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filie
KWIECIEŃ

OPOWIADANIE NA ŚNIADANIE
Już 25 kwietnia zapraszamy całe
rodziny na kolejne spotkanie
z cyklu „Opowiadanie na śniadanie. Od słowa do działania”. Tym
razem to dzieci będą bohaterami spotkania. Zachęcone przez
Opowiadaczy – Aysen i Jarka,
same opowiedzą, wyśpiewają
i odegrają bajki z dalekiej Afryki,
Turcji i Mongolii.
Bajki rytmem podszyte to takie,
w których nie tylko akompaniament, ale i same słowa tworzą
warstwę muzyczną. Opowiadaniu towarzyszą zaśpiewy, będące
prostymi sylabami, których wspólne wyśpiewanie lub wykrzyczenie
daje poczucie siły i energii płynącej z bycia w grupie. Wiele radości sprawia układanie własnego języka, uczenie się prostych kroków
tanecznych, ale i mini etiudy aktorskie polegające na personifikacji
zwierząt. Improwizacje ruchowe rozwijają wyobraźnię ciała. Śpiewanki – wykrzykiwanki znanych wierszyków o zwierzętach z improwizowanym akompaniamentem na oryginalnych afrykańskich instrumentach
(ngoni, balafon, djembe, kalimba).
Uczestnicy wykonają instrumenty perkusyjne i grzechotki z przygotowanych materiałów, utworzą orkiestrę i wspólnie opowiedzą bajkę,
imitując odgłosy zwierząt.
25 kwietnia 2009 r. (sobota), godz. 11.00
„Śpiewanki – podrygiwanki ze zwierzęcej bajki”
– zajęcia wokół bajek zwierzęcych z Afryki, Mongolii i Turcji
opowiadają: Agnieszka Ayşen Kaim, Jarek Kaczmarek
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
wstęp: 10 zł od dziecka; liczba miejsc ograniczona
zapisy: 22 kwietnia (środa) pod nr (0 22) 822 48 70

POCZTÓWKA ZE ŚWIATA
Wyruszymy w kolejną podróż do Indii, krainy o wielu obliczach, a także
jedynego miejsca na ziemi, gdzie na codzień natura łączy się ze światem duchowym. Takim magicznym miejscem jest m.in. rzeka Ganges,
nierozerwalnie związana z jednym z najpotężniejszych bóstw przyrody
– Gangą. W programie: projekcja filmu „Matka Ganges” (cz.1.), muzyka na żywo z użyciem oryginalnych instrumentów, pokaz gotowania
– „raita” oraz degustacja potraw z regionu – halava, ryż pulao.
28 kwietnia 2009 r. (wtorek), godz. 18.00
„Wyprawa w dziedzinę sztuki i obyczajów”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
wstęp wolny

MŁYNARSKI
Wszystkich wielbicieli twórczości Wojciecha Młynarskiego zapraszamy
serdecznie na wieczór z jego piosenkami do Ośrodka Kultury Ochoty
23 kwietnia 2009, godz. 20.00. Koncert ten w wykonaniu uczniów Studia
Wokalnego im. J. Wasowskiego odbędzie się przy akompaniamencie
zespołu muzycznego pod kierownictwem Wojciecha Majewskiego.
Na koncert złożą się piosenki z różnych okresów zarówno te z lat 60., jak
i te najbardziej współczesne, a także utwory jazzowe, „Kołysanka Rosemary” z muzyką Krzysztofa Komedy oraz „Nie opuszczaj mnie” Jaccquesa Brela. Będzie to prawdziwa podróż sentymentalna w świat
muzyki i słowa na najwyższym poziomie. Serdecznie zapraszam.
Iza Puk
23 kwietnia 2009 r. (czwartek), godz. 20.00
„Młynarski”
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
wstęp wolny

2

49/2009 OCHOTNIK

02.IV

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
„…nie lękaj się, gdy umieram…” – koncert Anny Nehrebeckiej (recytacje) i Janusza Tylmana (fortepian) w czwartą
rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II
kościół św. Jakuba przy pl. Narutowicza
godz. 20.00, wstęp wolny

03.IV

ETNICZNE TAŃCE EUROPY
zajęcia warsztatowe Anny Abramowicz-Kalińskiej
DK „Rakowiec”, ul Wiślicka 8, godz. 19.30-21.00, wstęp 15 zł

04.IV

RAN DW, czyli RODZINNA ANIMACJA NAPRAWDĘ DLA WSZYSTKICH
„Pisanki, kraszanki i inne wielkanocne niespodzianki”
SURMA, ul. Białobrzeska 17, godz. 11.30
wstęp wyłącznie za okazaniem zaproszeń, które można
odebrać w dniach 1 i 2 kwietnia, w godz. 16.00-19.00
w Klubie Osiedlowym SURMA, ul. Białobrzeska 17
tel. (0 22) 823 04 32, e-mail: surma@oko.com.pl

04.IV

WIANEK ROZMAITOŚCI
„Pachnące Święta” – twórcze warsztaty
artystycznego układania kompozycji kwiatowych
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 10.00-15.00, wstęp 50 zł
(materiały wliczone w cenę warsztatów)
zapisy: tel. (0 22) 823 37 56 lub w placówce
liczba miejsc ograniczona

04.IV

GITARA Z DUSZĄ
recital Kamila Bartnika
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz. 17.00, wstęp wolny

05.IV

FESTIWAL WYROBÓW WIELKANOCNYCH
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 12.30, wstęp wolny

06.IV

NA SZTUKI – KOŁO DYSKUSYJNE MIŁOŚNIKÓW SZTUKI
„Ciało ludzkie – materiał plastyczny”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz.16.00, wstęp wolny

do
12.IV

STUDIUM PRZEDMIOTU
wystawa Marka Ejsmonda-Ślusarczyka
Galeria Salon Sztuki 49, al. Jana Pawła II 49
pon.-pt. 12.00-18.00, wstęp wolny

15.IV

TONA, czyli TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ARTYSTAMI
„Porządek w chaosie. Gra kontrastów”
– wystawa rysunków Marcina Czumera
SURMA, ul. Białobrzeska 17, wstęp wolny; prosimy
o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne, tel. (0 22) 823 04 32

16.IV
19.IV

XV MAZOWIECKI PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH
I MŁODZIEŻOWYCH GRUP TEATRALNYCH „MINIMAKS”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 9.00-19.00 (niedziela – od 15.00)
wstęp wolny; organizatorem „Minimaksa”
jest Centrum Artystyczne „Radomska 13”

18.IV

DZIECIĘCE SPOTKANIA LITERACKIE
„Charles Perrlaut – baśniowa klasyka
– O wilku i siedmiu Koźlątkach”
OKO, ul. Grójecka 75, godz. 11.00, wstęp 10 zł od dziecka

18.IV

GÓRALE W WARSZAWIE, CZYLI POSIADY NA OCHOCIE
„Gwara podhalańska”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz.18.00, wstęp wolny

18.IV

WIECZORY BARDÓW
„Światopodgląd do wynajęcia” –
recital Roberta Kasprzyckiego z udziałem Tomasza Hernika
(puzon, akordeon) i Pawła Hebdy (gitara)
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75, godz. 19.00
cena biletów: 20 zł; sprzedaż: kasa OKO, ul. Grójecka 75
rezerwacja pod nr (0 22) 822 48 70, (0 22) 822 93 69

19.IV

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
„Jaskinie, zbójnicy i ich sekrety” – w programie warsztaty
plastyczne, spektakl teatralny; zapraszamy dzieci w wieku
3-12 lat wraz z rodzicami
DK „Rakowiec”, ul Wiślicka 8, godz. 12.00-15.00, wstęp wolny

OKO
filie
KWIECIEŃ

XXVII OCHOCKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE

OCHOTA
Odsłonięcie Pamiątkowej Tablicy „Instytut Radowy – Dar
Społeczeństwa Polskiego dla Marii Skłodowskiej-Curie”
Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie
ul. Wawelska 15, godz. 14.00

21.IV

MŁYNARSKI
koncert uczniów Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego
OKO, ul. Grójecka 75, godz. 20.00, wstęp wolny

23.IV

WEEKEND Z… HUMOREM
w programie m.in. „Gwiazdy w siodle i kabarecie” – wystawa
karykatur Jacka Frankowskiego, autorski program kabaretowy
Magdy Mleczak, przesłuchania konkursowe i koncert laureatów II edycji konkursu satyrycznego „O Laur Warszawskiej
PALMY”, niedziela z kabaretem MADE IN CHINA, „Od wschodu
do zachodu słońca” film Marcina Króla
DK „Rakowiec”, ul Wiślicka 8, godz. 17.00, wstęp 10 zł

24.IV
26.IV

OPOWIADANIE NA ŚNIADANIE. OD SŁOWA DO DZIAŁANIA
„Śpiewanki – podrygiwanki ze zwierzęcej bajki” – zajęcia
wokół bajek zwierzęcych z Afryki, Mongolii i Turcji
OKO, ul. Grójecka 75, godz. 11.00; wstęp 10 zł od dziecka
liczba miejsc ograniczona

25.IV

VADEMECUM SZTUKI UŻYTKOWEJ
„Filcowanie, kulki, kwiaty, obrączki”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 12.00, wstęp 40 zł (materiały wliczone
w cenę warsztatów); zapisy: tel. (0 22) 823 37 56
lub w placówce; liczba miejsc ograniczona

25.IV

RODZINNE ZABAWY TANECZNE
zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lat oraz ich rodziców
DK „Rakowiec”, ul Wiślicka 8, godz. 12.30, wstęp wolny

25.IV

WARSZTATY Z KRETEM
warsztaty taneczne, które poprowadzi b-boy Kret
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, wejście C
godz. 16.30-18.00, wstęp 30 zł; liczba miejsc ograniczona

25.IV

Wstęp wyłącznie za okazaniem zaproszeń, które można odebrać
w dniach 1 i 2 kwietnia w godz. 16.00-19.00 w Klubie Osiedlowym SURMA, ul. Białobrzeska 17, tel. (0 22) 823 04 32, e-mail: surma@oko.com.pl.

KABARETOWA SCENA OKO
Kabaret Babeczki z Rodzynkiem w składzie Karolina Kuras,
Beata Małecka, Dagmara Piątek i Bartosz Klauziński
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 19.00, cena biletów 20 zł
sprzedaż: kasa OKO, ul. Grójecka 75
rezerwacja pod nr (0 22) 822 48 70, (0 22) 822 93 69

25.IV

4 kwietnia 2009 r. (sobota), godz. 11.30
„Pisanki, kraszanki i inne wielkanocne niespodzianki”
Klub Osiedlowy SURMA, ul. Białobrzeska 17
wstęp za zaproszeniami

TRADYCJA PO POLSKU
spotkanie poświęcone kulturze i obyczajowości Kujaw
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz. 12.30, wstęp wolny

26.IV

XXVII OCHOCKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE
„Pociąg do Ochoty”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 17.00, wstęp wolny

26.IV

WYGRAJ Z CZASEM
spotkanie o profilaktycznym zastosowaniu suplementów diety
SURMA, ul. Białobrzeska 17
godz. 17.00, wstęp wolny; liczba miejsc ograniczona

27.IV

POCZTÓWKA ZE ŚWIATA
„Wyprawa w dziedzinę sztuki i obyczajów”
– w programie m.in.: projekcja filmu „Matka Ganges” (cz.1.),
muzyka na żywo z użyciem oryginalnych instrumentów, pokaz
gotowania – „raita”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 18.00, wstęp wolny

Zapraszamy na recital Kamila Bartnika, podczas którego artysta wykona aranżacje piosenek z repertuaru m.in.: The Beatles, ABBA oraz
utwory country (fingerstyle). Po koncercie dla chętnych odbędą się
warsztaty gitarowe.

28.IV

TATRY WCZORAJ I DZIŚ – PÓŁ WIEKU OCHRONY
wystawa fotografii
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, wstęp wolny

do
30.IV
do
10.V

Kamil Bartnik – laureat i zwycięzca wielu prestiżowych konkursów
gitarowych. Koncertował solo i w zespołach. Współpracował z orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi jako solista i członek orkiestry. Posiada w swoim repertuarze utwory kompozytorów od Johna
Dowlanda do Leo Brouwera. Repertuar XIX-wieczny wykonuje na
instrumencie z epoki. W swojej twórczości wykorzystuje pokrewne
gitarze instrumenty strunowe.
4 kwietnia 2009 r. (sobota), godz. 17.00
„Gitara z duszą”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
wstęp wolny

WYSTAWA PRAC GRAFICZNYCH EDYTY PURZYCKIEJ
Wypożyczalnia nr 75, ul. Grójecka 109, wstęp wolny

Najbliższe spotkanie będzie poświęcone związkom Ochoty z koleją. Nasza dzielnica zaczyna się niedaleko Dworca Głównego,
również Muzeum Kolejnictwa ma swoją siedzibę po sąsiedzku. Technikum Kolejowe na Szczęśliwcach wykształciło całe pokolenia kolejarzy.
Rozdzielenie Ochoty i Woli linią kolejową miało też swoje konsekwencje. O różnych ciekawostkach związanych z pociągami i nie tylko opowie przewodnik z Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Na pewno będą
stare zdjęcia, a może i jakieś eksponaty? Serdecznie zapraszam.
26 kwietnia 2009 r. (niedziela), godz. 17.00
„Pociąg do Ochoty”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
wstęp wolny

JAK DZIECI Z OCHOTY SZTUKĘ POZNAWAŁY
– nowy cykl spotkań rodzinnych w ramach projektu RAN DW
czyli Rodzinna Animacja Naprawdę Dla Wszystkich.
Zapraszamy dzieci, rodziców i dziadków. Wspólnie będziemy cieszyć
się sztuką w wielu jej przejawach. Mamy szansę bawić się, tworzyć,
poznawać. Najbliższe spotkanie pt. „Pisanki, kraszanki i inne wielkanocne niespodzianki” odbędzie się 4 kwietnia (sobota), o godz. 11.30.
Spotkanie rodzinne oparte na scenariuszu przygotowanym przez animatorów, podczas którego ucieszymy barwami, zapoznamy z tradycją. W programie m.in.: ozdabianie pisanek różnymi metodami, ludowe zwyczaje – palma wielkanocna, warsztat plastyczny, rodzinne,
integracyjne zabawy ruchowe.

kolejne spotkania z cyklu:
16 maja (sobota), godz. 11.30
20 czerwca (sobota), godz. 11.30
26 września (sobota), godz. 11.30
24 października (sobota), godz. 11.30
28 listopada (sobota), godz. 11.30
19 grudnia (sobota), godz. 11.30

– „Teatrzyk bardzo otwarty”
– „Malowanie na polanie”
– „Dorośli i dzieci – surmowi poeci”
– „Co komu w duszy gra?”
– „Sztuki i sztuczki”
– „Święta na ludowo”

GITARA Z DUSZĄ
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wspomnienia

Wracam na Ochotę (48)

Małgorzata
Baranowska

N

ie przypominam sobie, kiedy zaczęto mówić „lecimy żwirkami”. Za
to świetnie pamiętam kult Żwirki
i Wigury. W końcu okres wojny to cała epoka
i wydawałoby się nieprzebyta przepaść.
Przeszłość nienaturalnie się oddaliła. A jednak nic nie mogło zniszczyć dumy z lotnictwa, nawet odcinana i fałszowana po wojnie
historia Polski.
Kariera porucznika Franciszka Żwirko
(ur. 1895) i inżyniera Stanisława Wigury
(ur. 1903) to w dodatku nie tylko sprawa pilotażu. Swoje wielkie zwycięstwo w Berlinie
w międzynarodowych zawodach Challenge 1932, odbywających się 20-28 sierpnia,
w locie dookoła Europy zdobyli na samolocie RWD 6. Jednym z jego konstruktorów był
Wigura, inżynier i asystent na Politechnice
Warszawskiej. Nazwa samolotu to pierwsze
litery nazwisk konstruktorów: Rogalski, Wigura, Drzewiecki.
Pamięć o Żwirko i Wigurze nigdy nie
opuściła Ochoty. Przedwojenne lotnisko

mieściło się na Polu Mokotowskim. Tutaj
musiały ich witać po ostatnim zwycięstwie
te wielkie, radosne tłumy. A przecież nie było
to ich pierwsze zwycięstwo. Ulica z lotniska
do miasta bez przerwy o nich przypomina.
Jedno z nazwisk jako „żwirki” weszło na
stałe do polszczyzny i można powiedzieć do
warszawskiego folkloru.
My, dzieci mieszkające przy tak zwanych
„lotnikach”, czyli przy siedzibie dowództwa
sił lotniczych, ciągle stykaliśmy się z tym
mitem Ochoty. Mitem międzywojennej Polski skrzydlatej. Lotnicy wydawali się jacyś
nierzeczywiści, chociaż moja mama niewątpliwie ich widziała. Jako bohaterowie przestrzeni odwiedzili jej szkołę.
Niestety wiadomo, co się stało niedługo po
słynnym zwycięstwie w Challenge 1932.
11 września, lecąc na miting lotniczy do Pragi
w czasie strasznej burzy zginęli na terenie Czech
pod Cierlickiem Górnym koło Cieszyna.
Jakieś chyba dziesięć lat temu w antykwariacie „Tom” poszukiwałam pocztówek,
szczególnie chciałam zdobyć wizerunek
Żwirki, bo piękne zdjęcie bardzo przystojnego Wigury już miałam. Ale nic z tego. Tyle,
że właściciel zaoferował mi piękny druczek:

Krzysztof Trawkowski

A

Architekt Adrii,
Hybryd, Palladium
i tajemnicza malarka

dria przy Moniuszki 10, w międzywojniu uchodziła za reprezentacyjny i bardzo szykowny
lokal rozrywkowy w Warszawie. Nazwę
swą zawdzięczała włoskiemu towarzystwu ubezpieczeń „Riunione Adriatica
di Sicurata” (Adriatica), które miało tu
swoją siedzibę. Budynek ten miał symbolizować rozmach interesów i bogactwo
rzeczonego towarzystwa. Legendarna
zaś Adria stanowiła kompleks wygodnie połączonych lokali: baru amerykańskiego i kawiarni na parterze, dancingu
i baru „złotego” w podziemiach, w których
łącznie mogło przebywać do 1500 osób.
Na zmianę przygrywały najlepsze orkiestry krajowe (Gold, Petersburski, Karasiński, Kataszek). Wokół wirującego parkietu
zostały rozmieszczone witryny, bar, bufet,
dalej loże – otwarte i kryte. Bardzo ciekawe efekty kolorystyczne uzyskano dzięki
oświetleniu. Należy wspomnieć o kaktusach i papugach w klatkach, te ostatnie
z lubością wygrzewały się w świetle
umieszczonych pod sufitem lamp. Na

4

podkreślenie zasługuje tu fakt, że o prawdziwie europejski charakter kawiarni zadbały wyłącznie polskie firmy.
Całość bryły zaprojektował Edward
Zachariasz Eber (1880-1953) mieszkaniec domku przy Filtrowej 46, natomiast
poszczególne lokale – Eber, Jerzy Gelbard, Grzegorz i Roman Sigalinowie oraz
Edward Seydenbeutel.
Nasz bohater z Filtrowej był z urodzenia warszawiakiem. Studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej i w Karlsruhe – tam otrzymał dyplom inżyniera
architekta. W Warszawie zaprojektował
wiele obiektów budownictwa mieszkaniowego, publicznego i przemysłowego.
Jednym z pierwszych jego projektów jest
wczesnomodernistyczna kamienica czynszowa przy Nowogrodzkiej 40, zbudowana w 1912 r. dla Wilhelma Meyera, znanego kupca wyrobów metalowych. Według
jego projektów zbudowano także m.in.
kamienice czynszowe przy Szustra 7 i Żurawiej 24 (1910-1911), pałacyk Nuncjatury
Apostolskiej przy Szucha 12 (1924), dom
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„Śmierć w laurach sławy. Poemat poświęcony ś.p. Franciszkowi Żwirce i ś.p. Stanisławowi Wigurze osnuty na tle rzeczywistych
wydarzeń i strasznej katastrofy”. Wyraźnie
wydany własnym sumptem przez autora:
Tadeusza Jordana. W dodatku wydrukowany
w drukarni „Nowogrodzka”, ulica Tarczyńska 4. Chciałoby się cały poemat tu wydrukować, szkoda, że brak miejsca mnie powstrzymuje. Więc chociaż próbka. Z części „Zwycięstwo”:
Punkcik... już rośnie... zbliża się...
Lecz – cóż to jest na Boga!?...
Czyżby!?... o nie!... ach nie, nie, nie.
Objęła Niemców trwoga...
Berlin oniemiał... Wiwat!... cześć!...
Żwirko ląduje śmiele,
Na ptaku swym RDW – 6
Polska jest więc na czele!...
I z części „Pogrzeb”:
... na Powązkach za katakumbami.
Złożono trumny bohaterów w końcu.
Zda się skąpane w gorejącym słońcu,
Z ich doczesnymi, zuchwałymi snami,
By w Zasłużonych umieścić Alei
Przedwcześnie zgasłej chluby i nadziei...

towarzystwa ubezpieczeń przy zbiegu Jasnej i Boduena (1930), czy budynek dla innego włoskiego towarzystwa ubezpieczeń
(Assicurazioni Generali Trieste) przy ulicy
Złotej 7 z kinem „Palladium” (1937 r.). Eber
zaprojektował też w latach 30. Główną Bibliotekę Judaistyczną i Instytut Nauk Judaistycznych (ob. Żydowski Instytut Historyczny, Tłomackie 3/5).
Tytułowa tajemnicza malarka była żoną
naszego architekta. Co prawda jej talent
rozwinął się dopiero po śmierci męża
(1953 r.) i to zagranicą – we Włoszech.
Alicja Eber-Ever (1889-1980) ze znanej lekarskiej rodziny Frenklów razem z siostrą
(Marią Knaster) była właścicielką domu
przy Jesionowej 2, w którym mieszkała
inna malarka – Eleonora Lipkówna. Twórczość Alicji Eber była zagadką. Próbowano
w jej malarstwie doszukiwać się wpływów
Paula Klee, Chagalla czy Ernesta Kandisky’ego. Wydaje się jednak, że artystka była
wolna od jakichkolwiek wpływów. Cechą
charakterystyczną jej obrazów był rozmiar
(bardzo małe powierzchnie, zaledwie na
kilku centymetrach kwadratowych) i techniki malarskie: kolaż, tropaż czy batik.
Herbert Read zafascynowany jej twórczością pisał do malarki po wrażeniach z wystawy, którą sam zorganizował: „dziękuję
za wtajemniczenie mnie w drogocenny
i zaczarowany fragment Pani świata. […]
Pani stworzyła czarowny świat, absolutnie
oryginalny i pełen piękna”.

Ochota

CZYTELNIA
Kilka miesięcy temu w Bibliotece Gazety Wyborczej ukazał się album Ilony
Karwińskiej pt. „Warszawa. Polski neon”
będący fotograficzną dokumentacją
tego, co pozostało w stolicy ze „złotej
epoki” neonów lat 50., 60. i 70. Karwińska, polsko-brytyjska artystka fotograficzka, za ten projekt zyskała powszechne uznanie krytyków, pisano nawet,
że rozpoczęła „neonową rewolucję”.
A oto jak sama autorka wspomina
początek prac nad dokumentacją:
„W pełni działający neon Berlin nieopodal placu Konstytucji w centrum
Warszawy zdawał się być doskonałym
początkiem projektu. Ku naszemu zaskoczeniu i rozczarowaniu, neon, który
jeszcze kilka dni wcześniej przyciągał
uwagę swoim ciepłym blaskiem, zniknął! Działając w wielkim pośpiechu,
zdołałam odnaleźć i uratować litery Berlina, które porzucone na jakimś
podwórku czekały na zniszczenie. Decyzja, aby odrestaurować litery, poprowadziła mnie do firmy Reklama,
która zaprojektowała je i wykonała
w 1974 roku. To był moment, w którym
otworzyła się przede mną historia socjalistycznej grafiki neonowej (…).”
Wiele sfotografowanych przez Karwińską neonów już nie istnieje. Zniknął
neon restauracji Ambasador, Hotelu
Vera, Kina Polonia, neon Maszyny do
Szycia z ulicy Marszałkowskiej i wiele,
wiele innych. Album dokumentuje również neony Ochoty: neon kina Ochota

pochodzący z lat 50., neon warszawskiej syrenki umieszczonej na książce
z Biblioteki Publicznej przy ulicy Grójeckiej – jeden z niewielu zachowanych do dzisiaj neonów, jakie zostały wykonane dla warszawskich
bibliotek, nieistniejący neon Hotelu
Vera przy dawnej ul. Wery Kostrzewy (dziś Bitwy Warszawskiej 1920 r.),
Jubiler z ulicy Grójeckiej, Apteka, Bar
Mleczny Biedronka…
Varsavianista Jerzy S. Majewski we
wstępie do albumu tak pisze: „Książka
Ilony Karwińskiej to spacer po świecie
neonów czasów PRL-u. Neonów, które
miały przewagę zarówno nad neonami sprzed wojny, jak i prostackimi megareklamami świetlnymi współczesnej
Warszawy. Były projektowane przez artystów. Wiele z nich to dzieła sztuki – na
pewno nie komercyjnej. Choć montowano je przez całe lata 60. i 70., były
w gruncie rzeczy dziećmi odwilży po
październiku 1956 r. Ledwo zakończył
się socrealizm, ledwo przestano wielbić
geniusz Stalina, dokonała się eksplozja
talentów i nadziei. Nadziei społecznych
(jak się okazało złudnych) na socjalizm
o ludzkiej twarzy, bardziej sprawiedliwy
niż przedwojenna Polska, ale równie
efektywny ekonomicznie. Odwilż po
październiku 1956 r. była inspirująca
intelektualnie i artystycznie, uskrzydlała
talenty, w które w tym czasie Polska wyjątkowo obrodziła.”
JR
Ilona Karwińska
Warszawa. Polski Neon
Biblioteka Gazety Wyborczej
Warszawa 2008

ŻYCZENIA
Na zbliżające się Święta Wielkanocne moc serdecznych, pachnących
wiosną życzeń, pogody w sercu
i miłego twórczego spędzania czasu
wszystkim czytelnikom, sympatykom,
przyjaciołom oraz naszym bywalcom
życzą:
Bożena Majewska wraz
z pracownikami Ośrodka Kultury
Ochoty i filii OKO,
Grażyna Zaczek wraz z pracownikami
Domu Kultury „Rakowiec”,
Ewa Maślanka wraz z pracownikami
Centrum Artystycznego „Radomska 13”,
Grażyna Gnatowska wraz z pracownikami Klubu Osiedlowego SURMA,
Joanna Malinowska wraz z pracownikami Magazynu Sztuk,
Małgorzata Rojek wraz z pracownikami Pracowni Ceramiki „AngobA”,
redakcja „Ochotnika”
oraz ochockie Kluby Seniora.
PRENUMERATA
Redakcja „Ochotnika” informuje, że
istnieje możliwość prenumeraty naszego pisma. Jeśli mają Państwo problemy z dostaniem najnowszego numeru, czy brakuje Państwu jakiegoś
poprzedniego – serdecznie zapraszamy do siedziby redakcji w środy
w godz. 11.00-13.00: Ośrodek Kultury
Ochoty, ul. Grójecka 75, pok. 16.
Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Warszawska Galeria Ekslibrisu
zaprasza na wystawę
prac graficznych

Edyty Purzyckiej

Wystawę można zwiedzać do 10 maja 2009 r.
w Wypożyczalni nr 75, przy ul. Grójeckiej 109.
wstęp wolny
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***
EDYTA PURZYCKA reprezentuje wrocławskie środowisko artystyczne. Jest absolwentką tamtejszej
Akademii Sztuk Pięknych, którą ukończyła w 1996
roku dyplomem z grafiki artystycznej.
Do pracy twórczej wybrała techniki wklęsłodrukowe: akwafortę, akwatintę i miękki werniks,
w których artystka realizuje rożne formy graficzne,
w tym ekslibrisy, grafikę książkową i wydawniczą.
Uczestniczyła w ponad dwudziestu wystawach
krajowych i zagranicznych oraz międzynarodowych biennale grafiki.
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Ochota
TABLICA PAMIĄTKOWA
21 kwietnia 2009 roku o godz. 14.00 zostanie odsłonięta Pamiątkowa Tablica „Instytut Radowy – Dar Społeczeństwa Polskiego dla Marii Skłodowskiej-Curie”.
Serdecznie zapraszamy na uroczystość, która odbędzie się przy wejściu głównym do budynku przy ul. Wawelskiej 15 (od strony ul. Marii Skłodowskiej-Curie).
***
Tablica zaprojektowana i wykonana ze środków Urzędu Dzielnicy Ochota, z inicjatywy i przy współpracy Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie.

SALA EDUKACYJNA IM. BRONISŁAWY DŁUSKIEJ
– IZBA PAMIĘCI MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Instytut Radowy w dniu otwarcia

Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie,
mieszczące się w dawnym mieszkaniu siostry Marii – dr Bronisławy Dłuskiej, uprzejmie informuje, że
przy ul. Wawelskiej 15 mieści się sala edukacyjna,
która jest drugim, po Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Freta 16, miejscem związanym
z polską noblistką. Zatrzymała się ona w nim podczas pobytu w Warszawie w roku 1932, kiedy to
otworzono, zbudowany z jej inicjatywy, Instytut Radowy. W siedzibie Towarzystwa zwiedzać można:
kilka oryginalnych pomieszczeń dawnego Instytutu Radowego, salę edukacyjną (mieszczącą
wystawy tymczasowe, w której wyświetlane są
filmy video biograficzne i o promieniotwórczości),
pomnik Marii Skłodowskiej-Curie dłuta Ludwiki
Kraskowskiej-Nitschowej z roku 1935, park.
dr Wojciech Bulski
Prezes Towarzystwa

pomnik Marii Skłodowskiej-Curie

Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Wawelska 15, 02-061 Warszawa
tel. (0 22) 570 91 40, 570 91 42
zwiedzanie: od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00-15.00 po uprzednim
zgłoszeniu telefonicznym, tel. (0 22) 570 91 40
sala otwarta dla zwiedzających bez przewodnika
we wtorki i czwartki w godz. 12.30-14.30

Wydział Spraw Społecznych
i Zdrowia Urzędu Dzielnicy
Ochota m.st. Warszawy
oraz TPD OCHOTA
zapraszają na
konsultacje psychologiczne
dot. problemów
wychowawczych,
małżeńskich i rodzinnych.
Zapraszamy mieszkańców Ochoty: rodziców, małżonków, dorosłych członków rodzin, którzy:
– przeżywają trudności wychowawcze
ze swoimi dziećmi,
– chcą nawiązać z dziećmi lepszy kontakt,
– nie są zadowoleni z sytuacji w swojej
rodzinie,
– przeżywają trudności w swoich
związkach,
– są w sytuacji rozstania/rozwodu –
mają trudności z radzeniem sobie
z emocjami związanymi z rozstaniem
lub/i potrzebują wsparcia w chronieniu
dzieci przed skutkami rozstania.
początek konsultacji: 11 marca 2009
każda środa od 17.00 do 19.00
Świetlica TPD, ul. Częstochowska 11/15
wejście od pl. Baśniowego
zapisy: osobiście lub telefonicznie
w świetlicy, tel: (0 22) 822 97 83
w godzinach 13.00-18.00
konsultacje nieodpłatne

finansowanie: Miasto Stołeczne Warszawa,
Dzielnica Ochota

APEL DO MIESZKAŃCÓW NIE TYLKO OCHOTY

Fundacja „Fotografia dla Przyszłości” w związku ze zbliżająca się 70. rocznicą rozpoczęcia II Wojny Światowej, apeluje o udostępnienie fotografii z lat 1939-1945 wykonanych na terenie Ochoty i terenach przyległych, obrazujących w szerokim zakresie:
życie mieszkańców, obronę stolicy, okres okupacji i zniszczenia.

Fotografie wykorzystane będą do zbiorów historycznych dla przyszłych pokoleń, po dokonaniu reprodukcji (fotografie nie
będą zatrzymywane) bezpośrednio u właściciela lub podczas Mironaliów na ul. Tarczyńskiej, 21 czerwca 2009 r. w godz.
10.00-18.00.
Informacje o zbiorach w albumach rodzinnych można przekazać tel. (0 22) 825 29 40 lub 601 763 705, e-mail: fotomc@interia.pl,
Placówka Kultury Fotograficznej FdP ul. Mokotowska 9, 00-640 Warszawa w celu uzgodnienia miejsca i czasu udostępnienia
zbiorów w celu wykonania reprodukcji.
Posiadacze fotografii, proszeni są o ewentualne podanie informacji dotyczących przedstawionych zbiorów, danych autora fotografii, właściciela, okoliczności wykonania itp. które będą zamieszczane przy opracowaniach wystawowych i publikacjach.
Będziemy wdzięczni za udział w naszym działaniu, aby zachować ślady przeszłości dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Prezes Fundacji „Fotografia dla Przyszłości”
Mieczysław Cybulski
artysta fotografik
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sylwetki miesiąca
W ubiegłym miesiącu na łamach „Ochotnika” drukowaliśmy mapę Starej Ochoty – nietypową, bo emocjonalną, tworzoną
przez mieszkańców naszej dzielnicy. Inicjatorkami powstania projektu były Marta Trakul z Fundacji na rzecz Kobiet „Ja Kobieta” i Magda Konstantynowicz, współwłaścicielka ochockiej kawiarni Filtry Cafe.

MAPY OCHOTY

Opowiada Marta Trakul, animatorka kultury.
Zależało mi na eksperymencie, który łączyłby mieszkańców i mocniej wiązał ich
z dzielnicą. Projekt miał założenie międzypokoleniowe. Trochę się tego obawiałam, ponieważ nie lubię sytuacji, w których na siłę łączy się pokolenia – bywa, że
takie sytuacje wręcz pogłębiają nieporozumienia. Ale przy Mapie Ochoty wytworzyła się najfajniejsza grupa, z jaką kiedykolwiek współpracowałam, coś niesamowitego się między uczestnikami tego projektu zadziało, zaangażowali się bardziej
niż ich o to prosiłam, sami wychodzili z różnymi propozycjami. Grupa była bardzo
zróżnicowana, były w niej panie, które od pokoleń mieszkają na Ochocie i była
dziewczyna, która mieszka dopiero pół roku, czuła się z tego powodu nieswojo
i chciała poznać miejsce i ludzi. Były osoby, które od lat chciały mieszkać na Ochocie i im się to w końcu udało. I był też obcokrajowiec – Mladen, który jest Bułgarem
idealnie mówiącym po polsku, chociaż nie mieszka w Polsce długo. Od niedawna
zakotwiczył się na Ochocie. Teraz mówi, że to jest jego miejsce.

Na początku spotykaliśmy się w kawiarni, później odbyły się warsztaty, a na końcu zrobiliśmy sobie spacer. Na warsztatach
rysowaliśmy ścieżki spacerów. Trasy wytyczane przez uczestników pokrywały się i przeważnie wiodły po tej starej fajnej Ochocie. Na spacerze, wielu osobom zależało na pokazaniu ciekawych historycznie miejsc. Ale nie tylko – Mladen pokazał nam
dom na ulicy Solariego, który go fascynuje – tajemniczy, zarośnięty dzikim winem, Emilia – drzewo, na którym spędziła dzieciństwo, Marta – swoje podwórko, które chce według własnego pomysłu zrewitalizować. Plac Narutowicza okazał się jednym
z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym, dla wszystkich uczestników miejscem, ale zimnym i źle zagospodarowanym.
Mój projekt zakładał, że nowa mapa ma służyć zarówno mieszkańcom, jak i urzędnikom. Wiem, że Urząd Dzielnicy Ochoty
ogłosił niedawno konkurs na animację placu Narutowicza. To jest trudna przestrzeń do działań kulturalnych, bo tam jest głośno, ale dobrze, że coś się będzie wreszcie działo! Ja dzięki temu projektowi bardzo się zżyłam z Ochotą. Sama mieszkam na
Żoliborzu, który jest miły, ładny, ale jednocześnie zbyt ekskluzywny. Ochota ma również, podobnie jak Żoliborz, dobre tradycje
inteligenckie, ale jednocześnie sprawia wrażenie dzielnicy żywej i otwartej.

MAREK EJSMOND-ŚLUSARCZYK

„najpiękniejszy jest przedmiot, którego nie ma”
(Zbigniew Herbert „Studium przedmiotu”)

Nowy, monochromatyczny cykl obrazów Marka Ejsmonda-Ślusarczyka, utrzymany w nieprzedstawiającej konwencji, nosi
przewrotny tytuł „Studium przedmiotu”. Na kilkunastu płótnach malowanych w szaro-srebrnej tonacji nawiązującej kolorystyką do pracownianego wnętrza i jego otoczenia, pojawiają się wątki charakterystyczne dla wcześniejszych prac artysty.
Elementy kosmiczno-abstrakcyjnych kompozycji tym razem poddane malarskiej korekcie i kadrowaniu. Przy użyciu jednolitego koloru autor „wycina” w nich „okna” na swoją artystyczną rzeczywistość. Własne działania poddaje rewizji i malarskiej
refleksji. Zamalowuje fragmenty płócien tworząc swoiste obrazy w obrazie. Dla podkreślenia ekspresji zapisu zaczyna również
je nakłuwać i przecinać. Na mniejszych, bardziej „poręcznych“ formatowo pracach pojawiają się powiększone detale z dotychczasowej twórczości. [...]
W świeżo namalowanych pracach pojawiają się fakturologiczne eksperymenty z pogranicza malarstwa materii (pogrubiona
faktura, przylepione elementy niemalarskie, ślady cięcia płótna) służące przede wszystkim wzmocnieniu ich wymowy. To
często studia jednej barwy zamykanej w różnych formach, tonacjach, natężeniach i oświetleniach. Są wśród nich zarówno
abstrakcje będące zapisem „powidoków” pejzaży, jak również przedmiotów o nieregularnych, wielopalczastych lub eliptycznych kształtach. [...]
Twórczość Marka Ejsmonda-Ślusarczyka jest jedyna w swoim rodzaju. Pomimo przywiązania do języka abstrakcji, za każdym
razem zaskakuje i nie pozwala się sobą znudzić. Zachwyca przestrzennością kompozycji, zapisem abstrakcyjnych wizji budowanych w oparciu o własne wrażenia czerpane ze wspomnień, zainteresowań, literatury, obserwacji natury i najbliższego
środowiska. Uspokaja i zniewala wysmakowanymi monochromatycznymi tonacjami barw oraz użyciem prostych środków.
Obrazy Marka istnieją zarówno jako autonomiczne obiekty, jak również jako spójny zapis jego drogi twórczej. Drogi niezwykle
poetyckiej – ku abstrakcji kontemplacyjnej.
Magdalena Durda-Dmitruk
„Studium przedmiotu” – wystawa
Galeria Salon Sztuki 49, al. Jana Pawła II 49, Warszawa, www.salonsztuki49.pl
wystawę można oglądać do 12 kwietnia 2009 r.
Marek Ejsmond-Ślusarczyk (ur. 1974)
Studiował na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP. Dyplom w pracowni malarstwa sztalugowego prof. Wiesława Szamborskiego obronił w 2000 roku zdobywając wyróżnienie rektorskie. Równolegle do malarstwa sztalugowego zajmuje się pracą dydaktyczną w obrębie sztuk wizualnych. Współtworzy Pracownię 103
na warszawskiej Pradze. Jest pracownikiem Magazynu Sztuk, filii Ośrodka Kultury Ochoty.
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DK Rakowiec”
”

KADRY Z RAKOWCA. GRA W KAPSLE
– W FOTOGRAFIACH JANA CHOJNOWSKIEGO

Jan Chojnowski – fotografik, przez lata związany z DK „Rakowiec”, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, członek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami

III EDYCJA
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
SPACERKIEM PO OCHOCIE” – LUDZIE
Celem konkursu jest promocja aktywności i kreatywności oraz stworzenie możliwości zaprezentowania indywidualnej pracy twórczej.
Do udziału zapraszamy osoby związane z Klubami Seniora i organizacjami działającymi na
terenie dzielnicy Ochota.
Karty zgłoszeniowe oraz pełen regulamin
Konkursu do odebrania w Klubie Seniora
DK „Rakowiec” u pani Grażyny Rowińskiej. Osoby spoza Klubu mogą zadeklarować udział pod
tel. (0 22) 886 306 035.
autor i koordynator projektu: Grażyna Rowińska
***
Patronat nad konkursem sprawuje Jarosław Grzegrzółka – dyrektor DK „Rakowiec”.
DK „Rakowiec”
ul. Wiślicka 8
tel. (0 22) 823 66 72
www.rakowiec.art.pl
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Ochota

KRESOWE AŻURKI (4)
Pani Maria, wspominana poprzednio
jako „niezmiennik” towarzyszący życiu
naszego domu, urodzona pod znakiem Barana, który – jak lubiła powtarzać – „cechy
wodza ma, pioniera” bardzo do niej pasujące, opuściła już nas i ten świat w kilka dni
po swoich 90-tych urodzinach. Wydaje mi
się, że i w tej ostatniej sprawie dołożyła starań, aby wszystko było jak należy i wybrała
rocznicę śmierci Jana Pawła II.
Ale chociaż jej samej w domu na Filtrowej
nie ma, to dom ten można także uznawać
za „niezmiennik”, bo zawsze jest związany
z muzyką. Zaczęło się to już przed wojną:
rodzina Prokopowiczów, jak wiele innych,
przyjechała z Galicji do Warszawy budować II RP i wkrótce zamieszkała na nowo
wybudowanej Kolonii Staszica. Pan Marian,
dyrektor Departamentu Dróg Wodnych
w Ministerstwie Robót Publicznych, był

podobnie jak żona miłośnikiem muzyki.
On grał na skrzypcach i wiolonczeli, ona na
fortepianie, a gdy schodzili się przyjaciele
o podobnych zamiłowaniach i umiejętnościach odbywały się małe koncerty. Brał
w nich udział także mój dziadek (prof. Mieczysław Rybczyński opisany w „Ochotniku” nr 44 jako „hydrotechnik z Kolonii Staszica”), zaprzyjaźniony z p. Marianem od
czasów studiów na Politechnice Lwowskiej.
Mała Marysia przysłuchiwała się tym
koncertom i robiła to z prawdziwą przyjemnością, a muzyka towarzyszyła jej
przez całe długie życie. „Muzyka rozumiana nie tylko jako zjawisko akustyczne, lecz również występująca pod postacią zapisu nutowego, fonograficznego
czy audiowizualnego, a także związana
z nią informacja o utworze, o jego twórcy
i epoce, w której powstawał” – jak napisał
A. Spóz w artykule o Marii Prokopowicz
w dedykowanej jej Księdze Pamiątkowej
Sekcji Bibliotek Muzycznych wydanej
z okazji jubileuszu – 40-lecia utworzenia
Sekcji. Gry na fortepianie uczyła się pani
Maria najpierw u mamy, potem w konserwatorium. A potem… uczyła moją córkę.
Wojna wygnała nas wszystkich z Kolonii. Mojej rodzinie udało się ominąć
Pruszków, ale nie uniknęli tego obozu
(i następnych) Prokopowiczowie. Przeżyła tylko córka. Po powrocie udało się
jej doprowadzić do odbudowy spalonego domu i zachować w nim parter,
a potem kupić pianino i kontynuować muzykowanie. Mimo przeżyć wojennych nie

zmieniła swoich upodobań muzycznych
(moja mama nie mogła przez kilka lat słuchać ulubionego Beethovena) i zawsze była
wierna Brahmsowi. A jako prawdziwa melomanka chodziła na prawie wszystkie koncerty muzyki poważnej w Warszawie.
Muzyczna tradycja domu bardzo leżała pani Marii na sercu i rozważała
(także z nami jako swoimi przyjaciółmi,
choć z następnego pokolenia), jak rozporządzić swoją własnością, aby tę tradycję zachować. Pomysły były różne, ale
w końcu sprawy tak się szczęśliwie ułożyły, że obecni mieszkańcy kontynuują
zarówno tradycje muzyczno-biblioteczne, jak i muzykowanie. Pan Włodzimierz,
którego pani Maria wciągnęła do pracy
w Zakładzie Zbiorów Muzycznych BN gra
na wiolonczeli, a jego żona (Maria Ewa) na
fortepianie. Oboje są muzykologami. Podobnie jak rodzina Prokopowiczów, Maria
Ewa Sołtys przybyła do Warszawy z kresów – ze Lwowa. W zeszłym roku została
wydana (i nagrodzona jako debiut literacki sierpnia) jej książka „Tylko we Lwowie”
przedstawiająca sylwetki dziadka – Mieczysława i ojca – Adama. Ci znakomici muzycy,
kompozytorzy i animatorzy życia muzycznego Lwowa są nam prawie zupełnie nieznani, podobnie jak i wielu innych Polaków,
działających na terenach uznawanych przez
wiele lat jako oficjalnie nieistniejące.
I oby ta nieświadomość nie była niezmiennikiem naszej świadomości!
Anna Żurek

O CZYM SZUMIĄ FONTANNY
Przed II wojną światową, a może jeszcze
wcześniej włodarze stolicy widzieli Warszawę jako stołeczną aglomerację, gdzie
budowle będą harmonijnie współistniały
z enklawami zieleni, parkami, skwerami,
miejscami odpoczynku i zabawy, towarzyskich spotkań. Miało to służyć zerwaniu
z szarością miasta, a jego estetyzacja przerodzić się miała w rozbudowę już istniejących kompleksów ogrodowych, zadrzewienie ulic, ukwiecenie klombów i rabatów.
Ideę „miasta parku” pełnego zieleni, kwiatów, czystego powietrza zostawił nam
w spadku Stefan Starzyński, stąd Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, realizując ten
testament, od lat co rok organizuje konkurs
„Warszawa w kwiatach”, a ostatnio wystąpiło z ideą budowy-odbudowy fontann
i oczek wodnych, jako elementu architektury krajobrazu, miejsc relaksu i wypoczynku. Warszawiacy znają przecież kompleksy parkowo-wypoczynkowe, którym
towarzyszą fontanny, pamiętające czasy
II RP, jak i odbudowę stolicy. Dziś wiele z tych obiektów ma za sobą swój okres

świetności, wiele zostało zdewastowanych
i jedynie szpecą swoim wyglądem.
Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół
Warszawy, wraz ze swoimi dzielnicowymi
strukturami, powrócił do idei przywrócenia
stołecznym fontannom należnego im miejsca
w krajobrazie miasta oraz zwraca się z apelem do mieszkańców Warszawy o wskazanie
nowych lokalizacji, które dodałyby splendoru osiedlom, dzielnicom. Na Ochocie wielu
z nas pamięta fontannę „Pod skrzydłami”
u zbiegu ulic Grójeckiej i Dickensa,
dziś obiektu wymagającego rewitalizacji. Fontanna ta powstała pod koniec lat
60. XX wieku wraz z budową bloków
i pawilonów usługowo-handlowych. Ozdobą fontanny były dwa wzlatujące łabędzie,
dziś pozbawione głów, a także otoczenie będące miejscem odpoczynku i zabawy.
Władze Dzielnicy przychylne tej idei
myślą o odbudowie fontanny, której rewitalizacja pociągnie za sobą wydatek ok. 100
tys. złotych (przywrócenie jej zewnętrznej
świetności oraz odnowienie systemu wodociągów). Czy naszą dzielnicę stać na tę

i nowe fontanny? Zapewne tak, ale to zależy od naszej obywatelskiej aktywności,
troski o „naszą małą ojczyznę”, która nie
będzie jedynie sypialnią, ale także miejscem wypoczynku, zabawy, gdzie mała architektura: parki, fontanny, sadzawki będą
przyjazne mieszkańcom.
Na opinie Państwa oczekujemy pod adresem mailowym: bpo75@bpochota.waw.pl,
tpwsekretarz@hotmail.com.
Ryszard Bandosz
Towarzystwo Przyjaciół Ochoty
Oddz. TPW

Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy zwrócił się z apelem do władz samorządowych stolicy o zinwentaryzowanie już istniejących i zaproponowanie
nowych lokalizacji fontann. Zdaniem TPW w Warszawie powinno funkcjonować ok. 30 takich obiektów jako spełnienie idei Stefana Starzyńskiego „Zielone Miasto”.
W czerwcu br. warszawiacy będą mogli oglądać wystawę fotograficzną „Stare i nowe fontanny w krajobrazie Stolicy”.
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UWAGA, UWAGA!
MATURA OCHOCKA ZBLIŻA SIĘ WIELKIMI KROKAMI!
Miłośników Ochoty zapraszamy do udziału w wielkim egzaminie wiedzy o naszej dzielnicy. Egzamin będzie miał formę testową. Pytania autorstwa m.in.
Jarosława Zielińskiego i Sylwii Chutnik będą dotyczyły historii, architektury i innych ciekawostek związanych z Ochotą. Wierni czytelnicy „Ochotnika” i stali
bywalcy „Ochockich Spotkań Historycznych” będą mieli ułatwione zadanie,
ale zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tej zabawie. Uroczysty finał
odbędzie się podczas czerwcowego festynu na Szczęśliwicach.
Udział w egzaminie może wziąć każda pełnoletnia osoba, która do 15 maja
2009 wpisze się na listę egzaminacyjną w Centrum Artystycznym „Radomska 13”.
Szczegółowy regulamin konkursu i lista polecanych lektur dostępne na życzenie
w sekretariacie Centrum Artystycznego „Radomska 13”. Zapisać można się osobiście lub pod nr (0 22) 823 37 56 w dni powszednie w godz. 10.00-18.00.
„Ochocka Matura”
30 maja (sobota), godz. 10.00
więcej informacji w majowym numerze „Ochotnika”
koordynator projektu: Gabriela Gab, gabriela.gab@oko.com.pl

WEEKEND Z… HUMOREM
Przed nami trzeci „Weekend z...”, projekt tylko dla dorosłych, obejmujący weekendowe różne programy artystyczne, np.: koncerty, spotkania, wystawy, projekcje filmowe, warsztaty, konkursy. Podczas kwietniowego „Weekendu z...” zostaną
zaprezentowane Państwu różne formy współczesnego polskiego humoru.
W programie:
24 kwietnia 2009 (piątek) – „Gwiazdy w siodle i kabarecie” – wystawa karykatur Jacka Frankowskiego; autorski program kabaretowy Magdy Mleczak,
25 kwietnia 2009 (sobota) – przesłuchania konkursowe i koncert laureatów
II edycji konkursu satyrycznego „O Laur Warszawskiej PALMY” pod przewodnictwem Krzysztofa Jaślara, występ bydgoskiego kabaretu OKO,
26 kwietnia 2009 (niedziela) – występ kabaretu MADE IN CHINA; projekcja „Od
wschodu do zachodu słońca” – filmu Marcina Króla oraz garść szortów filmów
komediowych wytwórni A’YoY.
„Weekend z… humorem”
24-26 kwietnia 2009 r.
DK „Rakowiec” ul. Wiślicka 8, wstęp 10 zł

TRADYCJA PO POLSKU
„Oj zagraj, że mi do ucha / I nie patrzaj, żem koniucha
Siwa owca, koń cisawy / Nie masz ziemi nad Kujawy…”
Zapraszamy do wspólnej podróży po Kujawach. W niedzielę, 26 kwietnia
w Centrum Artystycznym „Radomska 13” goście z Kujaw opowiedzą o zwyczajach, zaproszą do tańca i wspólnej zabawy oraz na warsztaty rękodzielnicze.
Gościem specjalnym kwietniowej „Tradycji po polsku” będzie Zespół Pieśni
i Tańca „Kujawy” z Włocławka, członek Międzynarodowej Sekcji ds. Festiwali
i Sztuki Ludowej CIOFF, który wielokrotnie prezentował rodzimy folklor poza
granicami kraju. Występował m.in.: we Francji, Anglii, Włoszech, Szwecji, Hiszpanii, Rosji, na Białorusi, Słowacji i Węgrzech. Serdecznie zapraszamy.
26 kwietnia 2009 r. (sobota), godz. 12.30
„Kujawy”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21, www.radomska13.art.pl
wstęp wolny

FESTIWAL WYROBÓW WIELKANOCNYCH
Centrum Artystyczne „Radomska 13” zaprasza na Festiwal Wyrobów Wielkanocnych połączony z kiermaszem smakołyków staropolskiej kuchni i wyrobów rękodzieła artystycznego. Podczas spotkania nie zabraknie pomysłów
na przygotowanie palmy, dekoracji święconki i aranżacji świątecznego stołu.
W programie także degustacja potraw.
5 kwietnia 2009 r. (niedziela), godz. 12.30
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21, wstęp wolny
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WARSZTATY Z KRETEM
Centrum Artystyczne „Radomska 13” wraz
z PGJ Crew zapraszają młodzież i dorosłych 25 kwietnia o godz. 16.30 na warsztaty z b-boyem Kretem.
25 kwietnia 2009 r. (sobota)
godz. 16.30-18.00
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
zapisy: pgjlab@pgjlab.com
(w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy)
lub w Centrum Artystycznym „Radomska 13”
przy ulicy Radomskiej 13/21, wejście C
o przyjęciu na warsztaty decyduje
data wpłaty za warsztaty
liczba miejsc ograniczona
organizator zastrzega sobie prawo
do odwołania warsztatów w przypadku małej liczby zgłoszeń
koszt warsztatów: 30 zł

WIANEK ROZMAITOŚCI
Jeśli poszukujesz nowej dekoracji Twojego
mieszkania, wielkanocnego stołu, chcesz,
aby było to coś wyjątkowego i wiosennego – mamy dla Ciebie propozycję. Zapraszamy na twórcze warsztaty artystycznego
układania kompozycji kwiatowych, gdzie
w miłej atmosferze mistrzynie florystyki –
Ewa Kossakowska i Magdalena Pacholak
pokażą, jak stworzyć coś wyjątkowego
i dekoracyjnego.
4 kwietnia 2009 r. (sobota)
godz. 10.00-15.00
„Pachnące Święta”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
koszt warsztatów: 50 zł (materiały wliczone w cenę warsztatów)
zapisy: tel. (0 22) 823 37 56 lub w placówce; liczba miejsc ograniczona

MINMAKS 2009
Tegoroczny, jubileuszowy XV Mazowiecki
Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Grup
Teatralnych „Minimaks”, organizowany przez
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, odbędzie się w dniach 16-19 kwietnia.
Po raz kolejny skorzystamy z gościny Domu
Kultury „Rakowiec” mieszczącego się przy
ul. Wiślickiej 8, by w prawdziwie teatralnych
warunkach obejrzeć sceniczne prezentacje
małych i dużych uczestników przeglądu. Na
wszystkie spektakle wstęp wolny. Zapraszamy.
czwartek – klasy 0-3
piątek – klasy 4-6
sobota – gimnazja
niedziela (od godz.15.00) – licea i studenci

16-19 kwietnia 2009 r.
DK „Rakowiec”
ul. Wiślicka 8
wstęp wolny

Radomska 13”

”

GÓRALE W WARSZAWIE, czyli POSIADY NA OCHOCIE
Witojcie nasi oztomili!
21 lutego gościlimy na Radomskiej znanego zokopiańskiego architekta i jednego z najbardziej znanych artystów podchalańskich, Jana Karpiela-Bułeckę. W sposób barwny i niezwykle interesujący opowiedział on o budownictwie i architekturze
Skalnego Podhala, Orawy i Spisza, pokazując dawne i współczesne domy oraz detale architektoniczne. Jego kapela „Zokopiany” w składzie: Henryk Krzeptowski-Bohac, Tomasz Lassak-Helios oraz Stanisław Maciata, zachwyciła porywającą muzyką
i śpiewem góralskim, a członkowie zespołu „Zbójnicek” z Zębu (Tomasz Słodyczka, Marta Sowińska i Dominika Krzysiak), zaprezentowali wspaniały śpiew i tańce góralskie. Posiady zaszczyciła swoją obecnością znakomita czeska scenarzystka Emilia
Mira Haviarova oraz znani aktorzy rodem z Podhala, Stanisław Zatoka i Stanisław Jaskułka oraz wielu innych znamienitych
gości, miłośników Tatr. Posiady zakończyły się poczęstunkiem w postaci prawdziwych góralskich moskali i oscypków, które
przyjechały „spod samiućkik Tater”, podarowane przez karczmę „Szymkówka” z Głodówki, a goście mieli okazję do obejrzenia wystawy prac Jana Karpiela-Bułecki pt. „Moje prawie syćko”.
W kwietniu, w ramach spotkania o gwarze podhalańskiej zapraszamy na góralskie przedstawienie teatralne pt. „Piekielnica”
w reżyserii Józefa Pitonia. Jest to komedia satyryczna Juliana Reimschussela, poety, autora pierwszej autentycznej opery góralskiej „Jadwisia spod Regli” oraz wielu utworów osadzonych w realiach Podhala. W spektaklu wezmą udział członkowie Związku
Podhalan i goście oraz zespół regionalny im. Bartusia Obrochty z Zakopanego.
W kwietniu zapraszamy również do naszego Centrum na wystawę fotografii pt. „Tatry wczoraj i dziś – pół wieku ochrony”,
przygotowaną przez naszego partnera, Tatrzański Park Narodowy. Zdjęcia ułożone parami, przedstawiają przyrodę tatrzańską sprzed pół wieku oraz stan obecny tych samych miejsc. Wystawa czynna od 1 do 30 kwietnia, od poniedziałku do piątku,
w godz.10.00-17.00.
Pytomy piyknie, przyjdźcie ku nom!
Wioletta Obuchowska
18 kwietnia 2009 r. (sobota), godz.18.00
„Gwara podhalańska”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
tel. (0 22) 823 37 56, www.radomska13.art.pl
wstęp wolny
PS Gorąco dziękujemy p. Teresie Łukaszczyk-Piorunek i Wojciechowi Duczmalowi za pomoc w przygotowaniu styczniowego i lutowego spotkania.

EUROPEJSKA AKADEMIA TAŃCA – NOWE ZAJĘCIA
KLUB XL

TANIEC WSPÓŁCZESNY
EAT zaprasza na zajęcia z tańca współczesnego, które poprowadzi Aleksandra
Bożek-Muszyńska.
poniedziałki, godz. 19.30-21.00
EAT w Centrum Artystycznym
„Radomska 13”
ul. Radomska 13/21, wejście C
zapisy: tel. (0 22) 659 43 79, 823 37 56

EAT serdecznie zaprasza na zajęcia Klubu
XL. Są to zajęcia dla pań, podczas których uczestniczki spalą zbędną tkankę
tłuszczową, poprawią kondycję, wzmocnią mięśnie i stawy, dotlenią organizm,
poprawią ciśnienie, nie dopuszczą do
powstania cellulitu. Zajęcia oprócz ćwiczeń gimnastycznych obejmują również
plan dietetyczny.
wtorki, godz. 19.30-21.00
EAT w Centrum Artystycznym
„Radomska 13”
ul. Radomska 13/21, wejście C
zapisy: tel. (0 22) 659 43 79, 823 37 56
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MODERN JAZZ
Europejska Akademia Tańca serdecznie zaprasza na zajęcia taneczne, które
poprowadzi Artur Iracki. Modern Jazz to
taniec uwalniający skryte emocje zarówno pozytywne, jak i negatywne. Układ
choreograficzny jest kompozycją naturalnych ruchów z podstawami tańca klasycznego i dowolnych elementów zapożyczonych od innych stylów tanecznych.
Zajęcia te rozwijają umiejętności koordynacji poszczególnych części ciała oraz
zwiększają jego elastyczność.
środy, godz. 20.00-21.30
EAT w Centrum Artystycznym „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, wejście C
zapisy: tel. (0 22) 659 43 79, 823 37 56
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DZIEJE WARSZAWY
Klub Seniora „Baśniowa” – filia
OKO zaprasza na spotkania poświęcone dziejom Warszawy.
Spotkania, wzbogacone środkami audiowizualnymi, prowadzi doświadczony przewodnik
warszawski Piotr Skoneczny.
Czekamy na wszystkich, którzy pragną pogłębić wiedzę
o naszej stolicy, podzielić się
własną oraz wyruszyć na wycieczki do miejsc ważnych
i ciekawych, często Warszawiakom nieznanych.
Klub Seniora „Basniowa”
ul. Chotomowska 8
tel. (0 22) 823 02 19

WYGRAJ Z CZASEM
16 marca odbyło się w Klubie Osiedlowym SURMA kolejne spotkanie z cyklu „Wygraj z czasem”, prowadzone przez naszą nową wolontariuszkę – panią Annę, która jest farmaceutką. Korzystając ze swojej wiedzy i wolnego czasu, przygotowuje
dla naszych mieszkańców wykłady na temat zdrowia, jego ochrony i leczenia
przeróżnych dolegliwości. Robi to w sposób ciekawy, żartobliwy, chętnie dzieli
się ciekawostkami z zakresu medycyny i ujawnia przed nami tajniki leczniczych
właściwości ziół, czy składników naszego codziennego odżywiania.
Sezon wiosenny rozpoczął dwuczęściowy program „Suplementy diety”. W marcu licznie zebrani słuchacze poznali bliżej wiadomości o ziołach i ich działaniu.
W kwietniu kolejne spotkanie – tym razem o profilaktycznym zastosowaniu suplementów diety. Jeżeli interesujecie się Państwo swoim zdrowiem, medycznymi nowinkami, a może chcielibyście również podzielić się swoją wiedzą, to zapraszamy
serdecznie w poniedziałek, 27 kwietnia o godz. 17.00. Wstęp wolny.
Agnieszka Matan
Klub Osiedlowy SURMA
27 kwietnia 2009 r. (poniedziałek), godz. 17.00
Klub Osiedlowy SURMA
ul. Białobrzeska 17, tel. (0 22) 823 04 32, surma@oko.com.pl
wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona
fot. Paulina Borzecka

Sekcja literacka Dzielnicowego Klubu Seniora
„Ochota” ma zaszczyt zaprezentować Czytelnikom „Ochotnika” wiersz następnego twórcy,
kształcącego swój warsztat pod czujnym okiem
Stefana Jurkowskiego – Antoniny Marcinkiewicz, piszącej wiersze, monologi, fraszki, limeryki nagradzanej w wielu konkursach literackich.

Wspomnienie
Byłeś
wakacyjnym darem losu
aktorem i widzem
w moim teatrze
Nauczyłeś mnie
słuchać rozmowy gwiazd
nad czarną tonią morza
i koncertów syren
granych na bursztynowych
harfach nocą
Maleją czcionki
którymi zapisywałam Cię
w moim sercu
Zanikają wspomnienia.
Antonina Marcinkiewicz
/luty 2009 r./

KĄCIK UZDOLNIONYCH
autorka: Joanna Zając (24 lata),
uczestniczka zajęć „Warsztaty Edukacji Twórczej dla Młodzieży” prowadzonych w Magazynie Sztuk, instruktor: Marta Rutkowska.
Odkąd pamiętam ciągnęło mnie do
papieru, kredek, flamastrów, nożyczek
i wszystkiego, co pozwala na tworzenie.
Przez wiele lat chodziłam na zajęcia
plastyczne, najpierw w Pałacu Młodzieży, potem zaczęła się moja przygoda
z fotografią, obecnie rozwijam swoje
umiejętności w Magazynie Sztuk, a domowy skład prac coraz bardziej pęka
w szwach. Nie związałam swojej edukacji ze sztuką, choć wciąż tkwi we mnie
chęć powiązania mojego życia z szeroko pojętą twórczością artystyczną.
Joanna Ewa Zając

UWAGA!
Konkurs fotograficzny dla wszystkich rodziców
– szczegóły na www.magazynsztuk.pl
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Magazyn Sztuk
Od Redakcji: poniżej publikujemy obszerne fragmenty gawędy Franciszka Starowieyskiego, którą zanotowała p. Maria Dziedzic, dziennikarka, wieloletnia przyjaciółka rodziny Starowieyskich, uczestniczka zajęć w Magazynie Sztuk. Cały tekst znajduje
na stronie Magazynu Sztuk – www.magazynsztuk.pl.
Byłem dotąd przekonany, że żyjemy
w Europie grecko-rzymskiej – jej kultura
cały czas towarzyszyła współczesności,
żyła w architekturze, w nazewnictwie,
w terminologii naukowej. Do dziś mnożymy po grecku, dzielimy po łacinie, choć
mało kto uświadamia to sobie mówiąc
„kilo-gramy” czy „mili-metry”. I ta grecko-rzymska Europa skończyła się nagle,
w jednym niemal dniu 1963 roku. To
wszystko, w porównaniu do dwustu lat
konania imperium rzymskiego, stało się
niemal jednego dnia – nie do uwierzenia, że można na przestrzeni dwu i pół
tysiąca lat naszej cywilizacji wskazać
tak dokładną datę! W tym właśnie roku,
w większości europejskich szkół zniesiono
naukę łaciny. Poprawiacz ładu bożego
na ziemi, Jan XXIII zlikwidował łacińską
mszę, na zachodzie w Klagenfurcie zbudowano w tym stylu ostatnie aedificium,
nawet w ówczesnym Związku Radzieckim z powodu braku pieniędzy przestano wznosić klasycystyczne budowle,
a królowa sztuki – architektura, za sprawą Le Corbusiera spadła z piedestału
wizji i marzeń na podłogę technologii
i funkcji. Hitler wymordował dwadzieścia
pięć milionów ludzi, Stalin osiemdziesiąt,
a Le Corbusier wypędził z miłych uliczek
i słodkich domków dwa miliardy ludzi do
swoich „jednostek mieszkaniowych“!
[...] W cywilizacji, która jest czymś niesłychanie skomplikowanym i delikatnym,
najważniejszą sprawą jest kontynuacja.
Kontynuację tworzyły pokolenia, rodziny

zaś dynastie – niekoniecznie cesarskie
czy królewskie – zwykłe rodziny szlacheckie mające kilkusetletnią pamięć kształtowały tę bardzo mocną i bardzo trwałą tkankę cywilizacyjną, a długie panowania cesarskie czy królewskie zapewniały w czasie kilkudziesięciu lat swojej
władzy i rozkwit, i trwanie tej cywilizacji.
To nie politycy, a Ludwik XIV, zniszczoną
wojnami religijnymi Francję doprowadził
do wspaniałości i rozkwitu, to Franciszek
Józef, królowa Wiktoria, byli gwarantami
ciągłości europejskiej cywilizacji. Polityk,
wybrany wtedy z woli ludu, musiał nauczyć się pokory, stania na baczność
za tronem choćby czternastoletniego
gówniarza, musiał zdawać sobie sprawę, że to nie on jest pierwszym, ale dynastia dająca gwarancje kontynuacji.
Dlatego Kościół przez dwa tysiące lat
był najbardziej, aż do przesady, aż do
śmieszności, konserwatywną instytucją,
co wielu intelektualistów uważało za
hańbę. Musiało tak być, żeby kontynuacja nie uległa zerwaniu.
Mówię o tym w pewnym poczuciu wyższości w stosunku do przywódców Europy zarówno Wschodu, jak i Zachodu,
wyższości świadomości człowieka kontynuacji, który rozumie, który wie, że jedną jedyną rzeczą, jaka łączy Europę od
Uralu po Lizbonę, od Narwiku po Sycylię,
jest chrześcijaństwo, a który ze zdumieniem zauważył, że żadne oficjalne uroczystości europejskie nie zaczynają się
nabożeństwem... Tego zeświecczenia
Europy najbardziej się
boję. Religia jest jedną
z podstawowych rzeczy,
której lud, szeroko pojęty, potrzebuje. Zabranie
ludowi religii przez świecki racjonalizm jest jedną
z największych zbrodni
przeciwko ludzkości. Jakież było bowiem w końcu XIX wieku zadufanie
w naukę, w racjonalizm!
Miał to być złoty wiek
i wydawało się, że
wszystko go zapowiada. Mam taką śmieszną
kartkę pocztową anno
1900: pracowicie, na
czternastu kamieniach,
w czternastu kolorach
wypunktowana – cóż
to była za potworna
robota! – i na tej kartce
widać wózek zaprzężony w bernardyna, bernardyn ma złotą uprząż,
wózek jest cały opleciony różami, a na tym wóz-
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ku jadą cudowne, różowe, roześmiane,
jasnowłose dzieci. A nad nimi niebo, tak
niebieskie, jakiego nigdy żadnemu malarzowi nie udało się zrobić. To był ten
wóz szczęścia, którym dzieci początku
dwudziestego wieku wjeżdżały w nowe
stulecie. Stulecie szczęścia dla ludu!
Wtedy właśnie gdzieś, ktoś, coś przekroczył, nie potrafiono utrzymać dyscypliny
dawnego porządku – w tym złotym wieku nadeszły dwie wielkie wojny. Kiedy
patrzyłem na fakty, które do nich doprowadziły zobaczyłem tam najwięcej
tzw. wichrzycieli, dla których do tej pory
nie było miejsca w historii, rewolucjonistów najróżniejszych rodzajów, anarchistów, terrorystów. A przeciwko podłemu terroryście, który zabija arcyksięcia,
w tamtym świecie i w tamtym czasie
mógł wystąpić tylko... kodeks honorowy! Mamy tu największe spięcie, jakie
w ogóle może istnieć! Pierwsza wojna
była mieszaniną złości, nienawiści i resztek dziesiątków różnych kodeksów honorowych... Druga wojna była już właściwie tylko produktem rewolucyjnych
podżegaczy: zarówno Hitler, jak i Stalin
byli rewolucjonistami, despotami, którzy
postanowili wymyślić porządek świata,
jego ustrój od nowa. Jeżeli przyjąć, że
wymyślanie tego nowego porządku,
ustroju rozpoczęto we Francji w 90-tych
latach XVIII w. to ograniczono się wtedy do zegarów decymalnych, a policje uzbrajano w miecze rzymskie, żeby
upodobnić się do republiki rzymskiej.
Wtedy była to jedynie walka o formę
rozgrywana symbolami. Owszem, krew
się polała, naukowcy powprowadzali cały szereg praw, pozwolono Ledou
budować architekturę rewolucyjną, ale
ten cały okres terroru, to jest raptem
dwa tysiące straconych na gilotynie
osób – mniej niż w tej chwili ginie w ciągu
roku w wypadkach samochodowych.
Postęp ma swoją określoną szybkość,
ludzie muszą do niego dojrzewać i absolutnie nie zależy to od wykształcenia.
W XIX w., lud, który rewolucja francuska
wprowadziła na scenę musiał dojrzeć
do tego, żeby móc pełnić jakiekolwiek
funkcje. Człowiek z ludu, znikąd, przy
całej swojej prywatnej mądrości robi
i będzie robił błędy niezależnie od ilości
posiadanych doktoratów.
Tak wielu rzeczy brakuje mi w tej neobarbarzyńskiej Europie – przede wszystkim pojęcia świętości ziemi; teraz, gdy
w wielu krajach ziemia nie jest już nawet zastawem bankowym. Brakuje mi
ceremonii jedzenia, wielkich kanonów
estetycznych, heraldyki, nieszporów sycylijskich... Brakuje okrzyku – „Harmonio,
jesteś mą słodyczą!“
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powieść

Długie, gorące lato

Artur Rafał Skowroński

„Szarpanina
pod kinem”
Dziadek po rozmowie z Weroniką długo nie mógł do siebie dojść. Wciąż wpatrywał się w stare zdjęcie, które od niej dostał.
Wreszcie wstał, zebrał inne dokumenty, które dziewczyna miała ze sobą i powiedział:
– Dobrze, przejrzę to na spokojnie
w domu i Paweł się z panią skontaktuje.
Pożegnaliśmy się i odprowadziłem dziadka do przystanku przy Grójeckiej. Weronika
poszła w stronę Opaczewskiej. Uśmiechnęła
się jeszcze do nas. Pamiętam, że słońce odbiło
się na moment migotliwym refleksem w jej
włosach. Zmrużyła oczy i zasłoniła je przed
silnym promieniem. W tej jednej chwili, stojąc
na krawędzi chodnika, wyglądała jak dziewczyna z moich snów. Choć nie potrafiłem nazwać tego dziwnego uścisku w żołądku, teraz
wiem, że wtedy się w niej zakochałem.
Dziadek nie odzywał się przez kilka dni.
Wreszcie w piątek, gdy już zaczynałem tracić
nadzieję, zadzwonił. Mieliśmy się spotkać za
dwie godziny przed kawiarenką na Glogera.
Postanowiłem zjawić się trochę wcześniej.
Wysiadłem na przystanku przy Wawelskiej
i powolnym krokiem poszedłem w stronę
placu Narutowicza. Mimo iż zagadka z przeszłości pobudzała moją wyobraźnię, w żaden
sposób nie mogłem przestać myśleć o Weronice. Nie miałem najmniejszych wątpliwości,
że od tej pory Cafe Pickwick będzie mi się już
zawsze z nią kojarzyć. Z naszym pierwszym
spotkaniem. Już miałem skręcić w Mochnackiego, gdy nagle ktoś chwycił mnie za ramię.
– Paweł! – usłyszałem głos dziadka – Mało
na mnie nie wpadłeś. O czym ty myślisz?
– Ja? Ale właściwie, to… A ty, co tu robisz?
Umówiliśmy się przecież przed kawiarnią.
– Wyszedłem popatrzeć na tę kamienicę.
Wiele się tu zmieniło.
– Na pewno.
– Wiedziałeś, że w tej kamienicy mieszkali kiedyś profesorowie z Wszechnicy, takiej
przedwojennej prywatnej szkoły? Podobnie
jak teraz z okien sutereny widać było wylot
Kaliskiej. Tylko że w tamtych czasach, jeszcze przed wojną, znajdowało się tam biuro
Monopolu Tytoniowego.
– Tu, na Kaliskiej?
– Tak, tak. A dalej, na tyłach, ciągnęły się
hale fabryki papierosów. Wyobraź sobie taką
scenę, sprzed wielu, wielu lat: stoimy tak jak
dziś, tylko że za plecami wznosi się nam
budynek Spółdzielni Mieszkaniowej Profesorów Wolnej Wszechnicy. Niegdyś był wyłożony szarą cementową cegłą i zwieńczony
kolorową attyką. Z przodu znajdowały się
dwa maleńkie dziedzińce, a pośrodku biegła
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linia ogromnych okien oświetlających klatkę
schodową. Widzisz to? To była piękna kamienica, podobna do ekspresjonistycznych
budynków wznoszonych wówczas w Berlinie. Niestety spłonęła podczas powstania
w tysiąc dziewięćset czterdziestym czwartym.
Pokiwałem głową.
– Dochodzi siódma rano – snuł swoją
opowieść dalej – nagle rozlega się donośny
gwizd syreny fabrycznej. Robotnicy kłębią
się przed stalową bramą zakładów tytoniowych. Rozmawiają półgłosem, śmieją się,
pogwizdują, pokasłują. Chwilę po siódmej
gwar ucicha, Kaliska pustoszeje. Dopiero po
piętnastej donośny gwizd syreny oznajmia
koniec pracy. Stalowa brama rozwiera się
pod naporem tłumu robotników. Wylewają
się na ulicę, nieśpiesznie i gwarnie. Rozmawiają już głośniej, jakby dopiero teraz budzili się do życia. Niektórzy tlą papierosy,
śmieją się i przekrzykują. Nieliczni wskakują na strome schodki tramwajów, jednak
większość woli zaoszczędzić. Bilet kosztował wtedy dwadzieścia pięć groszy, a bułka
tylko cztery. Takie czasy. Widzisz to Paweł?
– Widzę, nawet słyszę ich głosy. Wielki
szary tłum.
Dziadek uśmiechnął się i poklepał mnie
po ramieniu. Potem zerknął na zegarek i powiedział:
– Dobra, za piętnaście minut masz z nią
spotkanie.
– Z kim?
– Z Weroniką. Czeka na ciebie pod Kinem
Ochota.
– A ty?
– Ja nie pójdę. Sam jej to przekażesz. Słuchaj. Przejrzałem te stare zapiski. Wiesiek
Atom wspominał coś o szukaniu w czwartym dołku na Pekinie. Prawda?
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– Tak, kompletny bezsens. To pewnie jakiś szyfr. Rozumiesz coś z tego?
– Widzisz te dwa długie budynki, które
ciągną się aż do samego kina?
– Te na rogu Wawelskiej i Grójeckiej?
– Są jeszcze przedwojenne, choć ich budowa nie została ukończona przed wojną
i całą okupację stały w stanie surowym. Puste
oczodoły mieszkań straszyły jednak czymś
więcej niż zwykłą ciemnością. To miejsce
upodobały sobie wszelkiej maści typy spod
ciemnej gwiazdy. Jako młode chłopaki baliśmy się ich jak diabli. W tamtych niespokojnych czasach mieszkali tam cyganie, nożownicy lub po prostu ci, którym lepiej nie
wchodzić w drogę. Wiesz, jak nazywaliśmy
to miejsce?
– Nie mam pojęcia?
– Pekin.
– A czwarty dołek?
– Tak mówiliśmy o piwnicach – dołki. No
dobra, idź już do niej i powtórz jej to wszystko. I pośpiesz się, dziewczyna nie powinna
czekać na chłopaka.
Uścisnęliśmy sobie dłonie i poszedłem
w stronę kina. W uszach wciąż dźwięczały
mi słowa dziadka o starej kamienicy i fabryce tytoniu z ulicy Kaliskiej. Myślałem też
o Weronice, o tym, że zaraz ją spotkam. Może,
gdy usłyszy wiadomość o Pekinie spojrzy na
mnie bardziej przychylnie? Przyśpieszyłem
kroku, by być tam przed nią. Wyłowić ją
z tłumu, jeszcze nim zdoła mnie dostrzec.
Gdy stanąłem przed charakterystycznym
okrągłym budynkiem Kina Ochota ogarnął
mnie niespodziewany smutek. Wiedziałem,
że kino powstało kilka lat po wojnie. Znałem
je już z opowieści brata, ale sam przecież też
miałem wiele wspomnień. Socrealistyczna
konstrukcja nie odpychała, miała w sobie

DK ”Rakowiec”
coś nierealnego. Jako mały chłopiec zawsze
wchodziłem tu z namaszczeniem, to miejsce
wydawało mi się wyjątkowe. Za każdym razem doświadczałem przedziwnej metamorfozy. Wchodząc, nigdy nie wiedziałem, co mnie
spotka. Wychodziłem odmieniony i przejęty
do granic możliwości. Chyba nic tak nie przygnębia, jak nieczynne kina. Mają w sobie coś
z nostalgii połamanych wiatraków.
– Paweł? – usłyszałem za plecami jej głos.
Odwróciłem się i ujrzałem rozczarowanie
w jej oczach.
– A gdzie twój dziadek? – spytała znów. –
Nie przyjdzie?
– Nie, nie mógł, ale mam dla ciebie wiadomość. Od niego.
– Uhm – chrząknęła nieudolnie udając
znudzenie. – To mów.
Wciągnąłem powietrze w płuca, nabierając wewnętrznego przekonania, że to jest
właśnie ten moment. Jeżeli chcę zrobić na
niej wrażenie, to jest to właśnie ten moment.

Już miałem wypowiedzieć magiczne słowa
o zagadce Pekinu, kupując jej uznanie, może
nawet podziw, gdy pojawiło się tych trzech.
Otoczyli nas ciasnym kręgiem. Zmrużone
oczy, pochylone czoła i ręce wciśnięte w kieszenie nie wróżyły niczego dobrego.
– Co jest gościu, zgubiłeś się? – spytał najwyższy, z długą grzywką, która opadała mu
niedbale na czoło.
Weronika schowała się za moimi plecami,
a ja straciłem resztki pewności siebie. Poczułem gryzącą suchość w gardle i nie mogłem
wykrztusić słowa. Czułem, jak ogarnia mnie
coraz większe przerażenie. Nigdy nie lubiłem się bić.
– Podoba ci się ta laseczka, co? – rzucił
krótko obcięty dryblas w pasiastej koszulce
polo.
Wyciągnąłem bezradnie ręce, tak jakbym
chciał ich powstrzymać. W tym samym momencie dryblas chwycił mnie za koszulę
i pchnął z całej siły. Przeleciałem przez mały

murek i wylądowałem na trawie. Upadek pozbawił mnie na chwilę tchu. Poderwałem się
jednak i stanąłem na przygiętych nogach.
– Spójrzcie, jaki akrobata. Jeszcze ci mało,
synku? – krzyknął ten najwyższy i odgarnął
grzywkę, która na moment zakryła mu oczy.
Nim zdążyłem coś odpowiedzieć przyskoczył do mnie i zamachnął się. Skuliłem się,
ale zamiast ciosu usłyszałem głośne: Hej!
Wszyscy spojrzeli w stronę szarego muru.
Stał tam wysoki mężczyzna. Mógł mieć około pięćdziesiątki. Niebieskie dżinsy, wąskie
biodra i szara koszula z krótkimi rękawami. Miał czarną, wypielęgnowaną brodę
i śmiesznie podcięte wąsiki.
– S... ojciec, bo i ty dostaniesz! – wrzasnął
dryblas w pasiastej koszulce.
Nieznajomy uśmiechnął się jakoś smutno.
Ale nie było widać, żeby się zbytnio przejął.
Za to ja zrozumiałem, że tych trzech cwaniaków wpakuje się zaraz w niezłe tarapaty.
CDN

V TEATRALNA WIOSNA NA RAKOWCU

Stowarzyszenie Teatralne Chorea (Łódź), ŚPIEWY EURYPIDESA, reżyseria: Tomasz Rodowicz

Teatr Nikoli (Kraków), LOLITA DOLLY, reżyseria: Mikołaj Wiepriew, Michail Milmieister

fot. Jacek Kowalczyk

„Teatr Ecce Homo” (Kielce), WYBRANIEC, reżyseria: Marcin Bortkiewicz
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PRZYCHODZI RODZIC DO PSYCHOLOGA
– CZYLI JAK WYGLĄDAJĄ
KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE
rozmawiają: Beata Chrzanowska i Anna Salwa-Ostrowska,
psycholożki z poradni „Uniwersytet dla Rodziców”
Właśnie rozpoczęła się na Ochocie
nowa edycja, finansowanych przez urząd
dzielnicy, bezpłatnych konsultacji psychologicznych dla rodziców, małżonków
i innych dorosłych członków rodzin. Czy
dobrze myślę, że świetlica TPD przy Baśniowej, gdzie w każdą środę od 17.00
dyżuruje psycholog, przeżywa oblężenie
chętnych?

bo pewnie wszyscy inni sobie z tym sami
radzą, bo pewnie zabieram miejsce tym, co
mają naprawdę poważne kłopoty”.

Oblężenie to może przesada. Na razie bez
problemu można się dostać do psychologa
i z nim porozmawiać…

Opowiem na przykładzie wspomnianych na początku konsultacji, które obecnie
prowadzę na terenie świetlicy TPD. Pierwszy krok to zapisanie się – rodzic dzwoni
do świetlicy (podobnie jest w poradniach)
i prosi o zapisane. W TPD ograniczeniem
jest to, że jest tylko jedna psycholog i jeden
możliwy termin, czyli środa 17.00-19.00.
W poradniach, gdzie jest większy zespół,
klient jest proszony, aby z grubsza określił
problem (np. kłopoty małżeńskie, złe zachowanie dziecka w szkole) i na tej podstawie proponuje mu się wizytę u konkretnej
osoby specjalizującej się w danej problematyce, a także pulę możliwych terminów.

Wydawałoby się, że darmowe konsultacje psychologa będą rozchwytywane jak
„świeże bułeczki”, tymczasem obie wiemy,
że niekiedy rodzice i inni dorośli członkowie rodzin dość długo wahają się, czy
z takiej oferty skorzystać, czy zdecydować
się już, a może jeszcze poczekać. Myślę,
że cały czas pokutuje pewna obawa przed
skorzystaniem z pomocy psychologa. Istnieje schemat myślowy radzenia sobie
samodzielnie ze sprawami rodziny, małżeństwa, relacji z dzieckiem, wychowania
i poczucie, że zwrócenie się do psychologa
czy pedagoga to oznaka słabości, porażki,
dowód niekompetencji.
Rzeczywiście, wielu rodziców uważa,
że samo pójście do psychologa jest równoznaczne z porażką na gruncie rodzicielskim,
poddaje w wątpliwość ich wartość jako rodzica – to pierwsza bariera. Osoby takie
decydują się na skorzystanie z pomocy psychologa dopiero, gdy jest naprawdę bardzo
niedobrze. A ponieważ już zdarzyło się tyle
trudnych rzeczy, nawarstwiło tak wiele zranień, bólu, złości, wzajemnej nieufności,
złych nawyków zachowania, trudno jest
w takiej sytuacji zaryzykować zmianę i zbudować coś lepszego, nowego. Drugą ważną
barierą jest lęk przed nieznaną sytuacją,
w której nie bardzo wiadomo, jak się zachować oraz opinią autorytetu; jakaś obawa
przed tym, co też ten psycholog powie czy
zrobi, kiedy się do niego przyjdzie.
Część rodziców mówi mi po kilku spotkaniach: „bałem/am się, że pani będzie
mnie pouczała, krzyczała na mnie, że okaże
się, iż jestem złym rodzicem, że wszystko
to moja wina”. Szczególnie ojcowie – mam
wrażenie – obawiają się, że psycholog będzie źle oceniał ich kompetencje i działania
wychowawcze. Czasem słyszę też: „bałem
się, że mój problem jest taki mały, nieważny, wręcz niemądry, że mnie pani wyśmieje,

Spróbujmy przybliżyć czytelnikom, jak
wygląda konsultacja u psychologa i czego
mogą się spodziewać. Spróbujmy oswoić
sytuację pójścia do psychologa, sprawić,
aby wizyta u niego była mniej obca.

Drugi krok to przyjście na wizytę i podjęcie rozmowy z psychologiem. Podczas
moich konsultacji w TPD zwykle pytam na
wstępie, co daną osobę do mnie sprowadza, w czym mogę jej pomóc. Kiedy osoba
ta przedstawi mi swój kłopot, pytam, co ją
w nim najbardziej martwi, co jej najbardziej
przeszkadza. Gdy to ustalimy, zadaję pytanie o zmiany, które chciałaby uzyskać – co
w jej życiu ma się zmienić, jaki efekt chce
osiągnąć „na wyjściu”. Następnie rozważamy, czego oczekuje od konsultacji, w jaki
sposób spotkania z psychologiem mogą jej
pomóc w osiągnięciu tego efektu.
Brzmi to jasno i prosto, ale – jak wiadomo – w praktyce nie zawsze jest tak
łatwo, choćby z określeniem celu pracy,
poza tym czasem oczekiwania klienta
rozmijają się z realnymi możliwościami
psychologa.
Psycholog czy pedagog czasem postrzegany jest trochę magicznie – jako ktoś, kto
„naprawi” mnie, mojego partnera, moje
dziecko. Sprawi, że to co mi się nie podoba, co mnie boli – po prostu zniknie. Inne
trudne oczekiwanie, to obsadzanie psychologa w roli sędziego – aby rozstrzygnął, kto
w rodzinie jest zły, a kto dobry, czyją winą
jest problem, kto powinien się zmienić i we-

dług czyich oczekiwań, a nawet – kto powinien zostać ukarany.
Niestety, my psychologowie nie mamy
mocy „naprawienia” czy zniesienia kłopotów klienta, nie jest też naszą rolą osądzanie
i decydowanie o winie i niewinności. Musimy więc z nim negocjować bardziej realistyczny kontrakt, umowę na temat tego, co
możemy na naszych spotkaniach robić, aby
odniósł z tego korzyść, zbliżył się do swoich
celów, do zmian, jakich pragnie.
Co dalej?
W TPD moje konsultacje są ograniczone
w czasie, bo mam do dyspozycji 10 dyżurów po 2 godziny. Z uwagi na szczupłość
czasu – robię dwie rzeczy – przy kłopotach
bardziej złożonych, przede wszystkim
staram się wraz z rodzicem dobrze rozpoznać i nazwać jego problem oraz określić, jakiej dokładnie zmiany potrzebuje,
a następnie informuję go, gdzie może
otrzymać dalszą pomoc (w jakiej placówce). Przy sprawach, które rozpoznaję jako
wymagające raczej psychoedukacji, przekazuję potrzebną wiedzę z kategorii: „jak
to zrobić” np: jak zamieniać kary na konsekwencje, jak chwalić, jak obniżyć napięcie, stres, jak rozmawiać o złej ocenie itd.
Zastanawiam się wraz z rodzicem, jakie
jego działania już pomagają i co mógłby
robić więcej, daję pewne propozycje i rozważam z nim, które i jak mógłby zaadaptować do swojej rzeczywistości.
Nie brzmi to tak strasznie. Psycholog
wbrew obiegowej opinii nie zajmuje się
pouczaniem, ocenianiem i rozliczaniem
rodziców. Za to może pomóc zrozumieć,
co tak naprawdę nam przeszkadza w sytuacji sprawiającej nam kłopot, co podtrzymuje problem, dlaczego sposoby,
których używamy, aby go rozwiązać,
nie zawsze działają oraz rozważyć i wypróbować nowe sposoby poradzenia sobie. Może także wskazać miejsce, gdzie
otrzymamy pomoc adekwatną do naszego problemu.
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