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Wracam na Ochotę (9)
Elektryczna Kolejka Dojazdowa

C

hciałabym się teraz przejechać tą
okropnie hałaśliwą i nieco telepiącą się na boki kolejką EKD, jeżdżącą trasą ochocką od 11 grudnia 1927 roku.
Wraz z powojennym upaństwowieniem
zmieniono nazwę na Warszawską, a więc
WKD. Ale i tak wszyscy mówili „EkaDe”,
Elektryczna Kolej Dojazdowa, jak przedtem. I chociaż nic już nie było jak przedtem,
kolejka zrobiła się może jeszcze bliższa sercu warszawiaków niż przed wojną.
Bo przecież kolejka wzięła udział w wojnie.
Tutaj codziennie szmuglowano jedzenie do
Warszawy. Tutaj motorniczy uprzedzał, jeśli tylko mógł, i zwalniał, kiedy było trzeba
wyskoczyć. Tu niestety także rozgrywały
się tragedie. Znałam nawet ludzi, których
właśnie z kolejki po wojnie zgarnęło UB.
Oczywiście było mnóstwo chwil dobrych, bo przecież EKD woziło nas za
miasto na wycieczki. Mnie, na przykład,
do Podkowy Leśnej, zresztą gdy mówię
o kolejach dojazdowych mam na myśli
wyłącznie linię, którą można było dojechać do Podkowy, do Milanówka, czy do
Grodziska; linię idąca przez Niemcewicza,
Tarczyńską, Nowogrodzką do Poznańskiej
i w końcu do Marszałkowskiej, a nie na
przykład ciuchcię Wilanowską.

Nie wiem, czy w tej kolejce z charakterystycznymi ławeczkami z drewnianych listewek, ze starożytnymi drzwiami, z wnętrzem właściwie całym drewnianym, które
wydawało się takie bezpieczne i zarazem
tajemnicze, czy tam, na przykład, urodziło się jakieś dziecko. Wiem natomiast, że
śluby owszem. To znaczy nie same śluby,
ale jeżdżenie do ślubu i ze ślubu kolejką
zdarzało się. Przykładem mogą służyć
państwo Aurelia i Janusz Sobierajowie,
którzy wraz z chyba siedemnaściorgiem
gości w roku 1973 taką właśnie podróż
odbyli. Wprawdzie uczynili to na drodze
PKP Milanówek – Milanówek Grudów,
więc z dala od Ochoty, ale to ta sama nasza
ochocka kolejka z całą jej fantazją. Oczywiście pozostali pasażerowie dołączyli się
do życzeń i śpiewów, a konduktor dzwonił
kolejkowym dzwonkiem.
Chciałabym wychylić się przez okno naszej wspaniałej dzielnicowej kolei, która
właściwie u nas robiła się jakby tramwajem i oswojona posuwała się między domami ulicą Niemcewicza i Tarczyńską, co
prawdę mówiąc nawet trudno sobie dzisiaj
wyobrazić. Piotr Mitzner, podkowianin
opowiadał mi, jak z kolegami doprowadzali konduktorów i motorniczych do sza-

łu, czepiając się wagoników na zewnątrz
i usiłując przejść po nich naokoło. Czyżby
był to początek naszych dzisiejszych sportów ekstremalnych? Zresztą dorośli się
przecież też czepiali każdego pojazdu, bo
ciągle transportu brakowało, a żaden nie
był tak nieżyczliwy, zamknięty i obły, jak
teraz i żaden tak szybko nie jeździł. Kolejka pod względem miłości, jaka ją otaczała,
niewiele ustępowała ukochanemu przez
warszawiaków tramwajowi

Warszawa. Szczęśliwicka/Drawska, lata 60-te,
fot. Józef Socha.

Muzeum Regionalne PTTK w Grodzisku
Mazowieckim, fot. Andrzej Szymiczek.
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„W żadnym z miast na świecie śnieg nie ma tak krańcowych
humorów jak w Warszawie; nigdzie nie potraﬁ tak szybko
i tak beznadziejnie zmieniać się w brudne, dręczące błoto, ale
też nigdzie nie pada z takim wdziękiem jak w tym mieście.
Pada wtedy miękko i cicho, pokrywa świat cały puszystą bielą, mieniącą się w nocy granatowymi reﬂeksami na dachach
i skwerach, budzi tęsknoty za minionym dzieciństwem.”
Ten opis bliski jest każdemu warszawiakowi. Nawet jeżeli nie
czytał „Złego” Tyrmanda. Znamy to po prostu z autopsji.
Zmienne nastroje i różne wcielenia zimowej aury bywają irytujące, nawet jeżeli doceniamy jej wyjątkowość. Zanim
poczujemy wiosnę i słońce, którego promienie „rycersko zmuszą śnieg do ustąpienia”
[op. cit.] musimy jakoś przetrwać. Nie zapominając o jakości. Jak? Przy kolędach na przykład. Można upiec piernik – koniecznie na miodzie (nie zaszkodzi dodać włoskich orzechów i polać prawdziwą czekoladą), zaprosić przyjaciół i śpiewać! Zachęcam do śpiewania z nami – 7 stycznia z Warszawskim Chórem Kameralnym (!) u św. Jakuba, 10 stycznia
w DK Rakowiec – w klimatach etnicznych, 14 stycznia z zespołem NEW LIFE’m w Kościele Opatrzności Bożej i 16 stycznia przy Grójeckiej – kolędy i jazz. Co poza tym? Karnawał i taniec! Jeszcze zdążą Państwo na kilka lekcji salsy lub tanga albo na zajęcia tańca
współczesnego. Ja już zaczęłam!
Magdalena Hartwig

„EKD”

„[..] Tędy Nowogrodzką jeździłem na
podbój niebiesko-żółtą kolejką EKD.
Stara ﬁrma przedwojenna, słynęła
z punktualności. Piękne, mosiężne
okucia, boazerie, ławki i stoliki jak
w Orient-Expressie. Konduktorzy w brązowych uniformach i czapkach na wzór
francuskiego kepi. Jeździliśmy z Włoch
do serca miasta, drżąc z podniecenia.
Gnały nas marzenia o przygodach,
sukcesach. Już – granica miasta – jak
obwieszczał konduktor, i Opaczewską, Niemcewicza, Tarczyńską dojeżdżaliśmy do Nowogrodzkiej. Stosunki
w kolejce były familijne, konduktorzy
znali pasażerów, gwarzyli z nimi, a nam
szczeniakom czasem pozwalali wspaniałomyślnie jechać na gapę.”

VARSAVIANA
ostatni przystanek do rogu Nowogrodzkiej i Chałubińskiego przy bramie Szpitala Dzieciątka Jezus.
Ostatecznie linia włochowska umarła
w latach 60., a ta druga do Milanówka, Podkowy Leśnej i Grodziska została
przeniesiona do wykopu wzdłuż Alei Jerozolimskich. Wagoniki zmieniły zupełnie wygląd i kolor. Stare cacka zniknęły
bezpowrotnie.”

Marek Nowakowski
„Powidoki – chłopcy z tamtych lat”
Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1995

„[..] ...uczyliśmy się wskakiwać i wyskakiwać w biegu. Taki fason.

polecamy:

forumwww.
staraochota.prv.pl

Kulisy stanu wojennego na Ochocie,
konspiracja, nazwiska, adresy nadal pozostają owiane mgłą tajemnicy. Próbowali ją
rozwiać dyskutanci na forum internetowym
Gazety Wyborczej – Stara Ochota:
Re: Stan wojenny
shapha 14.12.05, 02:05 + odpowiedz
Tajne spotkania opozycji odbywały się
np. na Dantyszka.
chinique 14.12.05, 14:28 + odpowiedz
Podczas stanu wojennego nie było wielu
rozrywek, papierosy, alkohol, kawa, seks,
rzucanie śnieżkami w czołgi.
a.delon 14.12.05, 14:55 + odpowiedz
Rzucanie śnieżkami było tylko na początku. Później wieczorami nosiło się gorącą
herbatę, żeby tak chłopaki nie marzły.
A w wigilę karpia z życzeniami szczęśliwego powrotu do domu.
shapha 14.12.05, 15:33 + odpowiedz
Dywagacje dywagacjami, ale spotkania
na Dantyszka akurat miały charakter
prawdziwie organizatorsko/opozycyjny,
a nie spotkań przy winie i winylach.

Na trasie znajdowały się małe budki
– przystanki, gdzie urzędowały kasjerki, starsze panie lub melancholijne
panienki.
Miasto witało nas ogromnym gruzowiskiem, parterową Marszałkowską
i masywem hotelu Polonia, gdzie tętniło życie. Ostatni przystanek był na Nowogrodzkiej tuż przed Marszałkowską.
Tutaj także znajdował się przybytek gastronomiczny pod nazwą Przystanek.”
„[..] Z latami trasa kolejki EKD zamienionej na WKD skracała się nieubłaganie.
Już zatrzymywała się za Pocztą Główną. Już za ulicą Emilii Plater. Aż cofnięto

19 grudnia 2005 r.
na budynku przy ul. Filtrowej 61
została odsłonięta tablica
upamiętniająca braci
kpt. Ludwika i ppor. Władysława
Wekerów – ﬁlistrów Korporacji
Akademickiej Welecja,
bohaterów Polskiego Państwa
Podziemnego, żołnierzy
Narodowych Sił Zbrojnych.
Ludwik Weker był polskim szpiegiem
działającym na terenie
III Rzeszy, w 1943 został ścięty mieczem
przez hitlerowców w Berlinie.
Władysław Weker był szefem
Biura Fałszerstw NSZ,
które wyprodukowało w czasie wojny
kilka tysięcy fałszywych dokumentów,
dostarczonych ukrywajacym się
Polakom i Żydom.

Wnętrze kolejki. Muzeum Regionalne
PTTK w Grodzisku Mazowieckim.

kester 14.12.05, 15:52 + odpowiedz
W styczniu i lutym nosiliśmy listy wyniesione przez księży od internowanych
w Białołęce. Było kilka adresów na Mianowskiego. W tych domach nie było
„wesoło”. A herbata dla chłopaków przy
skotach... To był zwykły pobór, któremu przedłużono służbę o 3 miesiące. Co
te chłopaki były winne... Nikt nie miał
do nich pretensji... A zimno wtedy było
okrutnie...
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architektura
Jarosław Zieliński

Z dziejów Ochoty
Pomnik Poległych Saperów

I

nicjatywa wzniesienia tego dziś już nie
istniejącego pomnika wyszła z kręgów
żołnierzy-saperów, chcących uczcić kolegów poległych w wojnach lat 1914-20.
Dla przyszłego monumentu zarezerwowano mały placyk przy północno-zachodnim narożniku ul. Nowowiejskiej i ul.
Topolowej. Ta druga ulica to część obecnej al. Niepodległości, ówcześnie właśnie
wytyczanej. Lokalizacja pomnika, w bezpośrednim sąsiedztwie licznych instytucji
wojskowych (m. in. Szkoły Podchorążych
Inżynierii przy ul. Nowowiejskiej 26 i wojskowego szpitala – nr 27/31) wydawała się
oczywista, ale nie została skoordynowana
z miejskimi planami zabudowy tego rejonu miasta, utrudniając rozplanowanie nowych domów przy skrzyżowaniu. Efektem
tej sytuacji jest obecnie załom linii zabudowy i prostopadłe względem al. Niepodległości ustawienie fasady kamienicy nr
235/237. Jakże współcześnie brzmi krytyka
wygłoszona na łamach czasopisma „Architektura i Budownictwo” w 1934 r. Mówi się
tam wprost o przypadkowości lokalizacji
pomnika, na co wpłynęła „możność dysponowania placem przez władze wojskowe, ale tego rodzaju, charakterystyczne dla
naszych stosunków, załatwienie sprawy
w drodze najmniejszego oporu, nie powinno stanowczo być decydujące, gdy chodzi
o rzeczy długotrwałe, mające wpływ zasadniczy na przyszłość wyglądu miasta”.
Tak więc nie pomnik wpasował się w
miasto, ale miasto musiało dopasować się
do pomnika, należy bowiem pamiętać, że
w roku jego odsłonięcia (1933) naokoło
było dość pusto. Jak pisano: „pomnik obecnie korzystnie nad otoczeniem dominuje,
lecz z jednej strony stoją niskie budynki

Pomnik oraz gmachy Politechniki: Wydziału Technologii Chemicznej (w budowie), Wydziału Fizyki
oraz Instytutu Aerodynamicznego (fragment).

4

Pomnik w 1934 r. na tle gmachów; od lewej: Ministerstwa Komunikacji (Chałubińskiego 4),
Warszawskiej Szkoły Pielęgniarek (Chałubińskiego 2, róg Koszykowej), Wydziału Technologii
Chemicznej PW (Koszykowa 75, róg Topolowej) oraz Wydziału Elektrotechniki PW
(obecnie al. Niepodległości 222). Dwa ostatnie obiekty znajdowały się w stadium budowy.

gospodarcze, połączone otwartym łukiem,
a z tyłu parkan przed pustym placem. Pętla
ze słupami tramwajowymi, jak i żwirowanie i trawniki, są tymczasowe”. W dalszej
perspektywie rysowały się zabudowania
Politechniki (strona płn.-wsch.) oraz bloki
i domy szeregowe ochockich kolonii mieszkaniowych (strona południowa). Do 1939 r.
wojskowymi gmachami miano zabudować
bezpośrednie sąsiedztwo monumentu po
jego północnej stronie.
Autorem „Sapera” był bardzo ówcześnie
popularny artysta Mieczysław Lubelski,
autor wielu dzieł rzeźby monumentalnej.
W przypadku pomnika Poległych Saperów
można mówić o czymś więcej niż rzeźbie,
była to bowiem spora kompozycja architektoniczna, której posąg był tylko elementem
dopełniającym. Projekt przewidywał drugi, symetryczny pomnik, usytuowany po
drugiej stronie ul. Topolowej, nie udało mi
się jednak ustalić, komu miał być ów „bliźniak” poświęcony. Bryła zrealizowanego
pomnika składała się zasadniczo z dwóch
zazębiających się, prostopadłościennych
brył. Wyższa z nich, na tyłach pomnika
(wys. 8,30 m), została wykonana z łupanego granitu i oblicowana płytami brązu.
Na płytach tych umieszczono nazwiska
600 poległych saperów. Niższy prostopadłościan był w całości granitowy, licowany
płytami z tego właśnie materiału. Napisy
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z brązowych liter znalazły się na trzech bokach tej części monumentu (od czoła: „Poległym Saperom”, na ścianach bocznych
– nazwy miejscowości, w których polegli).
Cała opisana kompozycja stanowiła tło dla
niewysokiego cokołu, na którym ustawiono niezwykle realistycznie wyobrażoną
spiżową postać sapera o wysokości 3,20 m.
Krytyka wytknęła, iż cały pomnik ustawiono na płycie z piaskowca „widocznie już ze
względów oszczędnościowych. Powstaje
przez to pewna wrażeniowa anomalia, że
materiał mocny i twardy stoi na słabszym i
miększym”. Roboty odlewnicze wykonała
ﬁrma „Kranc i Łempicki”, a kamieniarskie
– „Czeżowski i Strug”.
Niestety, nie dysponuję fotograﬁami pomnika na tle zrealizowanych później budynków, można by bowiem skonstatować,
jak oba te elementy kształtowania przestrzeni do siebie pasowały, w warunkach
zmiany wzajemnych proporcji.
Pomnik Poległych Saperów został częściowo zniszczony przez Niemców w 1944 r.,
a komunistyczne władze powojenne zdecydowały o jego ostatecznym demontażu,
nie chcąc w sąsiedztwie swych wojskowych
instytucji propagować „politycznie niepoprawnych” miejsc chwały Oręża Polskiego.
Placyk po pomniku nie doczekał się do dziś
sensownego zagospodarowania. Skoro już
jest, to może mógłby stać się przystanią dla
jakiegoś nowego monumentu?

historia z Ochotą w tle
Hubert Trammer *

Krzysztof Trawkowski

Uroki Ochoty B

O

d mojego przyjaciela Pawła Biało mieszkającego od dwóch lat na ulicy Węgierskiej dowiedziałem się jakiś czas temu, że niektórzy
z jego sąsiadów dzielą centralną część Ochoty na dwie
części. Nazywają je w sposób nawiązujący do zwyczajowego podziału na Polskę A i Polskę B. Ta położona na
wschód od Placu Narutowicza to Ochota A – fragment
metropolii porównywany przez nich do kawałka Wiednia. Ta leżąca na zachód od Placu Narutowicza, przez
nich samych zamieszkiwana, miałaby być gorszą, prowincjonalną Ochotą B. Ja, osoba mieszkająca od urodzenia przy ulicy Raszyńskiej, nie miałem do niedawna
pojęcia, iż w czyimkolwiek mniemaniu taki podział istnieje. Oczywiście dostrzegam różnice między obydwoma
częściami. Willowa Kolonia Staszica, skomponowana w
oparciu o Park Wielkopolski, Kolonia Lubeckiego oraz
zabudowa pomiędzy ulicami biegnącymi po łukach
wokół wschodniej strony Placu Narutowicza wyraźnie
zdradzają, że ich kształt jest wynikiem działań świadomego urbanisty. Kwartały leżące w rejonie Barskiej,
Słupeckiej, Sękocińskiej czy Kaliskiej są efektem jedynie
racjonalnego podziału przestrzeni pod zabudowę. Jednak w moim mniemaniu teren zwany przez nieznanych
mi sąsiadów mojego przyjaciela Ochotą B jest bardziej
miejski niż rejon, w którym sam mieszkam, zwany przez
nich Ochotą A. U nas istnieje wyraźny podział na uliczki mieszkaniowe i handlową ulicę Filtrową. Sprawia to,
że na ulicach Mianowskiego, Zimorowicza, Warszewickiego, błogosławionego Ładysława czy Prezydenckiej
panuje senny nastrój podmiejskiego osiedla. Tymczasem
na Sękocińskiej, Kaliskiej i Słupeckiej handel i usługi niemalże równomiernie rozsypały się po parterach domów
mieszkalnych. Dzięki temu ulice te żyją przez cały dzień.
Sprzyja to kontaktom międzyludzkim i kontroli społecznej nad tym co się dzieje w przestrzeni dzielnicy. Co
ciekawe sprzyja też przetrwaniu usług. Ostatni szewc
na obszarze ograniczonym ulicami Grójecką, Filtrową,
Al. Niepodległości i Wawelską zamknął swój zakład kilkanaście lat temu. Tymczasem na samej Kaliskiej jest
dwóch szewców, kolejnych dwóch na Sękocińskiej i jeszcze jeden na Słupeckiej.
Ochota A to przykład pięknej kompozycji urbanistycznej.
Ochota B to wzór dobrze działającego miasta
Hubert Trammer

Osaczyli mnie
Godebscy
czyli
jak zięć teściowi
pomnik postawił

Skoro na dębu pojrzysz upadek,
Mniej cię zadziwi słabszych przypadek;
Szanując dawnej wielkości szczątki,
Nie gub w potomkach jego pamiątki.
Franciszek Ksawery Godebski

C

iekawiej by było, gdyby zięć wystawił ten pomnik teściowej, nie teściowi, ale i tak wydaje mi się, że jest to
unikat w skali europejskiej. A w tytułowym osaczeniu
nie ma żadnej przesady. Siedem razy w tygodniu, przez całe
lata przechodziłem koło domu, w którym kwaterował przed
laty, w początkach dziewiętnastego wieku pułkownik Cyprian
Godebski (jest stosowna tablica). Było to dość dawno, w Kaliszu, mieście mojego urodzenia. Cyprian Godebski (1765-1809),
kiedy utworzono Księstwo Warszawskie, otrzymał komendę
8 pułku legii kaliskiej i przez pewien okres staczał w okolicach Omulewa pomyślne potyczki z Kozakami. W początkach
1808 roku przybył ze swoim pułkiem do Kalisza, gdzie przez
kilka miesięcy był również komendantem miasta. Tu również przyszło na świat jego drugie dziecko. Niestety, szybko
umarło i zostało pochowane w podziemiach kościoła Reformatów. Przez całą szkołę podstawową przechodziłem koło
tego kościoła. W marcu 1808 roku Godebski otrzymał krzyż
Virtuti Militari, kilka miesięcy później trzykrotnie ranny na
polach Raszyna potwierdził miano bohatera. Wyniesiony
z pola bitwy przez swoich żołnierzy, został złożony pod kapliczką, która obecnie nazywa się jego imieniem. Według
przekazów, mimo wysiłków lekarza, umarł w drodze do
Warszawy, na terenie dzisiejszej OCHOTY (po godzinie jazdy
ambulansem, czyli wozem zaprzężonym w konie). Pochowano go na Powązkach. Nasz bohaterski pułkownik był poetą,
tłumaczył fragmenty z literatury francuskiej i rosyjskiej, pisał artykuły ﬁlozoﬁczno-historyczne, sielanki, przypowieści
i anegdoty, stworzył także komedio-operę „Miłostki ułańskie”,
napisał powieść „Grenadier-ﬁlozof”. Jego syn Franciszek Ksawery (1801-1869), również pisarz i tłumacz, po śmierci ojca pobierał nauki w szkole kadeckiej w Kaliszu. W czasie powstania
listopadowego był posłem na sejm; później przebywał na emigracji, gdzie w 1835 roku przyszedł na świat jego syn Cyprian
Godebski, który zasłynął jako bardzo dobry rzeźbiarz. Będąc
w Belgii, nie mogłem nie odwiedzić miasteczka Hal (niedaleko
Brukseli), gdzie urodził się teść Godebskiego Adrien Servais
(1807-1866), którego ze względu na niesłychane umiejętności
techniczne ochrzczono PAGANINIM WIOLONCZELI. Po jego
śmierci Cyprian Godebski wyrzeźbił posąg teścia z wiolonczelą Stradivariusa. Jest to jedyny pomnik wiolonczelisty na
świecie. A teraz prawie codziennie oglądam pomnik Adama
Mickiewicza na Krakowskim Przedmieściu, autorstwa wnuka
bohatera spod Raszyna

* Architekt, publikuje w miesięczniku Architektura-Murator.
Mieszka na Ochocie od urodzenia.

Krzysztof Trawkowski
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rozmowa miesiąca
Wszystko o czym teraz opowiedziałam,
to nieświadoma część mojego życia. Mama
zginęła jak miałam 5 lat i niewiele mogę
pamiętać. Natomiast świadome związki z
Ochotą to czas szkoły podstawowej nr 9,
szkoły z charakterem i dużymi indywidualnościami – szkoły panien Goldman.
Gdzie mieściła się ta szkoła?

Rozmowa
z Joanną
Papuzińską

autorką książek dla dzieci
Joanna Papuzińska

W swoich wspomnieniach dotyczących
dzieciństwa p.t. „Darowane kreski”
wiele miejsca poświęca Pani Ochocie.
Tak opisuje Pani pierwsze miejsce swojego zamieszkania: „Nasz najpierwszy
dom z jednej strony miał miasto, brukowane ulice, tramwaje i podwórka,
a z drugiej strony – szczere pole, za którym codziennie chowało się słońce. [...]
Pachniały psie rumianki, małe zaś i bardzo parzące pokrzywy lubiły przypiekać
stopy przez dziurki w sandałach i nie
było żadnych trawników, które trzeba
by omijać. Z ogródków i pól płynęły zapachy rozgrzanych roślin i kwiatów...”
Tak wyglądała tuż przed wojną ulica
Mątwicka. Tam Ochota właściwie się kończyła, zabudowa była rozrzucona, niedaleko leżały wioski: Szczęśliwice i Opacz.
Mieszkaliśmy w małej dwupiętrowej kamieniczce – dom stał w szczerym polu. On
tam nadal stoi, tylko teraz zabłąkany pośród bloków, naprzeciwko kaplicy wybudowanej w latach 70.-80.
W bibliotece na Grójeckiej, która nosi
imię mojej mamy – Zoﬁi Wędrychowskiej
Papuzińskiej można było ostatnio zobaczyć zdjęcia domu na Mątwickiej. Zostały
zrobione dla potrzeb wystawy zorganizowanej z okazji 100 rocznicy urodzin matki.
„Darowane kreski” pisane są z perspektywy spojrzenia dziecka, dlatego nie
ma tam informacji, które dzieciom były
oszczędzane. Nie dowiadujemy się dlatego wiele o Pani mamie, a przecież
Zoﬁa Wędrychowska Papuzińska została pośmiertnie odznaczona medalem
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
Moja mama od 1935 roku pracowała
w bibliotece, która mieściła się w gmachu
obecnego Teatru Ochoty przy ulicy Reja 9.
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Bibliotekę zamknięto w 1942 roku, ale część
zbiorów z Reja zostało przeniesionych do
naszego mieszkania przy Mątwickiej i tam
mama prowadziła coś na kształt nielegalnej wypożyczalni. Do nas przychodziło
dużo młodzieży, odbywały się zbiórki harcerskie, nasz dom był rodzajem pogotowia
opiekuńczego dla dzieci żydowskich, które się umieszczało u nas na jakiś czas póki
lepszego miejsca sobie nie znalazły. I pewnego dnia to wszystko się rozsypało...
Jak do tego doszło?
Chłopcy, którzy ćwiczyli z bronią, niedaleko naszego domu, na polu zostali
podpatrzeni przez tajniaków z gestapo.
Gdy zaczęli uciekać, ściągnęli ich na Mątwicką. Chłopcy podobno podjęli próbę
rozbrojenia tajniaków, próbę, która się nie
powiodła. Tamci uciekli i poszli po posiłki.
W międzyczasie ktoś ściągnął moją mamę
z pracy, ona szybko poumieszczała nas
u różnych sąsiadów. Ponieważ tych dwóch
chłopców zostało rannych, mama została,
żeby ich opatrzyć. Później też miała uciekać, no ale nie zdążyła... I cała ta trójka (to
byli miejscowi chłopcy: jeden się nazywał
Szcześniak – był sklepik Szcześniaka w pobliżu) została stracona.
Znam kilka wersji tych wydarzeń. Jest
taka książka Dintera „Patrząc na warszawską Nike”. Autor był naszym sąsiadem. W
książce podał swoją wersję. Istnieje również
wersja spisana przez jednego z harcerzy
z Szarych Szeregów, późniejszego rektora
SGH – Aleksandra Millera i tą wersją posługiwał się Woroniecki w swoich pracach
dotyczących historii Ochoty. Faktem jest,
że krążyły najróżniejsze domysły, m.in. że
to przez dzieci żydowskie – że ktoś o tym
doniósł. Tam nie były przestrzegane
właściwie zasady konspiracji, za dużo
działo się w jednym miejscu. To musiało
się rozsypać.
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Szkoła powstała przed wojną i mieściła
się najpierw (po przenosinach na Ochotę
w 1934 roku) w willi u zbiegu ulic Prezydenckiej i Jesionowej, a od roku 1937/38
przy ulicy Mianowskiego 15. Po wojnie
została przeniesiona do narożnego budynku przy Filtrowej, róg Raszyńskiej - Filtrowa 54/58. Panie Goldman mieszkały przy
Filtrowej 62 (mieszkałam tam przez jakiś
czas po aresztowaniu mamy). Jest tam teraz wmurowana tablica upamiętniająca ich
osoby. Podczas okupacji mieściło się tam
przedszkole, a szkoła rozproszona była po
różnych lokalach i mieszkaniach. To jedna
z niewielu szkół, które w ten sposób przetrwały całą okupację. Szkołę panien Goldman zamknięto w okolicach 1950 roku.
Założycielkom odebrano wtedy prawo do
nauczania, a numer 9 został po latach przyznany innej szkole z inną kadrą nauczycielską. W tym budynku na rogu Filtrowej
i Raszyńskiej mieścił się później urząd do
walki ze spekulacją. Ostatnio ukazały się
dwie książki, na które składają się wspomnienia Goldmaniaków: w 1998 „Złoty
człowiek Goldman” i w 2005 r. „Goldmanka w kręgu szkoły”.
W „Darowanych kreskach” cały rozdział
poświęcony jest trasie, którą codziennie
wracała Pani ze szkoły. Z koleżankami
rozstawała się Pani pod pomnikiem
sapera na rogu Alej Niepodległości
i ul. 6 Sierpnia (dziś Nowowiejska).

„...ja, na polu którym kończyło się miasto.”
W tle domy przy ul. Mątwickiej.

rozmowa miesiąca
To był już tylko cokół, resztki po pomniku, który powstał w dwudziestoleciu międzywojennym. Grałyśmy tam w dziesiątki,
czyli w odbĳanie małej piłeczki o cokół na
różne sposoby.
Te lata to czas moich najintensywniejszych związków z Ochotą, czas przyjaźni
z koleżankami z tej dzielnicy, czas zabaw
w ogródku jordanowskim przy ulicy Wawelskiej (jeszcze wtedy bez osiołka, ale ze
wspaniałą ślizgawką).
Co na przestrzeni Pani życia i w polu Pani
widzenia zmieniło się na Ochocie, a co
trwa?
Pamiętam całkowicie wyburzoną podczas powstania pierwszą część Kolonii Staszica (rejon między Filtrową a Nowowiejską), gruzowisko po którym się chodziło,
z czasem porosłe trawą i mchem. Później
na tym terenie, w takim nad podziw żywotnym baraczku stojącym do dzisiaj, jako
pierwsze powstało przedszkole. Teraz mieści się tam szkoła podstawowa.
Niezmienna jest budka z kwiatami na
rogu Filtrowej i Raszyńskiej, przy przystanku tramwajowym. Pamiętam ją od zawsze,
tylko na początku to nie była budka, tylko
mały straganik. A po drugiej stronie torów,
po parzystej stronie ulicy, był na rogu mały
sklepik spożywczy, gdzie w czasie przerwy
kupowałyśmy ogórki kiszone albo lizaki.
Teraz jest tam kiosk Ruchu.
Nasze „sklepy cynamonowe” to była
trasa: Filtrowa – Pl. Narutowicza – Grójecka – Pl. Zawiszy. Idąc parzystą stroną
Filtrowej, w kierunku Pl. Narutowicza
wstępowałyśmy do antykwariatu, (teraz
jest w tym miejscu apteka). Na Grójeckiej
było pełno małych sklepików, gdzie kupowało się materiały piśmiennicze, tanie zabawki: np. murzynki gumowe – strasznie
tandetne. Idąc w stronę Placu Zawiszy, czy
to Grójecką czy Raszyńską wychodziło się
na olbrzymi bazar–targowisko, gdzie można było kupić ryż, mydło i powidło. Można
tam było dostać bardzo wówczas cenione
i poszukiwane kapce, czyli rzemieślnicze
buty zimowe, od góry zrobione z sukna,
ze skórzaną podeszwą i napiętkami. Przypominały walonki, ale nie były wciągane, tylko zapinane na łydce na rzemienie.
Taki mini bazarek był też na Placu Narutowicza, przy pętli tramwajowej. To były
przejawy żywiołowego regenerowania się
Warszawy, ludzie łapali się różnych sposobów na życie, aż do 1949 roku i tzw. bitwy
o handel, kiedy to zlikwidowano wszystkich prywatnych sklepikarzy.

„Składamy obietnicę zuchową.”
Skwer przy pomniku Marii Skłodowskiej-Curie.

ulica”. Staraliśmy się postępować według
dyrektyw Korczaka – żeby dziecko nie
tworzyło literatury, tylko starało się rejestrować rzeczywistość wokół. Później proﬁl konkursu się rozszerzył.
Nad czym Pani teraz pracuje?
Od lat kończę książkę – coś w rodzaju
poradnika bibliotekarskiego. Równocześ-nie cały czas wydaję książeczki dla dzieci.
Niedawno wyszły dwa tomiki limeryków:
„Chwilki dla Emilki” i „Limeryki i inne
wierszyki” i dwa tomiki kołysanek: „Śpiące wierszyki” i „Mały księżyc i inne wiersze na noc”. Teraz w 2006 roku mĳa 40 lat
od ukazania się mojej pierwszej książeczki
„Tygryski”. Z tej okazji w nowo powstałym
wydawnictwie „Wydawnictwo Pierwsze”
założonym przez moją bratanicę Magdę Papuzińską – pisarkę, wychowaną na
Ochocie ukazało się wznowienie „Tygrysków” w nowej szacie graﬁcznej.
Rozmawiała
Joanna Rolińska

***
„..droga wiodła prosto, przedłużeniem Filtrowej, gdzie latem malinowo kwitły, a jesienią czerwono owocowały piękne drzewa
– krategusy. W tej części Filtrowej, zwanej
kolonią Staszica, stały w ogrodach piękne
wille, niektóre jeszcze okaleczone, wypalone
i puste. Druciane parkany były porozrywane i pełne dziur, tak że można było wejść do
środka i przemykać się bezpańskimi ogrodami, gdzie nic sobie nie robiąc ze zniszczeń,
gruzów i wyrw z ziemi kwitły i pachniały
ﬁołki, stokrotki i konwalie. Zdawało nam
się, że rosną one specjalnie dla nas.
***
„...na rogu alei Niepodległości i ulicy
6 Sierpnia, teraźniejszej Nowowiejskiej,
miałyśmy ostatni postój. Odbywał się on
pod pomnikiem sapera, a raczej tylko pod
jego cokołem, bo pomnika za mojej pamięci już tam nie było. Lecz i tak miejsce
to nazywało się »pod saperem« i nie miało oczywiście nic wspólnego z obecnym
szpetnym pomnikiem nad Wisłą. Był to
zgrabny, wysoki postument kamienny,
doskonale nadający się do gry »w dziesiątki«, czyli odbĳania małej piłeczki
o ścianę na różne sposoby.

Od lat współpracuje Pani z Klubem Nauczyciela przy organizowaniu Przeglądu Literackiego Dzieci i Młodzieży.
Przed laty rozpoczął ten Przegląd pan
Andrzej Brzywca. On miał takie założenie, żeby konkurs dotyczył tylko Ochoty.
Wydaliśmy wtedy tom: „Mój dom, moja

„Po wyjściu ze szkoły pierwsze kroki kierowałyśmy zawsze do sąsiedniego sklepiku,
a raczej kiosku, który mieścił się na rogu
Raszyńskiej i Filtrowej. Miałyśmy tam
swoje smakołyki, wśród których na pierwszym miejscu były ogórki i banany. [..]
Banany nie były rzecz jasna prawdziwe
i nawet chyba żadna z nas nie znała smaku prawdziwego banana. Sporządzone były
z jakiejś pomysłowej cukrowej masy, trochę
gumiastej a trochę chrupiącej, w kolorze
różowym, zielonym lub żółtym, zawsze elegancko owinięte w celofan.”

Pierwsza książka autorki p.t. „Tygryski”,
wydanie sprzed 40 lat i z 2005 r.
Zdjęcia pochodzą z archiwum prywatnego
Joanny Papuzińskiej
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Czasem pod saperem można było spotkać
kogoś z piłeczką i włączyć się do gry, czasem zaś mała i twarda »lanka« była na dnie
mojego lub Ewinego tornistra. Wykonywało się chociaż parę wprawek treningowych
o kamienny cokół i już można było ruszać
dalej.”
Joanna Papuzińska
„Darowane kreski”
Wydawnictwo Literatura, Łódź 2002
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OKO
TEATR OCHOTY
04.01-06.01
13.01-15.01
27.01-29.01
31.01-01.02

ŚLUBY PANIEŃSKIE
ODCHODZIĆ
PUŁKOWNIK – PTAK
EDUKACJA RITY

PUŁKOWNIK – PTAK
autor: Christo Bojczew
przekład: Hanna Karpińska
reżyseria: Tomasz Mędrzak
występują: Agnieszka Sitek, Witold Bieliński,
Krzysztof Kiersznowski, Tomasz Mędrzak
Jan Kulczycki, Robert Ostolski, Witold
Pyrkosz, Piotr Siejka, Andrzej Walden
„Utwór Bojczewa jest zjadliwie satyryczny
i poetycki zarazem. Rządzący się własnymi
prawami świat wariatów jawi się w nim jako
znacznie bardziej logiczny niż ten normalny,
który niepokorne jednostki odrzuca jako odmieńców. Sztuka jest świetnie skonstruowana
i ma błyskotliwe dialogi. (...) Spektakl nie do
przegapienia (!)” – napisał m.in. w swojej recenzji Janusz R. Kowalczyk w Rzeczpospolitej.
Po premierze w maju 2004 r. autor sztuki
przyznał, że inscenizacja w Teatrze Ochoty jest
najbliższą ze wszystkich czterdziestu, jakie oglądał
na całym świecie – najbliższą jego wyobrażeniu
o przesłaniu i sensie tego utworu. W spektaklu
wykorzystano muzykę Gorana Bregowića.
Pytanie konkursowe:
Kto gra główną rolę żeńską
w spektaklu pt. „Pułkownik Ptak”
Nagrodą jest dwuosobowe zaproszenie
na spektakl 29.1.06 (niedziela).
Na odpowiedzi czekamy 18 stycznia,
w godz. 15.45-16.30 pod nr 822 74 36.

KONKURS
Pytanie konkursowe:
Jak nazywała się przed
II wojną światową
ulica Krzywickiego?
Na odpowiedzi czekamy
12 stycznia, 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.

Chór Ochotników
Ośrodek Kultury Ochoty
ogłasza zapisy do chóru.
Przesłuchania odbywają się
w poniedziałki: 17.00-18.00
Chór pod kierunkiem
Iwony Pastwy-Zarychty
specjalizować się będzie w szerokim repertuarze
- od klasyki po negro spirituals.
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UKRAINA – bogactwo kultur
Wspierany przez władze Dzielnicy
Ochota „Projekt Współpraca ze Wschodem – Ochota dla Tradycji” powstał w 1999
roku. Uczestniczą w nim placówki kultury
i oświaty, zespoły wokalne, taneczne, grupy plastyczne, malarskie, drużyny sportowe z Ochoty. Ośrodek Kultury Ochoty
uczestniczy w projekcie od początku.
W 2003 roku OKO podpisało z Pałacem
Kultury im. H. Chotkiewicza we Lwowie
porozumienie dotyczące wymiany kulturalnej pomiędzy Ochotą a Lwowem.
Dobrym duchem całej działalności i jej
siłą sprawczą jest Witold Dzięciołowski
– historyk zakochany w ziemi ukraińskiej, koordynator „Projektu Współpraca ze Wschodem – Ochota dla Tradycji”,
instruktor w Ośrodku Kultury Ochoty. To
m.in. dzięki niemu od wielu już lat dawne
tereny Polski poznaje młodzież z ochockich szkół i ośrodków kultury, organizowane są plenery malarskie w Kamieńcu
Podolskim czy Dni Iwano-Frankiwska
(Stanisławów) na Ochocie.
Kiedy po raz pierwszy pojechał Pan
na Ukrainę?
Całkiem niedawno, w 1999 roku przy
okazji wakacyjnej wizyty w Przemyślu
postanowiłem zwiedzić Lwów. Poznałem
tam wtedy masę życzliwych ludzi, którym
wiele zawdzięczam i z którymi do tej pory
współpracuję w ramach naszej wymiany.
Dziś, po 6 latach, ponad 1800 osób - Polaków i Ukrainców ze Lwowa, Kamieńca
Podolskiego, Iwano-Frankowska, Żytomierza, Kĳowa oraz młodzieży i dorosłych
z Ochoty - miało okazję do wspólnej pracy
czy wzajemnych kontaktów.

Trudno dziś to sobie wyobrazić. Wszystko
co ważne i znane w historii I Rzeczypospolitej jest jakoś z Kamieńcem powiązane.
Proszę powiedzieć jakie są najbliższe
plany współpracy z Ukrainą?
Dzięki współpracy z Zarządem Dzielnicy, z radnymi, koleżankami i kolegami
z Ośrodka Kultury Ochoty, nauczycielami
i dyrektorami szkół program na najblizszy
rok jest bardzo bogaty.
W styczniu będziemy gościć młodzież
ukraińską w ramach Zimy w Mieście.
W marcu przyjeżdża 30 osób z Kamieńca Podolskiego i z Chocimia. Przy
tej okazji bardzo dobre drużyny kilkunastoletnich piłkarek ręcznych z Ochoty
znów zagrają z koleżankami z Ukrainy.
18-19 marca 140 osób z Ochoty, z przedstawicielami Zarządu Dzielnicy i Ośrodka
Kultury Ochoty wyjedzie na Dni Ochoty
do Iwano-Frankiwska. Na kwiecień planujemy wyjazd młodzieży szkolnej do
Kamieńca i Chocimia, w początkach
maja ‒ plener malarski dla dorosłych,
a w początkach lipca VI młodzieżowy plener plastyczno-fotograﬁczny w Kamieńcu
i Humaniu, połączony z wypoczynkiem
nad Morzem Czarnym. I tak w ciągu całego
2006 roku przyjedzie na Ochotę i z Ochoty
wyjedzie na Ukrainę prawie 500 osób!
Rozmawiała
Joanna Rolińska

Jakie są cele projektu współpracy
z Ukrainą?
Podstawowym hasłem projektu jest
Ukraina jako obcy a jednocześnie bliski
sąsiad Polski, czyli celem jest poznanie.
Istotny jest problem mniejszości polskiej
na Ukrainie, Polaków, których historia tam
pozostawiła. Sprawą budzącą największe
emocje jest dawna historia Polski, sięgająca głęboko w ziemie ukraińskie. Najprostszym przykładem jest przecież Lwów, bez
którego tak trudno Polskę zrozumieć.

Witold Dzięciołowsk
w Skale Podolskiej nad Zbruczem.

Co Pana najbardziej fascynuje u naszych
sąsiadów?
Mieszanka kultur, ras i wyznań. Tego
Polska została po wojnie właściwie pozbawiona. Oszałamiającym miastem jest
Kamieniec Podolski leżący 700 km od Warszawy nad rzeką Smotrycz, niedaleko granicy rumuńsko-mołdawsko-ukraińskiej.
Kiedyś Polska tam graniczyła z Turcją.
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Grupa polska w Podhorcach, 2003.

OKO
Młoda Ochota
Nasza młoda dzielnica weszła w Nowy Rok 2006 jak zwykle z nową ochotą do życia. Co prawda w oczach urodzonych za panowania Edwarda Gierka Ochota jest dzielnicą
wiekową, jednak ci ochrzczeni w czasach Piłsudskiego,
którzy rośli tu z ochotą, wiedzą lepiej (nie mówiąc już
o tych, którzy przyszli na świat jako poddani cara Mikołaja
‒ dla nich rejony folwarku Rakowiec to podmiejska wiocha)
‒ Ochota osiągnęła co prawda pewną dojrzałość, ale te osiemdziesiąt parę lat w życiu miasta to zaledwie wiek maturalny.
Bawi mnie jak niektórzy usiłują Ochotę sztucznie postarzyć
i z ledwie podrośniętej panny robią „Starą Ochotę”.

Ośrodek
Kultury Ochoty
poszukuje dobrych
muzyków-amatorów,
wokalistów lub aktorów
w wieku 19-25 lat,
z co najmniej
średnią znajomością
języka angielskiego.

Być może przy takich miejskich oseskach jak osiedla Kabaty czy Marina, Ochota może
uchodzić za leciwą, ale nowe osiedla nie są jeszcze częścią miasta. Odgrodzone od
świata i ludzi, wątpliwej urody budowle są w okresie świątecznym prawie całkowicie wyludnione. Trwa wtedy wigilĳne zaciemnienie, niczym w czasie bombardowań.
Podobnie jest w wybudowanym u progu XXI wieku „Zielonym Domu” stojącym przy
ulicy Majewskiego.
Ale nie ma co narzekać, za 80 lat gdy nowe dzielnice dorosną, Ochota osiągnie prawdziwą dojrzałość, a nasze wnuki (i prawnuki) będą mieszkać w budynkach nawet stupięćdziesięcioletnich (dla wielbicieli „mieszkań z klimatem” prawdziwa gratka :-)). Zatem
musimy jeszcze trochę poczekać, a to oczekiwanie niech będzie radosne, czego ochotnie
wszystkim Państwu w Nowym Roku, życzę.
Monika Bończa Tomaszewska
dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty

W Aeroe Folkehojskole przykłada się
wielką wagę do holistycznej edukacji.
Dzięki docenianiu wiedzy, intelektu, muzykalności, kreatywności, zaangażowania,
poczucia humoru i osobistej odwagi, szkoły ludowe kształcą świadomych własnych
ideałów, demokratycznie ukierunkowa-

W tej sali komponują wielbiciele
muzyki elektronicznej.

Pobyt w Danii od 6 marca
do 3 czerwca 2006 r. będzie
sﬁnansowany ze środków programu Unii Europejskiej CIRUS.
Zgłoszenia zawierające dane
personalne wraz z krótkim opisem
dotychczasowych działań
artystycznych oraz numerem
telefonu i/lub adresem
e-mailowym prosimy przesyłać
do 16 stycznia 2006 r. na adres:
e-mail: oko@oko.com.pl
(w temacie proszę wpisać
słowo DANIA) lub
Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75
02-094 Warszawa
Na kopercie proszę
dopisać STYPENDIUM.

DUŃSKA SZKOŁA ARTYSTYCZNA
AEROE FOLKEHOJSKOLE
Ośrodek Kultury Ochoty od 3 lat współpracuje z Aeroe Folkehojskole. Jest to niewielka szkoła artystyczna specjalizująca się
w nauce muzyki (również elektronicznej),
sztuki aktorskiej i śpiewu. Wykładane tam
są również inne przedmioty takie jak historia, ﬁlozoﬁa, historia sztuki. Szkoła wraz
z internatem mieści się na wyspie Aeroe
w południowej Danii. Aeroe ma 7000
mieszkańców i słynie ze świetnie zachowanego miasteczka Aeroeskoebing liczącego
750 lat. Szkoła znajduje się w samym centrum miasta, tuż nad morzem.

Oferujemy wyjazd do Danii
na bezpłatne 16-tygodniowe
stypendium w artystycznej szkole
Aeroe Folkehojskole w miejscowości
Aeroeskobing na wyspie Aeroe.

Urocze zaułki Aeroskobing
z domkami z XVIII i XIX wieku.

nych członków społeczeństwa. Tworzą
małe społeczności, gdzie studenci przebywają razem przez 24 godziny dziennie,
przez 7 dni w tygodniu. Razem uczą się,
spożywają posiłki i uczęszczają na zajęcia. Lekcje trwają przez większość dnia,
a po nauce każdy może się zrelaksować korzystając ze szkolnej biblioteki, studia nagrań, pokoi prób, komputerów i urządzeń
sportowych. Do szkoły nie ma egzaminów
wstępnych, trzeba jednak posiadać podstawowe przygotowanie muzyczne, wokalne
lub aktorskie. Po zakończeniu zajęć część
studentów stara się dostać do konserwatorium lub do wyższej szkoły aktorskiej.
W 2006 roku w 4-miesięcznym kursie
weźmie udział 5 osób z Polski, które dzięki
stypendium z Unii Europejskiej oraz Aeroe
Folkehojskole będą uczyły się i mieszkały
za darmo. Stypendium z Unii Europejskiej
będzie można uzyskać do roku 2007 i jest
ono przeznaczone dla 10. nowych państw
członków Unii Europejskiej
Danuta Jampolska
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Po wstępnej selekcji
kandydaci zostaną
zaproszeni na
przesłuchania,
które odbędą się
w Ośrodku
Kultury Ochoty.
Bliższych informacji
udziela
Danuta Jampolska
tel. 0-22-822-74-36.

Sala w której odbywają się
zajęcia grupy wokalnej.
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OKO

J E S T TAKI

Kiedyś:
Warszawa 8 lipca 1965 roku:
Do Dyrekcji Przedsiębiorstwa Budowlanego W-wa Południe
„…ﬁnalizujemy obecnie starania o uruchomienie od początku września br. Klubu Społeczników i Emerytów i
prosimy o pozwolenie użytkowania na ten cel lokalu świetlicy w soboty, niedziele i poniedziałki od godz. 17 do 21.
Podpisano: inż. Zdzisław Gierałtowski

Warszawa 14 lipca 1965 roku:
„… Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego wyraża zgodę na korzystanie ze świetlicy przy ul. Baśniowej 3 w wyżej wymienionym zakresie i czasie.”
Podpisano: z-ca dyrektora ds. produkcji inż. Tadeusz Selenia

Warszawa 25 października 1965 roku:
„…powołując się na treść korespondencji przeprowadzonej przez
Dyrekcję Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego
z Zespołem Nr 6 Komitetu Frontu Jedności Narodu Warszawa
– Ochota, Prezydium Rady Dzielnicowej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Warszawa – Ochota uprzejmie zawiadamia, że:
– w porozumieniu z wymienionym zespołem FJN i współdziałającym z Nim Komitetem Osiedlowym Rada Dzielnicowa
PKPS zamierza w ramach swojej statutowej działalności
– w lokalu świetlicy przy ul. Baśniowej 3 oddanej przez
Dyrekcję PBM do dyspozycji wzmiankowanego Zespołu
FJN, prowadzić w dniach i godzinach ustalonych przez
Dyrekcję PBM Klub Przyjaciół Starego Człowieka…”
Podpisano: inż. Zdzisław Gierałtowski

Warszawa 11 grudnia 1965 roku:
„Komitet Osiedlowy nr 3 Warszawa – Ochota upoważnia ob.
Martę Maguzową do załatwiania spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem klubu Przyjaciół Starszego Człowieka, którego siedziba znajduje się przy ulicy Baśniowej 3”.

Kiedyś klubu nie było, ale byli ludzie, którzy zechcieli powołać go do życia… Osobami, które w bezpośredni sposób przyczyniły się do powstania klubu byli: inż. Zdzisław Gierałtowski, płk Mieczysław Szelągowski oraz
Czesław Chojnowski.
Ci trzej panowie 15 października 1965 roku na wniosek Prezydium DK PKPS Warszawa – Ochota powołali komitet organizacyjny Klubu Przyjaciół Starego Człowieka. Pierwszą
kierowniczką Klubu została Pani Marta Maguzowa.
W następnych latach swojej działalności Klub Starszego
Człowieka, później Klub Seniora „Baśniowa” był pod opieką kilku innych kierowników. Byli nimi m.in.: pan Leon
Radzikowski, pani Irmina Kargol i pani Halina Michalak.
Podczas przeglądania pożółkłych ze starości dokumentów uderza liczba osób, które przez czterdzieści lat „przewinęły” się przez „Baśniową”. Nie sposób ich wszystkich
wymienić, a każda z nich przecież wniosła do klubu coś
cennego. Każda z nich przyczyniła się do tego, że dziś
Klub Seniora „Baśniowa” jest klubem z czterdziestoletnim dorobkiem, że stał się klubem z tradycjami.
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fot. archiwum klubu „Baśniowa”.
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OKO

KLUB...

Dzisiaj:
Obecnie Klub Seniora „Baśniowa” to ponad stu dwudziestu seniorów spędzających czas i realizujących swoje
pasje w klubowych sekcjach. Chór „Babie Lato”, Zespół
poetycki „Jesienne Róże”, sekcja plastyczna „Vena”, zespół tańca integracyjnego „Rytm”, to tylko kilka propozycji jakie „Baśniowa” oferuje swoim członkom. Każda z
tych sekcji może się pochwalić wieloma wspaniałymi nagrodami zdobytymi na przeglądach twórczości seniorów
z całej Polski. „Baśniowa” przyciąga i przywiązuje do siebie od pierwszego wejrzenia. Każdy znajdzie tutaj swoje
miejsce. W ciągu czterdziestu lat działalności Klub Seniora „Baśniowa” przestał być tylko klubem, stał się domem zaś jego bywalcy z anonimowych członków wielką
rodziną. I jak w każdej rodzinie bywa, są chwile wesołe
i smutne, zdarzają się pogrzeby i śluby. Jedna rzecz łączy
wszystkich, każdy bez względu na przekonania chce dla
„Baśniowej” jak najlepiej, każdy pragnie spędzać swój
wolny czas właśnie w tym klubie.

Marzenie:
Czterdzieści lat „Baśniowej” to przede wszystkim ludzie,
setki twarzy, nazwisk, życiorysów. Gdyby nie Oni, „Baśniowej” już dawno by nie było. Nie pięknie pomalowane
ściany, wspaniałe meble czy puchary zdobyte w różnych
konkursach są tym, co w klubie jest najbardziej wartościowe. „Baśniową” tworzą ludzie i to od nich zależy
w jaki sposób historia tego klubu będzie się rozwĳać.
Teraz do klubu zaczynają wstępować ludzie, którzy gdy
„Baśniowa” powstawała mieli po 25-30 lat. Każdy z nas kiedyś będzie seniorem i stanie się to w mgnieniu oka. Marzy
mi się, że kiedyś, gdy będę już w „odpowiednim” wieku,
zapukam do drzwi klubu i zastanę tam ‒ podobnie jak dziś
uśmiechniętych ludzi, którzy zechcą się mną zaopiekować.
„…żyjemy w swoich światach
w mydlanych bańkach
delikatnych, przeźroczystych
strukturach mydła i wody
tęczowe kule przenikają się
żadna nie może pęknąć…”
Jacek Malinowski
fot. Janina Pytka

Bal z okazji 40-lecia klubu „Baśniowa”.

16 grudnia w Restauracji-Galerii Hotelu Harctur przy
ul. Niemcewicza odbyła się uroczysta premiera spektaklu „Kawałki męskie, żeńskie i nĳakie” w wykonaniu
grupy teatralnej Klubu Seniora Baśniowa ‒ „Jesienne
Róże” wg tekstów Stefanii Grodzieńskiej. Spektakl, na
który złożyło się dziesięć dowcipnych i błyskotliwych
dialogów, wyreżyserowali współpracujący z Klubem Seniora ‒ Anna Bojarska i Marek Urbański. Wystąpiły panie: Zoﬁa Garncarczyk, Wacława Jarecka, Elżbieta Młodyńska, Henryka Samulewska, Lucyna Siedlecka, Stanisława Skonecka oraz panowie: Ludwik Rosiak i Henryk
Tomaszewski. Aktorom akompaniował Janusz Tylman.
Niespodzianką dla wszystkich była obecność samej Stefanii Grodzieńskiej, której pojawienie się zamieniło to wydarzenie w niezapomniany, niepowtarzalny i uroczy wieczór.
M.H.

Fragment przedstawienia.

10/2006 OCHOTNIK

fot. Ula Kwiatek

Stefania Grodzieńska
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Koncerty w OKO
fot. P. Pawelec

JAZZ W OKO

KONCE RT M I LE SA GRI F F ITHA

W jego trasie koncertowej po Polsce towarzyszyła mu nasza rodzima sekcja, złożona
z doświadczonych i uznanych muzyków:
Paweł Perliński (fortepian), Andrzej Łukasik (kontrabas) i Andrzej Jonkisz (perkusja).
To nie pierwsza wizyta tego czarnoskórego
artysty w Polsce. Tym razem przyjechał promować swoją nową płytę „Smiles again”.
Na kameralnym warszawskim koncercie, usłyszeliśmy nie tylko utwory z nowego krążka, ale również znane standardy
jazzowe w ciekawym i zaskakującym wykonaniu. Miles jest bowiem mistrzem improwizacji, eksperymentującym z głosem
i z dźwiękiem. Artysta próbował do zabawy wciągnąć publiczność. Świetnie współpracował z muzykami, w tzw. „czwórkach”, czyli dialogu co cztery takty między
wokalistą a resztą zespołu. Mogliśmy usłyszeć mistrzostwo gry Perlińskiego, Jonkisza i Łukasika, którzy kolejny raz pokazali,
że należą do czołówki polskich muzyków
jazzowych.

Michaela Stevensa, zaprzyjaźnionego pianisty z Memphis. Z nowych kompozycji
usłyszeliśmy „Let me try”, „Smile again”
i „Oh, mama”, które pochodzą z ostatniej
płyty Griﬃtha. Nie zabrakło również standardów takich jak „Autumn in N.Y.”, „Here’s the rainy day”, „I mean You”.
Wieczór był więc urozmaicony i każdy
mógł znaleźć coś dla siebie. Miles bowiem
czuje się swobodnie zarówno w bossanovie i balladzie jazzowej jak i w rytmach soulowo-funkujących.
Koncert tętnił energią i radością muzykowania, co udzieliło się publiczności.
Mamy nadzieję, że Griﬃth znów odwiedzi
Warszawę.
Marta Radwan

fot. Z. Zięcina

Wieczór rozpoczął tradycyjny „This can’t
be love” z improwizacją Milesa scatem,
utrzymanym w latynowskim stylu. Kolejną kompozycją była bossanova „Reborn”

STRASZNI

TRZEJ

fot. Z. Zięcina

Dzięki utworom w wykonaniu Strasznych Panów Trzech, czyli Janusza Szroma
– znakomitego wokalisty, Bogdana Hołowni
– romantyka fortepianu i Andrzeja Łukasika
– mistrza kontrabasu przenieśliśmy się
w świat kultury, przedniego dowcipu i piosenki utrzymanej w jazzowym nastroju.
Świetne teksty, wspaniałe wykonanie
i przytaczana podczas koncertu ilość anegdot i zabawnych zdarzeń dotyczących powstawania tych niezwykłych piosenek złożyły się na wspaniały, niezapomniany wieczór.
Niech żałują Ci co nie przyszli!
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10 grudnia Ośrodek Kultury Ochoty
wspólnie z Proboszczem paraﬁi p.w.
św. Jakuba Apostoła przy Pl. Narutowicza zorganizował koncert „Pieśni
Adwentowych” w wykonaniu warszawskiego chóru kameralnego przy Klubie
Inteligencji Katolickiej „ARS CANTATA”
pod dyr. Andrzeja Borzyma Jr.
Usłyszeliśmy AVE MARIA aż trzech kompozytorów: J. Arcadelta, M. Jasińskiego,
J. Busto, MODLITWĘ DO BOGURODZICY – M. Jasińskiego, Bohorodice Dievo
– Arvo Part, Salve Regina – M. Sawy, Zdrowaś Królewno wyborna – A. Koszewskiego. Chór Kameralny „Ars Cantata” jest
amatorskim chórem działającym od roku
1986. Skupia głównie młodzież: studentów i absolwentów różnych warszawskich
uczelni. Od lutego 2005 dyrygentem chóru
jest Andrzej Borzym Jr. – absolwent Dyrygentury Symfoniczno-Operowej w klasie
prof. Ryszarda Dudka w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.
Ewa Kessler

Tomasz Szwed

WIECZORY BARDÓW

Na program koncertu złożyły się utwory
najznamienitszego duetu polskiej piosenki –
Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory.

Ewa Kessler

SOBOTNIE KONCERTY
W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE

Miles Grifﬁth

PANOWIE

12 grudnia w sali widowiskowej Ośrodka
Kultury Ochoty odbył się kolejny koncert
jazzowy – „STRASZNI PANOWIE TRZEJ”.

Chór „Ars Cantata”.

fot. Ula Kwiatek

W zimny jesienny wieczór 28 listopada,
w Ośrodku Kultury Ochoty w Warszawie,
wystąpił amerykański wokalista, kompozytor i autor tekstów – Miles Griﬃth.

Janusz Szrom, Andrzej Łukasik
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JESTEM VINTAGE
17 grudnia 2005 r. w cyklu „Wieczory bardów” odbył się koncert Tomasza Szweda. Tomek od ponad 20 lat w okresie przedświątecznym występuje w Ośrodku Kultury Ochoty.
Artysta może się pochwalić licznym gronem
wielbicieli w całej Polsce. Na mrągowskich
Piknikach Country zawsze nagradzany jest
gorącymi brawami.
Repertuar artysta posiada różnorodny.
Większość to piosenki autorskie, powstające na różnych etapach życia. Rodziły
się na Wyspach Brytyjskich, w Amsterdamie, na dalekich morzach, ale i w drodze
do Zgierza czy do Wyszemborku.
Najnowsze piosenki Tomasz Szwed
wykonywał solo. W starszym repertuarze wspierali go: Krzysztof Gabłoński (gitara), Janusz Tytman (mandolina
i mandocello), Jacek Szafraniec (gitara basowa) i Adam Szuraj (perkusja).
Ewa Kessler

OKO
KLUB NAUCZYCIELA
„CO CI PRZYPOMINA ZIMA” – wystawa prac
uczestników zajęć plastycznych prowadzonych
w Domu Kultury „Rakowiec”.
GALERIA W PRZEDSIONKU
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, wstęp wolny

6.I
24.I

DZIECIĘCE SPOTKANIA LITERACKIE
Oko w oko z „Julkiem i Julką”
Ośrodek Kultury Ochoty, Grójecka 75
11.00-13.00 wstęp wolny

7.I

KARNAWAŁOWY BAL INTEGRACYJNY
Z FUNDACJĄ DLA DZIECI NIEDOSŁYSZĄCYCH „ECHO”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 16.00, wstęp z zaproszeniami

7.I

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
koncert „Kolędy z różnych stron świata”
kościół p.w. Św. Jakuba Apostoła przy Pl. Narutowicza
w wykonaniu Warszawskiego Chóru Kameralnego
godz. 19.30, wstęp wolny

7.I

ETNICZNE KOLĘDOWANIE
koncert z udziałem: JULII DOSZNY kolędy łemkowskie,
TERESY MIRGI i zespołu KAŁE BAŁA kolędy romskie,
zespołu WERCHOWYNA kolędy ukraińskie oraz
AGNIESZKI FATYGI i MICHALINY OLSZAŃSKIEJ kolędy polskie
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 18.00, wstęp wolny

10.I

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
koncert kolęd w wykonaniu zespołu NEW LIFE’M
Kościół Opatrzności Bożej przy ul. Dickensa
godz. 19.30, wstęp wolny.

14.I

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
prezent dla Dziadka i Babci
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.00, wstęp wolny

15.I

JAZZ W OKO
koncert pt. „KOLĘDY NA CAŁY ROK”
z udziałem: AGNIESZKI WILCZYŃSKIEJ, JANUSZA
SZROMA, WŁODZIMIERZA NAHORNEGO
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, cena biletów: 10 zł

16.I

Klub Nauczyciela we współpracy z Magazynem Sztuk zorganizował
w okresie świątecznym cykl spotkań p.t. „Chwałę Panu dajmy
– Aniołowie na Ochocie”. Siódmego grudnia mogliśmy
uczestniczyć w warsztatach plastycznych prowadzonych przez
twórców ludowych Annę i Rajmunda Kicmanów oraz artystów
plastyków z Ośrodka Kultury Ochoty. Dzieci, które przyszły na
warsztaty rzeźbiły w glinie, lepiły z masy solnej, zapoznawały się
z techniką monotypii. Ukoronowaniem pracowitego dnia był koncert pieśni anielskich w wykonaniu zespołu “Los bilbilicos” pod kierunkiem Anny Jagielskiej.

Warsztaty plastyczne.

8 grudnia przywitał nas anielsko! Cały korytarz pełen Aniołów
wykonanych przez grupę plastyczną „Vena” z ulicy Baśniowej
intrygował formą, aranżacją i oryginalnym wykonaniem. Na
ścianach wisiały zimowe pejzaże grupy plastycznej „Paleta”
wprowadzające w klimat prawdziwej, zimowej aury. Tego dnia
mogliśmy również uczestniczyć w wernisażu prac Wiesławy
Kuleszy p.t. „Przyleciały Anioły…”. Wernisaż był udanym debiutem
świeżo upieczonej malarki, a towarzyszył mu koncert w wykonaniu
Juliusza Rogulskiego.

16.I
27.I

WIECZORY BARDÓW
koncert zespołu „CZERWONY TULIPAN”.
Sala widowiskowa OŚRODKA KULTURY OCHOTY
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 19.00, cena biletów: 10 zł

21.I

OCHOCKI KOSTIUMOWY BAL KARNAWAŁOWY
DLA NAJMŁODSZYCH
konkursy i występy artystów
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 16.00, wstęp: 10 zł

22.I

FOLKOWA IMPREZA TANECZNA –
WIECZÓR SERBSKI z udziałem zespołu BALKAN
SEVDAH oraz mix etniczno-taneczny
w wykonaniu D.J.V.ZIUTEK & D.J STRONT
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 19.00, wstęp: 10 zł, przedsprzedaż: 7 zł

31.I

fot. Beata Starczewska

ZIMA W MIEŚCIE
całodzienny punkt w godz. 7.30-16.30
w programie: warsztaty artystyczne, gry, zabawy
świetlicowe, zajęcia sportowe w tym basen, wycieczki,
kino, teatr, muzea. Wszystkie zajęcia pod opieką
instruktora i pedagoga. DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8

Artystyczne
święta
na Radomskiej

fot. Krystyna Machoń

STYCZEŃ

Wernisaż Wiesławy Kuleszy.

Kolejny wernisaż odbył się tuż przed świętami. 20 grudnia
swoje prace wykonane, w rzadko używanej technice batiku
prezentowała Katarzyna Broda-Firla.
Dużym powodzeniem cieszyły się również warsztaty „Koronki
z Brodą”, w trakcie których można było podziwiać piękne i słynne
koronki z Koniakowa i dowiedzieć się jak one powstają.
Organizatorzy
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OKO
XIII Warszawski
Przegląd Literacki
Dzieci i Młodzieży już za nami.

Tylko my dajemy szansę na poznanie wszystkich
tajników sztuki dj-dżejskiej, zapewniając kadrę instruktorską
daleko wykraczającą poza określenie profesjonalna.
Składają się na nią najlepsi warszawscy Didżeje
z kilkunastoletnim stażem, m.in.:
Dj X-it, Mechanix, Dj Paul Exes. Dj Paul Exes Paweł, prywatnie Paweł Pindera, wybrany był z setek tysięcy zgłoszeń z całego świata do prestiżowej Red Bull Music Academy, działającej od 1988, na którą corocznie zapraszanych jest sześćdziesięciu didżejów z całego świata.
Naszym dodatkowym atutem jest dysponowanie wysokiej klasy
sprzętem na poziomie światowym. Uczestnicy kursu będą mogli
rozwijać swoje umiejętności na: gramofonach, odtwarzaczach
CD CDJ-1000mkll i mikserach &#8211; Pionier DJM-600.
Program obejmie 16 godzin zajęć praktycznych indywidualnych
i 4 gdziny zajęć teoretycznych. Czas trwania kursu - osiem tygodni.
9 stycznia odbędzie się spotkania organizacyjne
w Ośrodku Kultury Ochoty o godz. 19.00, na którym można będzie
ustalić z instruktorami dni i godziny zajęć praktycnych
oraz uzyskać najbardziej szczegółowe informacje.
Zajęcia z wiedzy teoretycznej będą obejmowały
następujący zestaw zagadnień:
- podział muzyki elektronicznej na gatunki (charakterystyka
i przykłady dźwiękowe)
- elektroniczne instrumenty muzyczne (historia, budowa,
zasada działania)
- sprzęt muzyczny w klubie (sprzęt nagłośnieniowy,
sprzęt do grania, rodzaje połączeń audio)
- podstawy tworzenia muzyki na komputerze
(programy, karty muzyczne, kontrolery)
- budowa utworu muzycznego
- prawo autorskie.
Poprowadzi je MECHANIX – Paweł Kocańda, z zawodu
muzyk-instrumentalista. Muzyką elektroniczną zajmuje się
od 1993 roku, jest właścicielem mini studia, w którym nagrywa wszystkie swoje produkcje.

1 grudnia w Ośrodku Działań Twórczych
ﬁlii Domu Kultury Włochy promowaliśmy
książkę p.t. „DOBRE JEST TO, CO MINĘŁO,
DOBRE JEST TO, CO NADCHODZI” napisaną przez uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i liceów. Jej tytuł zaczerpnięty
z wiersza Zbigniewa Herberta miał zachęcić młodych pisarzy do przyjrzenia się jasnym stronom naszego życia, a więc temu
co piękne – bo dobre. Od trzech lat udział
w Przeglądzie biorą uczniowie szkół polskich z Iwano-Frankivska, Lwowa i Kamieńca Podolskiego.
W XIII Przeglądzie udział wzięło ponad
205 uczniów z 23 warszawskich i ukraińskich szkół, wpłynęło 247 prac. Do książki
zakwaliﬁkowano 77 utworów.
Od początku istnienia Przeglądu protektorat nad nim sprawuje Joanna Papuzińska.
W pierwszej książce będącej zbiorem prac
wyróżnionych drukiem, wydanej w 1993
roku p.t. „Jaki chcę, żeby był świat” napisała we wstępie: „Jest mi bardzo przyjemnie,
że zaproszono mnie, abym wybrała najciekawsze utwory i napisała wstęp do książki,
której autorami są uczniowie ze szkół Ochoty. Darzę tę dzielnicę szczególnym sentymentem, gdyż tu właśnie się urodziłam,
tu chodziłam do Szkoły Podstawowej nr 9
i tu także układałam swoje pierwsze wiersze i opowiadania. Wyrosłam w przekonaniu, że Ochota jest najpiękniejszą dzielnicą
Warszawy, ludzie tu najwspanialsi, najlepsze koleżanki i najmądrzejsi nauczyciele.
A choć z czasem musiałam uznać, że Ochota nie jest mimo wszystko pępkiem świata
– nie przeszkadza mi to po dawnemu lubić
ją i podziwiać”.
W pierwszym przeglądzie wysoko
oceniona została twórczość Agnieszki
Boreckiej, uczennicy klasy VIIa Szkoły
Podstawowej Nr 229. Jej wiersze wydano
w formie tomiku. Wykorzystywał je
w swoim repertuarze Dziecięcy Zespół
Wokalny „Gong” z DK „Rakowiec”. Następne lata wyłoniły kolejnych bardzo
zdolnych uczniów, wśród których wymienić należy Natalię i Julię Pietruchy, Dorotę
Stachurę, Martynę Bystrzycką, Rafała Sułkowskiego i Kaję Kaczmarczyk.
W Nowy 2006 Rok wchodzimy z nadzieją, że młodzież po opublikowaniu nowego
tematu, znów z chęcią zasiądzie do literackich dzieł, malując słowem piękne obrazy
Organizatorzy

Koszt kursu to 650 zł płatne w dwóch ratach.
Po ukończeniu kursu otrzymuje się certyfikat
ukończenia szkoły dj&#8211’ów Ośrodka Kultury Ochoty
Dodatkowym atutem naszej szkoły będzie możliwość zaprezentowania przez młodych didżejów zdobytych umiejętności na imprezach kulturalnych organizowanych przez OKO.
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Laureaci XIII Przeglądu Literackiego.

OKO dla dzieci

Witajcie zimowo i śnieżnie!

Spadł śnieg, a to nieomylny znak, że zimowe ferie tuż, tuż…
Niektórzy z Was pojadą w góry, na narty albo sanki. Inni wyciągną i odkurzą
łyżwy, aby wybrać się na jedno z warszawskich lodowisk. Będą też tacy,
którzy postawią pierwsze narciarskie kroki w Parku Szczęśliwickim.
Kiedy jednak nasycicie się już sportowo-zimowymi atrakcjami wpadnijcie
do OKO, znajdziecie u nas masę atrakcji w ramach warszawskiej akcji
Zima w Mieście.

Redakcja
oko.dla.dzieci@oko.com.pl

Serdecznie zapraszamy

lub adres redakcji:

Redakcja

02-094 Warszawa

ul. Grójecka 75
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Nie przegapcie

Będę przedszkolakiem
Prowadzone w OKO zajęcia
Będę przedszkolakiem
cieszą się coraz większym
zainteresowaniem, co oczywiście
ogromnie nas cieszy. Z tego powodu
zdecydowaliśmy się na uruchomienie
kolejnej grupy.
Serdecznie zapraszamy 2-latki razem
z rodzicami/opiekunami na spotkania
w środy, w godz. 10.30-12.30
w siedzibie OKO
przy ul. Grójeckiej 75 (s. 34).
Razem z doświadczoną instruktorką
maluchy poprzez zabawę, wspólne
działania, zajęcia plastyczne i ruchowe
przygotują się do przedszkola.
Prosimy o zabranie drugiego śniadanka
i butów na zmianę dla dzieci i opiekunów.
Serdecznie zapraszamy!

7.01.2006

Oko w Oko z Julkiem i Julką
Ośrodek Kultury Ochoty wraz z wyd. Hokus–Pokus zaprasza wszystkie dzieciaki
na spotkanie „Oko w Oko z Julkiem i Julką” – dwójką wesołych 5-latków,
które odbędzie się

7 I (sobota) 2006 r. w godz. 11.00-13.00
w siedzibie Ośrodka Kultury Ochoty przy ul. Grójeckiej 75.
W programie wspólne zabawy plastyczne i ruchowe, gry i oczywiście czytanie opowiadań
o Julku i Julce autorstwa Annie Schmidt, ilustrowanych przez Fiep Westendorp.
A na koniec mały poczęstunek.
Patronat honorowy:
Biuro Kultury Urzędu
m.st. Warszawy
Cała Polska
czyta Dzieciom

Impreza przeznaczona jest dla dzieci w wieku 3-6 lat.
Młodsze rodzeństwo zapraszamy do Sali Zabaw.
Wstęp wolny.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 6 I, do godz. 17.00
oko.dla.dzieci@oko.com.pl, tel.: (022) 822 93 17.

ZAPROSZENIE

Partnerzy spotkania:
Księgarnia Dziecięca
www.BADET.pl
Wydawnictwo
Media Rodzina

GALA OKO
z KABARETEM
OT.TO
11 grudnia w Kinie „Ochota” odbyła się Gala Ochoty
na której został zaprezentowany bogaty dorobek
Ośrodka Kultury Ochoty oraz wszystkich jego ﬁlii.
W Gali udział wzięły zespoły i uczestnicy różnych sekcji OKA.
O dobry nastrój zadbał Kabaret OT.TO.

Ośrodek Kultury Ochoty
pragnie serdecznie podziękować
za czynne włączenie się
w przygotowanie imprezy
„GALA OKO z KABARETEM OT.TO”,
która odbyła się 11 grudnia b.r.
w sali kina „OCHOTA”
naszym sponsorom:
Spółdzielni „HALE BANACHA”
przy ul. Banacha 95 za ufundowanie
poczęstunku dla uczestników imprezy.
Miejskiemu Przedsiębiorstwu
Robót Ogrodniczych
Spółce z o.o. przy ul. Rostaﬁńskich 1
za wykonanie dekoracji sceny.

