawy sklepowe przy Filtrowej.
Nie wiem dlaczego na te spacery chodził z czasem coraz wcześniej. Może był z tych, co na starość robią się skowronkami.
Tak, nadal jest gdzie spacerować… Dlatego na Skwer
Wielkopolski musimy się wybrać innym razem.

Moja koleżanka szkolna, mieszkająca na
sąsiednim podwórku, miała na nie świetny
widok z okna. Na szczęście zrobiła zdjęcie
przynajmniej jednemu z nich.
Koleżanka twierdzi, że świerki posadził pewien prawnik z Uniwersyteckiej
4 na cześć urodzenia się jego córeczki
w roku 1948. Nie pamięta niestety jego
nazwiska. Na moją uwagę, że widocznie jeszcze nie kradli w Warszawie wtedy świerków na choinki, odpowiedziała,
że szczęśliwy ojciec pilnował ich zawsze
przed świętami Bożego Narodzenia, dopóki nie osiągnęły wzrostu, przy którym,
w razie upadku, nie opłacało się złodziejom choinek skręcenie karku. Okoliczni mieszkańcy bardzo teraz żałują
drzewek. Nie dożyły sześćdziesiątki. 

P.S.

W piątek 29 lipca (2005) nad
Warszawą przeszła wielka burza z silnym wiatrem. Wiatry
tego dnia osiągały średnią szybkość 20 metrów na sekundę,
w porywach 30. Ściągnęłam te
dane z internetu, żeby zrozumieć dlaczego zginęły, złamane
jak zapałki dwa piękne świerki, które pamiętam, że stały od
zawsze, przed domem przy
Uniwersyteckiej 4. Jeden z nich
teraz sięgał do okna mieszkania
mamy.
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Uniwersytecka 4, na zdjęciu widoczny jest jeden z
opisywanych świerków. fot. Anna Sheinkönig
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Architekci
na Kolonii Staszica

M

iejsce zamieszkania jest częścią intymnego doświadczenia każdego
człowieka. Istotną rolę odgrywają ważne zdarzenia i osoby, które przydały
danej okolicy sławy. Czyż nie jest wspaniale
wiedzieć, że skwer przy ulicy Filtrowej był
przemierzony milionami kroków Karola
Irzykowskiego, kiedy obmyślał kolejną pracę albo, że tu również chodził na spacery
z wielkim wilczurem Ludwik Krzywicki.
Ale to „coś” Kolonia im. Stanisława Staszica
zawdzięcza także architektom.
Wszystko się zaczęło na początku 1923
roku, kiedy to z północnych obrzeży Pola
Mokotowskiego wykrojono parcelę mającą 45 000 m. kw. i wydzielono działki.
Wtedy to wkroczyli architekci różnych
pokoleń: Antoni L. Dygat, Marian Kontkiewicz, Adam Paprocki, Roman Feliński czy
Józef Referowski.
Chyba kolonia musiała się spodobać architektom, ponieważ w tych kilku uliczkach
zamieszkało ich około jedenastu. Wydaje
się, że najwięcej budynków zaprojektował
tu (około stu) Antoni L. Dygat mieszkający
na ul. Langiewicza 13. Również na Langiewicza, ale pod nr 27 mieszkał Konstanty
Jakimowicz (1879-1960), uczeń W. Gersona.
Jego projekty architektoniczne to domy na
ulicy Barskiej, wille na Saskiej Kępie, kościół
na Kamionku kontrkatedra Matki Boskiej
Zwycięskiej (1929-1931) i nagrobek na Powązkach dla drugiego naszego noblisty w dziedzinie literatury Władysława Reymonta.
Na ulicy Suchej 8 (obecnie Krzywickiego)
mieszkał Karol Iwanicki, który projektował
budownictwo wiejskie, opiniował do zakupu gmachy dla ambasad i konsulatów R.P.
(w Wiedniu, Hadze, Lille) a także architekturę sakralną: kaplice w Kĳowie, katedra
w Krzemieńcu (1930), klasztor: dominikanów na Służewcu, zmartwychwstanek na
Żoliborzu i Ojców zmartwychwstańców na
ul. Chełmskiej.

Pozostający w ruinie tzw. „Mały
Belweder” Langiewicza 19/21
był projektowany przez Mariana
Kontkiewicza (1884-1926), który
mieszkał na ul. Lekarskiej 17
i ten budynek uważany był za
jego projekt, w rzeczywistości
projektował tylko jego wnętrze.
Do tradycji szlacheckiego dworu
nawiązywał Kontkiewicz w projekcie domu prezydenta Gabriela
Narutowicza (Parkowa 24). Razem z J. Nagórskim projektował
pałacyk przy ul. Mokotowskiej
62. Natomiast „specjalistą” od
licznych gmachów państwowych
był Stefan Tomorowicz mieszkający na ul. Wawelskiej 20.
W
czasie
okupacji
przy
ul. Prezydenckiej 8 w sąsiedztwie Władysława Tatarkiewicza i pułkownika Benthmanna
Holwega
mieszkał
Bohdan
Pniewski. Holwega zabito na ulicy, pod jego własną furtką (Prezydencka 6).
Były to jakieś porachunki niemieckie.
Twórczość Pniewskiego (1897-1965) charakteryzuje się monumentalnością a zarazem starannością w opracowaniu detalu.
Wystarczy przejść się ulicą Chałubińskiego i obejrzeć budynek Ministerstwa
Komunikacji (1946-47). Pniewski w 1934
roku nabył pawilon ogrodowy zaprojektowany przez Bogumiła Zuga tzw. Lożę
Masońską, przy Alei na Skarpie, przebudował na mieszkanie i obszerną pracownię architektoniczną, na Prezydenckiej 8
tylko pomieszkiwał. Nie można z tej ulicy pominąć Adolfa Ciborowskiego (1919-1963), co prawda jego działalność to
czasy powojenne, ale jak tu nie wymienić
naczelnego architekta Warszawy (1919-1987). Mieszkał przy Prezydenckiej 11.
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Krzysztof Trawkowski

Langiewicza 19 - 21, stan obecny
fot. Magda Kisiel
Przy ulicy Filtrowej 39 mieszkał
M. Weinfeld, projektant Hotelu Warszawa
– niegdysiejszego gmachu Towarzystwa
Ubezpieczeń Prudetial, którego konstrukcję stalową stworzył S. Bryła (1886-1943),
mieszkający nieopodal – na Polnej 64. Na
Prokuratorskiej 8 mieszkał baron Maurycy Jan Marek Leykam – redaktor „Plastyki”, a także twórca Yacht-Clubu w Gdynii
i nie zrealizowanego projektu meczetu
w Warszawie.
Prawie tuż za rogiem Prokuratorskiej
na ulicy Wawelskiej 20 mieszkał Stefan
Tomorowicz – projektant gmachu Dyrekcji Lasów Państwowych i Wyższej Szkoły Dziennikarskiej, pod jego kierunkiem
był przebudowywany również gmach
Ministerstwa Sprawiedliwości 
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1974 — pierwsze ławy — fundamenty pod Kościół Opatrzności Bożej

1979 — ostatni akord udowy — montaż krzyża

Pamięci Ks. Prałata Romualda Kołakowskiego
– długoletniego proboszcza paraﬁi
Opatrzności Bożej w Warszawie przy ul. Dickensa 5.

D

nia 28 lipca 2005 r po długiej chorobie i cierpieniu odszedł do Domu Ojca wspaniały kapłan i ojciec paraﬁi
„Opatrzności Bożej” ks. Prałat Romuald Kołakowski.
Zmarł w szpitalu przy ul. Banacha przeżywszy 77 lat - w tym 49
lat jako kapłan Archidiecezji Warszawskiej.
Jego pogrzeb – który stał się manifestacją miłości i przywiązania do zmarłego - odbył się dnia 1 sierpnia br., o godzinie 11:00 w paraﬁi którą tworzył, budował, w której żył
i pracował od końca 1960 roku do dnia śmierci, a której był
proboszczem przez 33 lata; a później od 1993 roku jej rezydentem pod „synowską” opieką obecnego proboszcza paraﬁi ks.
Prałata Jerzego Siedleckiego.
Na ostatnią drogę tego wspaniałego kapłana mimo okresu wakacyjnego przybyły tłumy wiernych – paraﬁan i przyjaciół oraz
ok. 90 kapłanów i dwóch biskupów warszawskich: ks. Prymas
Józef Kard. Glemp i Biskup Piotr Jarecki, którzy przewodniczyli
uroczystością pogrzebowym. Zmarły zgodnie z ostatnią wolą
spoczął pod krzyżem świątyni, którą z takim zapałem, odwagą
i cierpieniem budował.
Jak sam napisał w życiorysie załączonym do testamentu:
„Przeżyłem tu tajemnice bolesne, radosne i chwalebne. Tajemnice bolesne, to 12 lat walki o przetrwanie, nie pozwolenie wyrzucić się z terenu kościelnego ( 1962-1974 ). Tajemnice radosne
(1974-1979 ) – budowa kościoła, uwieńczona Konsekracją przez
Prymasa Tysiąclecia. Uroczystość ta miała miejsce 8 grudnia
1979 roku – w 23 rocznicę święceń kapłańskich ks. Kołakowskiego. Brali w niej udział obok wspomnianego ks. Prymasa Stefana
Wyszyńskiego licznie zebrani duchowni oraz tysiące paraﬁan.
Tajemnice chwalebne – okres po konsekracji i podział paraﬁi
łącznie z budową nowych świątyń.”
Należy tu dodać dla nie znających historii paraﬁi, że władze
komunistyczne w tamtych latach zakazały ks. Kołakowskiemu
wszelkich prac na terenie kościelnym, pozbawiły go dowodu osobistego, szykanowały, karały grzywną i kolegiami oraz
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W służbie Eucharystii...
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Lata 70.te – procesja Bożego Ciała

(Zdjęcie podpisane przez ks. Kołakowskiego) „Każdy kawałek dachu jest bezcenny.
Władze komunistyczne rozpędziły budowniczych. Proboszcz został sam.”
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więzieniem. W tym czasie dokonano pod
osłoną nocy dwóch bandyckich napadów
na barak – kaplicę, w którym mieszkał, katechizował i odprawiał Msze Św. oraz zabrano siłą przy pomocy ubeków i ormowców ok. 70% placu kościelnego. Do świątyń, o których wspomina zmarły ks. Prałat
należy kościół „Zwiastowania Pańskiego”
przy ul. Gorlickiej oraz „Św. Grzegorza
Wielkiego” przy ul Włodarzewskiej oraz
wiele innych kościołów warszawskich
których budowę wspierał swoją oﬁarą,
modlitwą i troską. Ks. Prałat miał wielki
szacunek dla wszystkich budowniczych
nowych świątyń w stolicy rozumiejąc ich
trud oraz potrzebę tworzenia nowych
ośrodków duszpasterskich by Chrystus,
którego umiłował i poświęcił mu życie
był blisko wszystkich mieszkańców Warszawy.
Uczestniczący w uroczystościach pogrzebowych mieli okazję usłyszeć wiele
dobrych i ciepłych słów wypowiedzianych
ustami Jego kolegów kursowych, kapłanów z dekanatu, kapłanów pracujących
z ks. Prałatem, członków rodziny i przedstawicieli władz gminy oraz paraﬁan.
Choć powiedziano bardzo wiele o tym
Wspaniałym Księdzu i Polaku, to trudno
nie dodać własnej reﬂeksji o człowieku,
Kapłanie i Proboszczu w cieniu którego
upłynęło całe moje dotychczasowe życie,
czyli blisko 45 lat.
Należę do pokolenia tych mieszkańców
Rakowca, którzy wzrastali wraz z paraﬁą
od samego jej początku. Zawsze w moim
życiu był obecny zmarły ks. Prałat, którego mogłem obserwować od najmłodszych
lat, najpierw jako ministrant (od 4 roku
życia posługując wielokrotnie do Mszy
celebrowanej przez ks. Proboszcza Kołakowskiego) a późnej jako kleryk i ksiądz
Archidiecezji Warszawskiej. Moje powołanie wzrastało i rozwĳało się pod czujnym
i ojcowskim okiem ks. Proboszcza Romualda. Wiele odbytych rozmów w których
zawsze była troska o to jak układa się moje
życie kapłańskie, co robię, jak jest w paraﬁi
w której pracuję, czy starcza mi na życie,
troska i pamięć o moich bliskich – nawet
wtedy gdy był już umierający w szpitalu
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WRZESIEŃ – KALENDARIUM
4 IX

godz. 11.00-15.00

DZIEŃ OTWARTY
OŚRODKA KULTURY OCHOTY
prezentacja sekcji, warsztaty artystyczne,
możliwość spotkania z instruktorami,
informacje oraz zapisy

5 czerwca 1980 r.
na kilka dni przed śmiercią.
Pozostanie w mojej pamięci Jego niekłamana radość z moich sukcesów, smutek
z porażek oraz fakt, że nie było paraﬁi w której by mnie nie odwiedził nawet wtedy gdy
był już chory i w podeszłych latach.
Był wspaniałym i uczciwym człowiekiem,
pobożnym kapłanem i ojcem dla wszystkich
a szczególnie dla nas księży i kleryków z Jego paraﬁi.
Śmierć ks. Prałata Romualda Kołakowskiego jest wielką stratą dla każdego kto miał to
szczęście spotkać Go na swojej drodze życia.
„Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...”
Ks. Grzegorz Wieteska

Pokazy, informacje i zapisy
godz. 11.00-15.00
Happeningi plastyczne – „Magazyn Sztuk”
Wystawa Pracowni Ceramicznej „Angoba”
Punkt informacyjny
Niepublicznej Szkoły Wokalnej
im. Jerzego Wasowskiego – sala 35
Nauka gry na keyboardzie,
pianinie i skrzypcach – sala 12
Nauka gry na gitarze – sala 17
Zajęcia dla dzieci – sala 34
12.00-15.00 – GO – starochińska gra
planszowa – sala 21

Pokazy
sala 20
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
14.45

Tai Ki Kung
Karatedo Doshinkan
Scena Country
Salsa
Strefa Country
Tango argentyńskie
Reelandia
Hip-hop, modern jazz,
taniec towarzyski

sala 1
11 30-12.00 „Ku własnej pełni”
– warsztaty psychologiczne dla kobiet
12.15-12.35, 13.00-13.20
Mad Science – „Nauczanie z wyobraźnią”
13.30-15.00 „Kosmetyka duszy i ciała”
– warsztaty kosmetyczne dla kobiet

11 – 18 IX
Plener malarski sekcji plastycznej „Vena”
Klubu Seniora „Baśniowa”
w Aeroskobing (Dania)
10 – 11 IX

BEZPIECZNA STOLICA 2005

Impreza organizowana przez Biuro Promocji
M. St.Warszawy we współpracy z OKO
– Pole Mokotowskie, godz. 12.00-18.00
Gry i zabawy dramowe dla dzieci w wieku
6-14 lat organizowane przez OKO.
13 – 30 IX
Wystawa poplenerowa z pleneru na
Ukrainie członków grupy malarskiej
„Impresja”
21 – 25 IX
Plener malarski w Kamieńczyku uczestników pracowni plastycznych Ochoty,
malarzy z Bielska Białej i gości z Ukrainy
24 IX
III RODZINNY PIKNIK INTEGRACYJNY
z udziałem ukraińskich grup artystycznych
z Iwanofrankowska
Impreza organizowana przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Społecznych i Ekonomicznych „WISE”,
pod patronatem Burmistrza Dzielnicy
Ochota.
Wyjazd stypendystów do Szkoły Artystycznej Folkehojskole w ramach współpracy
kulturalnej OKO z Danią

Ośrodek Kultury Ochoty
zaprasza na

Tydzień
Kultury
Chrześcijańskiej
16-22 października
więcej informacji pod adresem:
www.tydzienkultury.pl

1981 r. W nowej Świątyni
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dejście ks. Romualda Kołakowskiego było
bolesne dla mieszkańców Rakowca i Ochoty.
Wspaniały pogrzeb stał się świadectwem
uznania dla jego wieloletniej posługi. Walka księdza
prałata o budowę kościoła p.w. Opatrzności Bożej
przy ulicy Karola Dickensa przypomina jak bardzo
totalitaryzm odcisnął się losach mieszkańców naszej
dzielnicy. Jeszcze nie tak dawno prześladowanie wiary
w Polsce nie różniło się niczym od losów wierzących
we współczesnych Chinach. Budowa kościoła przebiegała pod nieustanną presją władz komunistycznych.
Starsi mieszkańcy Rakowca doskonale pamiętają represje,które spotykały księdza i paraﬁan zaangażowanych
we wznoszenie świątyni. Pobicia, próby zastraszania, szykany administracyjne i milicyjne były przez wiele lat na porządku dziennym. Trzeba pamiętać o tym, że rakowiecki kościół wzniesiony jest nie tylko z cegieł, ale również z rzeczywistego cierpienia i codziennego heroizmu.
Minęły wakacje, w OKO rozpoczynamy nowy sezon kulturalny. W tym roku
w Ośrodku bardzo wiele się zmieniło. Wprowadzamy zupełnie nową ofertę, nowe
atrakcje. Do współpracy zachęciliśmy wielu nowych ludzi. Dlatego gorąco zapraszam
wszystkich na dni otwarte w OKO. Będzie można poznać nasze propozycje, spotkać
instruktorów, porozmawiać o programach zajęć, a przede wszystkim zobaczyć jak
otwiera się całkiem nowe OKO.
Monika Bończa Tomaszewska
dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty

Artystyczne Pikniki
pod Górką Szczęśliwicką
happeningi plastyczne w Parku Szczęśliwice – odsłona druga
19 sierpnia między godz. 10:00 a 14:00 pod Górką Szczęśliwicką odbył się drugi z kolei Piknik Artystyczny. Spotkanie odbyło się pod hasłem: „OCZAMI PICASSA”. Podczas pikniku młodzi uczestnicy tworzyli formy przestrzenne (z gąbki, kartonów, pudeł), geometryczne miasto ze styropianu, malowali farbami akrylowymi i sprejami na
tkaninie, kartonie, murze. Inspirując się malarstwem Picassa, wyrażali emocje za
pomocą przestrzeni i materiałów. Dodatkową atrakcją tego pikniku była obecność
TEATRZYKU „PUCH PUCH”, który zabrał dzieci w egzotyczną krainę dźwięków.
Organizatorem tego happeningu oraz poprzedniego, Afryk Dzika (15.07.05),
był Ośrodek Kultury Ochoty. Imprezy sﬁnansowano ze środków Wydziału Sportu,
Turystyki i Wypoczynku dla Dzielnicy Ochota Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Koncerty w OKO

OŚRODEK KULTURY OCHOTY
i PROBOSZCZ PARAFII
p.w. ŚW JAKUBA APOSTOŁA
zapraszają na koncert w rocznicę
napaści Sowieckiej na Polskę w 1939 r.
pod tytułem
„GOLGOTA WSCHODU”
w wykonaniu:
JANUSZA ZAKRZEŃSKIEGO i
WARSZAWSKIEGO CHÓRU „POLONIA”
im. Ignacego Jana Paderewskiego
pod dyr. WIESŁAWA JELENIA
(Prezes chóru p. WANDA KRAŚNIEWSKA)

w dniu 17 września 2005 r.
(sobota) godz. 20.00
do kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła,
przy Pl. Narutowicza
Wstęp wolny

fot. Blueart
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OKO
„Śladem historii rodziny”
fotograﬁe z rodzinnego albumu

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w tworzeniu wystawy złożonej z kolekcji starych fotograﬁi, wykonanych przed 1939 rokiem, zatytułowanej
„Śladem historii rodziny”.
Wszystkich
chętnych
prosimy
o
zgłoszenie się wraz z fotograﬁami
do Ośrodka Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75. Do zdjęć prosimy dołączyć
wykaz fotograﬁi z opisem (data wykonania,
kto jest na zdjęciu i gdzie). Zdjęcia przyjmowane będą od 1 września do 31 października,
od poniedziałku do piątku, w g. 16:00-19:00.
Fotograﬁe po zeskanowaniu zostaną zwrócone właścicielom. Najciekawsze fotograﬁe
zostaną zaprezentowane na wystawie
zorganizowanej w Ośrodku Kultury Ochoty.
Otwarcie Wernisażu planujemy na 19 listopada 2005 roku, o godz. 17. Wszystkich zainteresowanych już dziś serdecznie zapraszamy.
Jesteśmy przekonani, że wystawa stanie się
okazją do wspomnień i opowieści, a dla najmłodszych będzie prawdziwą lekcją historii.
D.W.

KUPON KONKURSOWY
„TEATRALNE LATO NA RAKOWCU”
Zaznacz poprawne odpowiedzi w poniższych
pytaniach dotyczących spektakli prezentowanych podczas wakacji w Domu Kultury
„Rakowiec”
Pytania:
1. Jaką bajkę opowiadał Błazen Smutnej
Królewnie aby ją rozśmieszyć?
a) Kopciuszek
b) Czerwony Kapturek
c) Jaś i Małgosia
2. Ile Zuchów występowało w piosence
z bajki „Przygody Rycerza Szaławiły”?
a) 2
b) 3
c) 4
Imię i nazwisko .....................................................
Wiek ................ telefon ..........................................
Do dnia 20.09.2005 r. wypełnione kupony
należy wrzucać do urny wystawionej
w Domu Kultury „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
lub poprawne odpowiedzi wraz z danymi
osobowymi (imię, nazwisko, wiek i telefon)
przesłać pocztą elektroniczną na adres:
ewa.maslanka@oko.com.pl
Uroczyste losowanie i wręczenie NAGRODY
odbędzie się 24 września br. o g. 14.00
w Parku Szczęśliwice podczas
Pikniku Integracyjnego
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Puszczamy OKO do kobiet ;)
Ku Własnej Pełnii

Kosmetyka Duszy i Ciała

„W zgodzie ze sobą żyją te kobiety, które potraﬁą utrzymać równowagę pomiędzy zaspokajaniem własnych potrzeb a
spełnianiem oczekiwań otoczenia. Szukają
własnej drogi i nie boją się ryzyka. Skupiają się na własnych planach, nie paraliżuje
ich obawa, co inni o nich powiedzą.

Renesansowy poradnik dotyczący urody wyznaczał warunki: długość nosa musi
równać się długości ucha, odległość między
oczami ma być równa szerokości nosa itd.
Jeśli nie spełniasz tych warunków – trudno
– nie możesz być piękna.

W rezultacie wcale nie stają się podłe i
bezwzględne, lecz odważne, niezależne i
pełne radości życia.
Ute Erhartd, „Grzeczne dziewczynki idą
do nieba, niegrzeczne tam, gdzie chcą”
Jeżeli poruszyły Cię te słowa... Jeśli czujesz, że pomimo udanego życia rodzinnego
czegoś Ci brakuje.... Jeżeli pragniesz być w
głębokiej zgodzie ze sobą... to serdecznie
zapraszamy Cię do udziału w cyklu zajęć
rozwojowo-warsztatowych dla kobiet na
urlopach wychowawczych „Ku własnej
pełni”, które będą odbywały się od IX.05
do II.06. Zajęcia będą miały miejsce raz
w tygodniu w godzinach przedpołudniowych, a każde spotkanie będzie trwało 3
godz.
Warunkiem uczestnictwa w cyklu zajęć
jest Twój udział w indywidualnej rozmowie z psycholożką.
Cykl zajęć rozwojowo-warsztatowych
dla kobiet poprowadzi Iwona Jędrusik
– psycholożka pracująca terapeutycznie
i rozwojowo z kobietami.

Choć od renesansu upłynęło wiele czasu,
w temacie urody niewiele się zmieniło. Jeśli
na pierwszy rzut oka śmieszą nas te przedwiekowe zasady, to wystarczy posłuchać
jak przemawiają do nas media – „jeśli nie
posiadasz takich włosów, takich wymiarów, takiego uśmiechu – nie jesteś piękna”.
Nasze oczy i uszy przepełnione takimi
przekazami powodują, że często same do
siebie powtarzamy bez końca – „ nie jesteś
piękna”.
Od października Dom Kultury Ochota
zaprasza na warsztaty poświęcone zjawisku postrzegania własnego ciała. Program adresowany jest do kobiet w okresie
dojrzewania, macierzyństwa, menopauzy i dojrzałości. Zajęcia, których ważnym
elementem będą ćwiczenia w prezentacji
i autoprezentacji, wymiana doświadczeń,
gry, fotograﬁa mają na celu pomoc w ujrzeniu własnego wizerunku we właściwych
proporcjach, nie wyolbrzymionych przez
kompleksy, niepewność czy obawy.

ilość miejsc ograniczona
09/2005 OCHOTNIK

OKO

OŚRODEK KULTURY OCHOTY
zaprasza do udziału w

II
PIKNIKU
POLOWYM
Pole Mokotowskie
2 października 2005
czekamy na zgłoszenia Grup Rekonstrukcji Historycznej,
kolekcjonerów sprzętu wojskowego, miłośników militariów,
hobbystów i wszystkich zainteresowanych tematyką wojskowości
kontakt:
www.oko.com.pl
e-mail: oko@oko.com.pl
tel.: 822-48-70
fax: 823-97-81
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Uczymy tradycyjnego lepienia ręcznego …

… i pracy na kole
garncarskim

Ul. Przemyska 18
Tel. 822 48 70
lub
822 74 36 w OKO
Plener to połączenie pracy twórczej i wypoczynku
(Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku)

Szczególnie
pochylamy się nad
przedszkolakami
Jak dobrać angobę i szkliwo
by ozdobić pracę – kolejny
etap „wtajemniczenia”

Wystawa to wielkie wydarzenie dla
wszystkich uczestników warsztatów…

Pracownia Ceramiki ma
już prawie 10 lat.
Prowadzimy warsztaty otwarte
dla dzieci i dorosłych
zajęcia dla szkół i przedszkoli.

Organizujemy
plenery
wystawy
pokazy
Kształcimy wrażliwość

WIDZIEĆ

…na wernisaż przybywają
licznie, z gronem rodzin i przyjaciół

Uczymy jak TO zrobić

WIEDZIEĆ

Stymulujemy wypowiedzi
autorskie

(fragment ekspozycji
w Muzeum Łazienki Królewskie,
Stara Pomarańczarnia)

WYRAŻAĆ

Nasze prace duże… i …małe

Pokazy toczenia na kole przyciągają
widzów nawet w deszczową pogodę
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To jest niesamowite
– wypał „raku” nocą
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D.K. Rakowiec
Przez sztukę kształtuj siebie i swoje otoczenie

Młodzi tłumacze w nowej roli

T

ego przedpołudnia w sali kominkowej
drewnianego domu, w którym już od
tygodnia twórcze wysiłki podejmowali uczestnicy obozu teatralnego, rozbrzmiewały języki z różnych krajów Europy. Angielski, białoruski, litewski, hiszpański
oraz włoski. W każdym z nich zawierały
się treści ukryte w wierszach Ernesta Brylla – poeta i dramaturg przyjechał na parę
godzin do oddalonego o 40 kilometrów od
Warszawy Osuchowa, by zapoznać się z
sylwetkami laureatów konkursu „Młodzi
tłumacze”. Projekt drugi raz zorganizowano wspólnymi siłami Domu Kultury „Rakowiec” (ﬁlia Ośrodka Kultury Ochoty)
i Polskiego Ośrodka Międzynarodowego
Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ.
Poecie towarzyszyła żona, Małgorzata
Goraj, która tłumaczką. Podczas wizyty
odsłoniła uczestnikom warsztatów niektóre sekrety i trudności zawodu.
– To niesamowite przeżycie – wypowiada się energiczna, ruda Litwinka, Emila
Wereznikowaite – po raz pierwszy w mojej
krótkiej karierze tłumacza spotkałam się z
autorem utworów, które przekładałam na
język litewski!
Zajęcia prowadził Maciej Wojtyszko. Na
pierwszych zajęciach cyklu warsztatów
zaproponował uczestnikom wraz z początkującymi dramaturgami stworzenie
obcojęzycznego limeryku i jego polskiego
przekładu. Pisanie zaledwie pięciowersowych wierszyków to nic w porównaniu z
zadaniami, które Profesor postawił swoim
podopiecznym w ciągu następnych dni.
Młodzi tłumacze oraz ich koledzy, wyłonieni w konkursie „Szukamy Polskiego
Szekspira”, zajęli się tak złożonymi formami jak sekstyna, oktawa, a nawet układaniem sonetów! Później, kilka dni przed
wizytą Ernesta Brylla tłumaczyli jego wiersze, których przekłady później przy nim
odczytali.
Poznajmy
niektórych
uczestników
warsztatów: Dorota Michalska, osoba
wrażliwa na słowo. Urodziwa posiadaczka polskiego nazwiska wychowała się we
Włoszech. Na wyróżnienie w konkursie
zapracowała przekładem wiersza Mario
Luziego – poety, którego twórczość cechowała dynamika nieznana we włoskiej
liryce od czasów Dantego. Jednak tu pojawił się inny problem – Dorotę należałoby
przyuczyć do literackiej zwięzłości i opanowania burzy pomysłów. Temu właśnie
służą ćwiczenia ze struktury scenariusza

zadawane przez Macieja Wojtyszkę, nie
tylko dramaturgom. Tak więc, prócz zadań z zakresu translatoryki młodzi tłumacze parają się układaniem szkieletów
modelowych fabuł, które powinny zawierać w sobie przedstawienie bohatera, dwa
punkty zwrotne oraz naturalnie nieprzewidywalną kulminację. Przy okazji młodzież poznaje szereg użytecznych chwytów dramaturgicznych – po wyjeździe z
Osuchowa pojęcia takie jak: hak, suspens,
refren czy odwrócony banał nie stanowią
już dla nikogo tajemnicy.
Młodzi tłumacze doskonale wpisali się
w model pracy twórczej w kilkuosobowych grupach, w skład których wchodzili również entuzjaści aktorstwa oraz kan-

biel. Doskonale podołał zadaniu, by opierając się tylko na metodach dramy grając
stworzyć postać bohatera. Grał dostojnie i
z wdziękiem.
Masowo podbĳący serca nastoletnich
adeptek aktorstwa smagły Antoni wziął
także udział w pokazach sztuk nadesłanych w ramach szukania „polskiego
Szekspira”. Konkursowe przedstawienia
prezentowane były pod koniec obozu i stanowiły świetną okazję do skonfrontowania
tekstu ze sceniczną rzeczywistością. Antoni zamknął swoją wakacyjną przygodę z
teatrem i Polską odgrywając rolę siedemdziesięciolatka, notorycznie uciekającego z
domów starców.
Ci, którzy na obozie pojawili się już po
raz drugi, dostąpili zaszczytu uczestnictwa
w fuksówce, wykorzystując tym samym
jedyną przepustkę do grona Koła Miłośników Teatru. Obrzęd od lat otoczony tajemnicą skupił na sobie uwagę wszystkich

Halina Machulska i Maciej Wojtyszko z uczestnikami warsztatów
dydaci na „polskich Szekspirów”. Każdy
z tak wymieszanych pięciu zespołów miał
za zadanie na przestrzeni dwóch tygodni
wystawić „niespodzianki”, czyli krótkie
przedstawienia, którymi należałoby dwukrotnie „wstrząsnąć” obozową społeczność. Zazwyczaj siły przedstawicieli ogniska aktorskiego „U Machulskich” były zbyt
skromne, by występ obył się bez udziału
piszących i tłumaczących – dlatego, nie
było rady: translatorzy musieli wcielać
się w rozmaite sceniczne, recytatorskie, a
nawet taneczne role przed żądną wrażeń
publicznością. Tak właśnie powstała kreacja ojca dziewczyny, która postanowiła
wyjechać w składzie misji humanitarnej do
niebezpiecznego Iraku. Głowę rodziny wykreował przybyły z Białorusi Antoni Bu-

Osuchowiczów. W tym roku struktury
KMT wzbogaciły się o piątkę pasjonatów
szukania prawdy i dobra w sztuce. Zaś
słowa przysięgi deklamowano w scenerii
szalejącej nad nami burzy. Nie zdziwimy
się, jeżeli Dan Brown poświęci osuchowskim perypetiom tematykę swej następnej
powieści.
Warto dodać, że wśród nowoprzyjętych
członków Koła znalazła się Alina Iszutina
z Litwy, dwukrotna laureatka konkursu
dla tłumaczy z zagranicy. Na przykładzie
szczęśliwej już członkini magicznego kręgu widać, że uczestnictwo w obozach to
nie jednorazowy ﬂirt z teatrem, a związek
na całe życie.
Maciej Kałach
Natalia Mołodowiec
Kupon konkursowy Teatralnego Lata
na Rakowcu znajdziecie Państwo na stronie 12..
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OKO dla dzieci
Ośrodek Kultury Ochoty
 muzyka
Szkółka młodych didżejów
Gra na instrumentach muzycznych
SODA – grupa musicalowa
 plastyka
Modelarnia dla zaawansowanych
 języki

Język angielski
 literatura i teatr
Dziecięce spotkania literackie
 psychologia
Czytanie nie jest trudne
Psychologia dla każdego
U progu dorosłości
Kurs szybkiego czytania
 maluchy
Pierwszy kroczek
Moje dziecko będzie przedszkolakiem
Klub twórczego sześciolatka
 itd…
GO – starochińska gra planszowa

Europejska Akademia Tańca
 taniec
zajęcia, warsztaty, pokazy
Pracownia Ceramiczna ANGOBA
patrz strona 14

Dom Kultury RAKOWIEC
 muzyka
Rok polski w zabawie i piosence
Gra na instrumentach muzycznych
Rytmika dla dzieci
Taniec dla maluchów
Dziecięcy Zespół Wokalny GONG
Taniec towarzyski dla dzieci
Taniec nowoczesny hip-hop
Zespół Tańca Nowoczesnego PULS
Klub Tańca ROCKS
 plastyka
Plastyka dla dzieci
Rysunek i malarstwo
Makrama
Batik
Tkactwo

Cześć Dzieciaki,
Właśnie skończyły się wakacje, ale to wcale nie musi być zła wiadomość. Przed
Wami wiele ciekawych odkryć, nowych przyjaźni, sukcesów. Niektórych czekają ważne
zmiany: najmłodsi będą się szykowali do przedszkola lub pierwszej klasy, inni zmienią
podstawówkę na gimnazjum albo gimnazjum na liceum, najstarszych czeka matura.
Na pewno każdy z Was ma jakieś zainteresowania, pasje, chciałby coś ciekawego
porobić poza szkołą – być w czymś naprawdę dobry albo po prostu miło spędzać czas.
Być może marzycie o tańczeniu w prawdziwym zespole, albo o śpiewaniu na scenie,
może są wśród Was przyszli mistrzowie szachowi albo plastycy: malarze, rzeźbiarze…
Z myślą o Was wszystkich Ośrodek Kultury Ochoty przygotował nowy program,
w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Dla przyszłych aktorów mamy zajęcia teatralne i teatrzyk lalkowy, dla zainteresowanych literaturą - Dziecięce Spotkania Literackie
i coroczny konkurs literacki, dla kochających muzykę - indywidualną grę na rozmaitych
instrumentach, a dla wszechstronnych – możliwość wzięcia udziału w przygotowaniu
i wystawieniu prawdziwego musicalu.
Jeśli czasami zastanawiacie się całą rodziną jak miło spędzić sobotę lub niedzielę
przyjdźcie do nas. To właśnie dla Was organizujemy Artystyczne Niedziele z Mamą
i Tatą, Spotkania Pokoleniowe w OKO (SPOKO) i Rodzinną Animację Naprawdę Dla
Wszystkich. Intrygują Was te nazwy? Przyjdźcie i zobaczcie.
Nie zapomnieliśmy także o najmłodszych. Z myślą o nich urządziliśmy świetną, bezpieczną salę zabaw, do której zapraszamy maluchy razem z rodzicami, a także szereg
zajęć przygotowujących do przedszkola i szkoły. Jeśli masz więc młodsze rodzeństwo
przyprowadź je do nas.
Szczegółowe informacje na temat wszystkich zajęć i imprez organizowanych przez
OKO znajdziesz w informatorze OKO dla dzieci.
Serdecznie zapraszamy Ciebie, Twoje koleżanki i kolegów do OKO!
Będzie naprawdę fajnie!
Agnieszka Barbasiewicz
Koordynator Programów Dziecięcych
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Monika Bończa Tomaszewska
Dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty
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 języki
Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski
 literatura i teatr
Warsztaty literackie
Kółko dramaturgiczne
Lalkowe warsztaty teatralne
Teatrzyk Malucha
Dziecięcy teatrzyk lalki i aktora
Kabaret RAKI
 itd…
Szachy

Klub Nauczyciela
 muzyka
Gra na instrumentach muzycznych
Balet klasyczny
 plastyka
Warsztaty plastyczne
Rodzinne malowanie
Forma i wyobraźnia – warsztaty graﬁczne
 literatura i teatr
Magia na Radomskiej
Minimaks
 języki
Język angielski
Big Ben
Warszawska Olimpiada Języka Angielskiego

Klub Osiedlowy SURMA
 muzyka
Stacja integracja
 plastyka
Komiksowo
Modelarnia dla początkujących
Stara szafa – nowe pomysły
 maluchy
RAN DW
Pierwszy kroczek
Zaczarowany kocyk
SPOKO
 itd…
Filateliści
Ośrodek SZANSA
Ul. Grójecka 79 tel./fax. (22) 824 37 02
szansa4@o2.pl lub szansa@free.ngo.pl
www.free.ngo.pl/szansa
 plastyka
Koraliki
Kuźnia talentów
Bystre oczy, zwinne ręce
 maluchy
Klubik mamy i przedszkolaka
Klubik mamy i malucha
 psychologia
Psycholog i logopeda

