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Kolonia
Akademicka

yśl wybudowania w Warszawie miasteczka studenckiego, zaspokajającego socjalne
i kulturalne potrzeby zamiejscowych studentów, narodziła się w 1922. W gronie
inicjatorów wymieniano ówczesnego prezydenta miasta, Antoniego Jabłońskiego,
inżyniera Rechowicza, jak i przedstawicieli korporacji i samorządów studenckich.
Magistrat oﬁarował na ten cel obszerne,
puste tereny przy nowo
powstałym pl. Narutowicza, gdzie jeszcze hulały
wiatry, a nad cała okolicą
dominowała bryła kościoła paraﬁi św. Jakuba, przy
którym prace dalekie były
od zakończenia. Nieopodal
trwała budowa pierwszych
ochockich domów spółdzielczych i osiedli. Projekt
założenia akademickiego,
sporządzony przez Kazimierza Tołłoczkę, przewidywał w pierwszej swej
wersji osiedle znacznie
większe od ostatecznie zrealizowanego,
obliczone aż na 5000 mieszkańców i złożone z domów najwyżej czterokondygnacyjnych, otoczonych zielenią i terenami sportowymi. Podstawą ﬁnansowania projektu
była ustawa sejmowa, znosząca czesne na
uczelniach, zastąpione wpłatami profesorów i studentów na tzw. Fundusz Mieszkaniowy. Zebranie 500 000 zł na koncie funduszu umożliwiło zaciągnięcie pożyczki
budowlanej, która następnie była spłacana
z kolejnych wpłat. Osiedle zwano oﬁcjalnie
Centralą Akademicką Bratniej Pomocy, a popularnie „Bratniakiem”.

Do 1925 r. zrealizowano bliźniacze budynki przy ul. Grójeckiej 39 i przy ul.
Uniwersyteckiej, które wyznaczały granicę kolonii od zachodu i wschodu. Były
to domy czterokondygnacyjne o klasycyzującej architekturze i wysokich ceramicznych dachach. Po ukończeniu tych
gmachów zdecydowano o ograniczeniu
terenu kolonii i wzniesieniu centralnego,
dziewięciopiętrowego gmachu, zamiast
kilku trzypiętrowych. W nowej, okrojonej
wersji kolonię miało zamieszkiwać do 3000
osób. Ogromny gmach główny ukończono w 1930 r. Jego żelbetowa konstrukcja
szkieletowa należała do pierwszych w kraju zrealizowanych w tej skali. Zewnętrzna
architektura była znacznie nowocześniejsza niż w przypadku starszych budynków,
ale i tak w kubicznych bryłach, obok cech
modernistycznych i typowych dla polskiej
sztuki dekoracyjnej, wyraźnie były czytelne aluzje klasycystyczne. Po zakończeniu
prac osiedle dysponowało mieszkaniami
dla 1700 osób, a sama kuchnia była w sta-

Widok zespołu akademickiego z wieży kościoła NMP. 1931 r.

nie wydawać jednorazowo 2500 posiłków.
Funkcjonowała tu także pralnia mechaniczna, obsługująca wszystkich mieszkańców, jak również łaźnia z podziemnym basenem pływackim, dostępna też dla gości
spoza kolonii. Kolejne duże pomieszczenia
to sala gimnastyczna oraz sala reprezentacyjna, ta druga – zaprojektowana na 1. piętrze – została wykończona szlachetnymi
tynkami terrazytowymi i przykryta kasetonowym stropem. Piętro wyżej znalazła się
jeszcze efektowniejsza sala czytelni, także

Drogiej koleżance GRAŻYNIE ZACZEK

skrzydłem od strony placu, wpisującym
się w jego półkolisty obrys, dziś słabo czytelny, niejako rozmyty.
Olbrzymi akademik wraz z kościołem
i niemal równie ogromnym domem PKO
przy ul. Filtrowej 70 oraz mniejszymi, nowoczesnymi domami mieszkalnymi, stworzyły z pl. Narutowicza wnętrze prawdziwie wielkomiejskie. Mimo zniszczeń wojennych wiele z tych walorów plac zachował do dziś, wymaga jednak gruntownych
działań rewaloryzacyjnych

Drogiej koleżance JOANNIE ROLIŃSKIEJ
redaktorowi „OCHOTNIKA”
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wyrazy współczucia z powodu śmierci

męża JERZEGO
z życzeniami wytrwałości i siły w trudnych chwilach
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wyposażona w kasetonowy strop, ale dodatkowo ozdobiona kolumnami i stiukami
w kolorze zielonym. Skromniejsze kolumnady zastosowano na parterze: w holu
i w jadalni, natomiast halę pływalni ożywiono dwoma rzędami czworobocznych, krępych ﬁlarów. Pomieszczenia w akademiku
były trzech rodzajów: pokoje jednoosobowe
(9 m2) i 2-osobowe (12 m2) oraz sale zbiorowe (po 5m2 na osobę). Budynek nie miał
równych w swojej klasie w całej Polsce.
W trzeciej fazie prac przewidywano
budowę pary czterokondygnacyjnych
domów, które zaprojektowane na rzucie
odcinkowego łuku miały domknąć kolonię w linii ul. Mochnackiego (zrealizowane dopiero w 1950 r. – proj. Zygmunt
Dytkowski) oraz kolejnej pary – na przedłużeniu osi wzdłużnych dwóch najstarszych domów – między ul. Akademicką
a pl. Narutowicza, który miał być od tej
strony mniejszy niż obecnie. Domy te zamierzano połączyć łukowo wygiętym
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Skwer przy Placu Narutowicza. Wieczór. Tuż przed godziną milicyjną. Okolica
jest prawie pusta. Pojawiają się tylko spacerowicze z obowiązku: właściciele
psów i nieznani nikomu mężczyźni w kraciastych marynarkach W atmosferę
codziennych psich przechadzek i sąsiedzkich pogawędek wkrada się jakiś dysonans. Psy, zamiast biegać, z niepokojem śledzą nieznajomych. Wszyscy czują
napięcie. Psy warcząc zbliżają się do obcych, z których opada hardość i odwaga. Mężczyźni opuszczają skwer w popłochu... Zwierzęta od razu wytropiły
wrogość i strach cywilnych tajniaków.
Tyle ze wspomnień pani Haliny Donath (gość 4 numeru „Ochotnika”), właścicielki wielorasowej
Żaby i Azy – wilczycy, która swoim psim uśmiechem wypłoszyła później dwóch uzbrojonych
zomowców z Parku Wielkopolskiego, dokąd psiarze przenieśli się z pl. Narutowicza. Podobno
w Wielkopolskim szukano Zbigniewa Bujaka, który rzekomo uprawiał tam poranne przebieżki.
Ja pamiętam z tego czasu niewiele: strach przed godziną milicyjną, wiadomości o internowaniu bliskich członków rodziny, ciągłe zdenerwowanie rodziców, wsłuchujących się w audycje radia Wolna
Europa, umundurowanych redaktorów „Dziennika Telewizyjnego”, zabawy z rówieśnikami podczas których przywoływaliśmy nazwiska znanych działaczy opozycji i przedstawicieli rządu PRL,
przeźroczyste tarcze zomowców.
Niektórzy nie zapomną o tym nigdy, inni mają mgliste wspomnienia, są też tacy, którzy zachorowali
na amnezję. Zapraszamy do OKO, przy Grójeckiej 75, 13 grudnia na powtórkę z historii najnowszej.
Życzę Spokojnych Świąt!

Prosimy podać również
nazwę pracowni architektonicznej,
która zajmowała się tym projektem.
Na odpowiedzi czekamy 14 grudnia,
w godz. 16.00-16.15 pod numerem 822 74 36.
Nagrodą jest zaproszenie do Dominium Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24.
Czeka na Państwa 5 darmowych
zaproszeń o wartości 40 zł. każde.
Sponsorem nagród jest Dominium Pizza.
Dominium Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24
czynna jest codziennie od 11.00 do 23.00,
a w piątki i soboty od 11.00 do 24.00.

Magdalena Hartwig

Caracas

ako stali bywalcy Caracasu w latach
1966-1972 chcielibyśmy nawiązać
do artykułu pani Małgorzaty Baranowskiej o tym barku kawowym z ulicy
Słupeckiej i przybliżyć jego niezwykłą atmosferę. Było to miejsce magiczne, kultowe dla ochockiej młodzieży i bardzo nietypowe na tle peerelowskiej gastronomii.
Specjalnością barku była doskonała kawa,
która początkowo kosztowała 2,20. Wśród
stałych gości barku krążyła wieść, że wspaniały smak kawa zawdzięczała niewielkiemu dodatkowi soli. Ile w tym prawdy, nie
wiemy. Przed południem barek odwiedzały głównie niepracujące kobiety, emeryci
i... wagarująca młodzież. Popołudniami
i wieczorami Caracas był wyłącznie miejscem spotkań młodych ludzi z całej Ochoty. Zbierali się tam wieczorami uczniowie
ostatnich klas, studenci oraz różne „niebieskie ptaki”. W tamtych czasach nie było
pubów, a do klubów studenckich można
było wejść tylko po okazaniu legitymacji.
Do stałych bywalców Caracasu należeli:
obecny poseł PO prof. Paweł Śpiewak,
skarbnik PiS Stanisław Kostrzewski i jego
żona Zosia, (wtedy oczywiście jeszcze nie
żona), Marek Matlak „Mareczek” – wystąpił w niewielkiej roli w ﬁlmie Marka
Piwowskiego „Przepraszam czy tu bĳą”,
Zbigniew Buczkowski – aktor znany mię-

dzy innymi z roli Henia Lermaszewskiego
w serialu „Dom”, nauczyciel ﬁzyki z naszego XLIII LO na Okęciu, nieżyjący już
harcmistrz Staszek Szadkowski, założyciel
„Nowej” Mirek Chojecki i wielu innych.
Przeróżne były tam spotkania i dyskusje.
Oczywiście o polityce, tu zdania były zgodne – „precz z komuną”, Marzec ‘68 odczuliśmy na własnych plecach. Dyskutowaliśmy
o ﬁlozoﬁi, literaturze, przyszłości i perspektywach. Rozmawialiśmy o pieniądzach,
których przeważnie nie mieliśmy, dobrze
jak starczyło na kawę, którą zimną sączyliśmy godzinami. O otrzymanej właśnie w
szkole ocenie niedostatecznej, o szkolnych
miłościach, nauczycielach i kto z kim, i dlaczego. O aborcji, temat obecnie chyba nie
na czasie, ale czasami oprócz ideologicznych dyskusji ktoś potrzebował realnego
wsparcia przyjaciół w tej sprawie. Wszyscy
wszystkich tu znali, jednych lepiej, innych
gorzej, ale można było podejść do dowolnego stolika i przyłączyć się do rozmowy.
Podejść to może zbyt optymistyczne określenie. Lokalik przeważnie zatłoczony był
do granic możliwości więc trzeba było się
przeciskać. Recenzowaliśmy oglądane ﬁlmy i spektakle teatralne. Od czasu do czasu zbierająca ze stolików brudne naczynia
Marysia, zwana powszechnie „Marychą,”
zabierała niedopitą kawę, lub zamaszyście
przejeżdżała szarą, mokrą ścierą tuż przed
nosem. Caracas był też prekursorem giełdy
i kantoru wymiany. Tu można było kupić
lub sprzedać parę dolarów, albo atrakcyjny
ciuch przywieziony przez kogoś z zachodu.
To był ojciec i matka, kościół i szkoła, kocioł,
gdzie w ciągu jednego wieczoru spotykało
się na dwudziestu paru metrach jednocześnie
kilkadziesiąt osób. Czuliśmy się w Caracasie
jak w rodzinie. Czasami dochodziło do zatar-

gów i wtedy „sprawy” załatwiało się w sąsiedniej bramie, w której także piło się na zgodę tanie wino. W Caracasie jedynym napojem
poza kawą był gazowany napój pod nazwą
„Orsini”. Chcąc przybliżyć klimat miejsca do
współczesności, można by porównać ówczesny Caracas do internetu, a zwłaszcza do czatu. Było to źródło informacji, forum wymiany
poglądów i myśli, miejsce tworzenia więzi
międzyludzkich. Była jednak zasadnicza różnica, to działo się w realu.
To do Caracasu przyjechaliśmy z Mariensztatu autobusem 150 z pierwszą młodą parą z naszego liceum Zosią i Staszkiem. Tu było ich wesele.
Od tamtych czasów minęło wiele lat. Plac
Narutowicza zmienił się niewiele. Wybudowany przed wojną akademik i kościół
górują nad placem, przy wylocie Słupeckiej
są jak dawniej apteka i księgarnia, tylko Caracasu nie ma. Zostały wspomnienia.
Stali bywalcy Caracasu
w latach 1966 – 1972:
Majka Jaworska-Kępka
i Tomasz Kępka
PS. Naszym zdaniem ﬁgura stojąca w Caracasie była wyższa i tylko czarno złota.

fot. A. Rayss
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Pytanie konkursowe:
W jakich latach XX wieku
zaczęło powstawać
Osiedle Rakowiec?

Słupecka 4 – to tu znajdowała się
legendarna kawiarnia „Caracas”.
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wspomnienia

Wracam na Ochotę (8)

Małgorzata Baranowska

Filmówki”
”

N

iedawno zlikwidowano ﬁrmowy
sklep Wedla przy Grójeckiej, niedaleko Banacha. Za mojego dzieciństwa chyba go tam w ogóle nie było.
Natomiast na Filtrową 83 biegaliśmy po
„kreolki”, „katarzynki” i „danusie” do nieistniejącego już sklepu Wawela. Ostatnio
w pięknym saloniku Wawela na Nowym
Świecie znalazłam Danusie różnych nieznanych mi smaków, ale to tylko potwierdziło prawdę znaną od wieków, że lubi się
smaki z dzieciństwa.
Sklepy i ﬁrmy wynajmujące lokale przy
Filtrowej 83 od paru lat ciągle się zmieniają.
Po wojnie była również w tym domu drogeria, własność Begera. Nie pamiętałam
tego, ale teraz, kiedy mama mi to uświadomiła, rozumiem, dlaczego w drogerii
na Niemcewicza mam poczucie, jakby ona
się znajdowała „nie na swoim miejscu”,
jakby była tam przeniesiona. Na Filtrowej
przy Asnyka długo był sklep mięsny, który
pamiętam z dzieciństwa jako ten, który na
wystawie stawiał wielki blok smalcu, bo
smalec, jak i powidła śliwkowe, kupowało
się wykrawane z dużych bloków. Tyle, że
w tym smalcu rzeźbione były róże, a cza-

sem nawet cała świnia. To mi się wydawało nadzwyczajne. Nie przypominam sobie,
żeby ktoś coś rzeźbił w powidłach.
W każdym razie moja mama, przed
wojną, idąc z Raszyńskiej do szkoły na Radomską, wraz z koleżankami wstępowała
do ﬁrmowego sklepu Wedla w kamienicy
PKO na Placu Narutowicza. Lubiła czekoladę sułtańską, z rodzynkami i orzechami.
Ale w tym sklepie znajdowało się coś, co
dla większości jej koleżanek było znacznie
bardziej nęcące. Otóż w opakowaniu czekolad z kolorowym nadzieniem owocowym
znajdowało się obrazki, zdjęcia gwiazd
ﬁlmowych, polskich i zagranicznych. Te
małe, mniejsze niż pół czekolady, obrazki
zbierały i umieszczały w albumach ówczesne uczennice. Oczywiście kwitł wielki
handel wymienny, a moja mama była dla
swoich koleżanek łakomym kąskiem, ponieważ, jako wielbicielka sułtańskiej (bez
obrazka), nie zbierała tych tak zwanych
„ﬁlmówek” i jeśli czasem kupiła czekoladę
owocową, mogła cenne trofeum oddać.
Podobno w tych czekoladach można
było znaleźć wszystkich. Była tam i Jadwiga Smosarska i Marlena Dietrich, Greta
Garbo i Loda Halama, Elżbieta Barszczewska i Aleksander Żabczyński, Mira Zimińska, Adam Brodzisz, Eugeniusz Bodo,
Mieczysław Milecki i jeszcze całe mnóstwo
innych. W dodatku dziewczynki, mogły
czasem zobaczyć Żabczyńskiego, który
mieszkał podobno przy rogu Wawelskiej i
Topolowej (Aleja Niepodległości), a przecież wszystkie się w nim kochały.

jak bajka. Chociaż po wojnie istniały jednak obrazki ﬁlmowe. Były to programy kinowe, takie foldery ze zdjęciami i objaśnieniami. Ale i to znikło już chyba w połowie
lat pięćdziesiątych
Artykuł ilustrujemy pocztówkami ze
zbiorów Małgorzaty Baranowskiej.

Opowieści o tych chwytach reklamowych w powojennej Warszawie brzmiały

GRUDZIEŃ
TEATR OCHOTY
02.12-04.12 EDUKACJA RITY
06.12-08.12 JOHN & MARY
09.12-11.12 SZTUKA
13.12 SCENA DEBIUTU
17.12-20.12 SZTUKA
14.12-30.12 próby do spektaklu
ODCHODZIĆ
31.12 ODCHODZIĆ – Premiera
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SZTUKA

autor: Yasmina Reza

śleć mają nad czym, co sytuuje tę komedię
znacznie powyżej przeciętnej.”
Janusz R. Kowalczyk
RZECZPOSPOLITA

reżyseria: Bożena Stryjkówna,SZTUKA
Tomasz Mędrzak
występują: Krzysztof Kiersznowski, Tomasz
autor: Yasmina Reza
Mędrzak, Piotr Siejka.
reżyseria:
Stryjkówna,
TomaszPytanie
Mę- konkursowe:
„Sztuka”
to historiaBożena
trzech przyjaciół,
z których
Jakiej dziedziny sztuki dotyczy
drzak
jeden kupuje kontrowersyjny
obraz. Każdy z
konﬂikt miedzy bohaterami spektaklu
bohaterów
wyraża
własny,
odmienny
pogląd
występują: Krzysztof Kiersznowski,
Tomasz
pt.Mę”SZTUKA” z repertuaru Teatru Ochoty.
na... sztukę. Czy wieloletnia przyjaźń przetrwa
drzak, Piotr Siejka
Nagrodą jest dwuosobowe zaproszenie na
rodzące się konﬂikty i nieporozumienia? „(...)
„Sztuka”jest
toświetnie
historiazagrane.
trzech Aktorzy
przyjaciół, zspektakl
któ- „SZTUKA” 11.12.05 (niedziela).
Przedstawienie
Na odpowiedzi czekamy 7 grudnia,
prowadzą
dialogikupuje
z dużą kontrowersyjny
dyscypliną, bez obraz.
porych jeden
Każdy
w godz. 16.00-16.30
kus przypodobania
się widzom,
którzy
– jako pogląd
z bohaterów wyraża
własny,
odmienny
pod numerem 822 74 36.
się rzekło
–
bawią
się
znakomicie.
A
i
pomyna... sztukę. Czy wieloletnia przyjaźń przetrwa
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architektura
Anna Wierzbicka
architekt

ARCHITEKTONICZNY
SPACEREK
Osiedle Rakowiec (1)

(wędrujemy pomiędzy ulicami
Sanocką, Wiślicką, Pruszkowską)

W

arszawiacy bardzo cenią sobie architektoniczne uroki Starej Ochoty, której umowna granica przebiega wzdłuż ul. Bitwy Warszawskiej (choć
na dobrą sprawę Stara Ochota stanowi
zwarty obszar jedynie do ul. Wawelskiej).
Rakowiec, zupełnie niesłusznie, uważany
jest za „nową” i „gorszą” część dzielnicy.
Przez takie stereotypy mieszkańcy osiedla
WSM Rakowiec prawdopodobnie nie zdają
sobie sprawy jak ważną role w kształtowaniu awangardowej myśli architektonicznej
w Polsce odegrało ich osiedle, które estetycznie w niczym nie ustępuje Starej Ochocie, choć jest zupełnie inne.
Pierwsza część Osiedla Rakowiec (pomiędzy ulicami Sanocką, Wiślicką, Pruszkowską) została wybudowana w latach
30. XX wieku. Zaprojektował ją zespół wybitnych architektów z awangardowej pracowni „Praesens”, kierowanej przez małżeństwo Helenę i Szymona Syrkusów.
Syrkusowie, twórcy polskiej awangardy,
swoje projekty rysowali zgodnie z zasadami modernizmu. Naczelny twórca modernizmu architekt Le Corbusier wychodził z
założenia, że budynek powinien mieć najprostszą i najbardziej funkcjonalną zasadę
użytkowania. Wszelkie dodatki, ozdoby,
upiększenia uznał za zbędne. Architektura,
zdaniem modernistów, musi być prosta w
projektowaniu, budowie i mieszkaniu. Moderniści traktowali architekturę całościowo,

Architektoniczne wpadki

P

– „Zielone lusterko”
rektorat Akademii Medycznej

rzedwojenna Ochota tworzy ciekawy
architektonicznie układ. Kamienice i
budynki użytku publicznego tworzą
spójny wizualnie kompleks urbanistyczny.
Niestety nowe budownictwo powstaje często w oderwaniu od kontekstu otoczenia.
Do takich architektonicznych wpadek
należy rektorat Akademii Medycznej przy
ul. Żwirki i Wigury. O ile bryłę budynku
można od biedy nazwać poprawną, to
elewacja stanowi kompletną pomyłkę. Lustrzane taﬂe szkła epatują nowobogackim

dlatego największą wagę przywiązywali do
projektowania całych osiedli oraz aranżacji
ich elementów: placów zabaw, sklepów, pawilonów oraz terenów zielonych.
Postulaty modernistów widać doskonale w czasie spaceru po 1 części Rakowca.
Budynki mają uproszczone bryły, okna
ukształtowane są w sposób poziomy, w
mieszkaniach nie ma ścian konstrukcyjnych, dachy są płaskie, a całe osiedle tonie
w zieleni. W budynkach najważniejszy
jest rozkład funkcji. Przestrzeń użytkowa
jest maksymalnie wykorzystana. Klatki
schodowe umieszczone zostały pomiędzy
kubaturami budynku w taki sposób, aby
jedna klatka obsługiwała dwa bloki. Wewnątrz budynki zostały podzielone na trzy
strefy: wejściową (wspólna dla dwóch budynków), przejściową (korytarz wewnątrz
budynku) oraz prywatną (mieszkanie).
Mieszkania choć niewielkie, rozplanowane zostały w taki sposób, aby jak najlepiej
wykorzystać przestrzeń. Dość wyraźnie
podzielono je na dwie części. W przestrzeni
wejściowej umieszczone zostały pomieszczenia niewymagające doświetlenia: łazienka, osobna toaleta i szafa. W drugiej części
znajduje się kuchnia i pokój doświetlone
długim poziomym oknem. Oddziela je ściana działowa, która może zostać wyburzona
w zależności od potrzeb mieszkańców.

Bardzo ciekawy jest zaprojektowany
przez Syrkusów plan urbanistyczny uporządkowany wzdłuż ulic Pruszkowskiej
i Sanockiej. Budynki ułożone w kształcie
litery L tworzą przestrzeń wewnętrzną
kryjącą sztuczne jeziorko. Zostało one
umieszczone tam celowo jako element
centrotwórczy. Do dzisiaj wielu mieszkańców Ochoty spędza tu wolny czas. Można
spotkać zarówno młode mamy z wózkami
i starszych ludzi karmiących kaczki.
Projektanci obok jeziorka umieścili osiedlowy dom kultury. Budynek zamyka
swoją kubaturą przestrzeń wewnętrzną
osiedla. Jego funkcja i kształt pozostały
niezmienione. Dziś mieści się w tu Dom
Kultury Rakowiec, ﬁlia Ośrodka Kultury Ochoty. Siedzibę polecam szczególnej
Państwa uwadze, ponieważ jest to jeden
z ciekawszych modernistycznych budynków Ochoty. Frontowa elewacja budynku
widoczna od strony jeziorka z czterema
słupami w parterze, jest przykładem modernistycznej stylistyki.
Osiedle zaprojektowane przez grupę Prasens istnieje już 75 lat i na pewno przetrwało
próbę czasu. W latach 30. XX było ono symbolem awangardy i do dzisiejszego dnia stanowi fantastyczny przykład ucieleśnienia
myśli modernistycznej w architekturze

rys. Anna Wierzbicka

blaskiem polskiego kapitalizmu lat 90. i nijak się mają do oszczędnych kamiennych
elewacji ochockich budynków publicznych
(np. usytuowanych także na osi Żwirki i
Wigury siedziby wojsk lotniczych i kom-
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pleksu uniwersyteckiego). Szklana elewacja osadzona na zielonej ramie daje zupełnie kiczowaty efekt. Ciekawe skąd projektanci wzięli ten odcień zieleni? Chyba zainspirowały ich kitle chirurgów. Jak zwykle można zapytać dlaczego warszawscy
urbaniści pozwolili na wzniesienie „zielonego lusterka”? Prywatni inwestorzy przyzwyczaili nas do kiczowatego blichtru, ale
na całym świcie budynki wznoszone przez
renomowane uczelnie są architektonicznymi wizytówkami właścicieli. Niestety warszawscy medycy najwyraźniej pragnęli architektonicznego lusterka, w którym mogli
by się przeglądać i zapytać „Lustereczko
powiedz przecie…”. (ms)
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Mogła być „Pociecha”
– została „Ochota”

Krzysztof Trawkowski

T

Kolonia
Lubeckiego

ylko gwoli przypomnienia, ale też
i pewnej krotochwili, chcę przypomnieć, że nasza piękna dzielnica (jeszcze!) nazwę swoją zawdzięcza popularnej
karczmie „Ochota” znajdującej się kiedyś
w pobliżu ulicy Kaliskiej. A przecież mogło
być inaczej, gdyż w okolicach dzisiejszego
Rakowca stała sobie również karczma „Pociecha”, gdzie podczas powstania listopadowego pertraktował gen. I. Prądzyński
z gen. P. A. Dannenbergiem. Tym razem
jednak, przy tworzeniu nazwy dzielnicy,
argumenty historyczne nie wzięły góry.
Natomiast organizatorzy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowych powstających
na terenie Starej Ochoty w latach 20. ubiegłego wieku postanowili jednak wesprzeć

się autorytetem postaci historycznych.
Mało kto dziś pamięta, że dwaj panowie,
których nazwiska wykorzystały spółdzielnie mieszkaniowe, darzyli się wzajemną
antypatią. Jeden z nich, to książę Drucki-Lubecki, ekspert od spraw ﬁnansowych,
drugi mieszczanin, ksiądz, ﬁlantrop Stanisław Staszic. Co sprawiło, że tych dwóch
wybitnych mężów stanu tak zaciekle walczyło między sobą? Najprostszą odpowiedzią będzie to, że reprezentowali różne
pokolenia; Staszic (1755), Lubecki (1778)
i różne poglądy. Myślę, jednak, że największą rolę odgrywały tutaj cechy charakteru: obaj byli apodyktyczni i obaj nie
znosili sprzeciwu. Może to i dobrze, że
tak wielkie indywidualności „rozdziela”
skwer Wielkopolski...
A ten mój krótki artykulik niech będzie
z kolei łącznikiem pomiędzy serią tekstów
o kolonii Staszica, które zamieszczałem na
łamach „Ochotnika”, a publikacjami na
temat kolonii Lubeckiego, na które czas

już najwyższy i do których zbieram materiały. Na początek garść podstawowych
informacji.
Kolonia Lubeckiego, obejmuje obszar pomiędzy ulicami: Wawelską, Mochnackiego, Filtrową i Górnickiego. Głównymi architektami tej zabudowy byli: A Sygietyński, A. Jawornicki, W. Weker i T. Wiśniowski. Przy ulicy Mochnackiego 23/29 mamy
klasycyzujące małe „dworki”, w latach
1924-1926 zbudowano wille przy ulicach:
Raszyńskiej 48-54, Mianowskiego 3-9 i 4-18, Mochnackiego 3-13 i siedem willi
w czworokącie ulic Wawelskiej, A. Korzeniowskiego, Mochnackiego i Hoﬀmanowej wybudowane przez Spółdzielnię
Stowarzyszenia Mieszkaniowego Urzędników PKO. Niestety później obok wzniesiono masywne wielopiętrowe kamienice
(Glogera, Pługa). Moim zdaniem jest to
przykład na to, jak można zaprzepaścić
urbanistyczną wizję nowej dzielnicy

05.11.2005 roku w Łazienkach Królewskich w Galerii Wodozbiór
odbył się wernisaż wystawy poplenerowej wszystkich pracowni
Ośrodka Kultury Ochoty.
Po raz pierwszy udało się zaprezentować cały dorobek plastyczny, powstały na plenerach w różnych miejscach w kraju i zagranicą. Podczas wernisażu mała galeryjka pękała w szwach. Kręte
schodki prowadzące na górę nie wytrzymywały naporu tłumów
chcących obejrzeć to co wyszło spod rąk artystów. Umieszczone
we wnękach, delikatnie podświetlone obrazy olejne, doskonale
konweniowały z ceramiką i pracami dziecięcymi. Pomieszczenie, z
belami pod suﬁtem i ścianami z surowej cegły, stanowiło wspaniałą oprawę wystawy.
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W prezentacji brali udział
malarze z pracowni plastycznych mieszczących się w Klubie Nauczyciela, DK Rakowiec, Magazynu Sztuk, CAT3W oraz pracowni
ceramiki ANGOBA. Obrazy i ceramikę można było oglądać w Wodozbiorze do 30 listopada. Relacja z wernisażu wystawy, dostępna
jest również na stronie internetowej www.blueart.pl
Od 2 do 21 grudnia 2005 r. wystawę będzie można oglądać
w Pracowni „Na Pankiewicza” (ul. Pankiewicza 3), najstarszej
zachowanej pracowni plastycznej w Warszawie, działającej nieprzerwanie od 1926 roku. Wernisaż odbędzie się 2 grudnia o godz.
18.00

fot. www.blueart.pl
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Ucieczka z krainy czerwonego trolla
Podobno klimat się ociepla i już wkrótce czekają nas włoskie zimy, śnieg będziemy oglądać raz do roku, a na
skarpie warszawskiej będą rosnąć winne krzewy (notabene, historycy twierdzą, że taka sytuacja już miała miejsce we wczesnym średniowieczu). Zanim jednak
palma na rondzie de Gaulla zakwitnie, atmosferę usiłują podgrzać handlowcy. Ci najgorliwsi rozpoczęli sezon
świąteczny już 1 listopada. Cnota umiaru odeszła w zapomnienie wraz ze świętym Mikołajem. Tym prawdziwym, którego możemy podziwiać na ikonach. W latach
20. czy 30. XX wieku ﬁrma Coca-Cola dość skutecznie zastąpiła go czerwonym grubasem z opuchłym nosem, który przypomina podchmielonego nordyckiego trolla, a nie świętego. Czerwony pseudomikołaj przynosi prezenty swoim twórcom
w postaci krociowych zysków wielkich korporacji, które usiłują dostosować nasze życie do rytmu gospodarczej koniunktury. Na szczęście nie wszystko jest na sprzedaż.
W Ośrodku Kultury Ochoty wychodzimy z założenia, że kultura powinna być dostępna
dla wszystkich, niezależnie od grubości portfela. W tym roku udało się nam znacząco
obniżyć koszty zajęć, dlatego wiele naszych propozycji jest bezpłatnych lub niskopłatnych. W grudniu przygotowaliśmy dla Państwa dodatkowy prezent: 11 grudnia w Kinie
Ochota odbędzie się wielka gala podsumowująca rok 2005 w Ośrodku, którą poprowadzi kabaret O�o. Zapraszam gorąco na to święto ochockiej kultury.
Monika Bończa Tomaszewska
dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty
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Sarenka
Sarenka na mrozie nie może
Czeka na ciepły oddech
Leśniczy ją głaszcze po udzie
Niech się naje do syta
Lord Vader
Noga Lorda Vadera
Była na Święta
Tak czysta że wszyscy myśleli
Że przeszedł na stronę dobra

Myśl
Chcieli nam odebrać Wisłę
Chcieli nam odebrać Wartę
Teraz nic nie chcą zabrać
I też jest niedobrze
Dariusz Brzóska
Brzóskiewicz

Uwaga!
Niedługo znów
zabrzmi Big–Ben!
Big–Ben will ring soon!!!!

OGÓLNOWARSZAWSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

przewodnim jest
w tym roku hasłem
FEE-FAW-FUM !
”
cz yli
”.
STRACHY NA LACHY

Wszystkim czytelnikom
życzymy zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
Redakcja „Ochotnika”
i Dyrekcja Ośrodka Kultury Ochoty
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Św i a t wa r tości wczo ra j i dz i ś
– Co wniosła kultura chrześcĳańska do
skarbnicy kultury ogólnoludzkiej?
– Jakie wartości przeważają w dzisiejszym świecie kultury i jakie są promowane w nowoczesnych mediach, a jakie były
w przeszłości?
– Czy będzie kontynuowana twórczość oparta na wartościach i kryteriach
chrześcĳaństwa oraz kanonach kultury
grecko-rzymskiej?
– Jakie są wizje kultury we współczesnym świecie i Wspólnej Europie?
Tym tematom poświęcone były pokazy i spotkania dyskusyjne przygotowane
przez Janusza Jaremko prezesa Oddziału
Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia
Filmu Naukowego oraz Zygmunta Gutowskiego prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego. Odbyły się one 19 i 22
października 2005 r.. w Klubie Nauczyciela
na Ochocie przy ul. Radomskiej w ramach
Tygodnia Kultury Chrześcĳańskiej.
Honory gospodarza pełniła Krystyna
Machoń kierująca Klubem Nauczyciela.
Oprawę wizualną imprez interesująco zakomponowała Joanna Malinowska. Spotkania te bogato ilustrowane plastycznie
i ﬁlmowo łączył wspólny tytuł „Audiowizualny przekaz wartości”.
Pierwsze spotkanie poświęcone było
głównie historii, a zwłaszcza tradycjom
plastycznym w przekazie wartości. Wprowadzenie historyczne podbudowane wiedzą o człowieku polskich uczonych zostało
zilustrowane charakterystycznymi przykładami chrześcĳańskiego dziedzictwa
kulturowego zachowanego w architekturze, malarstwie i rzeźbie.
Tradycje obrządku wschodniego, czyli prawosławia zostały przedstawione na
przykładzie malarstwa ikonowego – ekspozycji reprodukcji ikonostasu Teofanesa
Greka z Soboru Kremlowskiego.

Ekspozycje do spotkań „Audiowizualny
przekaz wartości”. Z lewej „Świątki, z prawej
„Świątynie Lwowa”.

8

Bardziej różnorodne stylistycznie tradycje sztuki sakralnej kościoła katolickiego
zostały zilustrowane kilkoma przykładami, m. in. w odrębnej ekspozycji reprodukcji malarstwa późnośredniowiecznego prymitywistów włoskich i szkoły niderlandzkiej. Typowo polski wkład w sztukę sakralną został przedstawiony w ekspozycji
fotograﬁcznej świątków pełnych ekspresji
dzieł twórców ludowych, świadczących o
głębokiej wierze polskiego ludu. Urozmaiceniem tematyki tego spotkania był udział
wybitnego rzeźbiarza Ferdynanda Jarochy,
który przedstawił swój wkład w konserwację zabytków sakralnych Warszawy
oraz własną bogatą twórczość upamiętniającą w rzeźbach najwybitniejszych przedstawicieli Kościoła i Narodu Polskiego.
Wzbogaceniem wizualnym spotkania była
też ekspozycja akwareli przedstawiających
zabytki sakralne Lwowa. Ukazała ona ekumeniczność byłych Kresów Wschodnich
Polski, gdzie obok kościołów i klasztorów
rzymsko-katolickich sąsiadowały świątynie unickie i prawosławne.

Janusz Jaremko podczas spotkania
„Audiowizualny przekaz wartości”.

Poinformował on też o innych ważnych
inicjatywach KSF, jak organizowany w
ostatnich latach w ramach Festiwalu w
Niepokalanowle Polonĳny Przegląd Multimedialny. Dzięki niemu Polacy w kraju
mogą zapoznać się z twórczością rodaków
mieszkających zagranicą oraz ich troską o
zachowanie świata wartości opartego na
chrześcĳańsko patriotycznych tradycjach
naszej Ojczyzny.

Na zakończenie prowadzący spotkanie
przedstawił swój udział w audiowizualnym dokumentowaniu zabytków sakralnych na ﬁlmach etnograﬁcznych oraz pokazał zestaw pierwszych w powojennej
Polsce przeźroczy do katechizacji opracowywanych wspólnie z Salezjanami w latach osiemdziesiątych.
Spotkanie o historii audiowizualnego
przekazu wartości zakończyło się ożywioną dyskusją na temat kulturalnych
tradycji Europy.
Drugie spotkanie na temat współczesności w przekazie wartości poświęcone
było głównie ﬁlmom prezentowanym na
Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie. Festiwal ten stał się unikalną imprezą w świecie i znajduje obecnie licznych naśladowców w innych krajach, jak
np. tegoroczny festiwal Magniﬁcat 2005
na Białorusi, czy konkurs ﬁlmów katolickich w Tajlandii.
Prowadzący to spotkanie Zygmunt
Gutowski, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego, działającego przy
ul. Barskiej 2 na Ochocie przedstawił
obszerne fragmenty filmów nagradzanych na Festiwalach w Niepokalanowie
(m. in. film „Moje życie dla niego” o
fotografie papieskim Arturo Mari, film
„Pasterz” o więźniu gułagów kardynale
Kazimierzu Świątku a także fragmenty
filmów z zainicjowanego przez siebie
cyklu „Losy Polaków”).
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Zygmunt Gutowski - prezes Katolickiego
Stowarzyszenia Filmowego (z prawej).

W dyskusji wzięło udział grono wybitnych przedstawicieli świata nauki i kultury, m.in. prof. Włodzimierz Bojarski, prof.
Mieczysław Trzeciak, dr Maria Bożyk z Instytutu Pedagogiki UKSW, artysta plastyk
Krystyna Guranowska oraz członkowie
Polskiego Stowarzyszenia Filmu Naukowego i inni liczni goście.
Uczestnicy obu spotkań potwierdzili konieczność organizowania kolejnych tego
typu debat poświęconych poruszanym
tematom oraz gotowości uczestniczenia
w ich przygotowywaniu. Miła klubowa
atmosfera i oprawa spotkań stworzona
przez personel Klubu Nauczyciela sprawiła, że przebiegały one w duchu wspólnej troski o zachowanie trwałych wartości
w naszym codziennym życiu
Lech Marszałek
fot. Krystyna Machoń
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NABÓR DO MUSICALU ! ! !
Piotr Hajduk

Europejska Akademia Tańca
zaprasza młodych tancerzy
w wieku od 10 do 15 lat
do projektu grupy musicalowej SODA.
Premiera: czerwiec 2006 r
Reżyseria: Bernard Schulz (Niemcy)
Kierownictwo muzyczne:
Piotr Hajduk, Agnieszka Piotrowska
(METRO, PIOTRUŚ PAN, KOFTA itd.)
Choreograﬁa: Caroll Crocz’ak
Przesłuchania dla
tancerzy i wokalistów
cały czas trwają!!!
Zajęcia:
taniec: środy 17.00 – 18.30
piątki 17.30 – 19.00
śpiew: soboty 11.30 – 13.00
Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Gójecka 75 Warszawa
tel. 822 48 70
Kontakt: eat@oko.com.pl

Kompozytor, aranżer, wokalista, nauczyciel śpiewu. Profesjonalną karierę rozpoczął w 1990 roku w musicalu Metro,
w którym brał udział od pierwszych przesłuchań. Następnie
wyjechał z Metrem do USA i występował na Broadwayu.
Związany jest z teatrem Buffo od początku jego działalności
pod kierownictwem Janusza Józefowicza.
Współpracuje z wieloma teatrami muzycznymi m.in.: Roma,
Komedia. Napisał muzykę do dwóch przedstawień teatralnych, Teatru TV „Gwiazdy i Los Człowieka”, teleturnieju „Galaktyka”, wielu reklam. Jego muzyka rozbrzmiewała o północy w dniu przystąpienia Polski do UE na największej imprezie
plenerowej (z pokazem ogni sztucznych) w Warszawie.
Aranżuje piosenki zarówno młodym jak i w pełni już ukształtowanym wykonawcom. Równolegle z działalnością twórczą i
artystyczną od 10 lat uczy młodzież i dzieci oraz zajmuje się
przygotowaniem strony wokalnej spektakli muzycznych. Przygotowywał rosyjskich wokalistów w Moskwie do moskiewskiej
premiery Metra, skład spektaklu „Kwiaty we Włosach”. Pracował z dziećmi nad premierą spektaklu „Piotruś Pan” wystawianego w warszawskiej Romie. Przygotowywał kolejne składy wykonawców Metra w teatrze Buffo, prowadził zajęcia
warsztatowe i był kierownikiem muzycznym wielu festiwali,
konkursów i innych form m. in.: Gama, Muszelki Wigier, Obozy
artystyczne Studio Buffo, Teatr Pantera.
W pracy posługuje się oryginalnymi metodami wykształconymi dzięki doświadczeniom zbieranym podczas współpracy z Januszem Józefowiczem, Januszem Stokłosą, Elą
Zapendowską, Bilem Youngiem (U.S.A. Broadway – voice
coach), Julem Lorancem i wieloma innymi. Organizator
corocznych Wyjątkowych Warsztatów Wokalnych dla młodych amatorów śpiewu w Rabce Zdroju

22-23 X – tańczyliśmy TANGO
W dniach 22-23 października w Europejskiej Akademii Tańca na ulicy Radomskiej
13/21 odbyły się międzynarodowe warsztaty tanga argentyńskiego. Zajęcia prowadzili
znakomici choreografowie i najsłynniejsza
na świecie para tańcząca tango – ALEJANDRA MATINAM i GABRIEL MISSE z Buenos Aires – podziwiani za pełen mistrzowskiej precyzji warsztat.
Dwudniowe spotkania pozwoliły pogłębić tajniki tanga osobom już tańczącym i
zachęcić tych, którzy dopiero rozpoczynają
przygodę z tym pełnym tajemnicy i zmysłowości tańcem

12/2005 OCHOTNIK

9

OKO

ETNICZNE

GRUDZIEŃ
BOHATEROWIE NASZEJ WYOBRAŹNI.
W KRĘGU ANDERSENA...
Wystawa lalek teatralnych (Blue City).
KONCERTY GRUP DUŃSKICH W WARSZAWIE
godz. 20.00 – Piwnica pod Harendą,
ul. Krakowskie Przedmieście 4/6
TURN PAGE – zespół wokalny
THE BOTANICALS – rock
BOMBA M’BAYA – muzyka afro

26.XI
26.XII

30.XI

godz. 19.00 – Helicon Jazz Cafe, ul. Freta 45/47
HUMAN LATENCY VS. JOHNNY DUB AND DELAY
– muzyka elektroniczna
PREZENTACJA SZKOŁY WOKALNEJ
im. J. Wasowskiego z Ośrodka Kultury Ochoty
TURN PAGE – zespół wokalny

1.XII

godz. 20.30 – Klub Muzyczny INDEKS,
ul. Krakowskie Przedmieście 24
TURN PAGE – zespół wokalny
BEAT ME UP, SCOTTY – rock
ORQUESTA BAILA BAILA – muzyka latynoska
BOMBA M’BAYA – muzyka afro
HUMAN LATENCY VS. JOHNNY DUB AND DELAY
– muzyka elektroniczna

2.XII

godz. 20.30 –Klub Muzyczny INDEKS,
ul. Krakowskie Przedmieście 24
HUMAN LATENCY VS. JOHNNY DUB AND DELAY
– muzyka elektroniczna
BOMBA M’BAYA – muzyka afro
ORQUESTA BAILA BAILA – muzyka latynoska
THE BOTANICALS – rock
BEAT ME UP, SCOTTY – rock
Wstęp na wszystkie koncerty bezpłatny.

3.XII

XIII PRZEGLAD LITERACKI DZIECI I MŁODZIEŻY
POD PATRONATEM JOANNY PAPUZIŃSKIEJ
Ośrodek Działań Twórczych ﬁlia DK Włochy,
ul. 1 sierpnia 36A
godz. 11.00-13.00
wstęp wolny

Na imprezach tegorocznej edycji Interdyscyplinarnego Festiwalu
Etniczne Inspiracje Wspólnota w Kulturze przygotowanego przez
Dom Kultury „Rakowiec” - ﬁlię Ośrodka Kultury Ochoty bawiły się
wszystkie pokolenia warszawiaków: od seniorów przez studentów
po przedszkolaków z rodzicami.
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Zainteresowani plastyką - wystawy i warsztaty, np. pisania ikon.Kochający muzykę - koncerty
folkowe i różne oblicza tego nurtu: od soulu poprzez jazz, pop
i rock, śpiew obrzędowy i szamański.
Bezapelacyjnymi gwiazdami festiwalu stały się: Kapela ze Wsi
Warszawa, Grupa MoCarta i Zakopower z Sebastianem Karpielem Bułecką.
Szkoda, że tak szybko minął festiwalowy tydzień. Już tęsknimy za
następną jego edycją.
Kto nie był niech zazdrości, do zobaczenia za rok!!!

Prowadzący Zygmunt Chajzer

Jarosław Adamów

2.XII
„Zrodził mnie las” w wykonaniu zespołu Parni Lulud

3.XII

DZIECIĘCE SPOTKANIA LITERACKIE
(dla dzieci w wieku od 6-12 lat)
Ośrodek Kultury Ochoty, Grójecka 75
godz. 11.00, wstęp wolny
Artystyczna Niedziela z Mamą i Tatą –
wokół choinki – tradycje, ozdoby choinkowe, kolędy
Dom Kultury „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.00-15.00, wstęp wolny

4.XII

Muzyka z Drogi

10
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I NSPIR ACJE

GRUDZIEŃ

10.XII

Grupa Mo Carta
Redlin

Zero 85

SOBOTNIE KONCERTY
W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE:
Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła,
przy Pl. Narutowicza
koncert „PIEŚNI ADWENTOWYCH” w wykonaniu
warszawskiego chóru kameralnego
Klubu Inteligencji Katolickiej „ARS CANTATA”
pod dyr. Andrzeja Borzyma Jr.
godz. 15.00
wstęp wolny

11.XII

GALA OKO Z KABARETEM OT.TO
W programie prezentacja dorobku Ośrodka Kultury
Ochoty i jego ﬁlii.
Kino Ochota, ul. Grójecka 75
godz. 17.00

12.XII

JAZZ W OKO
Koncert „STRASZNI PANOWIE TRZEJ” z udziałem
wybitnych polskich muzyków: Andrzeja Łukasika
Andrzeja Jagodzińskiego i Janusza Szroma
ul. Grójecka 75, godz. 20.00.
Impreza biletowana. Ilość miejsc ograniczona.
Sala widowiskowa Ośrodka Kultury Ochoty,
Cena biletów: 20 zł (normalny) i 15 zł (ulgowy).
Bilety można rezerwować i nabyć
w przedsprzedaży w OKO ul. Grójecka 75.
Bilety także będą dostępne w dniu koncertu –
na godzinę przed rozpoczęciem, tel. 822 48 70
lub 822 93 69, e-mail: ewa.kessler@oko.com.pl

17.XII

„WIECZORY BARDÓW” –
recital TOMASZA SZWEDA pt. „JESTEM VINTAGE”.
W programie: autorskie piosenki z ostatnich lat
oraz z czasu realnego socjalizmu.
Sala widowiskowa Ośrodka Kultury Ochoty,
ul. Grójecka 75, godz. 19.00

Rzepczyno

Globetrotters

17.XII

Spektakl komediowy pt. ‚Wpływ promieniowania
słonecznego na lokalizację mrowisk na terenach
Skandynawii” w wykonaniu Teatru „Przy Słowie”
w reżyserii Łukasza Wróbleskiego.
Dom Kultury „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 18.00, wstęp wolny

19.XII

SPOKO W OKO
Spotkania pokoleniowe w Ośrodku Kultury Ochoty.
Hasło spotkania: LAPONIA
wstęp wolny

19.XII

Przedpremierowy występ kabaretu HRABI
Dom Kultury „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 19.00
cena biletów: 15 zł

Zakopower
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INAUGURACJA ROKU KULTURALNEGO
2005/2006 – KONCERTY W OKO
Od 8 października w sali widowiskowej
Ośrodka Kultury Ochoty odbywają się cykliczne imprezy. Tego dnia inauguracyjnym
spotkaniem Roku Kulturalnego 2005/2006
w OKO był koncert z cyklu „Wieczory Bardów”. Wystąpił Tadeusz Woźniak z recitalem „Wczoraj i dziś”. Artyście towarzyszyli: żona Jolanta Majchrzak (śpiew i piano),
syn Piotr Woźniak (śpiew i gitara) oraz na
skrzypcach Mariusz Jagoda. Zgromadzeni
goście przyjmowali oklaskami zarówno stare jak i nowe utwory tego znakomitego kompozytora i balladzisty. Lżejszego tonu repertuarowi złożonemu głównie z nastrojowych
ballad, nadały utwory ze spektaklu „Lato
Muminków”. Nie zabrakło oczywiście najbardziej popularnego utworu „Zegarmistrz
światła” i przeboju z serialu „Plebania”.

Wysockiego, Brodskiego, Kaczmarskiego
i Stachury.

Na program koncertu złożyły się popularne piosenki i standardy jazzowe.

Czyżykiewicz – wspaniały pieśniarz, kompozytor i poeta, kolejny raz pokazał licznie
zgromadzonej publiczności, że do swoich występów podchodzi z pasją i z sercem. Artysta
śpiewa poezję, ale jest to śpiewanie mocne
i męskie. Rozumna rozmowa z sobą samym,
z zaświatem i z publicznością.

Kolejny jazzowy koncert z tego cyklu
(14 listopada) był koncertem szczególnym,
bo urodzinowym. Jubilatem był sam gospodarz – Janusz Szrom. Przybyło liczne
grono zacnych gości, na scenie można było
podziwiać – oprócz jubilata – braci Roberta i Wojtka Majewskich, Adama Wendta,
Andrzeja Łukasika, Pawła Tartanusa, Bogdana Hołownię oraz świetną wokalistkę,
która niedawno wydała drugą, autorską
płytę – Dorotę Miśkiewicz. W koncercie
wzięli również udział uczniowie Janusza
Szroma. Impreza była objęta patronatem
Radia Jazz

Czyżykiewicz jeszcze raz przekonał, że
jest bardem, któremu się wierzy, nawet
gdy śpiewa, że „życie jest szklanką piwa”.

Ewa Kessler
fot. Z. Zięcina

Śmiało można powiedzieć, że Woźniak
przetrwał najtrudniejszą próbę dla artysty
estradowego, próbę czasu. Od ponad 30-tu
lat pozostał wierny sobie.
Nadal jest to ten sam bard, w którym wielka wrażliwość na świat i na drugiego człowieka miesza się z poezją i głęboką reﬂeksją.

Mirosław Czyżykiewicz

Natomiast w cyklu „JAZZ w OKO” (10
października) odbył się koncert „W saloniku u Janusza”. Wystąpił wielki pianista
– WŁODZIMIERZ NAHORNY – legenda polskiej muzyki rozrywkowej, mistrz
kontrabasu ANDRZEJ ŁUKASIK oraz
gospodarz wieczoru JANUSZ SZROM
– znany wokalista jazzowy.

Jubileusz Janusza Szroma

Muzykująca rodzina Woźniaków.

Następnym koncertem z cyklu „Wieczory bardów” był recital Mirosława Czyżykiewicza zatytułowany „Pamięci tych co
odeszli” (5-tego listopada).
W programie koncertu usłyszeliśmy
utwory nieżyjących twórców: Osieckiej,

W cyklu
„SOBOTNIE KONCERTY
W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE”

Włodzimierz Nahorny

Dorota Miśkiewicz i Janusz Szrom

12 listopada, bezpośrednio po mszy
świętej wieczornej w kościele Opatrzności Bożej przy ulicy Dickensa 5, odbył się
koncert pt. „LEGIONY PIŁSUDSKIEGO
W BOJU i PIEŚNI”.

drów, aż do internowania oﬁcerów i żołnierzy, po odmowie złożenia przysięgi w
1917 r. Program został oparty całkowicie
na fragmentach pamiętników, rozkazów
i innych ówczesnych dokumentów,
w które wplecione zostały oryginalne
pieśni legionistów.

Program słowno-muzyczny z udziałem
aktorów Michała Muskata i Wojciecha
Machnickiego, którym na organach akompaniował Zbigniew Brzeziński, to opowiedziana słowami bohaterów wydarzeń
historia Pierwszej Brygady od jej wyjścia
w sierpniu 1914 r. z krakowskich Olean-
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Te sobotnie koncerty organizowane przez
OKO (ten był już z kolei siódmym, następny
10 grudnia) cieszą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców naszej dzielnicy.
Ewa Kessler

RAKOWIEC
OKO

Na Rakowcu
tańczą od lat…

P

o rocznej przerwie znów byliśmy świadkami tanecznej rywalizacji na Ochocie, a to za
sprawą XIV Ogólnopolskiego Turnieju
Tańca Towarzyskiego o puchar Burmistrza Ochoty, który miał miejsce
13 listopada br. w jak zawsze gościnnych
progach sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 10 przy ulicy Jasielskiej 49. Wspaniała atmosfera, porywająca do tańca muzyka

Królewska gra
po raz drugi

S

zachy to królewska gra, która uczy
koncentracji i logicznego myślenia,
pobudza i rozwĳa strategiczne działania, pozwala łatwiej radzić sobie z różnymi
problemami, tak w szkole jak i w życiu.
W tym roku po raz drugi rozegrano Turniej Szachowy dla Juniorów w Domu Kultury „Rakowiec” – ﬁlii Ośrodka Kultury
Ochoty. Turniej poprzedzony był rozgrywkami symultany szachowej przeprowadzonej podczas Dnia Otwartego we wrześniu
i Rekreacyjno-Artystycznej niedzieli z Mamą i Tatą w październiku. Do rozgrywek
zgłosili się zarówno zawodnicy z Ochoty
jak i innych dzielnic Warszawy. Zwycięzcą okazał się młody mieszkaniec podwarszawskiego Płochocina. Rozpiętość wieku
uczestników była dość spora: od 7 do 18
lat, z przewagą uczniów szkół podstawowych. Umiejętności grających również
bardzo zróżnicowane: od grających po
raz pierwszy na oﬁcjalnych zawodach,
poprzez zawodników niższych kategorii
okręgowych, aż do graczy z szerokiej czołówki krajowej w swojej grupie wiekowej
(Agata Kowalewska, lat 10).

i sportowa rywalizacja to atuty tej imprezy, która cieszyła się dużą popularnością
zarówno wśród tancerzy jak i licznie
przybyłej publiczności.
Ochocki Festiwal tańca rozpoczęli zawodnicy najmłodsi wiekiem (10-11 lat)
i stażem tanecznym – pary Pierwszego
Kroku. W drugiej części Turnieju prezentowały się pary zaawansowane klasy tanecznej D i C.
Pięcioosobowa komisja sędziowska wyłoniła najlepsze pary, wśród których znaleźli się także reprezentanci Klubu Tańca
Towarzyskiego „Rocks”– Michał Marczak
i Anita Przybysz zdobywcy II miejsca
w kat powyżej 15 lat – klasa C w stylu
standardowym oraz III miejsca w stylu
latynoamerykańskim. Wszystkie pary
ﬁnałowe zostały uhonorowane pamiątkowymi trofeami tanecznymi, zwycięzcy otrzymali również nagrody rzeczowe, ufundowane przez Wydział Sportu,
Turystyki i Wypoczynku dla Dzielnicy
Ochota. W Turnieju wzięły udział między innymi pary z Warszawy, Radomia,
Białej Podlaskiej, Lublina, Raszyna, Zamościa, Pruszkowa, Otwocka. Zawody

Na uwagę zasługuje profesjonalne
przygotowanie turnieju przez organizatorów, co nie zawsze jest standardem
na tego typu imprezach. Wartościowe
nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, estetyczne przygotowanie sali
rozgrywek i zapewnienie kibicującym
rodzicom kawiarni i miejsca relaksu dla
zawodników – to wszystko złożyło się na
tę opinię. Zwycięzcą został 12-letni Przemek Borowicz, zawodnik II-ligowej Polfy
Grodzisk Mazowiecki, czyniący ostatnio
stałe postępy. Wygrał ostatni grudniowy
Memoriał W.Ehrenfeuchta, grupę „B”
i ma obecnie ranking pozwalający mu na
udział w turniejach głównych w większości
zawodów. Wyprzedził 17-letniego Krzysztofa Maliszewskiego (UKSz Hetman Warszawa) i Agatę Kowalewską (UKS 14 Warszawa). Wymieniona dwójka to młodzi
mieszkańcy dzielnicy Ochota, uhonorowani także specjalnymi nagrodami z tego tytułu. Również nagrodę specjalną, dla najmłodszego uczestnika zawodów, otrzymał
7-letni
Mateusz
Gużkowski
(UKS
Łady), któremu kibicowała mama Magdalena Gużkowska – mistrzyni Polski w szachach kobiet w 1995 roku.
W tym miejscu specjalne podziękowania
kierujemy do fundatora nagród – Wydziału Sportu, Turystyki i Wypoczynku dla
Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Wszyscy
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uatrakcyjniły pokazy Formacji Tańca
Nowoczesnego „Puls” z DK „Rakowiec”,
która zaprezentowała nowe, ciekawe
układy choreograﬁczne
Barbara Sumało
fot. B. Sumało

Zainteresowanych tańcem
towarzyskim i nowoczesnym
zapraszamy do DK Rakowiec,
ul. Wiślicka 8
tel. (22) 823 66 97
Instruktorzy: Barbara i Paweł Sumało

zawodnicy walczyli bardzo ambitnie, lecz
w sportowej atmosferze. Jako arbiter nie
odnotowałem żadnych poważniejszych
reklamacji. Być może to wpływ dobrej
atmosfery dla szachów w gościnnym
DK „Rakowiec”?
Ryszard Królikowski
sędzia zawodów
fot. R. Królikowski

Wszystkich, którzy chcieliby
nauczyć się grać w szachy
zapraszamy w czwartki: 16.45-18.30
do DK Rakowiec, ul. Wiślicka 8
tel. (22) 823 66 97
Instruktor: Ryszard Królikowski
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SPOKO W OKO
Spotkania pokoleniowe
–

Dobudujmy do Pałacu Marzeń basen z piłkami. Piłki będą z plasteliny – zachęca
mamę 5-letnia Klara.

–

Ja dokleiłem Salon Sprzedaży Samochodów. Zobacz mamo! Tu postawiłem
dwa papierowe mercedesy. Będą śmigać na 150...! – żywiołowo przedstawia
swą koncepcję 8-letni Bernard.

–

Jaki ładny! Mój też jest zielono-żółty. Świetnie ci wyszedł, wiesz mamo! –
woła Bernard widząc Bazyliszka namalowanego przez mamę.

SPOKO jest nową formą warsztatów
słowno-muzyczno-plastycznych dla całej
rodziny. Warsztaty mają charakter edukacyjny ponieważ podczas zabawy dzieci ze
swoimi rodzicami poznają ciekawe miejsca
i niezwykłe historie.
Na pierwszym spotkaniu 5 listopada
dzieci odkrywały sekrety Warszawy, pełnej
zabytkowych budowli i pomników. Spośród wielu widokówek przedstawiających
charakterystyczne pałace, parki i kamienne
postacie należało wylosować jedną, odgadnąć co przedstawia, a następnie przykleić
na tablicy zawierającej nazwy obiektów.
Można było układać puzzle ze zdjęć Zamku Królewskiego, Syrenki Warszawskiej
czy Pałacu na Wodzie.
Najmłodsi z zaangażowaniem malowali
na olbrzymim plakacie zawieszonym na
ścianie początkowo ponuro wyglądające
szkice wieżowców. Aby zmienić szarość
budynków dobierali barwy według własnej fantazji i tylko sobie znanej wizji
całego dzieła.
Miłośnicy pojazdów szynowych chętnie
dorysowywali swoją postać w oknach długiego tramwaju warszawskiego, czekającego na nowych pasażerów, tuż za alejką
kolorowych wieżowców.

Zmysł artystyczny oraz zręczne paluszki okazały się potrzebne przy własnoręcznym ozdabianiu ramki na zdjęcie, wspólnym budowaniu pałacu marzeń oraz malowaniu na szkle wizerunku straszliwego
Bazyliszka, znanego ze szczególnej właściwości swych oczu. Bazyliszkowe spojrzenie uczestnicy SPOKO zastąpili zabawą w
rzeźbiarza. Po dobraniu się w pary jedna
osoba była rzeźbiarzem a druga...drewnianym klocem, z którego miał powstać
pomnik. Jakie przedziwne ﬁgury pojawiły
się w wyniku prac małych artystów–amatorów! Niektóre przypominały Syrenkę Warszawską, inne zaś króla Zygmunta. Śmiechu było co niemiara!
Jeszcze bardziej rozweseliła wszystkich
polka warszawska, której kroków można
było się szybko nauczyć. Czas minął w
ciepłej atmosferze, osłodzonej na koniec
ciasteczkami i czekoladą oraz drobnymi
upominkami.
Rodzice i dzieci doświadczyli, iż wspólna zabawa to dobry czas na wzajemne poznanie się, okazanie sobie tak potrzebnego
zainteresowania i miłości
Magda Stanisławek
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OKO dla dzieci

Witajcie Kochani!

Śnieg zaczął już sypać, zrobiło się zimno, a z drzew pospadały ostatnie zagubione liście. To dobrze, bo to są nieomylne znaki, że zbliżają się Święta Bożego
Narodzenia. Wspaniałe, pachnące, rodzinne – mogą stać się świetną okazją
by pomyśleć o innych, rozejrzeć się wokół i zastanowić, komu ta nasza pomoc rzeczywiście by się przydała. Wysyłając świąteczne kartki do przyjaciół
(oczywiście własnoręcznie zrobione), piekąc z mamą pierniczki i ubierając
choinkę pamiętajmy o samotnej sąsiadce, czy smutnym koledze.

Redakcja
oko.dla.dzieci@oko.com.pl
lub adres redakcji:

W Ośrodku Kultury Ochoty też zagości świąteczna atmosfera, a nawet
św. Mikołaj. Przyjrzyjcie się naszym propozycjom i odwiedźcie nas w ten
magiczny bożonarodzeniowy czas.

ul. Grójecka 75
02-094 Warszawa

Redakcja

Mikołaj w OKO

Serdecznie zapraszamy przedszkolaki
na koncert i spotkanie
z holenderskim św, Mikołajem.
Spotkanie odbędzie się 13 XII (wtorek)
w sali Europejskiej Akademii Tańca
przy ul. Radomskiej 13/21, o godz. 11.00.
Zaproszenia do odebrania w OKO
(ul. Grójecka 75)
od 5 XII do 9 XII w godz. 9.00–17.00.
Spotkanie organizowane przy współpracy
wydawnictwa Hokus-Pokus
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W ŚWIECIE NARNI

Spotkanie z twórczością C. S. Lewisa
Wszystkie dzieciaki zafascynowane przygodami Piotra,
Zuzanny, Edmunda i Łucji w magicznym świecie Narni
serdecznie zapraszamy na spotkanie,
które odbędzie się

3 XI (sobota) w godz. 11.00–13.00
w Ośrodku Kultury Ochoty

W programie wspólne czytanie książek, konkursy, zabawy, poczęstunek.
W trakcie spotkania młodsze rodzeństwo
serdecznie zapraszamy do Sali Zabaw.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa: oko.dla.dzieci@oko.com.pl, tel. 8229317
Patronat honorowy:
Biuro Kultury Urzędu
m.st. Warszawy
Cała Polska
czyta Dzieciom

Partnerzy spotkania:
Księgarnia Dziecięca www.BADET.pl

Wydawnictwo
Media Rodzina

Ośrodek Kultury Ochoty oraz
Blue City serdecznie zapraszają
na

wystawę

lalek

teatralnych

„Bohaterowie naszej wyobraźni.
W kręgu Andersena...”, która odbywa się w ramach obchodów
Roku Andersena. Elementem towarzyszącym

jest

ekspozycja

Andersena.

Imprezie

patronuje

Duński Instytut Kultury. Partnerami są: Polski Ośrodek Lalkarski
POLUNIMA i Instytut Sztuki PAN.
Wystawę można oglądać od
26 listopada (sobota) do 26 grudnia 2005 roku, codziennie w godzinach 12.00-19.00, w Blue City,
na poziomie +1. Wstęp wolny.

Jadwiga Mydlarska-Kowal, Dzikie łabędzie wg Hansa Christiana Andersena; reż. Wiesław Hejno,
Wrocławski Teatr Lalek we Wrocławiu, prem. 1990, fot. Jacek Zagajew

Bohaterowie
naszej wyobraźni.
W kręgu Andersena...

Andrzej Alexander Łabiniec, Szewc dratewka Marii Kownackiej; reż. Andrzej Alexander Łabiniec,
Teatr Lalek „Banialuka” w Bielsko-Białej, prem. 1986, fot. Piotr Obracaj

ilustracji książkowych do baśni

Wystawa lalek teatralnych

Opowiadane dzieciom od stuleci mity, legendy i baśnie kształtują naszą wrażliwość, wyobraźnię i świadomość kulturową. Ale mityczni
bohaterowie: Święta Rodzina, Herod, Trzej Królowie z bożonarodzeniowej szopki, podobnie jak dzielni biedni chłopcy, Królewicze, piękne
Księżniczki i Kopciuszki, wróżki, czarownice, dziwne zwierzęta i stwory o mocach czystych i nieczystych, towarzyszą nam przez całe życie
jako symbole ludzkich uczuć i losów. Wyrażają nasze skrywane lęki, pragnienia i nadzieje.
W fantastyczny, mityczny świat wprowadzają nas przede wszystkim poeci, wśród których króluje Hans Christian Andersen, autor baśni
znanych na całym świecie. Na scenie teatru lalek, w krainie iluzji baśniowi bohaterowie ożywają; stają się postaciami niemal realnymi. Kochają i nienawidzą, śmieją się i płaczą. Są piękni i okrutni, śmieszni i smutni. Skryci w mroku widowni wraz z nimi przeżywamy ich niecodzienne przygody; wraz z nimi boimy się, cierpimy i cieszymy się. Gdy lalki schodzą ze sceny a na widowni zapalają się światła, teatralny
czar pryska. Jednak baśniowi bohaterowie, tak nam już bliscy, pozostają na zawsze w pamięci, we wspomnieniu artystycznego przeżycia.
Wystawa teatralnych lalek jest nie tylko okazją do duchowego powrotu w krainę dzieciństwa, do spotkania z bohaterami naszych lektur
i teatralnych wzruszeń. Stwarza też możliwość spojrzenia z bliska na teatralne lalki jak na arcydzieła. Każda z nich jest odrębnym dziełem sztuki,
niepowtarzalnym w swej urodzie i ekspresji. Możemy stanąć przy niej – twarzą w twarz – odgadnąć duszę lalki i nawiązać intymny kontakt z
artystą scenografem, który – zainspirowany dziełem poetyckim – powołał ją do życia ze swojej wyobraźni, przy pomocy pracowni teatralnych.
Zgromadzone na wystawie eksponaty: kukły, jawajki, pacynki, marionetki oraz maski odzwierciedlają główne nurty artystyczne polskiego teatru lalek ostatniego półwiecza, bogactwo jego stylistyk, technik i materiałów. Przygotowana w 2001 roku przez Polski Ośrodek
Lalkarski POLUNIMA i Instytut Sztuki PAN, przy wsparciu ﬁnansowym Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Spraw Zagranicznych
RP, wystawa lalek zaprojektowanych przez wybitnych polskich scenografów trzech pokoleń, prezentowana już była w wielu krajach: w
Danii, Bułgarii, Chorwacji, Macedonii, Bośni i Hercegowinie, Słowacji, we Włoszech i na Węgrzech oraz w różnych miastach Polski: w
Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Gliwicach, Częstochowie i Nowym Sączu.
Autorzy wystawy – Agnieszka Koecher-Hensel i Wojciech Wieczorkiewicz – oraz organizatorzy warszawskiej edycji –Dyrekcja Ośrodka Kultury Ochoty i Centrum Handlowego Blue City – serdecznie zapraszają wszystkich – dorosłych i dzieci – na spotkanie z bohaterami
baśni i wyobraźni artystów teatru: Joanny Braun, Alego Bunscha, Jana Burnata, Alicji Chodynieckiej-Kuberskiej, Zoﬁi Czechlewskiej-Ossowskiej, Aleksandry Grudzińskiej, Wiesława Jurkowskiego, Adama Kiliana, Wacława Kondka, Urszuli Kubicz-Fik, Andrzeja Łabińca, Mikołaja Maleszy, Jadwigi Mydlarskiej Kowal, Jana Polewki, Jerzego Rudzkiego, Leokadii Seraﬁnowicz, Zygmunta Smandzika,
Zenobiusza oraz Rajmunda Strzeleckich, Jacka Zagajewskiego i Jerzego Zitzmana.
Agnieszka Koecher-Hensel

