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Wnętrzności miasta

P

odstawowym krajobrazem mojego
dzieciństwa były ruiny. Ich ostre
krawędzie i wysokie ściany z oknami donikąd powoli znikały w kolejnych
rozbiórkach i odbudowach. Najdłużej
pozostawały wały przy ulicy, porośnięte
przez różne krzaki, nawłocie i wrotycze
oraz charakterystyczne brzózki. Wczesną
wiosną kwitły na nich podbiały; późniejszą
- mlecze, tak zwane dmuchawce, świetne
źródło dziecięcych pomysłów na zabawę.
(„Uważaj, tylko nie wetrzyj sobie tego soku
do oczu!”). Kiedy tylko taki porośnięty wał
zaczęto rozbierać, ukazywał się czerwony
i pomarańczowy gruz z szarymi kawałkami tynku.

O K Ł A DK A

Pamiętam, że bardzo długo, może do
początku lat sześćdziesiątych, zachował
się wał przy ulicy Barskiej. Na drodze od
Placu Narutowicza do szpitala. Po naszej
stronie Grójeckiej – w rejonie ulicy Uniwersyteckiej, Raszyńskiej, Mianowskiego,
Mochnackiego, Akademickiej, inaczej to
wyglądało. Domy były tu wypalone i całkowicie zdewastowane, ale „trzymały się
na nogach”. Przy Grójeckiej i za Grójecką
więcej było gruzów. Na terenie między

M o n i k a

głę. Owszem, błoto jest dalej, ale trudno
się przywiązywać do wielkiej płyty, która
w dodatku żadnej przeszłości nie ma.

Niektóre stare kamienice jako tako ocalały. Ale w 1946 roku, jak się szło Grójecką od
Dworca Głównego, od Placu Zawiszy, to nie
było już wprawdzie charakterystycznego
dla Śródmiejskiej i staromiejskiej Warszawy
wąwozu wśród ruin, bo jezdnię przecież
uprzątnięto dawno, ale zwały gruzu leżały.
Takim coraz bardziej cywilizowanym, a w
końcu zabudowanym wąwozem ruin, był
odcinek Wawelskiej za Grójecką. Joteyki
wychodziło się również na księżycowy krajobraz warszawskich gruzów.

Większości warszawiaków te różne enklawy gruzów zaczęły już dawno zacierać
się w pamięci, znikać pod naporem nowych
widoków. Wryły się tylko w pamięć jakieś
ważne zrujnowane, ale stojące do dziś, budynki jak dawny „Prudencjal”, teraz Hotel
Warszawa. Trudno też nie pamiętać ruin
Starówki i późniejszej jej odbudowy.

Temu wszystkiemu, naszemu życiu po
prostu, towarzyszył stale, brązowawy od
czerwonych drobinek cegły, pył, który
wdzierał się wszędzie i powodował na ulicach Warszawy powstawanie jeszcze większej ilości obecnego tu od wieków błota.
Przyczyniały się do tego ciągłe odbudowy
i budowy. W latach siedemdziesiątych Miron Białoszewski wspominał, że pył z rozbiórek, z przemielonej Warszawy chrzęścił
w zębach, a teraz (w latach siedemdziesiątych) z wielką chęcią zjadłby taką ce-

Wśród różnych niefortunnych, lub zgoła
skandalicznych, decyzji podjętych w odbudowywanej Warszawie za straszny błąd
uważam nie pozostawienie ani jednego „pomnika gruzów”, jakiegoś malutkiego choćby
skansenu. Oczywiście, że wszyscy dążyli do
własnego mieszkania. Wszyscy chcieli chodzić po normalnej ulicy. W każdym kącie,
w najmniejszej suterenie gnieździli się jeszcze długo po wojnie ludzie i nikt przecież nie
chciał hodować ruin. Ale ktokolwiek spróbuje na Woli, w Śródmieściu, na Muranowie
wbić tylko kilof w ulicę, w ścieżkę, w trawnik, natyka się na gruz. Dlaczego udawać, że
tego nie ma? To są prawdziwe, historyczne
wnętrzności tego miasta. Ochoty także

Autorką okładki do 11 i 12 numeru Ochotnika jest Monika Klimowska
Nagrody
2004 – I Nagroda w konkursie „Miasto i Człowiek” z okazji 750-lecia Miasta Poznania
2002 – Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa
Wydawców Książek w 42. konkursie „Najpiękniejsze Książki Roku 2002” za opracowanie graﬁczne książki Czesława Miłosza „Druga przestrzeń”

K l i m o w s k a

Absolwentka wychowania plastycznego na Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz graﬁki na Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie – dyplom z wyróżnieniem w pracowni wklęsłodruku prof.
Henryka Ożoga, studia ukończone medalem Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje
się graﬁką warsztatową oraz użytkową.
Ilustrator, autorka wielu okładek książek.
Współpracuje z Wydawnictwem Znak,
Nomos, Operą Krakowską. Obecnie
również z Ośrodkiem Kultury Ochoty.

2

Grójecką a linią kolejową skupiały się przecież naloty niemieckie w czasie oblężenia
Warszawy w 1939 roku.

Wirginia Woolf
„Pani Dalloway”
wyd. „Znak”, 2003.

Czesław Miłosz
„Druga przestrzeń”
wyd. „Znak”, 2002.
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Wystawy
2004 Kraków, Galeria Lokator – wystawa graﬁki
2004 Kraków, Klub Alchemia – wystawa graﬁki
2004 Stary Wiśnicz, Muzeum J. Klimowskiego
wystawa zbiorowa „Krewni i powinowaci”
2004 Lublin, Majdanek 2004
VII Międzynarodowe Triennale Sztuki
– wystawa pokonkursowa
2003 Poznań, Galeria Garbary
– wystawa pokonkursowa „Miasto i Człowiek”
2000 Akademia Sztuk Pięknych w Bratysławie
– wystawa prac studentów
2000 Akademia Sztuk Pięknych w Pradze
– wystawa prac studentów

„W głębi IV”, intaglio, 2004.

OCHOTNIK
Nie cierpię przedwiośnia. Jest to czas sprzyjający rozwojowi
malkontenctwa. Na zewnątrz jest paskudnie, do okien włażą
gołe gałęzie, ptaki boją się odezwać, słońce zaszło na dobre
w listopadzie, dookoła niedoleczeni obywatele. Zgroza! Antybiotyki, probiotyki, żywe kultury bakterii, jeżówka, viatmina
C, żeń-szeń. Nic nie pomaga. Katon Starszy, który podobnie
jak Andrzej Lepper też miał swoją ulubioną frazę: „Ponadto
sądzę, że Kartagina powinna być zburzona”, zalecał leczenie
kapustą. Chyba wypada przeczekać.
Powiesiłam w pokoju obraz. Aśka zatytułowała go „Macierzyństwo”. Masajka z dzieckiem na ręku. Klasyczna kompozycja, żywe, piękne i nasycone kolory. Poza tym czuje się w tej postaci siłę i skupienie. Przykuwa wzrok. Uspokaja. Lubię na niego patrzeć. Może niedługo wyjrzę z radością za okno
spoglądając na wielkie pąki kasztana, ale na razie wolę turkusowe szaty Masajki.
Jeżeli odwiedzą Państwo nasz „Magazyn Sztuk” przy Filtrowej 62, dowiedzą się kim jest
Aśka i znajdą też coś na poprawę przedwiosennych widoków albo wyczarują coś sami?

CZYTELNIA

Magdalena Hartwig

Przez kilka dziesiątków lat Pluton - najlepsza kawowa ﬁrma w przedwojennej Polsce pracowała jak dobrze naoliwiona maszyna. Jej działalności nie nadwątliły nawet
lata okupacji i niechętne spojrzenie władz
okupacyjnych na działalność polskich
przedsiębiorstw. Wnętrze sklepu Plutona
w odbudowanym w 1942 roku pawilonie na
rogu Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich,
według projektu Macieja Nowickiego było
jednym z najnowocześniejszych w ówczesnej Warszawie. We wspomnieniu Antoniego Uniechowskiego: „Lady sklepowe były
wykładane drzewem cytrynowym i hebanem...” a „parkiet sklepu był zapowiedzią
op-artu. Deseń robił wrażenie rozciętego
plastra miodu w perspektywie”.
Ta dobrze naoliwiona maszyna zaczęła
się zacinać w pierwszych latach powojennych. Wyniszczona przez władze komunistyczne zawiesiła działalność w 1950 roku
po 68 latach istnienia. We wspomnieniach
„Cały wiek w Warszawie” Kordian Tarasiewicz – współwłaściciel ﬁrmy założonej
przez jego dziadka Tadeusza, opowiadając
o Plutonie, opowiada o mieście. Bohaterką
jego wspomnień jest Warszawa i jej mieszkańcy. „Jego wspomnienia są unikatowym
i chyba już ostatnim zapisem obrazu Warszawy sprzed 1939 r.” – napisał w recenzji
z książki Jerzy Majewski. Spojrzenie Tara-

siewicza zaskakująco świeże, pozbawione
jest wyczuwalnej koloryzacji. Opowiada po
prostu to co zapamiętał, a zapamiętał wiele
i życie miał ciekawe. Wspomina kontakty
rodzinne m.in. z Sienkiewiczem, Modrzejewską, Solskim, Wyspiańskim (ojciec autora
– Michał Tarasiewicz był aktorem), atmosferę studenckich organizacji korporacyjnych. Z pasją opisuje sportowe namiętności
mieszkańców przedwojennej Warszawy: na
stadionie hippicznym w Łazienkach rozgrywano międzynarodowe konkursy – Polacy 5
razy wygrali w tych latach Puchar Narodów,
na kortach Legii odbywały się mecze Pucharu Davisa, a na Polu Mokotowskim konkursy lotnicze Challenge. Najciekawsze jednak
są wspomnienia z lat okupacji, pozbawione
patosu i cierpiętnictwa, ukazujące bohatera
wspomnień jako człowieka pełnego energii i pomysłów, troszczącego się nie tylko
o los najbliższych, ale i o los współpracowników ﬁrmy.
Tarasiewicz w latach okupacji mieszkał
z rodziną na ulicy Suchej 8 (dziś Krzywickiego). W jego mieszkaniu często organizowano spotkania o charakterze intelektualnym, na których bywali m.in. Ferdynand
Goetel, Jerzy Szaniawski, Jerzy Zawiejski,
Bohdan Pniewski i ojciec Jan Salamucha
(o którym pisaliśmy w 2 nr Ochotnika).
Rację ma prof. Marian Marek Drozdowski, gdy pisze w posłowiu: „Lektura wspomnień Pana Kordiana pozwala zrozumieć
etos obywatelski starej warszawskiej inteligencji. Etos służby dla innych, odrzucający
instrumentalne wykorzystanie drugiego
człowieka, tak dziś powszechne.”
Joanna Rolińska
Kordian Tarasiewicz
„Cały wiek w Warszawie”,
wydawnictwo Veda, 2005.

KONKURS
Pytanie konkursowe:
Prosimy podać imię
i nazwisko autorki
pomnika Marii Skłodowskiej-Curie, stojącego przy
ulicy Wawelskiej.
Jaki inny słynny warszawski pomnik
jest również dziełem tej rzeźbiarki?
Na odpowiedzi czekamy 23 marca,
w godz. 16.00-16.15 pod nr.: (22) 822 74 36.
Nagrodą jest zaproszenie do Dominium
Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24.
Czeka na Państwa 5 darmowych
zaproszeń o wartości 40 zł każde.
Sponsorem nagród jest Dominium Pizza.
Dominium Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24
czynna jest codziennie od 11.00 do 23.00,
a w piątki i soboty od 11.00 do 24.00.

TEATR OCHOTY – MARZEC
02.03-05.03 ODCHODZIĆ
08.03-09.03 INSPIRACJE – KAFKA
10.03-12.03 JEST TEŚCIOWA I ZIĘĆ
... czyli zawirowanie piórnonsensu
24.03- MASZ BYĆ SZCZĘŚLIWY Premiera!!!
25.03-26.03 MASZ BYĆ SZCZĘŚLIWY
30.03-31.03 PUŁKOWNIK – PTAKK

INSPIRACJE – KAFKA
Autor: Franz Kafka
Reżyseria: Reinhard Simon
Występuje: Cezary Morawski
Monodram składający się z dwóch
części – adaptacji surrealistycznych
opowiadań Franza Kafki: „Sprawozdania dla akademii” – małpa przejmując jedynie ludzkie wady uznaje
się za pełnowartościowego, wykształconego człowieka, który wygłasza
zabawny wykład o swojej drodze od
małpiostwa do człowieczeństwa;
i „Kolonii karnej” – zdeformowana
istota wymiaru sprawiedliwości rzeczowo i beznamiętnie opisywana
z perspektywy podróżnika-badacza,
który bezkrytycznie akceptuje zasady
bezdusznego świata kolonii karnej.
Pytanie konkursowe:
Wymień tytuły utworów Franza Kafki
na podstawie których powstał spektakl
„Inspiracje – Kafka”.
Nagrodą jest dwuosobowe zaproszenie
na spektakl 08.03.06 (środa).
Na odpowiedzi czekamy 6 marca,
w godz. 15.45-16.30 pod nr 822 74 36.
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architektura
Jarosław Zieliński

Z dziejów Ochoty
Kolonia Lubeckiego (2)

P

ółnocno-zachodnia część Kolonii
Lubeckiego w widoku od ul. Filtrowej nie różniła się specjalnie wyglądem od części południowo-wschodniej, ale
jej zaplecze (do ul. Uniwersyteckiej) prezentowało się zgoła odmiennie. Odchodzące od Filtrowej dwie ulice – Mianowskiego
i Mochnackiego – tworzyły regularne łuki,
koncentryczne względem półkolistego narysu pl. Narutowicza. Trzecim, wewnętrznym pierścieniem miała być ul. Akademicka, ale ponieważ ostatecznie zabudowano
tylko jedną jej stronę, stanowi ona obecnie pierzeję samego placu. Wspomniane
trzy ulice na odcinku między ul. Filtrową,
a ul. Uniwersytecką połączono trzema
krótkimi przecznicami: ul. Supińskiego, ul.
Rapackiego i ul. Zapolskiej.
Najwcześniej w tej części kolonii,
w latach 1924-25, zabudowano ulice: Mianowskiego (po obu stronach) i ul. Mochnackiego (po stronie płd.-wsch., nieparzystej). Inwestorem była tytułowa spółdzielnia mieszkaniowo-budowlana „Kolonia
Lubeckiego”. Wzniesione tu małe domy
mieszkalne były dwupiętrowe, zaprojektowane w układzie bliźniaczym o lustrzanie
zestawionych elewacjach. Każdy zawierał
po sześć mieszkań. Ich neoklasycystyczny
detal był stosunkowo obﬁty, występowały
tu bowiem pilastrowe podziały skrajnych

4

ul. Mochnackiego, róg ul. Filtrowej, 1925 rok.

ryzalitów, proﬁlowane opaski okienne
i boniowanie przyziemia. Ryzality klatek
schodowych w domach przy ul. Mianowskiego ulokowano od strony podwórza,
a przy ul. Mochnackiego – od strony ścian
szczytowych. Budynki zwieńczono wielopołaciowymi dachami ceramicznymi
z charakterystycznymi wysokimi kominami. Całemu zespolonemu podwórzu pomiędzy tymi dwiema ulicami nadano charakter efektownego ogrodu. Od strony ul.
Filtrowej (nr 79) i od ul. Uniwersyteckiej

zabudowę domknięto większymi, trzypiętrowymi wzajemnie identycznymi domami Wspólnoty Mieszkaniowej Pracowników Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
Także te budynki uzyskały klasycyzujące
formy z wystawkami czwartego piętra
zwieńczonymi trójkątnymi frontonami.
W 1925 ukończono największy w tej grupie budynek Pierwszej Spółdzielni Mieszkaniowej Urzędników Najwyższej Izby
Kontroli, usytuowany przy ul. Filtrowej
77 i mający jeszcze dwa skrzydła od ul.
Mianowskiego i ul. Rapackiego. Wszystkie wymienione obiekty współtworzyły
założenie wyjątkowo jednolite stylistycznie i przestrzennie, co już w znacznie
mniejszym stopniu cechowało kolejne elementy zabudowy kolonii. Wspomniane
powyżej Ministerstwo Przemysłu i Handlu wystawiło w latach 1926-28 olbrzymi dom spółdzielczy o trzech skrzydłach
(Filtrowa 81 – Mochnackiego – Supińskiego) i umiarkowanie modernistycznej stylistyce elewacji, akcentowanych licznymi
wykuszami. Czysto funkcjonalistyczne
formy uzyskał równie potężny kompleks
„Osiedle Artystów Plastyków”, wzniesiony w latach 1926-29 przy ul. Filtrowej
83, Akademickiej i Supińskiego. Domy
innych wspólnot z tego okresu były także wielopiętrowe i wieloskrzydłowe.
ul. Mochnackiego 4, przed 1937 rokiem. Można tu wymienić budynki spółdziel-
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historia z Ochotą w tle
ni: „Własna Siedziba” (Mianowskiego
11, róg Uniwersyteckiej, Zapolskiej i Raszyńskiej), „Mochnackiego 4” (ze skrzydłami od Uniwersyteckiej i Supińskiego;
1925-29, proj. Roman Feliński), Urzędników Ministerstwa Wyznań Religĳnych
i Oświecenia Publicznego (Akademicka 3,
róg Supińskiego i Uniwersyteckiej) oraz
Urzędniczej Spółdzielni „Własne Mieszkanie” (Raszyńska 58, róg Uniwersyteckiej).
O tym ostatnim budynku pisano
w 1937 roku, że „zawiera 34 mieszkania
o 163 izbach, w tym mieszkań dwuizbowych – 3, czteroizbowych – 4 oraz pięcioi więcej izbowych – 27. W mieszkaniach
tych zamieszkują 174 osoby [...]. Dom
jest zaopatrzony w wodociągi i kanalizację, posiada centralne ogrzewanie i dwie
pralnie. [...] mimo szczupłości dziedzińca
posiada urządzony trawnik, posadzono
kilkanaście drzewek, na murach rosną
krzaki dzikiego wina”. Prezesem Rady
Nadzorczej był R. Jedlicki, a Zarząd stanowili panowie: Edmund Grzybowski,
Stanisław Gołąb i K. Kalinowski.

Ogrody między ul. Mianowskiego a Mochnackiego, 1929 rok.

Mimo zniszczeń wojennych opisane
domy zachowały się do dziś, choć te najstarsze nie odzyskały już pięknych wysokich dachów i malowniczych kominów

ul. Mochnackiego od ul. Filtrowej, lata 30-te.

Krzysztof Trawkowski

C

Od
zecera
do pisarza

hciałoby się rzec, że to realizacja
„amerykańskiego snu”; chociaż
tam chodziło o pucybuta. Ta zawrotna kariera rozpoczęła się w stolicy
w 1922 roku w drukarni „Rzeczpospolitej”, gdzie nasz bohater awansował bardzo
szybko, obejmując najpierw funkcję korektora, później felietonisty i redaktora. Można nie pamiętać jego nazwiska, ale postać
Nikodema Dyzmy – prostaka, chama i karierowicza, powinna być znana wszystkim,
nie mówiąc już o szlachetnej, lecz tragicznej postaci doktora Wilczura. Chodzi tu
o „przystojnego blondyna” czyli Tadeusza
Dołęgę-Mostowicza (1898-1939). Po latach
„Wielkiej Wojny” (I wojna światowa) brak

określonego zawodu zmusiły do przyjazdu przyszłego pisarza do Warszawy, gdzie
zaopiekowała się nim ciotka Teresa Rytel
z domu Potopowicz. Jej mąż Zygmunt Rytel (1880-1947), zaliczony do „wielkiej piątki” polskich inżynierów okresu międzywojennego, był wykładowcą na Politechnice
Warszawskiej. Rodzina ta zamieszkała jeszcze przed zamachem majowym w domu
Towarzystwa Akcyjnego Budowy Parowozów Grójecka 44 (dzisiaj ciąg budynków
między ulicami: Barską a Kaliską). Właśnie
spod tego domu 8 IX 1927 roku „nieznani
sprawcy” uprowadzili w otwartym buicku
dziennikarza Mostowicza. Dotkliwie pobitego z komentarzem „to za te felietoniki”
porzucono go w gliniance Lasku Sękocińskiego (Janki). Napaści na przeciwników
politycznych zaczęły się już w 1925 roku.
Ucierpieli nie tylko dziennikarze (S. Stroński, A. Nowaczyński) ale też były minister:
J. Zdziechowski. Tę sytuację skomentował
jeden z najznakomitszych felietonistów
i publicystów okresu międzywojennego
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Nowaczyński: Trzeba było zejść z łamów
i sięgnąć do łomów. Jego też skatowanego
porzucono w gliniance, tym razem przy
ulicy Obozowej, 23 XII 1927 roku. Tajemnicą
poliszynela było, kto stał za eufemizmem
„nieznani sprawcy”. Według wszelkiego
prawdopodobieństwa „robotę zlecał” sam
szef Policji Państwowej Janusz Maleszewski
(Jagrym). To jego samochodem wywieziono Mostowicza i Nowaczyńskiego i porzucono w gliniankach. Ale prawdziwym wykonawcą był Franciszek Sieczko, działacz
Związku Zawodowego Tragarzy. W swoim
środowisku uchodził za agenta policji i faceta od „mokrej roboty”, w 1916 roku dokonał podobno napadu na kasjera w Filadelﬁi,
rabując znaczną kwotę dolarów. Chociaż
w życiorysie Sieczki więcej domniemań niż
faktów, to dwie rzeczy nie ulegają wątpliwości: to właśnie on porwał z przed domu
na Grójeckiej 44 Mostowicza i to on zginął
zastrzelony w knajpie przez Wincentego
Studzińskiego (o ksywce Wicek Wariat) na
Targowej 27, w piątek 7 lutego 1930 roku
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z Andrzejem Dąbrowskim
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Niebawem pojawi się w sklepach Pana
nowa płyta. Czy mógłby pan coś o niej
powiedzieć?
Płyta nosi tytuł „Szeptem”, jest to tytuł
jednej z piosenek Jerzego Abratowskiego,
znajdującej się na płycie. Wszystkie utwory zostały zaaranżowane przez Wojciecha
Karolaka. Można powiedzieć, że są to
polskie standardy jazzowe. Gdybyśmy je
bowiem nagrali np. w Stanach zostałyby
uznane, z cała pewnością, za standardy
jazzowe, ponieważ niczym- jeśli chodzi
o linię melodyczną i harmonię - nie różnią
od standardów amerykańskich. Na płycie
pojawią się dwa standardy amerykańskie
(„These foolish things” i „My one and only
love” z polskim tekstem), żeby można było
porównać je z naszymi.
Wspomniał Pan, że piosenki aranżował
Wojciech Karolak, ale to Pan miał decydujące zdanie w ich selekcji. Czym Pan
się kierował przy wyborze utworów?
Większość z nich traktuje o miłości i kobietach. To są znakomite utwory, ze wspaniałymi liniami melodycznymi i tekstami;
i tak, na płycie oprócz utworu „Szeptem”
pojawi się również utwór Seweryna Krajewskiego „Uciekaj moje serce”, poza tym
„Zielono mi” jako bossa nova, „Jej portret”.
Wszystko utrzymane w lekkim swingu,
balladowo.
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W Ośrodku Kultury
Ochoty działa Szkoła
Wokalna im. Jerzego
Wasowskiego. Mam pytanie od młodych adeptów wokalistyki: jak
Pan dba o swój głos ?

Absolutnie nie dbam i nigdy nie dbałem
w żaden szczególny sposób. Nigdy w życiu nie robiłem żadnych ćwiczeń wokalnych, nawet pół ćwiczenia. Na festiwalach
opolskich wszyscy się zawsze dziwili, że ja
piłem colę zmrożoną... nigdy nie zwracałem uwagi na gardło. Nie palę papierosów,
alkoholu nie pĳę właściwie też. To wszystko mam po prostu naturalne. Nawet stosunkowo nie tak dawno dowiedziałem się,
o co chodzi z przeponą i jak ona funkcjonuje... Nigdy też przed koncertem się nie
rozśpiewuję, co jest nawet dla mnie samego nawet nie zrozumiałe.
A jakiej muzyki Pan słucha na co dzień?
Czy coś oprócz jazzu?
Słucham muzyki ładnej; jeśli chodzi
o jazz, to łagodny. Lubię wokalistów Franka Sinatrę, Tony’ego Benneta, Nata „King”
Cole’a i Nancy Wilson. Ponadto zespół
The Carpenters. Moim zdaniem, Karin
Carpenter była po prostu super! Piękna
muzyka. Świetnie śpiewa Mariah Carey,
Whitney Houston czy Christina Aquilera.
Ostatnio zachwycają mnie młodzi ludzie
uczestniczący w programach muzycznych
typu „Idol” czy „Szansa na sukces”. Są nie-

M U Z Y C Z N E

samowicie utalentowani i swoimi umiejętnościami przewyższają niekiedy naszych
profesjonalistów.
Tak à propos, słyszałam, że również Pan
się zgłosił na eliminacje do „Idola” i nie
został przyjęty przez komisję...
A tak, tak... miałem koncert w Częstochowie, a do koncertu cztery wolne godziny, więc poszedłem zobaczyć eliminacje.
Zgłosiłem się, podając swoje nazwisko.
Tylko rodzice młodych ludzi biorących
udział w przesłuchaniach zaczęli mnie wypytywać, czy jestem dziś w jury. Odpowiadałem, że nie, że chcę wziąć udział w eliminacjach, co wywoływało śmiech. Brano
to za dowcip z mojej strony. Zaśpiewałem
jak mogłem najlepiej „Zielono mi” i niestety nie przeszedłem. Gdy wychodziłem,
pani z komisji zapytała mnie, czy gdzieś
śpiewam, odpowiedziałem, że gdzie się
da... To w zasadzie taka historia w ramach
mojego wygłupiania się...
Dziękuję Panu za wywiad i życzę, by płyta „Szeptem” została ciepło przyjęta...
Dziękuję.
Rozmawiała Izabela Puk

Z A P O W I E D Z I
8 kwietnia 2006 (sobota) o godz. 19.00
odbędzie się w sali kina „OCHOTA”
koncert zespołu
„STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO”.

Dom Kultury „Rakowiec”
przy ul. Wiślickiej 8
serdecznie zaprasza
24 marca 2006 r., godz. 19.00
na koncert jedynej, niepowtarzalnej i zrozumiałej
dla każdego „Grupy MoCarta”, znanego i lubianego
kwartetu smyczkowego, dla którego inspiracją do żartów
jest muzyka klasyczna i popularna.
Grupa MoCarta: Filip Jaślar – I skrzypce, Michał Sikorski
– II skrzypce, Paweł Kowaluk – altówka, Bolesław Błaszczyk
– wiolonczela, www.grupamocarta.art.pl
Bilety w cenie 25 zł do nabycia w Domu Kultury „Rakowiec”, tel. (22) 823-66-72 lub (22) 823-66-97.
Po koncercie będzie można kupić płyty i kasety zespołu.
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Andrzej Dąbrowski

fot. Z. Zięcina

Koncert jest zorganizowany przez OKO
w ramach cyklu „Wieczory bardów”.
Bilety:
w przedsprzedaży – 20 zł
w dniu koncertu – 25 zł
Sprzedaż biletów:
OKO, ul. Grójecka 75, (0 22) 822 48 70, (0 22) 822 93 69
Kasy teatralne EVENTIM (dawny ZASP)
Al. Jerozolimskie 25, tel. (022) 621 94 54
Kasa kina „OCHOTA”, ul. Grójecka 65, tel. (022) 822 24 73
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sylwetka

Antoni Ferdynand Ossendowski
– zapomniany pisarz
rozmowa z Magdaleną Pietrzak-Mertą,
tłumaczem, naczelnikiem Wydziału Kultury Dzielnicy Ochota
W tym roku planuje się na Ochocie upamiętnić tablicą przedwojennego pisarza i podróżnika Antoniego Ferdynanda
Ossendowskiego. Skąd ten pomysł?
Ossendowski był jednym z najpłodniejszych i najpopularniejszych pisarzy międzywojnia, jednocześnie człowiekiem ugruntowanych politycznych przekonań, zdeklarowanym antykomunistą i wielkim polskim
patriotą. Bez przesady można go zaliczyć do
grupy twórców, która kształtowała umysły
i postawy pokolenia Kolumbów.
Popularne przed wojną pisarstwo Ossendowskiego dziś jest nieco zapomniane.
Jakie są tego przyczyny?
Niewątpliwie jest to skutek polityki
wydawniczej PRL-u i działającej wówczas
cenzury. Komuniści skazali Ossendowskiego na zapomnienie, na Orwellowskie
„wyparowanie”. Odcięli całe pokolenie
dzisiejszych 40-50-latków od jego twórczości. Teraz ci ludzie nie zachęcają własnych
dzieci do czytania jego książek, bo najzwyczajniej w świecie, sami ich nie znają.
Jakie związki z Ochotą miał Ossendowski?
Mieszkał aż w dwóch miejscach na
Ochocie. Najpierw przy ul. Grójeckiej 27,
gdzie zostanie zawieszona tablica; potem
przy ul. Filtrowej 83, bodajże w mieszkaniu
siostry swojej żony. Prawdopodobnie tam,
tuż przed śmiercią, spotkał się z krewnym
barona Ungerna, który we wspomnieniach
napomknął o wizycie u pisarza, w „mieszkaniu przy wielkim placu”. Kamienica
przy Filtrowej 83 przylega jednym bokiem
do placu Narutowicza, a budynek przy
Grójeckiej 27 znajduje się dość blisko placu
Zawiszy. Pewności więc mieć nie można.

Antoni Ferdynand Ossendowski

Karta pocztowa z serii „Współcześni pisarze
polscy” wdana przez Komitet Głównego
Tygodnia Książki Polskiej w 1939 r.
Źródło: Muzeum Literatury w Warszawie
Zdjęcie pochodzi z książki Witolda S. Michałowskiego „Wielkie Safari antoniego O. Kim był
Antoni Ferdynand Ossendowski”, wyd. 2004

Na skraju Sawanny

Zdjęcie pochodzi z archiwum autora książki Witolda
S. Michałowskiego „Wielkie Safari Antoniego O. Kim
był Antoni Ferdynand Ossendowski”, wyd. 2004.

Jaka jest twoja ulubiona książka Ossendowskiego?
„Przez kraj bogów, ludzi i zwierząt”. To
niewątpliwie najlepsze dzieło Ossendowskiego – i zarazem najlepiej znane. Podoba
mi się również umiłowanie przez tego pisarza polskich Kresów, czego wyraz znajdujemy w „Huculszczyźnie”. Moje dzieci
przepadają natomiast za „Słoniem Birarą”
i „Przygodami Małpki”. To właśnie o bohaterce tej książki mowa jest w „Awanturach i wybrykach małej małpki Fiki-Miki”
Makuszyńskiego, kiedy to Goga-goga i jego przyjaciółka spotykają zasypanego pustynnym piaskiem Ossendowskiego.
Czy zgadzasz się z tezą, że Ossendowski
mieszał ﬁkcję i fakty, stylizując się na
postać rodem z powieści przygodowej?
Bez wątpienia. Kroniki i źródła historyczne milczą o tym, jakoby istotnie odegrał np. rolę szefa rządu Mandżurii, co
sobie przypisywał. Z drugiej strony przywołane realia (miejsca, słowa, terminy) są
zgodne z prawdą i podane bezbłędnie,
musiał więc rzeczywistość, o której pisał,
znać z autopsji.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Monika Bończa Tomaszewska

Witold S. Michałowski
Wielkie safari Antoniego O.
Kim był Antoni Ferdynand Ossendowski?
Iskry 2004
Jedna z nielicznych publikacji, które ukazały się po
II wojnie światowej na temat pisarza skazanego przez
długie lata PRL na zapomnienie (m.in. z powodu książki
pt. „Lenin”, zawierającej surowy osąd rewolucji
bolszewickiej). Witold Michałowski - podróżnik,
zafascynowany Ossendowskim, stara się przeniknąć
tajemnice jakimi owiane było życie pisarza.
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Antoni Ferdynand Ossendowski

niezwykle barwna postać okresu międzywojnia, pisarz, podróżnik, dziennikarz,
doktor nauk chemicznych, wykładowca licznych wyższych uczelni, członek
Akademii Francuskiej, działacz naukowy
i gospodarczy. Twórca „romansu podróżniczego”; ceniony przez Wańkowicza;
porównywany z Conradem, Londonem,
Kiplingiem i Hemingwayem, zaprzyjaźniony z Makuszyńskim.
Urodził się w 1876 r. w Lucynie w guberni Witebskiej w Rosji. Studiował na
wydziale matematyczno-przyrodniczym
w Petersburgu. Był aktywnym działaczem i żołnierzem kontrrewolucji antybolszewickiej. Swój pobyt w rosyjskim
wiezieniu opisał w wydanej po rosyjsku
książce „W ludzkim pyle”, która zyskała
wielką popularność oraz aprobatę Lwa
Tołstoja. Sławę przyniosła mu książka:
„Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów”.
Opisał w niej wspomnienia ucieczki
z ogarniętej rewolucją Rosji: opuszczenie Petersburga, podróż przez Omsk do
Krasnojarska, zimę w tajdze, przeprawę
przez Tybet do Mongolii – do miasta Urgi
(dzisiejsze Ułan Bator) i dalej do Chin. Do
Polski wrócił w 1922 roku.
W 1942 roku przeszedł z wyznania luterańskiego na katolicyzm (w książce W.
S. Michałowskiego możemy zobaczyć akt
nawrócenia sporządzony w kościele św.
Jakuba przy Pl. Narutowicza). W lutym
1943 r. wstąpił do konspiracyjnego Stronnictwa Narodowego. Zmarł w 1945 roku
w Żółwinie k. Milanówka.
Ossendowski znał biegle 8 języków,
w tym tak egzotyczne jak chiński i mongolski. Był drugim – po Sienkiewiczu
– polskim autorem najchętniej przekładanym na języki obce. „Należał do najpopularniejszych, najpoczytniejszych, najbardziej płodnych i wszechstronnych pisarzy okresu międzywojennego. Trzeba
dodać, że i do tych, którym płacono najwyższe honoraria. Potrzeby zresztą miał
wyjątkowo duże. Tryb życia, jaki prowadził, był bardzo kosztowny: podróże, polowania...” (W. S. Michałowski „Wielkie
safari Antoniego O.”) (red.)
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W sali widowiskowej
Ośrodka Kultury Ochoty
11 lutego odbył się kolejny
koncert z cyklu „Wieczory
Bardów”. Tym razem wystąpili: Iwona Loranc – artystka obdarzona pięknym
głębokim altem, konkursu
interpretacji piosenki we
Wrocławiu (2002) i Tomek
Wachnowski – poeta, autor,
kompozytor, wykonawca.
Artystom towarzyszył
zespół w składzie: Miłosz
Wośko – fortepian, Maciej
Szczyciński – kontrabas, na skrzypcach
gościnnie zagrał Marek Wierzchucki.
Koncert składał się z piosenek autorstwa Tomka Wachnowskiego , pochodzące z płyty pod tytułem „Znaki na niebie”.
Znakomite teksty, świeżość i naturalność, oryginalne kompozycje to cechy
utworów Wachnowskiego. W programie koncertu prócz piosenek autorskich, usłyszeliśmy również wiele przebojów piosenki poetyckiej, autorstwa
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Iwona Loranc i Tomasz Wachnowski.

W kościołach na Ochocie
W niedzielę, 12 lutego w paraﬁi N.M.P.
Królowej Świata, przy ul. Opaczewskiej
wystąpił z programem pieśni ojczyźnianych zespół instrumentalno-wokalny
„Charyzmaty”. Był to jubileuszowy koncert z okazji 36-tej rocznicy istnienia zespołu. W koncercie gościnnie udział wzięli soliści Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego. Słowo wiążące wygłosił ks.
Prałat Józef Gromek – założyciel i dobry
duch zespołu. Gromkimi brawami, owacją na stojąco i wspólnie odśpiewanymi
życzeniami licznie zgromadzeni, podziękowali ks. Prałatowi za jego długotrwały
trud i zaangażowanie w pracę zespołu.

Agnieszki Osieckiej, Bułata Okudżawy,
Grzegorza Turanu’a i innych.
Iwona Loranc w każdej piosence stworzyła niepowtarzalny świat i otworzyła
przed nami jego bramy... nie chciało się
wracać do codzienności… Poezja i nastrój w najlepszym wykonaniu towarzyszyły tego wieczoru zgromadzonej
w OKO publiczności

Z

Ewa Kessler

Ewa Kessler

fot. Z. Zięcina

J A
13 lutego odbył się kolejny koncert z cyklu „Jazz
w O.K.O”. Tym razem gościem Janusza Szroma, gospodarza wieczorów jazzowych, był wybitny muzyk
i wokalista, a także rajdowiec i fotograf, postać bardzo barwna i nietuzinkowa
– Andrzej Dąbrowski.
Duża część publiczności
kojarzy go z utworami „Do
zakochania jeden krok” czy
„Zielono mi” i bardzo słusznie, ale należy również pamiętać, iż jest to w takiej samej mierze bardzo
doświadczony, doceniany w kraju i za granicą perkusista jazzowy występujący z m.
in. Stanem Getzem czy Astrud Gilberto.
Koncert rozpoczął się punktualnie
o 20.00 zapowiedzią Janusza Szroma, po
nim pojawił się na scenie równie wybitny
i nietuzinkowy pianista jazzowy Bogdan
Hołownia, który odczytał własny wiersz
na cześć Gwiazdy Wieczoru.
Część koncertu stanowiły dobrze
wszystkim znane standardy jazzowe „Teach me tonight”, „Just in time” czy „Bye,
bye blackbird”, utrzymane w konwencji
medium swing. Ożywienie i spore „muzyczne zamieszanie” pojawiło się podczas
improwizacji scatem. Trzeba przyznać, że
Andrzej Dąbrowski jest wybitnym improwizatorem i znawcą tej techniki. Bardzo swobodnie i świadomie jej używa – oszczędny
w środkach, świetna artykulacja, doskonałe
melodie, no, i ten „puzon”, który z dużym
powodzeniem potraﬁ imitować!
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fot. Z. Zięcina

Andrzej Dąbrowski.

Poza standardami światowego jazzu na
koncercie zaprezentowane zostały utwory z najnowszej płyty Dąbrowskiego pt.
„Szeptem”, która niebawem ma się ukazać
w sklepach. Są to utwory polskie, zaaranżowane przez Wojciecha Karolaka. Na
koncercie usłyszeliśmy też „Kiedy znów
zakwitną białe bzy” oraz polską wersję
„These foolish things”.
Miło było podziwiać na scenie Ośrodka
Kultury Ochoty prawdziwe legendy Polskiego Jazzu – Dąbrowskiego, Karolaka
(fortepian), Janusza „Lalę” Kozłowskiego
(kontrabas), Adama Lewandowskiego (perkusja) czy Piotra „Bociana” Cieślikowskiego
(saksofon tenorowy). Prawdziwa uczta dla
ucha i oka (O.K.A.) – panowie byli niezwykle eleganccy!!!
Następna odsłona cyklu „Jazz w O.K.O”
już w marcu. Kto tym razem będzie gościem Janusza Szroma... ?*
* odpowiedź str. 12.

Izabela Puk
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Zespół „Mikroklimat”.

W sobotę, 18 lutego kościół p.w. św. Jakuba Apostoła, przy Pl. Narutowicza,
zgromadził rzeszę wielbicieli cyklu „Sobotnie koncerty w kościołach na Ochocie”,
organizowanego przez OKO. W koncercie
zatytułowanym „Tobie chwała” wystąpił
zespół „Mikroklimat” w składzie: Barbara
Sobolewska – śpiew, Stanisław Szczyciński
– śpiew i instrumenty klawiszowe, Maciej
Szczyciński – gitara basowa, Artur Chaber –
perkusja. Na program koncertu złożyły się
autorskie piosenki zespołu, mówiące o Bogu i sprawach religĳnych. Inspiracją tych
utworów były myśli Jana Pawła II związane
z Rokiem Jubileuszowym 2000.
Zespół wywodzi się z muzycznej Krainy
Łagodności. Jego specjalnością są piosenki
pozytywne. Zarówno ich teksty jak i muzyka nacechowane są łagodnością i spokojem,
co mogliśmy usłyszeć podczas sobotniego
koncertu. Wspaniale dobrany repertuar,
świetne brzmienie zespołu, ciekawe aranżacje, aksamitny, niesłychanie czysty głos
Basi, oryginalna barwa głosu Stanisława,
sprawiły, że wszyscy z wielką przyjemnością wysłuchali iście „mikroklimatycznego”
koncertu.
Po koncercie zespół w prezencie rozdał
wszystkim obecnym swoje autorskie kasety: „Mikroklimat” (1994), „W drodze do
dnia” (1998) oraz „Tobie chwała” (2001).
Ewa Kessler

OKO
Dwie Warszawy
Kiedy byłam dzieckiem byłam przekonana, że Warszawa to
piękne miejsce, chwilowo zeszpecone przez komunistów. Wystarczyło ich przeczekać, by pewnego dnia zobaczyć, jak miasto
ponownie rozkwita. Dziś komunistów już nie ma, ale stolica
nadal jest w opresji. Pałac Kultury nie dość, że stoi to jeszcze
trwa dyskusja nad tym jak to stalinowskie monstrum odpowiednio wyeksponować. Przedwojenna Warszawa, ta która
bez wahania wysadziła carskiego poprzednika Pałacu Kultury,
gigantyczną cerkiew na placu Saskim, byłaby na pewno zażenowana. Nie mogę także zrozumieć, dlaczego nowe osiedla są
takie brzydkie. Upadek peerelu miał nas wyzwolić z gierkowskich blokowisk. Zamiast tego powstają jeszcze większe bloki
i jeszcze brzydsze osiedla. Na szczęście jest jeszcze wielu entuzjastów starej Warszawy, którzy bronią starych kamienic przed wyburzeniem, protestują przeciw wznoszeniu szkaradnych budynków i stawianiu pokracznych pomników, walczą o zachowanie urbanistycznej
substancji miasta. Czasami jest to walka z wiatrakami, ale nie można składać broni. Na
pewno miejscem z którego stara Warszawy byłaby dumna jest Muzeum Powstania Warszawskiego, którego twórcy pieczołowicie odbudowali dawny warszawski klimat. Teraz
dla wszystkich warszawskich don Kichotów jest kolejna dobra wiadomość. Z inicjatywy Joanny Bojarskiej, dyrektora Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, przy poparciu
władz miasta, powstaje tuż obok Bazaru Różyckiego, Muzeum Starej Pragi, które ma ocalić
prawdziwe praskie klimaty od zapomnienia.
Monika Bończa Tomaszewska
dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty

2 marca 2006 o godz. 16.00
Ośrodek Kultury Ochoty
serdecznie zaprasza na wernisaż
graﬁk i rysunków Andrzeja Masianisa

Klub Nauczyciela zaprasza
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
do udziału w VI Warszawskim Konkursie
Języka Angielskiego BIG-BEN 2006.
Konkurs Big-Ben ma na celu poszerzenie słownictwa, poprawę wymowy i artykulacji,
rozwĳanie wyobraźni językowej oraz umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Udział w konkursie to nie tylko możliwość nawiązania współpracy i kontaktów, ale i szlachetna rywalizacja.
Tegoroczne hasło:

Fe Faw Fum czyli Strachy na lachy

„OUIS RERUM DIVINARUM HERES”
Andrzej Masianis

Wystawę prac będzie
można oglądać do 24 marca 2006
w Ośrodku Kultury Ochoty
przy ul. Grójeckiej 75 w Warszawie

Temat związany jest ze wszystkim, czego się boimy, a bać się nie musimy. Każdy z nas lubi baśnie,
opowieści, książki pełne fantazji, jak np. „Harry Po�er”, „Opowieści z Narnii”, „Wakacje z duchami”, „Władca pierścieni”, „Baśnie z tysiąca i jednej nocy” i wiele, wiele innych. Jeśli umiecie przekazać nam swoje wyobrażenia, posługując się językiem angielskim, weźcie udział w konkursie!
Kategorie konkursowe:
scena
- scenki aktorskie
- recytacja
- śpiew
literatura
plastyka

Finał konkursu rozpocznie się o godzinie
10.00 w dniu 31 marca 2006 w sali EAT
przy ul. Radomskiej 13/21
Zapraszamy!
Bliższe informacje
www.oko.com.pl

Trzecioklasisto,....już czas zdecydować!
Rozwiejemy Twoje wątpliwości związane z wyborem liceum!
XXI LO im. H. Kołłątaja (Grójecka 93) w dniach 25.03.06 i 29.03.06 zaprasza Gimnazjalistów
oraz Ich Rodziców na dzień otwarty. Będzie to świetna okazja do poznania szkoły, nauczycieli
i uczniów. Wysoki poziom nauczania, doskonałe warunki, dobry dojazd to tylko kilka
plusów Kołłątaja – sprawdźcie sami! Przedstawimy rzetelne informacje dotyczące życia szkoły
i z przyjemnością udzielimy porad związanych z wyborem klasy.
Czekamy na Was w Kołłątaju.
W imieniu kołłątajowskiej społeczności serdecznie zaprasza dziennikarska 1FJ
Więcej informacji: www.liceum21.waw.ids.pl
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„OD BAJKI DO BAJKI”
ŚWIATOWY DZIEŃ BAJKI – 2006
Baśnie, bajki – istnieją w każdym kręgu kulturowym, są kluczem do zrozumienia życia, należą do kanonu kultury światowej. Koją,
leczą, rozwiązują problemy. Od dawna nazywano je literaturą pocieszenia. Alegoryczność, konwencja konstruująca świat na poły
realny, na poły fantastyczny tworzy rzeczywistość najbliższą rozumieniu dziecka. Ale bajki przynoszą ulgę i pokrzepienie również
dorosłym. Zakończone morałem, dają wsparcie, wzbogacają doświadczenia, ukazują różne wzorce myślenia, dają wzory osobowe,
rozwĳają zasoby języka, uczą rozumieć metafory. W bajkach przedstawiane są ideały sprawiedliwości, dobro zawsze zwycięża zło,
zachowany jest porządek moralny i wzorzec kulturowy.

Zapraszamy do udziału w obchodach
ŚWIATOWEGO DNIA BAJKI 2006.
Chcemy poświęcić bajkom konkursy adresowane do różnych grup wiekowych: uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów, młodzieży ze szkół ponad gimnazjalnych, dorosłych.
Planujemy zorganizować wystawy, wydać książkę oraz katalogi. Mamy nadzieję,
że nagrody, które przyznamy wyróżnionym uczestnikom, sprawią im wiele radości.
Mamy nadzieję, że udział w konkursach stanie się okazją do marzeń, reﬂeksji i wspomnień z dzieciństwa.
Życzymy zadowolenia z pracy twórczej.

„PLASTYCZNE BAJANIA”
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
REGULAMIN
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i ponad gimnazjalnych szkół
plastycznych oraz uczestników młodzieżowych pracowni plastycznych
z całej Polski w wieku do 19 lat.
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ilustracji do bajki. Praca może być wizją artystyczną
stniejącej bajki lub opowieści wymyślonej przez ilustratora.
3. Prace powinny być wykonane na papierze, techniką jednowymiarową, tzw. płaską
– rysunek, grafika, wszystkie techniki malarskie. Nie powinny być rolowane.
4. Prace powinny być:
a) oprawione w passe-partout o wymiarach 50cm x 70cm
b) czytelnie podpisane (na odwrocie) – imię, nazwisko, adres, nazwa szkoły,
klasa, wiek, telefon, e-mail.
5. Prace powinny być przesłane lub złożone osobiście w Ośrodku Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa.
6. Termin składania prac upływa z dniem 3 kwietnia 2006, do godziny 16.00
(decyduje data dotarcia przesyłki do organizatorów).
7. Każdy z uczestników może przedstawić do konkursu jedną pracę.
8. Organizator powoła Radę Artystyczną, która dokona wstępnej selekcji prac: zapozna
się z treścią wypowiedzi plastycznej, sprawdzi zgodność prac
z regulaminem i tematem konkursu, oceni wstępnie technikę i jakość wykonania.
9. Ostatecznej oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora
na początku kwietnia 2006 roku.
10. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody. Ponadto jurorzy wybiorą
prace do ekspozycji.
11. Nagrodzone prace zostaną zamieszczone w książce wydanej z okazji
Światowego Dnia Bajki, której promocja planowana jest na maj 2006 r.
12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w maju w Łazienkach
Królewskich w Warszawie. Laureaci konkursu otrzymają oficjalne zaproszenia.
13. Nadesłane prace stają się własnością Organizatora i nie będą zwracane autorom.
14. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu po odbiór nagród.
15. Autorom prac, w tym również laureatom konkursu i autorom prac zamieszczonych
w książce określonej w pkt.11, nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie.
16. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków
niniejszego regulaminu, a także z wyrażeniem przez nich zgody na:
a) nieodpłatne wyeksponowania nagrodzonej pracy i jej opublikowanie
w książce określonej w pkt. 11.
b) przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych każdego uczestnika
konkursu w celach związanych z organizacją konkursu.
17. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia
konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu
i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.
19. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w każdym czasie.
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„OD BAJKI DO BAJKI” – KONKURS LITERACKI
REGULAMIN
1. Konkurs ma charakter otwarty. Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych z całej Polski mających ukończone co najmniej 14 lat.
2. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
I – młodzież (14 – 18 lat), II – dorośli (18 +).
3. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jeden utwór literacki wyłącznie swego
autorstwa, o objętości nie większej niż 10 stron maszynopisu (1 znormalizowana strona maszynopisu – 1800 znaków ze spacjami). Prace należy dostarczyć
w formie elektronicznej na dyskietce lub CD-romie w formacie MS Word.
4. Należy nadsyłać tylko utwory wcześniej niepublikowane, zgodne z tematem konkursu.
5. Forma literacka – proza.
6. Nadesłana praca powinna być zamknięta w zaklejonej kopercie opatrzonej wyłącznie
godłem. Również wyłącznie identycznym godłem powinna być opatrzona druga
zaklejona koperta (dołączona trwale do pierwszej), w której powinny znajdować się
dane autora/imię, nazwisko, wiek, adres, telefon, e-mail/oraz oświadczenie podpisane przez uczestnika konkursu o następującej treści: „Oświadczam, że wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Kultury Ochoty moich danych osobowych
w celach związanych z organizacją konkursu „Od bajki do bajki”. Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.
7. Termin składania prac upływa z dniem 3 kwietnia 2006 r. (obowiązuje data
dotarcia przesyłki do adresata). Przesyłki należy kierować na adres:
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa.
8. Uroczysty finał konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi w Łazienkach
Królewskich w Warszawie, w maju.
9. Laureaci konkursu, jurorzy i goście otrzymają oficjalne zaproszenia.
10. Prace oceni powołane przez Organizatora Jury konkursu.
11. Najlepsze utwory zostaną nagrodzone i wydrukowane w całości
lub w części w książce pokonkursowej.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji i dokonania skrótów, a także do publikacji wybranych prac lub ich fragmentów.
13. Nadesłane prace pozostają w dyspozycji Organizatora i nie będą odsyłane.
14. Autorom prac, w tym również laureatom konkursu i autorom prac zamieszczonych
w książce określonej w pkt 11, nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie.
15. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika
konkursu oraz jego przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego
regulaminu, a także: (a) z ich oświadczeniem, że nadesłana praca jest wolna od wad
prawnych, a w szczególności praw osób trzecich, (b) z wyrażeniem przez nich zgody
na dokonywanie zmian w utworze oraz (c) z wyrażeniem przez nich zgody na nieodpłatną publikację nagrodzonej pracy w książce określonej w pkt 11 w dowolnej formie
(utwór może być zwielokrotniany w dowolnej ilości, a egzemplarze utworu mogą być
wprowadzane do obrotu).
16. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia
konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.
18. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w każdym czasie.
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Wiosna, wiosna...
Choć śnieg jeszcze wokół, do wiosny coraz bliżej. Czas się więc budzić z zimowego
letargu i wyruszyć np. na kulturalną wycieczkę po mieście. Propozycje na marzec
przygotowane przez Ośrodek Kultury Ochoty są ciekawe i kolorowe.
Rozpoczynają je warsztaty scenograﬁczno-kostiumowe na Radomskiej 13/21. Tam
też odbędzie się II Babski Weekend, czyli Dzień Kobiety Salsującej, wystawa zdjęć
z Argentyny i Patagonii, warsztaty capoeiry (brazylijskiego tańca-sztuki walki) czy
eliminacje i ﬁnał VI Warszawskiego Konkursu Języka Angielskiego BIG-BEN’ 2006.
Na Grójeckiej 75 bohaterem „Wieczoru Bardów” będzie Artur Andrus, „Jazz w OKO”
należeć będzie do Trio Andrzeja Jagodzińskiego, Salon Pracy Twórczej „Prezentacje”
przedstawi sylwetkę Mirosława Kossakowskiego (i nie tylko), w ramach Dziecięcych
Spotkań Literackich uczestnicy odwiedzą Borejków, a od 2 marca będzie można
podziwiać graﬁki i rysunki Andrzeja Masianisa.
Na Wiślickiej 8 zapanuje II Teatralna Wiosna na Rakowcu, podczas której studenci
i absolwenci Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich pokażą spektakle dyplomowe. Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru „Jesienne Róże”, teatralna grupa
z Klubu Seniora Baśniowa przygotuje program „Nasze ulubione cytaty”. Piątej Muzie, Melpomenie, zostanie poświęcona
kolejna Artystyczna Niedziela z Tatą i Mamą.
W Kościele p.w. św. Jakuba Apostoła na placu Narutowicza podczas „Sobotnich koncertów...” wystąpi Katarzyna Warno
z zespołem i wykonają w jazzowej interpretacji pieśni wielkopostne.
Miejscem, do którego również zaprasza Ośrodek jest Jadłodajnia Filozoﬁczna, gdzie odbędą się dwie interesujące imprezy:
wieczór muzyczno-poetycki „Wiersze-obrazki i wiejskie przygrywanie” oraz NOVORUZ BAJRAM czyli Azerbejdżańska Noc w
Jadłodajni.
Serdecznie zapraszam,
Anna Napiontkówna
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FILIE
Marzec na Rakowcu
z maską teatralną w tle
27 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień
Teatru i z tą okazją wiążą się marcowe prezentacje w Domu Kultury „Rakowiec”. Zapraszamy
na „II Teatralną Wiosnę na Rakowcu”. W kolejne
wtorki marca 7, 14, 21 zobaczymy m.in. spektakle dyplomowe studentów i absolwentów Szkoły
Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich, pt. „Zamek
w Szwecji” (reż. Jan Machulski) i „Guwernantki”
(reż. Robert Kudelski). Wydarzeniem spotkań
będzie spektakl „Pasja – Widowisko o Śmierci
i Zmartwychwstaniu Pańskim”, zrealizowany
przez jedyny w Polsce zawodowy, oﬀowy teatr
religĳny TEATR–A z Gliwic.

Teatr „A” - Pasja.

Również teatrowi i różnym działaniom teatralnym poświęcona będzie kolejna „Artystyczna Niedziela z Tatą i Mamą” – 26 marca. Tym razem całymi
rodzinami będziemy robili lalki i maski teatralne. Zaprezentujemy ćwiczenia ruchowe i dykcji. Spotkanie zakończy spektakl teatralny dla najmłodszych „Leśne ścieżki” na podstawie przepięknych wierszy Franciszka Kobryńczuka w opracowaniu i przygotowaniu m.in. aktorów warszawskiego
Teatru „BAJ”.
Z teatralną formą związany jest także koncert muzycznego kabaretu
„Grupa MoCarta” w dniu 24 marca.
Marcowa Impreza Taneczna czyli kolejny FIT, za sprawą warszawskiego zespołu RIMED, przeniesie nas do zielonej Irlandii. Marzec to obchody święta Patrona Zielonej Wyspy Świętego Patryka. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronach internetowych naszego Ośrodka
i Domu Kultury „Rakowiec”: www.oko.com.pl oraz www.rakowiec.art.pl
Serdecznie zapraszamy
Grażyna Zaczek

MARZEC

1.1II

2.III

WERNISAŻ GRAFIK I RYSUNKÓW ANDRZEJA MASIANISA
wystawa prac do 24.03.06
OKO, ul. Grójecka 75, godz. 16.00, wstęp wolny

4.III

WIECZORY BARDÓW – RECITAL AUTORSKI ARTURA ANDRUSA
PT. „CZEGO I PAŃSTWU ŻYCZĘ”
OKO, ul. Grójecka 75, godz. 19.00, cena biletów: 10 zł

04.III
05.III

II BABSKI WEEKEND, czyli… Dzień Kobiety Salsującej.
Informacje szczegółowe: www.oko.com.pl, www.salsafactory.pl
EAT, ul. Radomska 13/21

08.III

OTWARTE WARSZTATY LITERACKIE
warsztaty poprowadzi Kamila Waleszkiewicz
Klub Nauczyciela, ul. Radomska 13/21
godz. 17.00-20.00, wstęp wolny
zapisy: eat@oko.com.pl oraz (0 22) 823 37 56

08.III

„KRAJOBRAZY Z KRAŃCA ŚWIATA” – wernisaż wystawy fotograﬁcznej Zbigniewa Bochenka (prezesa Towarzystwa Eksploracyjnego) poświęconej Patagonii i Argentynie
Klub Nauczyciela, ul. Radomska 13/21, godz. 18.00, wstęp wolny

10.III
14.III
21.III

II TEATRALNA WIOSNA NA RAKOWCU
m.in. spektakle dyplomowe studentów i absolwentów Szkoły
Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich, pt. „Zamek w Szwecji”
(reż. Jan Machulski) i „Guwernantki” (reż. Robert Kudelski).
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8

12.III

WARSZTATY CAPOEIRY
w programie warsztaty z capoeira Regional (godz. 12.30-14.00)
i tradycyjnej capoeira Angola (godz. 14.15-15.45). Warsztaty poprowadzą Agata Zyglewska oraz Szczepan Rożalski ze szkoły Unicar.
EAT, ul. Radomska 13/21 (wejście C)
zajęcia płatne; cena: 1 zajęcia 25 zł, karnet warsztatowy 40 zł
zapisy: do 10 marca eat@oko.com.pl, tel. (0 22) 823 37 56

13.III

„WIERSZE-OBRAZKI I WIEJSKIE PRZYGRYWANIE”
– wieczór muzyczno-poetycki Tymoteusza Onyszkiewicza oraz
Kapeli z Milanówka (Katarzyny i Daniela de Latour)
Jadłodajnia Filozoﬁczna, ul. Dobra 33/35, godz. 20.00, wstęp wolny

14.III
16.III

ELIMINACJE DO VI WARSZAWSKIEGO
KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO BIG-BEN’2006
Klub Nauczyciela, ul. Radomska 13/21
godz. 9.00-14.00, wstęp wolny

18.III

DZIECIĘCE SPOTKANIA LITERACKIE
spotkanie z bohaterami powieści
Małgorzaty Musierowicz pt. „U Borejków”
OKO, ul. Grójecka 75, godz.11.00-13.00, wstęp wolny

Z Ukrainą w tle
Od pięciu lat Klub Nauczyciela współpracuje przy organizacji plenerów malarskich, w wyniku których przygotowujemy wystawy z wernisażami w galerii „ ART – P”. Plenery te odbywają się na Ukrainie w ramach projektu „Współpraca ze Wschodem – Ochota dla Tradycji”. Wyjeżdża na nie m.in. młodzież
uczestnicząca w zajęciach plastycznych prowadzonych przez OKO.
5 lutego 2006 w Galerii „ART – P” odbył się wernisaż wystawy z pleneru w Kamieńcu Podolskim. Na wernisaż zaprosiliśmy uczniów gimnazjów
i liceów. Przybyło ponad 100 osób. Wystawę, przygotowaną przez instruktorów plastyki z Klubu Nauczyciela, można było oglądać do 1 marca 2006.
Plenery i wernisaże stanowią doskonały pretekst do nawiązywania wzajemnych kontaktów pomiędzy młodzieżą ukraińską i polską – mieszkańcami Ochoty i Ukrainy, a także do poznawania historii tych ziem oraz życia
naszych najbliższych sąsiadów. Od czterech lat uczniowie z Ukrainy biorą
także udział w organizowanych przez nasz Klub przeglądach literackich.
Najlepsze ich prace publikujemy, a laureatów zapraszamy do Warszawy na
uroczyste promocje książek

Opowieść Wigilijna 18.III
16 lutego Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 9 przygotowała coroczne
przedstawienie dla środowisk oświatowych. Tym razem była to „Opowieść
Wigilĳna” Karola Dickensa. W przedstawieniu wystąpili nauczyciele Małgorzata Ciepielska i Gerard Cieślak, którzy swoją grą zachwycili publiczność.
Na spektakl przybyło około 70 osób, m.in. z Klubów Seniora, Domu
Dziennego Pobytu przy ul. Filtrowej, Bibliotek, Stowarzyszenia Amazonki,
Teatru Ochota. W imieniu widzów serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szkoły
i Nauczycielom za przygotowanie tej pięknej inscenizacji
Krystyna Machoń
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OTWARTE WARSZTATY Z ZAKRESU SCENOGRAFII
I PROJEKTOWANIA KOSTIUMÓW (dla dzieci i młodzieży)
zajęcia z Martą Grudzińską, scenografem Teatru Żydowskiego
Klub Nauczyciela, ul. Radomska 13/21
godz. 17.00-20.00, wstęp wolny
zapisy: eat@oko.com.pl oraz (0 22) 823 37 56

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
„PIEŚNI WIELKOPOSTNE” W JAZZOWEJ INTERPRETACJI
KATARZYNY WARNO – śpiew i zespołu: Wojciecha
Pulcyna – kontrabas, Roberta Murakowskiego – trąbka,
ﬂugelhorn, Marcina Zalewskiego – piano
Kościół p.w. Św. Jakuba Apostoła, Pl. Narutowicza
godz. 18.00, wstęp wolny

20.III

NOVORUZ BAJRAM czyli Azerbejdżańska Noc w Jadłodajni
Jadłodajnia Filozoﬁczna, ul. Dobra 33/35, godz. 19.00, wstęp wolny

24.III

KONCERT „Grupy MoCarta”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 19.00, cena biletów: 25 zł

FILIE
OKO
MARZEC
ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z TATA I MAMĄ
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 13.00-16.00, wstęp wolny

26.III

JAZZ W OKO
TRIO ANDRZEJA JAGODZIŃSKIEGO
OKO, ul. Grójecka 75, godz. 20.00, cena biletów: 10 zł

27.III

NASZE ULUBIONE CYTATY
wieczór przygotowany przez „Jesienne róże” (grupę teatralną
z Klubu Seniora Baśniowa)
DK „Rakowiec” , ul. Wiślicka 8, godz. 19.00, wstęp wolny

27.III

SALON PRACY TWÓRCZEJ „PREZENTACJE”
OKO ul. Grójecka 75, godz.16.00, wstęp wolny

28.III

FINAŁ VI WARSZAWSKIEGO KONKURSU
JĘZYKA ANGIELSKIEGO BIG-BEN’2006
Europejska Akademia Tańca, ul. Radomska 13/21 (wejście C)
godz. 10.00-12.00, wstęp wolny

31.III

SPOKO W OKO
Spotkania Pokoleniowe w Ośrodku Kultury Ochoty.
OKO, ul. Grójecka 75, godz 11.00

SPOKO w OKO
Spotkania Pokoleniowe w OKO
dla dzieci w wieku 5-12 lat,
ich rodziców, dziadków, opiekunów.
Najbliższe spotkanie:
Z pisankami i gaikiem – wielkanocne zwyczaje
1 kwietnia (sobota) o godz.11.00
Ośrodkek Kultury Ochoty
wcześniej koniecznie odbierzcie zaproszenia:
w dniach 29, 30, 31 marca
w godz.16.00-19.00, w sekretariacie OKO,
ul. Grójecka 75.
Liczba miejsc ograniczona!
Wstęp wolny.

W same Walentynki, 14 lutego, przybyli do nas z wizytą studenci z Niemiec,
Holandii i Belgii w ramach programu
Youth & Passion. Po wizycie w Ośrodku
Kultury Ochoty odwiedzili także nasz
Klub SURMA. Wizyta przebiegła w wesołej i twórczej atmosferze. Studenci z zainteresowaniem wysłuchali informacji
o działalności SURMY, a następnie wzięli
udział w warsztatach młodzieżowych
Komiksowo, prowadzonych przez Rafała Skarżyckiego i Tomka Lwa-Leśniaka.
Mogli nie tylko spróbować swych sił w tej
tak ostatnio popularnej dziedzinie sztuki,
ale i skonsultować swe dzieła z profesjonalistą oraz porównać z dziełami polskiej
młodzieży. Wspólna zabawa zaowocowała
wymianą kontaktów – mamy nadzieję, że
przyjaźń i współpraca międzynarodowa
będzie trwać... Naszym gościom życzymy
miłego pobytu w Polsce!
Kasia Strzelecka

1.IV

Międzynarodowy Dzień Teatru
i „Jesienne Róże”
Grupa Teatralna „Jesienne Róże” z klubu Seniora Baśniowa zaprasza na
Wiślicką. W Międzynarodowym Dniu Teatru – 27 marca 2006 o godz. 19.00
odbędzie się w Domu Kultury „Rakowiec” wieczór „Nasze ulubione cytaty”,
w wykonaniu seniorów-adeptów sztuki aktorskiej. Usłyszymy znane monologi i piosenki, wybrane z klasyki kabaretu. Będą znakomici goście. Impreza
jest drugim wieczorem z cyklu „Seniorzy z Gwiazdami”. Pierwszy odbył się
16 grudnia 2005 w Galerii-Restauracji Hotelu Harctur i zawierał sceny przygotowane na podstawie tekstów Stefanii Grodzieńskiej pt. „Kawałki, męskie,
żeńskie i nĳakie”. Gościem specjalnym była Stefania Grodzieńska, a „Jesiennym Różom” akompaniował Janusz Tylman. Pomysłodawcami cyklu, reżyserami i opiekunami grupy są Anna Bojarska i Marek Urbański. Wszystko
odbywa się pod egidą Ośrodka Kultury Ochoty

Muzyczne
spotkania tu i tam...

Warsztaty wyjazdowe wpisały się już na stałe do kalendarza imprez Dzielnicowego Klubu
Seniora „Ochota” przy ul. Słupeckiej 4. Byliśmy
w Wielkopolsce (Poznaniu i Powidzu) koncertując ze znanym tam chórem męskim Energetyki Poznańskiej „Orły Białe”, podziwialiśmy
wystawę rękodzieła hafciarek seniorek tamtejszych klubów. Byliśmy na Słowacji i w Zakopanym, gdzie śpiewaliśmy ze wspaniałym
muzykiem–samoukiem Janem Siutym.
Jesienią zwiedzaliśmy Gorczański Park
Zespół „Wrzos”.
Narodowy i poznawaliśmy górali białych.
Osiedliśmy w Szczawie, niedaleko Krościenka. W Gminnym Ośrodka Kultury w Kamienicy, gdzie zabrał nas nasz gospodarz, Andrzej Kaleciński, spotkaliśmy się z dyrektorem Ośrodka, Mieczysławem Markiem. Podczas spotkania poznaliśmy tradycje
i kulturę mieszkańców Kamienicy.
Wielką niespodzianką sprawił nam zespół folklorystyczny „Gorce”. Muzyce i tańcom nie było końca. Podczas „Biesiady Góralskiej” przygotowanej przez koło gospodyń wiejskich folklor warszawski przeplatał się z muzyką góralskiej kapeli i regionalnymi przyśpiewkami. Trudno było się rozstać. Postanowiliśmy spotkać się znów;
na wspólnym kolędowaniu. Co roku bowiem GOK w Kamienicy wspólnie z Radą
Gminy i Paraﬁą Serca Jezusowego w Szczawie organizują festiwal kolęd „Kolędować
każdy może”. Zostaliśmy zaproszeni do udziału w koncercie galowym. Pod koniec
stycznia nie zważając na mróz pojechaliśmy do Szczawy. Przygotowane przez nas
kolędy podobały się mieszkańcom, którzy gratulowali nam głosów i występu.
Drugi występ zespołu „Wrzos” odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy. Podczas koncertu zagrały i zaśpiewały regionalne zespoły kolędników. Na koncert przybyli znamienici goście. Zauroczeni ludźmi i ośnieżonymi Gorcami, wróciliśmy do Warszawy i przygotowujemy się do wyjazdu na Ukrainę.
Chciałabym serdecznie podziękować, w imieniu seniorów, Pani Dyrektor Ośrodka
Kultury Ochoty oraz Panu Dyrektorowi Domu Kultury „Rakowiec” za pomoc w organizacji przedsięwzięć naszego Klubu, które sprzyjają integracji, poznawaniu kultur
różnych regionów Polski oraz rozwojowi
naszych zaintersowań.
Wszystkich sympatyków Salonu Pracy
Twórczej zapraszamy na kolejne „Prezentacje”, tym razem poezji Mirosława Kossakowskiego, które odbędą się dnia 28 marca
(wtorek) 2006 o godz. 16.00, w sali lustrzanej na I piętrze Ośrodka Kultury Ochoty
przy ul Grójeckiej 75. Wieczór ilustrowany
pracami plastycznymi Anny Kossakowskiaj-Sienkiewicz i oprawiony muzyką
w wykonaniu Jolanty Kossakowskiej
Janina Pytka
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„Biesiada Góralska”.
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DK Rakowiec

ta
A r t y s t y c z n a n i e d z i e l a z M a m a i Ta
W Domu Kultury „Rakowiec” przy ulicy
Wiślickiej 8 odbyły się już cztery spotkania
z cyklu „Artystyczna Niedziela z Mamą
i Tatą”. Były poświęcone m.in. Świętom
Bożego Narodzenia, Dniu Babci i Dziadka
oraz Walentynkom. Te spotkania rodzinne
łączą w sobie zajęcia sportowe, rekreacyjne
i artystyczne. Wspólnie spędzone niedziele to nie tylko świetna, atrakcyjna oraz rodzinna zabawa. Każdy może odkryć w sobie wiele wspaniałych zdolności manualnych i artystycznych, o których wcześniej
nie wiedział.

Niedziele na Wiślickiej dają dużo radości i ciepła rodzinnego. Dają poczucie
spokoju i więzi pokoleniowej. We mnie, na
przykład, bardzo ciepłe emocje obudziły
się w czasie przygotowań ozdób bożonarodzeniowych; to wtedy wspólnie śpiewaliśmy kolędy oraz pomagaliśmy sobie
nawzajem.
Gorąco polecam „Artystyczne Niedziele...”, ponieważ każdy znajdzie tutaj coś
dla siebie. Uważam, że dały mi wiele pozytywnych uczuć, dodały energii oraz wiary
w siebie. Na spotkaniach jest wiele osób,

które potraﬁą szczerze chwalić innych
i pomagać, kiedy coś nie wychodzi. Dlatego, namawiam wszystkich do przyjścia na
rodzinną zabawę do Domu Kultury Rakowiec. Szczególnie zaś tych, którzy nie mają
w tygodniu czasu, aby poświęcić się rodzinie (zwłaszcza dziecku); nie mają pomysłu
na spędzenie niedzieli, a nie chcą siedzieć
w domu
Katarzyna Nicewicz
(uczestniczka wszystkich spotkań)
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OKO dla dzieci

Nasi Instruktorzy

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

Z JACKIEM MALINOWSKIM ro z m aw i a J o a n n a Ko ra b

Uczysz dzieci malować, rysować. Czy
może czegoś więcej?
Oczywiście! Uczę, że niebo nie jest błękitne, a trawa nie jest zielona. Wszystko, co
malujemy, zależne jest od tego jak patrzymy na świat, od tego, co przeżywamy i co
czujemy. Wtedy trawa i niebo mają swój
kolor, niepowtarzalny.
Można powiedzieć, że otwierasz dzieci
na ich świat wewnętrzny, pomagasz im
odkrywać swoje wnętrze.
Tak, bo na tym polega sztuka. Sztuka
ma siłę terapeutyczną. Pomaga wyzwolić uczucia i problemy, które skrywamy
w sobie. Daje nam jednak przede wszystkim możliwość wyrażania siebie. Dbając
o techniczną stronę wyrazu nie ingeruję
jednak w sedno przekazu.
Czyli nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Każde dziecko może przyjść na
zajęcia i każde może wyrażać siebie.
Tak, myślę, że wiek nie odgrywa tu żadnej roli. Jestem autorem programu „Łamanie barier pokoleniowych przez sztukę”.
Nawet nie wiesz, jaką radość sprawia obserwowanie grupy seniorów i młodych,
którzy na co dzień często nie umieją się porozumieć. Te wspólne zajęcia powodują, że
zaczynają rozmawiać.

Z pewnością wybiorę się na nie z moją
Mamą, ale skoro mówimy o rodzicach,
czy masz dla nich jakieś specjalne
zadanie?
Jasne. Na przykład dzieci, które przychodzą do mnie na zajęcia w piątki do Rakowca, mogą przyprowadzać tylko ojcowie.
Niebywała zasada, jak na dzisiejsze
czasy…
I właśnie o to chodzi! Chciałbym, aby ojcowie dzieci, którymi się zajmuję, mieli autentyczny kontakt ze swoimi pociechami,
żeby uczestniczyli w życiu swoich dzieci,
co rzeczywiście w dzisiejszym zabieganiu
często jest trudne.
Czy dzięki Twoim zajęciom coś się w tej
sprawie zmienia na lepsze?
Myślę, że tak, choć jest to z pewnością
długotrwały proces.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.

Jacek Malinowski
Lat 37, żonaty, córka Iga
Prowadzi CAT3W
(Centrum Aktywności Twórczej
Trzeciego Wieku),wspólnie z żoną
Joanną prowadzi również Magazyn
”
Sztuk”, autor licznych programów
i projektów związanych ze sztuką.
Skończył Liceum Plastyczne, tkacz
(chwilowo nie praktykuje).
Jest szczęśliwy, bo współpracuje
z żoną, robi to, co lubi, może
realizować swoje liczne pomysły.
Zajęcia dla dzieci:
rysunek, malarstwo sztalugowe
– piątki, godz. 16.00-18.00,
DK Rakowiec, ul. Wiślicka 8
tel. (22) 823 66 97

Jacek Malinowski „Horyzont II”
akryl + szpachla, karton 70 x 100

Najbliższy konkurs:
noga w łapę razem idziemy przez
świat – zwierzęta i my
- wspólny świat - IIa edycja

Pippi Pończoszanka
– przygód ciąg dalszy
Konkurs Twórczości dziecięcej
objęty honorowym patronatem
Ambasady Królestwa Szwecji
Konkurs adresowany jest do
uczniów szkół podstawowych.
Każda szkoła biorąca udział
w konkursie otrzyma niespodziankę
do swojej biblioteki.
Główną nagrodą indywidualną
w konkursie jest wyjazd do Vimmerby w Szwecji – miasteczka, w którym
urodziła się Astrid Lindgren.
Najlepsze prace zostaną wydane
i opublikowane w specjalnej
antologii pokonkursowej.
Zadanie konkursowe: Pippi
Pończoszanka – przygód ciąg
dalszy. Opowiedz jedną nową
przygodę Pippi. Praca powinna
mieć maksymalną objętość 2 strony, formatu A4, spisane techniką
komputerową.
Wszelkie informacje na temat
konkursu dzieci mogą uzyskać we
własnej szkole lub bezpośrednio w
Ośrodku Kultury Ochoty (warszawski
koordynator projektu).
oko.dla.dzieci@oko.com.pl
tel. (022) 822 93 17

Sala Zabaw
Ośrodka Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75, tel. (022)
8229317
otwarta:
pon. 16.00-19.00
czw. 10.00-13.00
pt. 10.00-13.00

Zapraszamy dzii do 6 roku życia

A u Borejków…

Spotkanie z bohaterami powieści Małgorzaty Musierowicz.
Wszystkich miłośników poznańskiej rodziny Borejków serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie
w ramach cyklu Dziecięce Spotkania Literackie, które odbędzie się 18 III (sobota), w godz. 11.00-13.00,
w siedzibie Ośrodka Kultury Ochoty przy ul. Grójeckiej 75.
Główni Partnerzy projektu:
Wydawnictwo
Nasza Księgarnia
Księgarnia Dziecięca
www.BADET.pl
Partner spotkania:
Wyd. Akapit Press

W programie czytanie fragmentów powieści, zabawy, dyskusje, quiz oraz
na zakończenie poczęstunek rodem z poznańskich Jeżyc.
Spotkanie przeznaczone jest dla dzieci w wieku 10 – 14 lat.

Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu
do 17 III (piątek), do godz. 17.00: tel. (022) 8229317, oko.dla.dzieci@oko.com.pl
Wstęp wolny

Patronat honorowy:
Biuro Kultury Urzędu
m.st. Warszawy
Akcja Cała Polska
czyta Dzieciom

WIOSENNY KURS DLA POCZĄTKUJĄCYCH
WIOSENNY KURS DLA POCZĄTKUJĄCYCH KWIECIEŃ - MAJ
POCZĄTEK ZAJĘĆ 2 KWIETNIA 2006 r.
GRUPA DLA MŁODZIEŻY OD 13 DO 16 LAT
WTORKI GODZ. 17.00-18.15
GRUPA DLA OSÓB OD 17 LAT
CZWARTKI GODZ. 17.00-18.15
OPŁATA ZA KURS 120 zł (8 spotkań)
ZAJĘCIA PROWADZI ANNA SZCZESNA
– INSTRUKTORKA Z ZESPOŁU REELANDIA
ZAPISY W SEKRETARIACIE OKO
ul. GRÓJECKA 75
w godz. 9.00-18.00

TAŃCE IRLANDZKIE
II BABSKI WEEKEND,
czyli ...
Dzień Kobiety Salsującej!
4-5 marca 2006, Warszawa.
EAT zaprasza na nowe zajęcia.
Od marca czekamy na Was z nową
ofertą. Szczegóły na www.oko.com.pl

PILATES
Zestaw ćwiczeń wzmacniających,
rozciągających i stabilizujących
kręgosłup. Pilates ukierunkowany
jest na mięśnie wewnętrzne odpowiadające za prawidłową sylwetkę.
Prowadzący: Małgorzata Kubicz
wtorek 17.00-18.00
środa 8.45-9.45
czwartek 17.35-18.30
Sala EAT, ul Radomska 13/21
Koszt: 12 zł za pojedyncze
zajęcia lub oferta karnetowa.
Małgorzata Kubicz

Po raz pierwszy
w EAT, ale po raz
drugi w Warszawie! Salsa Factory
zaprasza Was do
udziału w warsztatach, skierowanych
przede wszystkim
do Salsujących
Pań. Styl tańca,
body movement,
technika obrotów
i własna ekspresja
Ola Leszczewicz
to elementy salsy
niemniej ważne
od techniki prowadzenia. Tegoroczny
Babski Weekend obejmuje 12 godzin zajęć
prowadzonych przez jedne z najlepszych
specjalistek w zakresie stylingu, ruchu
ciała i tańców afro-karaibskich – instruktorki zarówno polskie jak i zagraniczne.
Nasze zaproszenie w tym roku przyjęły:
Iris de Brito LONDYN www.irisdebrito.com,
Dinelvis Arias Clemente CUBA, eSalsa.net,
Klaudia Oleksak WARSZAWA, Salsa Libre,
Monika Grzelak 3-MIASTO, Salsa Kings, Gosia
Kulpa KRAKÓW, Salsa Sabrosa, Ale Miodowska WARSZAWA, SHO, Marta Rolnik ŁÓDZ,
Project Salsa, Kasia Lorkowska WARSZAWA,
Salsa Factory, Nikodem Bąkowski WARSZAWA, SHO,zczegóły: www.salsafactory.pl

Szczepan Rożalski

Warsztaty capoeiry,
brazylijskiego
tańca – sztuki walki.
12 marca 2006, Warszawa
Będziemy Was uczyć dwóch stylów:
od 12.30 do 14.00 – dynamicznej
capoeira Regional
od 14.15 do 15.45 - tradycyjnej
capoeira Angola
Capoeira regional: dynamiczna odmiana
capoeiry – piękno tanecznego ruchu wplecione w techniki sztuk walki z elementami
akrobatyki.
Capoeira angola: tradycyjna odmiana
capoeiry, która przy afro-brazylijskich rytmach pobudza ekspresję ciała w teatralnej
grze, opartej na elementach tańca i walki.

Warsztaty poprowadzą Agata Zyglewska
oraz Szczepan Rożalski ze szkoły Unicar.
Koszt: 1 zajęcia – 25 zł, karnet warsztatowy – 40 zł.
Zapisy do 10 marca pod nr (0 22) 823 37
56 lub pod adresem: eat@oko.com.pl

