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filie
LUTY

ZABAWA EDUKACYJNA
WIECZORY
– CIASTOTERAPIA
BARDÓW
W lutym podczas „Wieczorów bardów” odbędzie się koncert pt.
„Stachura, czyli list do pozostałych” w wykonaniu: Mirosława Czyżykiewicza, Aleksandra Trąbczyńskiego, Jan Janga Tomaszewskiego,
Aleksandra Perkmana. Autorem scenariusza, reżyserii i muzyki do tego
widowiska jest Jerzy Satanowski.
„Stachura, czyli list do pozostałych” to muzyczna opowieść o życiu
Edwarda Stachury, oparta na jego wierszach i piosenkach (np. „Życie
to nie teatr”, „Biała lokomotywa”). To próba przedstawienia dramatycznego losu i niezwykłej, splątanej osobowości poety otoczonego
nimbem wiecznego buntownika; poety kultowego dla kilku pokoleń
czytelników. Impreza biletowana.
7 lutego 2009 r. (sobota), godz. 19.00
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
cena biletów: 20 zł
rezerwacje: tel. (0 22) 822 48 70, 822 93 69

02.II

NA SZTUKI! – KOŁO DYSKUSYJNE MIŁOŚNIKÓW SZTUKI
„Tabu – sztuka szoku”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz.16.00, wstęp wolny

05.II

PODRÓŻ W KRAINĘ…
„Indie – Uttar Pradesh”
w programie m.in.: bhajan, pokaz slajdów, film o Vrindavan, pokaz gotowania, degustacja potraw regionalnych
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 17.30, wstęp wolny

07.II

DZIECIĘCE SPOTKANIA LITERACKIE
„Przygody upartego Emila ze Smalandii”
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 11.00; wstęp: 10 zł od osoby
informacje i zapisy: OKO, ul. Grójecka 75
tel. (0 22) 822 37 56, 822 48 70
e-mail: oko@oko.com.pl; liczba miejsc ograniczona

07.II

WIECZORY BARDÓW
„Stachura, czyli list do pozostałych” – koncert w wykonaniu: Mirosława Czyżykiewicza, Aleksandra Trąbczyńskiego, Jan Janga Tomaszewskiego, Aleksandra Perkmana,
scenariusz, reżyseria, muzyka – Jerzy Satanowski
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 19.00, cena biletów: 20 zł
sprzedaż: OKO ul. Grójecka 75
tel. (0 22) 822 48 70, 822 93 69

08.II

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
„Bajkowo, bajecznie...” – w programie: warsztaty
plastyczne, spektakl muzyczny
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.00-15.00, wstęp wolny; zapraszamy
dzieci w wieku 3-12 lat wraz z rodzicami

13.II

WIANEK ROZMAITOŚCI
„Kwiatowy prezent na walentynki”
godz. 17.30, koszt: 20 zł od osoby; zapisy
i informacje: osobiście w Centrum Artystycznym
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
lub tel. (0 22) 823 37 56
e-mail: radomska13@oko.com.pl

15.II

Z INSTRUMENTEM ZA PAN BRAT (NOWOŚĆ)
„Trąbka, flet, rogi czyli instrumenty dęte i dmuchane”
– w programie: koncert wirtuoza Tytusa Wojnowicza
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.30, wstęp wolny; zapraszamy dzieci
w wieku 3-12 lat wraz z rodzicami

15.II

XXV OCHOCKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE
„Historia Pola Mokotowskiego”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 17.00, wstęp wolny

21.II

RAN DW, czyli Rodzinna Animacja Naprawdę Dla Wszystkich.
„Rytmy karnawału”
SURMA, ul. Białobrzeska 17; e-mail: surma@oko.com.pl
godz. 11.30, wstęp wolny

21.II

RODZINNE ZABAWY TANECZNE
spotkania dla dzieci w wieku 5-7 lat wraz z rodzicami;
prowadzi Bogumiła Stachurska
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.30, wstęp wolny

FOTOGRAFICZNE SAFARI.
CZTERY PORY ROKU NA RAKOWCU
Wszystkim posiadaczom „cyfrówek”
proponujemy udział w „Fotograficznym
safari”. Przygodę z fotografią można zacząć (lub kontynuować) w miejscu zamieszkania – na naszym Rakowcu. Ważną rzeczą jest, aby w każdym spotkaniu
brały udział całe rodziny: mama, tata
i dzieci. Umożliwi to rodzicom przekazanie
dzieciom zainteresowań.
Chcemy też, przy okazji każdego z czterech planowanych spotkań, przekazać
uczestnikom wiedzę o ciekawych miejscach i obiektach historycznych, o rakowieckiej roślinności i pomnikach przyrody, a także o dzikich zwierzętach na
stałe mieszkających obok nas.
Jednak
najważniejszym
zadaniem
uczestniczących rodzin będzie całoroczna obserwacja wybranych
obiektów i fotograficzna ich dokumentacja. Projekt zwieńczy wystawa, prezentująca metamorfozy zachodzące przed naszymi obiektywami wraz ze zmieniającymi się porami roku. Naszą wrażliwość na codzienne otoczenie będziemy prezentować w specjalnych galeriach
autorskich na stronach internetowych Domu Kultury „Rakowiec”.
Naszym spacerom towarzyszyć będzie specjalny konkurs fotograficzny. Szczegóły konkursu w regulaminie na stronie www.rakowiec.art.pl.
Tam też zgłoszenia do konkursu. Zapraszamy do udziału!
pierwsze spotkanie:
22 lutego 2009 r. (niedziela), godz. 12.30
informacje: autor i koordynator projektu Jacek Kowalczyk
tel. kom. 601 275 072, e-mail: gong@plusnet.pl, www.rakowiec.art.pl

VADEMECUM SZTUKI UŻYTKOWEJ
Zapraszamy młodzież i dorosłych do udziału w warsztatach malowania na szkle. Zaprojektujemy i wykonamy przy pomocy transparentnych i perłowych farb oraz metalicznych konturówek obraz na szkle.
Zachęcamy do przyniesienia jako wzór ulubionych reprodukcji lub
uruchomienia wyobraźni. Zajęcia poprowadzi Joanna Sztyber.
28 lutego 2009 r. (sobota), godz. 12.00
„Obrazek witrażowy, czyli malowanie na szkle”
koszt: 30 zł od osoby (materiały wliczone są w cenę zajęć)
zapisy: osobiście w Centrum Artystycznym
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
tel. (0 22) 823 37 56, e-mail: radomska13@oko.com.pl
liczba miejsc ograniczona
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XXV OCHOCKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE

GÓRALE W WARSZAWIE, czyli POSIADY NA OCHOCIE
„Architektura Podhala i Karpat”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz.18.00, wstęp wolny

21.II

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
„Niebieskie okulary” – program muzyczno-poetycki do
wierszy ks. Jana Twardowskiego z muzyką Agaty
Bernadt, Sławomira Jankowskiego, Adama Niedzielina
w wykonaniu zespołu „Krakowskie Przedmieście” (Agata
Bernadt – śpiew, recytacje; Adam Niedzielin – piano;
Grzegorz Piętak – kontrabas; Adam Prucnal
– skrzypce elektryczne)
kościół Zwiastowania Pańskiego przy ul. Gorlickiej 5/7
godz. 19.30, wstęp wolny

21.II

FOTOGRAFICZNE SAFARI
„Cztery pory roku Rakowca – ZIMA”
cykl rodzinnych spotkań w formie spacerów po Ochocie
z aparatem fotograficznym, przewodnikiem i artystą
fotografikiem, celem którego jest dokumentacja zdarzeń
w danej porze roku
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.30, wstęp wolny; liczba miejsc ograniczona;
szczegóły, regulamin i zgłoszenia elektronicznie
tylko na stronie www.rakowiec.art.pl
do 10 lutego (decyduje kolejność zgłoszeń)

22.II

TRADYCJA PO POLSKU
„Kaszëbsczé jeziora, kaszëbsczi las
Kaszëbë, Kaszëbë wołają nas!” – tradycje,
zwyczaje i sztuka ludowa Kaszub
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 12.30, wstęp wolny

22.II

KOBIETY W ŻYCIU JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
prezentacja multimedialna Dariusza Srzednickiego
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 18.00, wstęp wolny

24.II

INTEGRACYJNE WARSZTATY „STREFA OTWARTA”
rzemiosło artystyczne: filcowanie, lalkarstwo
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 10.00-13.00; wstęp wolny na podstawie
wcześniejszych zgłoszeń

27.II
01.III

VADEMECUM SZTUKI UŻYTKOWEJ
„Obrazek witrażowy, czyli malowanie na szkle”
„Radomska 13” – ul. Radomska 13/21
godz. 12.00; koszt: 30 zł od osoby (materiały wliczone
są w cenę zajęć); zapisy: osobiście
w Centrum Artystycznym „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21, tel. (0 22) 823 37 56
lub radomska13@oko.com.pl; liczba miejsc ograniczona

28.II

KABARETOWA SCENA OKO
program kabaretowy z udziałem Marka Majewskiego,
Mariana Opani, Tomasza Szweda
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 19.00, cena biletów: 20 zł
sprzedaż: OKO, ul. Grójecka 75
rezerwacja: tel. (0 22) 822 48 70, 822 93 69

28.II

Zapraszam na XXV „Ochockie Spotkania Historyczne” poświęcone
historii i roli Pola Mokotowskiego. Mimo że nazwa tego popularnego
dziś parku wskazuje na przynależność do Mokotowa, to jednak większa jego część znajduje się w granicach administracyjnych naszej
dzielnicy. Wielbiciele Ochoty będą mogli posłuchać wykładu varsavianisty Jarosława Zieliński, jak zwykle bogato ilustrowanego zdjęciami. Będzie trochę o koniach, sporcie i samolotach, jak zwykle w miłej
atmosferze. Mieszkańcy i miłośnicy Mokotowa mile widziani.
Gabriela Gab
15 lutego 2009 r. (niedziela), godz. 17.00
„Historia Pola Mokotowskiego”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
wstęp wolny

STREFA OTWARTA
Strefa Otwarta w Domu Kultury „Rakowiec” po raz kolejny zaprasza
do udziału w integracyjnych warsztatach artystycznych. Tematem
najbliższego spotkania będzie rzemiosło artystyczne. Proponujemy
Wam dwie szczególne i rzadko spotykane techniki:
– filcowanie
– lalkarstwo

27 lutego – 1 marca 2009 r.
szczegóły s. 9

TRADYCJA PO POLSKU
W lutym zapraszamy na podróż po Kaszubach i spotkanie z obrzędowością, tradycją tego barwnego regionu. Sztuka ludowa Kaszub
wyróżnia się swym pięknem i bogactwem, poczynając od języka,
przez ubiór, muzykę, przysłowia, tradycje i zwyczaje. To czyni ją rozpoznawalną na całym świecie, tym bardziej, że wyroby kaszubskich
twórców ludowych charakteryzują się niepowtarzalną kolorystyką,
wzornictwem i formą.
Goście z Kaszub opowiedzą o zwyczajach, zaproszą do wspólnej
zabawy i warsztatów rękodzielniczych. Zaprezentują tradycyjny strój
kaszubski. Serdecznie zapraszamy.
22 lutego 2009 r. (niedziela), godz. 12.30
„Kaszëbsczé jeziora, kaszëbsczi las
Kaszëbë, Kaszëbë wołają nas!”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
www.radomska13.art.pl
wstęp wolny

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA O MARSZAŁKU
NA RADOMSKIEJ
Podczas półtoragodzinnego spotkania Dariusz Srzednicki – publicysta,
scenarzysta, historyk – przedstawi prywatne życie Józefa Piłsudskiego
z uwzględnieniem kobiet i ich roli, jaką odegrały w życiu marszałka.
W programie: omówienie życiorysów Marii Bilewiczówny, Leonardy
Lewandowskiej, Marii z Koplewskich Juszkiewiczowej, Eugenii Lewickiej, Aleksandry Sczerbińskiej, Janiny z Kurowskich Burhardt i innych
oraz prezentacja wizerunków najważniejszych postaci (bohaterów
prelekcji) w formie archiwalnych materiałów ikonograficznych.
24 lutego 2009 r. (wtorek), godz. 18.00
„Kobiety w życiu Józefa Piłsudskiego”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
wstęp wolny
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wspomnienia
Małgorzata
Baranowska

W

ejście do Instytutu Pedagogiki
Specjalnej (Spiska 16) w dzieciństwie wydawało mi się tak tajemnicze i monumentalne jakby to była brama
do piramidy egipskiej. Za drzwiami jakieś
mroczne schody i lądowało się w mieszkaniu profesor Marii Grzegorzewskiej, twórczyni tego instytutu. Grzegorzewska, rok
urodzenia 1888, nie tylko z mojego dziecięcego punktu widzenia była mocno stara, ale
i wyglądała jak z innej epoki. Pamiętam białe
bluzki z imponującymi kołnierzykami i kok.
Wyglądała według moich dzisiejszych wyobrażeń na nauczycielkę z początku wieku
dwudziestego. Rzeczywiście nią była. Tyle
że aż do lat sześćdziesiątych przeniosła swoją zasadniczą, osobistą formę. Najbardziej
mnie fascynowało, że miała w doniczce sosnę, a raczej pinię, wyhodowaną z nasionka
przywiezionego z Włoch.
Profesor Grzegorzewska ocaliła w sobie
żar i odkrywczość pokolenia, które doczekało się niepodległości i rzuciło się budo-

Anna Żurek

P

ogoda w nowym roku stara się nawiązać do tradycji – w zimie jest zimno. Moje więc „szukanie niezmienników”, zamiast wycieczek po dzielnicy,
przybrało formę rozważań przy kominku.
W tej ciepłej domowej atmosferze rozglądam się dokoła: przez gęstą, zasłaniającą
drzwi tarasowe choinkę nie widać prawie
świata zewnętrznego. A co jest w środku?
Może coś w moim otoczeniu jest (w jakimś
sensie) niezmienne?
Przez chwilę pomyślałam nawet o sobie
– przecież tkwię tu już tyle lat bez zmiany
zameldowania. Ale gdy z albumu z najdawniejszymi zdjęciami spojrzał na mnie
z uśmiechem (chyba nieco ironicznym)
bobas, który ledwo wystawał z głębokiego
wózka, pomysł uleciał i zgasł razem z jedną
z iskier w kominku. A koło kominka… No
tak! Jakieś mruczenie. To jest dom, w którym ZAWSZE JEST KOT!
Ta cecha sięga jeszcze czasów „prehistorycznych” (czyli przed urodzeniem wyżej
wspomnianego bobasa). Niedługo po wprowadzeniu się do nowego domu moi dziadkowie zostali zaadoptowani przez Kundzię
(na zdjęciu w objęciach babci).
W moich czasach „historycznych”, czyli
przez ostatnią kopę lat, koty towarzyszyły
nam prawie bez przerwy. Pierwsze pojawiły
się zaraz po odbudowie domu (należałoby
odtąd odróżniać odbudowany „house” i za-
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Wracam na Ochotę (46)
wać wolną Polskę. Samo studiowanie kobiet wydawało się jeszcze przygodą. Była
uczennicą Józefy Jotejki na Międzynarodowym fakultecie Pedagogicznym w Brukseli i potem w Paryżu. Doktorat z estetyki
uzyskała na Sorbonie w roku 1916, po czym
została nauczycielką w paryskiej szkole dla
dzieci opóźnionych w rozwoju. Wróciła do
Polski w roku 1919 i tu została prawdziwą
pionierką nauczania specjalnego. W roku
1922 założyła Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej. Została jego dyrektorką
i prowadziła go do końca życia, z wyjątkiem
okresu pomiędzy 1935 a 1945 rokiem. Był to
pierwszy tego rodzaju instytut w Europie.
Uważała, że w zawodzie nauczycielskim
najważniejsza jest osobowość nauczyciela,
który powinien rozwijać osobowość ucznia.
Wychowanie należało według niej do dziedzin twórczych. Ciekawe, że kiedy w 1930
roku wraz z Władysławem Radwanem
otworzyli Państwowy Instytut Nauczycielski, wśród warunków przyjęcia do niego
były nie tylko wykształcenie i praktyka
nauczycielska, ale właśnie twórczy stosunek do pracy. Wykładali w nim Korczak,
Elzenberg, Suchodolski, a między innymi także mój dziadek, Tadeusz Mayzner.

Dziadkowie byli zaprzyjaźnieni z profesor
Grzegorzewską i z tego powodu zarówno
moja mama w dzieciństwie, jak i później ja
z braćmi bywaliśmy w wakacje w jej góralskim domu w Klikuszowej. Raz nawet nie
mogliśmy stamtąd wrócić do domu z powodu wielkiej powodzi.
Grzegorzewska zawsze sprowadzała do
tego domu przyjaciół, przeważnie związanych z pedagogiką. Ale także na przykład
pamiętam, że przyjeżdżał tam pisarz Antoni Gołubiew, którego jeden z rękopisów ze
zdumieniem znalazłam na strychu. Ciekawy był dalszy los tego domu, ponieważ stoi
on teraz w Zalesiu pod Warszawą, przeniesiony przez państwa Doroszewskich. Górale rozebrali go na części i z powrotem złożyli na Mazowszu.
W każdym razie profesor Grzegorzewska była i jest wielką postacią Ochoty. Tutaj
nie tylko znajduje się instytut przy Spiskiej,
ale i Akademia Pedagogiki Specjalnej im.
Marii Grzegorzewskiej (Szczęśliwicka 40).
Znikła tylko ulica sławnej Józefy Jotejki, której uczennicą i przyjaciółką była Maria Grzegorzewska – a właściwie nie tyle znikła, co
przemieniła się w ulicę Tadeusza Jotejki, jej
mniej znanego brata kompozytora

AŻURKI KRESOWE (2)

mieszkiwany przez nas i koty „home”). Najpierw nieśmiało – pierwsza z nich, nazwana
ze względu na swoje futerko Kraciatką mieszkała właściwie nie w domu, ale koło domu
i korzystała głównie ze stołówki. W latach
pięćdziesiątych najbardziej wyrazistą kocią
postacią była Pufa, która pewnego dnia pojawiła się pod drzwiami i oświadczyła mojej
mamie, że tu zamieszka. Obdarzyła nas kilkakrotnie potomstwem i niektóre kocięta pozostały z nami: Tupacia zadziwiała wszystkich swoim sposobem picia mleka (łapką),
a mój ukochany Ater (zawdzięczający swoje
imię wybraniu przeze mnie w liceum klasy
łacińskiej) lubił sypiać na piecu, którego kafle
miały taki kolor jak jego oczy, a potem skakać
stamtąd komuś na plecy.
W latach osiemdziesiątych dominował
Pączek, potężny biało-czarny kocur rodem
z Mokotowa. Zawsze miał wiele spraw do załatwienia w bliższej i dalszej okolicy, aż pewnego
razu wyszedł z domu na Sylwestra i przepadł.
Wrócił jednak po trzech miesiącach, nie zdradzając swoich przygód. Był w tak opłakanym
stanie, że lekarz przychodził do niego do domu,
a gdy wreszcie wyzdrowiał, okazało się, że został domatorem. U schyłku wieku i milenium
pojawiła się Miśka, półkrwi pers o wyglądzie
Maine coone’a i subtelnych manierach. Nawet
całkiem dorosła lubiła się bawić w chowanego
i łapać motyle. Teraz ozdobą domu i ogródka
jest jej syn Rudolf.
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Jeśli pojawia się jakiś punkt stały w życiu, trzeba się liczyć z konsekwencjami – nie
tylko mamy dom, w którym zawsze jest
żywy kot, (a przeważnie koty), ale mamy
dom, w którym koty są wszędzie i prawie
na wszystkim. Filiżanki i kubki z kotami,
pościel z kotem (wykapany Rudolf!) itp.
Rodzina, przyjaciele i znajomi pomnażają
dzielnie nasze zbiory, a i my często sami je
uzupełniamy przywożąc np. włóczkowego
pręgowanego kota z Wilna albo spod Wezuwiusza czarnego z lawy.
Jak widać niezmienniki mogą być także
tuż obok nas, choć nie zawsze muszą mieć
postać materialną, np. miękką, przytulną
i mruczącą. Mruczenie, muzyka… To mi
przypomina panią Marię…

Ochota

CZYTELNIA
W tym miesiacu polecam Państwu dwie
książki, których pojawienie się na rynku
wydawniczym wywołało medialną burzę z piorunami i które, mimo wszystko,
mam wrażenie, nie zyskały takiej liczby
czytelników na jaką zasługują i do jakiej
powinny dotrzeć. Chodzi mi o „Wieszanie” i „Kinderszenen” Jarosława Marka Rymkiewicza. „Wieszanie” to rzecz
o insurekcji kościuszkowskiej i o wieszaniu publicznym zdrajców na ulicach
Warszawy, „Kinderszenen” – zbiór esejów na temat powstania warszawskiego, które dla Rymkiewicza jest najważniejszym wydarzeniem w historii naszego
narodu obok chrztu Polski. Krążąc wokół
masakry wywołanej wybuchem czołgu
pułapki na Starym Mieście Rymkiewicz
opowiada również swoją historię: „(…)
Niemiecka wojna zrobiła mnie tym, kim
teraz jestem. Byłem chłopcem ze środka Warszawy, z rogu Marszałkowskiej
i
Koszykowej
i to, co wtedy widziałem,
ukształtowało
całe moje życie. (…)” – mówił w wywiadzie
dla Rzeczpospolitej w rozmowie
z Krzysztofem Masłoniem. Można
nie zgadzać się
z filozofią pisarza,
który tożsamość
narodu
buduje
głównie na przelanej krwi, ale warto dać się ponieść
jego pełnej pasji
poetyckiej narracji. Rymkiewicz pisze wspaniale, wciągając i uwodząc czytelnika językiem,
stylem, narkotycznym rytmem zdań.
I niezależnie od sporów politycznych
i światopoglądowych, które książki tego
autora wywołały powinien je przeczytać każdy kogo interesuje Warszawa.

Pasja z jaką poeta prześwietla tkankę
i duszę tego miasta jest niewiarygodna.
Na koniec kilka zdań, które powiedział
Rymkiewicz po otrzymaniu Nagrody
Literackiej im. Józefa Mackiewicza za
rok 2007 za „Wieszanie”: „>>Wieszanie<<
do niczego nie namawia, do niczego
nie wzywa, nie chce na nic mieć wpływu. Napisałem >>Wieszanie<<, ponieważ miałem do opowiedzenia moją
opowieść. Opowieść chciała się opowiedzieć i żeby to osiągnąć, postąpiła
w jedyny możliwy sposób – opowieść
się opowiedziała. Tylko to było jej
i moim celem, to był mój i mojej opowieści cel jedyny”.
JR

STUDIO nagrań OKO

oferuje Ci najnowszą
technologię w specjalnie
projektowanych akustycznie
pomieszczeniach.
Wyposażenie studia:
MIKSER: TL Audio M4 Tube – 24
kanałowa lampowa konsoleta
PRZETWORNIK ANALOGOWO-CYFROWY: MOTU HD 192
ODSŁUCHY: ADAM P 33 z subwooferem ADAM SUB 10
PRZEDWZMACNIACZE I PROCESORY
ZEWNĘTRZNE: AVALON VT 737,
TL AUDIO C1, TC HELICON VOICE
ONE, Lexicon MPX 100, TC ELECTRONIC M ONE, Line 6 POD XT Pro
INSTRUMENTY: Yamaha MOTIF ES 8,
perkusja Yamaha STAGE CUSTOM,
gitara LINE 6 – VARIAX ACOUSTIC 700
MIKROFONY: Neumann U 87, AKG
C414, B-XLS/ST, Audiotechnika AE
2500, AE 3000, Shure SM 81, SM 57, SM
58, SM 94, BETA 58, Groove Tube GT
Convertible
OPROGRAMOWANIE: Cubase 4, PSP
Total Pack
kontakt:
Paweł Pękalski, tel. 606 399 469
pawel.pekalski@oko.com.pl
Studio OKO, ul. Grójecka 75, Warszawa

Jarosław Marek Rymkiewicz
Wieszanie
Wydawnictwo Sic!
2007
Jarosław Marek Rymkiewicz
Kinderszenen
Wydawnictwo Sic!
2008
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wywiad miesiąca
Nasza koleżanka, swego czasu współpracująca z Ośrodkiem Kultury Ochoty, Sylwia Chutnik* otrzymała prestiżową nagrodę
tygodnika „Polityka” – Paszport Polityki w dziedzinie literatury za debiut „Kieszonkowy atlas kobiet”. Książka została również
uznana za najlepszą książkę roku 2008 przez słuchaczy radiowej Trójki. Sylwii gratulujemy, a poniżej drukujemy fragmenty wywiadu jakiego udzieliła „Dziennikowi Polska – Europa – Świat” w maju ubiegłego roku.

ATLAS WARSZAWIANEK

fot. Paweł Elsztein

robić zakupów na tym bazarze. Musiało minąć trochę czasu. I nie chodzi
mi o to, że tam powinien być pomnik
a nie targowisko, tyko o to, że musiałam
się jakoś z tą wiedzą ułożyć, uporządkować ją sobie w sercu i głowie. I nie
mówię już o tym, że ten lokalny wątek
historii miasta jest dla mnie ważny, bo
jest związany z kobietami: tymi gwałconymi w 1944 roku przez brygady RONA
na Zieleniaku i tymi, które teraz handlują
na bazarze.

„(…) Twój debiut literacki – wydany
nakładem wydawnictwa Ha!art „Kieszonkowy atlas kobiet” został nazwany
współczesną legendą miejską. To opowieść o mieszkankach starej, przedwojennej kamienicy przy ulicy Opaczewskiej na Ochocie, m.in. o bazarówie, czyli współczesnej Czarnej Mańce
i o łączniczce – starszej kobiecie żyjącej
wspomnieniami z powstania w gettcie
i powstania warszawskiego. Ważnym
miejscem akcji w książce jest również
Hala Banacha, miejsce o tragicznej historii – dawny Zieleniak.

Bohaterki „Kieszonkowego atlasu kobiet” łamią, moim zdaniem, stereotypy,
bo bazarówa kojarzy się przeważnie
z rubaszną, silną fizycznie kobietą, a Ty
pokazujesz osobę słabą, staczającą się,
depresyjną postać. Podobnie postać
Marii, starszej kobiety, byłej łączniczki,
której postać nie współgra z wizerunkiem niektórych „dzieci wojny”, których
tamte czasy tak zahartowały, że później
nic nie wydawało im się straszne. Maria
jest potwornie psychicznie okaleczona,
nie potrafi normalnie żyć. Warszawa
z Twojej książki to nie jest miasto Feniks,
tylko miasto, które ludzi wysysa, zabiera im energię, miasto, które nie potrafi
sobie poradzić z przeszłością.
Tak właśnie patrzę na Warszawę – jak
na miasto, które nie miało dotąd czasu,
żeby uporać się ze swoją historią i które
teraz dopiero próbuje sobie z nią pora-

Pomysł na książkę powstał kilka lat temu,
gdy przeprowadziłam się na Ochotę
i zamieszkałam właśnie w pobliżu Hali
Banacha i pomnika Barykady Września.
Wówczas kiełkowała moja, z czasem
coraz bardziej rozbuchana, fascynacja
miastem. Przeczytałam wtedy na pomniku ważny dla mnie wiersz Janiczka
„Pani Opaczewska”. W tym czasie zaczęło ukazywać się na Ochocie pismo
Ochotnik, poświęcone historii dzielnicy.
Pamiętam, że w jednym z numerów
Jarosław Zieliński napisał o historii Zieleniaka. Było ciepło, jechałam na wakacje i w sierpniowym numerze czytałam
o tym, co kiedyś działo się na tym moim
bazarze, gdzie kupuję ziemniaki.

Akcja książki kończy się dosyć ryzykowną
sceną, w której jedna z bohaterek podpala bazar. Czy to ogień oczyszczający?
Może to chęć spalenia tej historii, zapomnienia o niej, oddzielenia się? Odcięcia się od tego, co tak desperacko
przytłacza w tym mieście?
Dużą wartością „Kieszonkowego atlasu
kobiet” jest ogromna ilość nawiązań do
mitów i legend warszawskich.
Od zawsze byłam przesiąknięta folklorem warszawskim. Mój dziadek, chłopak
z Woli, mieszkający kiedyś też na Ochocie, na ul. Kopińskiej, od lat pracuje na
bazarze na Kole. On mi zawsze śpiewał
piosenki o Czarnej Mańce, od niego też
dostałam książkę Bronisława Wieczorkiewicza „Warszawskie ballady podwórzowe”. Dziadek zresztą tworzy folklor sam
sobą – cały pokryty tatuażami z syrenką. Jestem z proletariackiej rodziny, bo
znowu druga babcia i dziadek są szewcami. Do grudnia zeszłego roku mieli
zakład szewski przy Hali Mirowskiej. Teraz
te zakłady znikają. Ostatnio jeden szewc
mi powiedział, że podobno w cechu nie
ma teraz żadnego ucznia… (…).”
Rozmowę przeprowadziła
Joanna Rolińska
Dziennik Polska – Europa – Świat
10.05.2008

Wtedy wyszła też książka Lidii Ujazdowskiej „Zagłada Ochoty”.

Sylwia Chutnik – kulturoznawczyni
i absolwentka Gender Studies na UW.
Prezeska Fundacji MaMa.

Później na nią też trafiłam. Nie mogłam
sobie poradzić z tą wiedzą, nie mogłam

6

dzić. Nie piszę o Warszawie zamkniętych
osiedli, piszę o starej przedwojennej kamienicy, która najpierw „broniła Warszawy”, potem ginęła razem z jej mieszkańcami, która widziała wiele stojąc
naprzeciw Zieleniaka i którą trzeba by
wycisnąć jak gąbkę, żeby ją oczyścić.
Tu nie ma miejsca na zwycięskość. To
jest przeorany cierpieniem kawałek ziemi. Próbuję patrzeć w nowy sposób na
Warszawę. Przeglądam ostatnio stare
roczniki „Przekroju” – kiedyś wszyscy fascynowali się odbudową stolicy, później
nikt w Polsce tego miasta nie lubił, teraz
jak ktoś się interesuje, to mówi: – „No dobrze, jest brzydka, ale są takie magiczne
zakątki…” A mi się wydaje, że tu w ogóle
nie pasują kategorie: brzydka, ładna.
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sylwetka miesiąca
Krzysztof Trawkowski

Obrazoburca
i uciekinier z ulicy Niemcewicza

T

ytułowego obrazoburcę zaczerpnąłem
z książki Tomasa Venclovy o poecie,
o którym Czesław Miłosz pisał, że „do
literackiej kariery nie miał szczęścia”, choć
„na całej ziemi nie było poza nim ani jednego
człowieka, który by tak właśnie doświadczył stulecia jak on i tak jak on to odczuwał”.
Dzięki dawnemu przyjacielowi, Alfredowi
Krygierowi, przy ulicy Niemcewicza 9 m. 92
osiadł wraz z rodziną Aleksander Wat (1900-1967). Było to w czerwcu 1946 roku.
Okres międzywojenny nasz bohater spędził w Warszawie. Tutaj, w latach 1918-1925,
studiował filozofię na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof. Tadeusza
Kotarbińskiego. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, co nie przeszkodziło mu
w przyszłości być redaktorem naczelnym
„Miesięcznika Literackiego” (1928-1931).
Należy tu nadmienić, że czasopismo to było
organem polskich komunistów. Po latach
tak oceniał Wat ten czas: „Literacko okres
komunizowania był dla mnie niszczący (…)
mogłem się już wtedy przekonać o wyjaławiającym wpływie doktryny na twórczość
literacką”. Tak się zdarzyło, że wraz z upadkiem „Miesięcznika Literackiego” miało też
miejsce odstąpienie poety od marksizmu,
ponieważ według niego: „Pierwsza kategoria, w której mnie komunizm odpycha,
to kategoria brzydoty. Nie jako kategoria
estetyczna, ale brzydoty estetyczno-moralnej, jakiegoś szmatławienia charakterów…”
Zresztą wiersze z tego okresu są raczej mierne i jest ich na szczęście niewiele.
Okres drugiej wojny światowej spędził
Wat (ponad trzy lata) w sowieckich więzieniach i szpitalach. Z powodu odmowy
przyjęcia sowieckiego paszportu nie mógł
opuścić ZSRR. W styczniu 1946 roku ukazuje się otwarty list Adama Ważyka w sprawie
Wata. Dzięki tej interwencji rodzina Watów

Aleksander i Ola Watowie w mieszkaniu przy ulicy Niemcewicza, 1953 r.

z odległego Kazachstanu mogła powrócić
do Polski. Wrócili do ojczyzny 16 kwietnia
1946 roku (w Wielki Tydzień). Następnego
już dnia zorientowali się, że dom na Hożej 13
jest jedną ruiną.
Po powrocie Wat objął funkcję dyrektora
w Państwowym Instytucie Wydawniczym
i pełnił ją do 1949 roku. W tym czasie wchodził w skład redakcji „Odrodzenia”, jak
i „Kuźnicy”. Zaraz po reaktywowaniu PEN
-Clubu został wybrany do zarządu. W latach 1946-1952 bardzo aktywnie pracował
w Związku Literatów Polskich. Systematycznie brał udział we wszystkich możliwych zebraniach literackich, gdzie tak jak w referacie
w Nieborowie (1948) bronił sztuki autentycznej, literatury „z szerokim marginesem luzów
i wariacji myślowych i artystycznych, a nade
wszystko bez katechizmu i rózgi”. Dlaczego to robił? Ponieważ jak sam pisał: „To jest
ten moment, że już się nie
wytrzymuje, że dusi za
gardło. To jest właściwie
przyczyną mojej choroby”. Był, jak sam to określił „jedynym literatem
w bloku komunistycznym, który publicznie
i bez osłonek przeciwstawiał się reżymowi i jego
pseudokulturze”. Wkrótce
rozpętano przeciw niemu
kampanię prasową, a pod
koniec 1952 roku na zebraniu ZLP miała miejsce
brutalna napaść na Wata.
W konsekwencji w stycz-
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niu następnego roku poważnie zachorował.
Choroba ta odegrała dużą rolę w pozostałych piętnastu latach jego życia. Cierpiał na
potworną dolegliwość neurologiczną, zwaną Zespołem Wallenberga. Kolejne wizyty
u lekarzy (także zagranicznych) niewiele pomagały. Do końca swoich dni mógł funkcjonować dzięki lekarstwom przeciwbólowym.
W latach 1946-1959 zarabiał głównie tłumaczeniami utworów A. Gajdara,
M. Gorkiego, W. Rozowa, R. Leonarda
i opowiadań A. Czechowa. To właśnie na
Niemcewicza zaczął pisać „Kobiety z Monte
Olivetti”, „Ucieczka Lotha”. W „Przekroju”
opublikował też szkic scenariusza do filmu
w technikolorze „Druga zbrodnia Salome”.
Największy sukces odniósł opublikowany w 1957 roku tomik poetycki „Wiersze”.
W następnym roku dostał on nagrodę „Nowej Kultury” za najlepszą książkę roku.
Dzięki Fundacji Forda Wat otrzymał zaproszenie do Francji i wraz z całą rodziną zamieszkał na przedmieściu Maisons-Laffite,
niedaleko siedziby „Kultury”. Później
były Włochy i miasto Genua, konferencja
w Oxfordzie, Berkeley, a potem już ostatni
pobyt na przedmieściu Anthony we Francji.
Patrząc na biografię poety, Krzysztof
Rutkowski tak pisał: „Gdyby Wat nie został
w młodości komunistą, wstąpiłby do klasztoru. Widzę go też tańczącego w białych
pończochach i lisiej czapie z chasydami.
Wat: bogoiskatiel i wiarołomca. Mistyk ateizmu i ateusz objawień. Jego los wyznaczył
stygmat ucieczki”
Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości syna poety.
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OKO/filie
Od Redakcji: Poniżej prezentujemy Państwu fragment artykułu napisanego przez
uczestniczkę warsztatów dziennikarskich, które odbywają się w Ośrodku Kultury
Ochoty. Serdecznie zapraszamy zarówno do lektury, jak i na zajęcia.

MÓJ SEN
O PLACU NARUTOWICZA

Janina Pytka

Centralny skwer na placu Narutowicza
z gęstą siatką torów, pięcioma peronami i pętlą tramwajową przypomina mi
dworzec kolejowy. Wagony tramwajów
są trwałym i najbardziej wyeksponowanym elementem tutejszego pejzażu.
Ich zwaliste sylwetki skutecznie zasłaniają widok na popiersie prezydenta
i eleganckie kamienice.
Estetykę „dworca” dopełniają: knajpa
urządzona w dawnym szalecie, obskurna buda, którą dzierżą na spółkę Lotto
i ZTM oraz trzy czerwone kioski – dwa
z papierosami, jeden z fast-foodem.
Nie licząc amatorów mocnych trunków
i wytrwałych obserwatorów gołębi, nikt
się tu nie zatrzymuje, bo też niemal
nic tu się nie dzieje. Nic dziwnego, że
„podróżni” i przechodnie, w tym liczni
studenci zamieszkujący znajdujące się
wokół placu akademiki, przemierzają
skwer jak przejście podziemne.
A mogłoby być inaczej… Jak? Zamykam oczy i widzę plac Narutowicza
z modernistycznymi latarniami, ławkami, stylizowanymi stojakami na rowery
i koszami, z ukwieconymi klombami,
fontanną oraz małą sceną. Śnię, iż organizowane są tu koncerty, przedstawienia teatralne, pokazy artystów ulicznych, żonglerów, mimów. Odbywają
się tutaj również imprezy integrujące
mieszkańców dzielnicy; kiermasze przeczytanych książek i staroci, potańcówki, wystawy dzieł miejscowych artystów
organizowane pod hasłem „Spotkajmy
się z Ochotą”.

SKLEROZA

starczane przez mieszkające w okolicy
emerytki, a także pamiątki-pocztówki
ze starymi zdjęciami, albumy z Ochoty.
Co ważne, przy moim wyimaginowanym sklepiku działa malutki punkt informacji, pełniący jednocześnie funkcję
centrum wolontariatu, w którym można
zgłaszać potrzeby mieszkańców dzielnicy i szukać dla nich pomocy. Wokół
wyśnionego placu Narutowicza życie
tętni dzięki otwartym do późnej nocy
kafejkom, pubom i klubom.
Czy mój sen mógłby się kiedyś ziścić?
Magdalena Dembińska
uczestniczka warsztatów
dziennikarskich OKO

Oczami wyobraźni widzę znajdujący
się na skwerze gustowny sklepik, gdzie
można się zaopatrzyć w rozmaite „domowe” przysmaki: pierogi i ciasta do-
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Od października 2008 r. Dzielnicowy Klub Seniora „Ochota” prowadzi
warsztaty literackie (chwilowo – do
zakończenia remontu przy Słupeckiej
– w Ośrodku Kultury Ochoty). Warsztat
kształci i udziela konsultacji, członek
Związku Literatów Polskich oraz krytyk
literacki, p. Stefan Jurkowski. Poniżej
prezentujemy Czytelnikom „Ochotnika” wiersz uczestnika zajęć, Sławomira
Mierzejewskiego.
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Nie jestem taki, jak kiedyś wnuku
Wszystko mi się gubi
Nieustannie szukam słów
przypadłych w pamięci
Znaleźć ich nie mogę
Choć mam je na końcu języka
Za dużo staje się tych słów
Każde inne
A wszystkie do siebie podobne
Wnuk na to:
Trzymaj się dzielnie
Nie bądź jak mimoza
To tylko skleroza dziadku
Skleroza
Sławomir Mierzejewski
wrzesień 2007

DK Rakowiec”
”

STREFA OTWARTA
RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE
Strefa Otwarta w Domu Kultury „Rakowiec” po raz kolejny zaprasza do
udziału w integracyjnych warsztatach artystycznych. Tematem najbliższego
spotkania będzie rzemiosło artystyczne. Proponujemy Wam dwie szczególne i rzadko spotykane techniki:

27 LUTEGO – 1 MARCA 2009
godz. 10.00-13.00

– filcowanie
– lalkarstwo
WARSZTATY FILCOWANIA
Prowadząca warsztaty, Agnieszka Jackowiak, filcowania nauczyła się na
Węgrzech kilka lat temu. Technika pracy wywodzi się z kultury azjatyckich
nomadów. Inspiracje czerpie z tradycyjnego wzornictwa, kolorystyki i form
pochodzących z terenów Mongolii, Kazachstanu, Kirgizji, Turkmenistanu,
Dagestanu, tworząc jednak „filcaki” z myślą o współczesnym użytkowaniu.
W ramach trzech dni warsztatów Strefy Otwartej zaplanowany jest następujący program:
I DZIEŃ: FILCOWE KORALE
Uczestnicy wykonają kulki, łezki, wałeczki z kolorowej wełny owczej (liczba
elementów zależna od chęci i sprawności uczestników) i nawleką je na
żyłkę jubilerską.
II DZIEŃ: FILCOWY KWIAT
Wykonanie filcowego kwiatka z łodygą. Kwiatek może służyć jako broszka,
dekoracja domu, torebki.
III DZIEŃ: FILCOWY OBRAZEK
Filcowy obrazek z wzorami wg własnego pomysłu. Praca zbiorowa.
WARSZTATY LALKARSTWA
poprowadzi Iwona Tomczak, która sztuki tworzenia lalek nauczyła się u Naczelnej Lalkarki Rzeczypospolitej, artystki plastyczki, Magdaleny Kępińskiej.
Od wielu lat prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej przy różnych ośrodkach
terapii dziennej dla osób niepełnosprawnych.
Program warsztatów:
Podczas warsztatów lalkarskich, uczestnicy będą mieli możliwość poznania charakterystycznego dla starych manufaktur procesu wytwarzania lalek. Poznają też inne rodzaje lalek: od kukły poprzez pacynkę, jawajkę do
bardziej skomplikowanej formy, jaką jest marionetka. Przez wieki lalki tworzone w różnych technikach i konwencjach wspomagały scenę teatralną
i z czasem stały się jej bohaterami. Uczestnicy warsztatu w czasie trzydniowych zajęć wykonają samodzielnie lalkę wg swojego projektu i pomysłu.
I DZIEŃ:
Przedstawienie i wybór technik – przestrzenna lalka papierowa lub lalka
szmaciana z elementami z modeliny. Wykonanie głowy lalki.
II DZIEŃ:
Wykonanie korpusu, malowanie części twarzy i rąk, projekt kostiumu.
III DZIEŃ:
Szycie kostiumu, wykończenie lalki, prezentacja produktu finalnego.
Warsztaty przeznaczone są dla osób od lat 16. Udział w warsztatach jest nieodpłatny. Liczba miejsc na warsztatach ograniczona. Miejsce warsztatów:
DK „Rakowiec”, filia Ośrodka Kultury Ochoty, ul. Wiślicka 8, Warszawa.
Prosimy o wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej w terminie do 20 lutego 2009. Kartę można pobrać ze strony internetowej www.rakowiec.art.pl.
Formularz należy wysłać na adres: anita.szaboova@oko.com.pl lub pocztą na adres DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, 02-114 Warszawa.
Anita Szaboova
kontakt, informacje: Anita Szaboova – autor i koordynator projektu
tel.: (0 22) 823 66 72 lub email: anita.szaboova@oko.com.pl
organizator: Dom Kultury „Rakowiec”, filia Ośrodka Kultury Ochoty
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NA SZTUKI! – KOŁO DYSKUSYJNE MIŁOŚNIKÓW SZTUKI
NA SZTUKI można coś rozerwać za pomocą ostrych narzędzi, kłów czy pazurów, ale również za pomocą ostrych obrazów, skutecznie rozszarpujących
nasze dotychczasowe o sztuce wyobrażenie.
Zanurz się w świat sztuki współczesnej, poznaj jej najciekawsze, ale i najbardziej kontrowersyjne przejawy!
Spotkania przeznaczone są dla wszystkich chętnych; poprzedzone będą wykładem tematycznym ilustrowanym slajdami.
Przed nami jeszcze pięć zajęć: „Tabu – sztuka szoku” (2 lutego), „Żywoty świętych... czyli apokryfy w wersji sztuki krytycznej” (2 marca), „Ciało ludzkie – materiał plastyczny (sztuka ciała)” (6 kwietnia), „Dzieło na kozetce psychoanalityka – autobiografizm w sztuce współczesnej” (4 maja), „Sztuka w przestrzeni
publicznej – wyjście sztuki z muzeum... i co dalej?” (1czerwca).
Mam nadzieję, że na najblższym, lutowym spotkaniu uda nam się zdefiniować
najbardziej szokogenne obszary, które bierze w swoje posiadanie sztuka krytyczna. Zastanowimy się wspólnie, czy tak zwany zachodni obszar kulturowy
nie staje się coraz mniej homogeniczny przez fakt przenikania różnych wzorców kulturowych i czy potrafimy z tego bogactwa korzystać, czy też zamykamy się przed nim. Ponadto przedmiotem naszych rozważań będzie zasięg
owych bolesnych igiełek sztuki krytycznej/ironicznej, która wnika w myśli nie
zawsze na nią przygotowanych widzów.
2 lutego 2009 r. (poniedziałek), godz.16.00
„Tabu – sztuka szoku”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
wstęp wolny

RAN DW W SURMIE – DLA DZIECI, RODZICÓW, DZIADKÓW
Zapraszamy na kolejny cykl spotkań RAN
DW, czyli Rodzinna Animacja Naprawdę Dla Wszystkich. W tym roku spotkania będą przebiegały pod hasłem „Jak
dzieci z Ochoty sztukę poznawały”. Spotkania są dla dzieci w wieku 5-12 lat, ich
rodziców i dziadków. Nasze spotkania
wyróżniają się wśród innych tym, że nie
prowadzimy żadnych konkursów i innego
rodzaju rywalizacji, natomiast potrafimy
wspólnie bawić się i tworzyć życzliwą, ciepłą atmosferę. Wystarczy w SURMIE zostawić swój adres, a informacja o comiesięcznych spotkaniach będzie przychodziła pocztą na adres dziecka (często
nasza korespondencja jest pierwszą w życiu dziecka do niego skierowaną).
Harmonogram spotkań:
– 21 lutego „Rytmy karnawału”
– 21 marca „Wiosna w obiektywie”
– 4 kwietnia „Pisanki, kraszanki i inne wielkanocne niespodzianki...”
– 16 maja „Teatrzyk bardzo otwarty”
– 20 czerwca „Malowanie na polanie”
– 26 września „Dorośli i dzieci surmowi poeci”
– 24 października „Co komu w duszy gra”
– 28 listopada „Sztuki i sztuczki”
– 19 grudnia „Święta na ludowo”
Serdecznie zapraszamy do spędzanie jednej soboty w miesiącu całą rodziną
na wspólnej, dobrej zabawie. Spotkania są bezpłatne. Od wielu lat prowadzi
je ten sam zespół animatorów: dwie Anie, Iwonka i Kasia oraz Agnieszka i Paulina. Warto dodać, że jest to najstarszy na Ochocie cykl spotkań rodzinnych
prowadzimy je nieustannie od 1994 roku, czyli już piętnasty rok. Tak, tak, wiele
dzieci nam wyrosło, kilkoro z nich jako wolontariusze już pracują z nami przygotowując spotkania dla swoich młodszych sąsiadów.
Grażyna Gnatowska
Klub Osiedlowy SURMA
ul. Białobrzeska 17, tel. (0 22) 823 04 32
e-mail: surma@oko.com.pl
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WIANEK ROZMAITOŚCI
Zachęcamy młodzież i dorosłych do sprawienia kwiatowego prezentu na Walentynki. Pokażemy nietuzinkowe pomysły
na zdobienie kwiatów oraz nauczymy
wykonania unikatowych prezentów z materiałów roślinnych i florystycznych. Nasze
warsztaty to nie tylko wiele cennych informacji i porad, ale przede wszystkim miłe
spędzanie czasu.
13 lutego 2009 r. (piątek), godz. 17.30
„Kwiatowy prezent na walentynki”
koszt: 20 zł od osoby
zapisy i informacje:
osobiście w Centrum Artystycznym
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
tel. (0 22) 823 37 56
e-mail: radomska13@oko.com.pl

KLUB XL – KLUB DLA PAŃ
W programie:
– plan dietetyczny prowadzony
przez specjalistów
– gimnastyka o różnym stopniu intensywności
w zależności od możliwości grupy
Cel:
– spalenie zbędnej tkanki tłuszczowej
– poprawa kondycji
– wzmocnienie mięśni, stawów
– zapobieganie powstania cellulitowi
– dotlenienie organizmu i poprawienie
krążenia
zapisy: od stycznia 2009 r.
wtorki, godz. 19.30-21.00
EAT – tel. (0 22) 659 43 79, 823 37 56

PODRÓŻ W KRAINĘ…
Uttar Pradesh (UP) – Północna Prowincja
– to jeden ze stanów Indii, położony w ich
północnej części, na żyznych terenach Niziny Gangesu. Jego stolicą jest Lucknow, a
największym miastem, centrum przemysłowym i finansowym – Kanpur.
Na jego obszarze można zobaczyć wiele
historycznych miast, np. Agra z Tadż Mahal,
opuszczone miasto Mogołów Fatehpur Sikri
czy święte miasta nad Gangesem i Jamuną.
Zapraszamy wszystkich do orientalnej
podróży, w której zwiedzimy starożytne
świątynie, poznamy kulturę i obyczaje
wradź wasih – mieszkańców tego regionu.
W programie m.in.: bhajan (muzyka na
żywo z wykorzystaniem oryginalnych instrumentów), pokaz slajdów, film o Vrindavan,
pokaz gotowania (szak panir, papadamy),
degustacja potraw regionalnych.
Serdecznie zapraszamy.
5 lutego 2009 r. (czwartek), godz. 17.30
„Indie – Uttar Pradesh”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
wstęp wolny

OKO/filie

Serdecznie zapraszam wszystkich na
„Zajęcia Aktorskie”, na których będziemy poznawać warsztat aktora, obejmujący pracę nad słowem, dykcją,
analizą i interpretacją tekstu, naukę
środków wyrazu scenicznego.
Będziemy pracować nad świadomością ciała, rozwijać wyobraźnię i wrażliwość. Etiudy aktorskie, praca indywidualna
i zbiorowa – na tym opierać będziemy budowanie naszego
przyszłego spektaklu.
Zachęcam wszystkich piszących teksty, grających na instrumentach. Wszystkich marzących o aktorstwie czy twórczości
artystycznej. Wszystkich bez względu na wiek!!!
Katarzyna Bargiełowska
aktorka, pedagog
7 lutego 2009 r. (sobota), godz. 13.00
Ośrodek Kultury Ochoty, ul Grójecka 75
tel. (0 22) 822 48 70
e-mail: oko@oko.com.pl

Z INSTRUMENTEM ZA PAN BRAT
TYTUS WOJNOWICZ
W NOWYM PROJEKCIE
DK „RAKOWIEC”
Czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci.
Zachęceni postawą i zainteresowaniem rodziców pragnących spędzać ze swoimi najmłodszymi pociechami czas w niedzielne popołudnia na artystycznych harcach przygotowaliśmy kolejny projekt – tym
razem muzyczny, gwarantujący kreatywną zabawę i posiadający
edukacyjne walory.
Po cieszącej się dużym zainteresowaniem plastycznej „Artystycznej
Niedzieli z Tatą i Mamą” zapraszamy na niedzielne spotkania z muzyką. Projekt zatytułowany „Z instrumentem za pan brat” w lutym będzie
miał swoją pierwszą edycję.
W krainę dźwięków wprowadzą nas instrumenty. Na początek,
już 15 lutego o godz.12.30, te dęte i dmuchane. Przewodnikiem
w krainie dźwięków będzie muzyk, artysta, wirtuoz gry na oboju
Tytus Wojnowicz.
Wysłuchamy też gawędy artysty o instrumentach dętych i dmuchanych i będziemy mogli zobaczyć ciekawe instrumenty z bogatej kolekcji profesora Stanisława Malikowskiego. Wstęp wolny. Serdecznie
zapraszamy.
Grażyna Zaczek
15 lutego 2009 r. (niedziela), godz.12.30
„Trąbka, flet, rogi czyli instrumenty dęte i dmuchane”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
wstęp wolny
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OKO
13 GRUDNIA
13 grudnia
`„…Budujcie Arkę przed potopem
Niech was nie mami głupców chór!
Budujcie Arkę przed potopem
Słychać już grzmot burzowych chmur!
Zostawcie kłótnie swe na potem
Wiarę przeczuciom dajcie raz!
Budujcie Arkę przed potopem
Zanim w końcu pochłonie was!”
ARKA NOEGO – J. Kaczmarski
Kościół Katolicki podczas pierwszych dni
wprowadzenia stanu wojennego, jak
i w późniejszym okresie był dla wielu
Polaków ogromnym wsparciem. Dlatego 13 grudnia 2008 r. Ośrodek Kultury Ochoty zorganizował koncert „Żyć
z godnością” właśnie w kościele (św. Jakuba Apostoła przy placu Narutowicza).
W programie przygotowanym specjalnie dla upamiętnienia 27. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego usłyszeliśmy
m.in. wiersze: K. Iłłakowiczówny, E. Bryla,
J. Kulmowej oraz poezję i pieśni anonimowych autorów z okresu od wydarzeń
w Poznaniu, przez Radom, po Wybrzeże
do 13 grudnia 1981.
Świetnie dobrane teksty, zilustrowane
odpowiednimi utworami w znakomitym
wykonaniu Katarzyny Łaniewskiej, Krystyny Kwasowskiej, przy akompaniamencie
Grażyny Piwkowskiej stały się prawdziwą
lekcją pamięci. Było prawie jak przed
laty, kiedy wszyscy schodzili się w umówione miejsca, by posłuchać utworów
nieobecnych w oficjalnych mediach.
Nie należy się temu dziwić, bo przecież to właśnie Łaniewska, Kwasowska
i Piwkowska w czasie stanu wojennego
grały wiele koncertów patriotycznych
na terenie całej Polski (począwszy od
Katedry na Wawelu, przez kościoły, sale
koncertowe, aż po prywatne domy).
Często też prezentowały swoje programy w czasie mszy za ojczyznę w kościele
Stanisława Kostki w Warszawie, odprawianych przez ks. Jerzego Popiełuszkę.
W drugiej części koncertu miało wystąpić Trio „Łódzko-Chojnowskie”, niestety
pianistę zmogła choroba, więc dojechał
tylko duet – Paweł Konopacki i Witold
Łuczyński. W ich wykonaniu usłyszeliśmy
piosenki wybitnego poety, kompozytora
i pieśniarza Jacka Kaczmarskiego.
Ten grudniowy wieczór dostarczył nam
wielu wzruszeń, refleksji, wspomnień –
licznie zgromadzona publiczność słuchała koncertu w niepowtarzalnej atmosferze, w skupieniu, niejednokrotnie
ocierając łzy.

WIECZORY BARDÓW
… i żyli długo i szczęśliwie”
20 grudnia w OKO (w wypełnionej „po brzegi” sali) odbył się kolejny koncert
z cyklu „Wieczory bardów”. Tradycyjnie w ostatnią sobotę prze świętami mieliśmy
okazję zobaczyć i wysłuchać Tomka Szweda wraz z zespołem „Szwedzki stół”
w stałym składzie: Krzysztof Gabłoński, Janusz Tytman, Jacek Szafraniec, Katarzyna Szubertowska, Adam Szuraj.
Zróżnicowany repertuar zaprezentowany tego wieczoru był swoistym rajem dla
ucha i wyobraźni. Zamykając oczy, widz podróżował razem z tekstem piosenki,
obcując z niezwykłą wrażliwością muzyczną, świetnymi tekstami oraz pełnym pasji
i autentyczności wykonaniem, podanym w jakże eleganckiej i szykownej formie.
Mogę bez wątpienia powiedzieć, że Tomek jest jednym z najbardziej serdecznych
i inspirujących artystów. Jego piosenek słucha się zawsze tak samo dobrze. Gorąco oklaskiwany przez słuchaczy po trwającym blisko czterogodzinnym występie Tomek zakończył koncert wieńczący (trwający rok) jubileusz 30-lecia pracy
artystycznej. Tomku na koniec ponowię swoje życzenia „… szczęśliwej drogi do
następnych jubileuszy”.
Ewa Kessler

KABARETOWA SCENA OKO
Gościem grudniowej Kabaretowej Sceny OKO był Krzysztof Daukszewicz. Satyryk,
felietonista, tekściarz, poeta, gitarzysta, kompozytor. Jest autorem kilkunastu książek i płyt. Ma swoją rubrykę w tygodniku „Przegląd”. Od 2005 roku jest stałym gościem programu publicystyczno-satyrycznego dla ,,wykształciuchów’’ czyli „Szkła
kontaktowego”.
Program spotkania w OKO oparty był na: satyrze na to co, ważne i aktualne, piosenkach oraz na wspólnej zabawie z publicznością. Były oczywiście „Meneliki, czyli
anegdoty o menelach”, „List do Pana Hrabiego”. Hitem wieczoru stała się piosenka Jaromira Nohavicy – czeskiego barda przetłumaczona i przystosowana nieco
do bliższych nam rejonów przez Krzysztofa Daukszewicza. Artyście akompaniował
Mieczysław Grochowski. Z właściwym sobie spokojem i refleksyjnością repertuarową, przeplatając opowieści piosenkami, artysta uwiódł ochocką publiczność. Nie
obeszło się bez bisów.
Ewa Kessler

W SALONIKU U JANUSZA
Magia dźwięków, magia nastroju… Szukalski/Dutkiewicz duo
Tomasz Szukalski – polski saksofonista jazzowy, absolutnie zjawiskowy, charakteryzujący się niepowtarzalnym, charyzmatycznym brzmieniem saksofonu tenorowego. Żyjąca legenda, autor kultowych nagrań „Winobranie” i „Kuyaviak Goes Funky” zrealizowanych wraz ze Zbigniewem Namysłowskim.
Artur Dutkiewicz – polski pianista jazzowy. Muzyk niezwykle elastyczny, o wszechstronnej orientacji stylistycznej.
Tych dwóch „gigantów” polskiej sceny muzycznej zaszczyciło w grudniu naszą scenę
„Jazz w OKO”. Słuchacze zostali zabrani przez niezwykły duet poza granice muzycznej wyobraźni.
Artur Dutkiewicz uwielbia muzykę akustyczną, stąd jego zrozumiała miłość do fortepianu. W swoich nagraniach często wybiera się jednak na wycieczki elektryczne,
w czym pomaga sobie odpowiednimi instrumentami. Stąd obecność keyboardu na
fortepianie, który z wielkim smakiem od czasu do czasu odzywał się podczas koncertu. Charakter jego gry na tych instrumentach można podzielić na elektryczny
i akustyczny nie tylko ze względów instrumentarium. O elektryczności lub akustyczności
decyduje tutaj sam pianista, w mistrzowski sposób operując artykulacją czy też frazą.
W tym niezwykłym duecie swoją obecność zaznaczał charyzmatyczny Tomasz Szukalski. Miłośnicy jego gry wiedzą na co stać „starego” mistrza saksofonu. I tym razem
nie zawiedli się. W ulubionych tematach Szukalskiego, tj. „My One And Only Love”
czy „Just Once” usłyszeli oni bardzo charakterystyczny dla muzyka „lwi pazur” oraz
– wprost przeciwnie – „łkanie” jeśli tylko mogę sobie pozwolić określić w ten sposób
balladową interpretację przez samego mistrza lirycznych kompozycji.
Muzycy tej klasy już dawno temu przestali się „ścigać” na scenie, a swoją muzyczną
dojrzałością potrafią obdarować wierną publiczność w dwójnasób. Po pierwsze, nigdy nie jest za głośno. Po drugie, wybierają tylko te dźwięki w swoich improwizacjach,
które uważają za absolutnie niezbędne. Efekt końcowy? – Magia.

Ewa Kessler
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GÓRALE W WARSZAWIE, czyli POSIADY NA OCHOCIE
Witojcie nasi oztomili!
Nase piyrse posiady juz za nami. 10 stycznia na „Radomskie 13” odbyło
sie weselisko. My Wos piyknie napytali, a Wyście nom nie odmówiyli ino
licnie przybyli.
Wesele poprowadziła dr Stanisława Trebunia-Taszel, etnolog z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, barwnie opisując etapy „wędrówki weselnej” – zaloty, nomówiny, zaślubiny, cepowiny, przenosiny.
Opowieści o weselu przeplatane były występami zespołu regionalnego „Biołodunajcanie” z Białego Dunajca, który swoim tańcem, śpiewem i humorem podbił serca publiczności. W czasie spotkania odbyła
się również promocja książki Stanisławy Galicy-Górkiewicz „Bukowina Tatrzańska. Góralskie życie”. Autorka w sposób niezwykły opisuje
zwyczaje i obrzędy dawnego góralskiego życia, w tym także posiad
i wesela góralskiego. Na koniec, góralskie życzenia noworoczne złożył
Bartłomiej Koszarek, dyrektor Bukowiańskiego Centrum Kultury, a „Biołodunajcanie” zaśpiewali:
„Wesele sie końcy, bieda sie zacyno
Młodo Pani płace, ze już nie wytrzymo.”
A Wy wytrzymojcie z nami jesce troche i przyjdźcie na drugie posiady
21 lutego. Bedzie o budownictwie i architekturze podhalańskiej (Architektura Podhala i Karpat).
Spotkanie poprowadzi mgr inż. Jan Karpiel-Bułecka, jeden z najbardziej
znanych współczesny artystów Podhala. Architekt, znakomity prymista,
śpiewak i tancerz, znawca tatrzańskiej i karpackiej kultury. Spotkaniu towarzyszyć będzie kapela Jana Karpiela-Bułecki „Zokopiany” oraz zaproszeni przez niego goście. Będzie śpiew, taniec i humor góralski. Pytomy
piyknie, przyjdźcie ku nom!
Wioletta Obuchowska
21 lutego 2009 r. (sobota), godz.18.00
„Architektura Podhala i Karpat”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
tel. (0 22) 823 37 56, www.radomska13.art.pl
wstęp wolny
PS Gorąco dziękujemy Firmie „Ignacy Polański” z Zubrzycy Górnej za wypiek chleba weselnego na nasze pierwsze posiady.

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY ZAGRAŁA NA RAKOWCU
Tak jak cała Polska i kawałek Świata, także i Dom Kultury „Rakowiec” – grał podczas XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się 11 stycznia br. Relacje na żywo z rakowieckiego grania przeprowadziła radiowa JEDYNKA i Radio EURO.
A zagrali u nas: Dzielnicowy Klub Seniora „Ochota” ze Słupeckiej, który zaprezentował „Pastorałkę” wg Leona Schillera
w reż. Katarzyny Radeckiej. Po artystach-seniorach nieśmiało wkroczył na scenę sześcioosobowy Teatr „Zielony Kot” ze
swoim premierowym spektaklem „Nigdy nie budź czarownicy”. Swój liryczny mini-recital wykonała również Agata Wieczyńska-Krawiec. Następnie, w nostalgiczny i romantyczny świat dźwięków gitary przeniósł nas Tomasz Bohun – jeden
z uczniów Pawła Filasińskiego. A kolorowo i radośnie zrobiło się, gdy na scenę wkroczył Dziecięcy Zespół Wokalny GONG.
W tym dniu dla „orkiestry” zagrał także zespół Rimead – akustycznie w kameralnej atmosferze i jak zwykle cudnie, irlandzko,
rytmicznie.
Ale to jeszcze nie był koniec grania z Wielką Orkiestrą. Po koncertach rozpoczęła się aukcja, którą poprowadził aktor Tadeusz Chudecki. I zaczęło się licytowanie m.in. prac plastycznych oraz rzeźb
dzieci z ochockich pracowni oraz artystów plastyków (A. Lisowskiej,
K. Arabudzkiej, A. Dudki, E. Szkudlarek, W. Polańskiej, R. Palmowskiej, J. Malinowskiego, J. Zadurowicza). Lecz największa „walka”
rozpoczęła się przy pracach Pracowni Ceramiki „AngobA”. Wazony, misy, świeczniki i świnka skarbonka znalazły swoich nowych właścicieli, którzy wspomogli całą akcję wrzucając co nieco do puszki.
I dzięki im za to. Łącznie z aukcji i całej imprezy zebraliśmy do puszki
1573,78 zł.
Mamy nadzieję, że za rok Orkiestra też zagra na Rakowcu z jeszcze
większą mocą!
Ewelina Kubiś
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(cz. 2)

powieść

Długie, gorące lato

„Spotkanie
w Cafe Pickwick”
Tej nocy przyśnił mi się brat. Podszedł
do mnie, ubrany w dżinsową kurtkę i objął
ramieniem. Znów byłem małym chłopcem.
Staliśmy przez chwilę w cieniu drzewa
wsparci o ogrodzenie. Ulicą sennie jeździły samochody, widziałem je jakby w zwolnionym tempie. Zza pleców słychać było
przytłumione głosy. Obejrzałem się, lekko
przestraszony i ujrzałem kilku podpitych
mężczyzn siedzących w małej kawiarence
i grających w karty przy stole. Brat poklepał
mnie delikatnie po ramieniu. Spojrzałem mu
w oczy. W ich blasku czułem się bezpieczny.
Uśmiechnął się do mnie mówiąc: „To dla ciebie ważny dzień, szkoda, że nie mogę z tobą
być”. Patrzył przy tym takim wzrokiem, jakby chciał powiedzieć dużo więcej. Jakby to
był tylko wstęp do bardzo długiej, braterskiej
rozmowy. Rozmowy, na którą tak czekałem.
Ogarnęła mnie typowa dla sennych majaków bezsilność. Patrzyłem, jak brat oddala
się ode mnie powolnym krokiem. Nie byłem
w stanie zrobić najmniejszego ruchu.
***
Dochodziła piętnasta. Był kolejny parny
dzień lata. Od dłuższej chwili stałem oszołomiony wpatrując się w miejsce, które znałem
z mojego snu. Małe ogrodzenie oddzielało
od kawiarenki strefę kilku stolików skrytych
pod szerokim zadaszeniem. Przy jednym
z nich siedziało kilku mężczyzn. Popijali
piwo i rozmawiali, co jakiś czas zanosząc się
głośnym śmiechem. „Cafe Pickwick – pomyślałem przypominając sobie naraz fakty ze
świata snu i jawy – „Spotkanie z dziadkiem,
spotkanie z Wieśkiem Atomem.”
Dziadka jeszcze nie było. Poczułem się jak
bohater szpiegowskiego filmu. W kawiarni
mieliśmy się przecież spotkać z człowiekiem, który był kiedyś jedną z ważniejszych
person warszawskiego półświatka. Prosił
dziadka o pomoc w rozwikłaniu tajemniczej
sprawy. Wszystko to brzmiało równie niedorzecznie, co fascynująco. Podszedłem do
wystawy cukierni udając zainteresowanie.
Jako doświadczony agent wiedziałem, że
nie mogę w nieskończoność wpatrywać się
w wystawę, bo w końcu wyda się to komuś
mocno podejrzane. Pchnąłem ciężkie drzwi
i wszedłem do środka. Znałem to miejsce
od lat. Już jako dziecko przychodziłem tu
z mamą. Pączki od Skrzypka były słynne na
całej Ochocie. Oczywiście nie miałem zamiaru niczego kupować. Obrzuciłem półki błyskawicznym spojrzeniem i nie odnajdując
tak dobrze mi znanych pączków zapytałem:
– Nie ma już pączków?
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– Niestety. O tej godzinie? Trochę za późno się pan pojawił.
Wiedziałem, że nie mogłem trafić do lepszego miejsca. Cukierenka miała w sobie coś
z klimatów dawnych zakładów fryzjerskich.
Ludzie przychodzili tu nie tylko po słodkości, ale też by pogadać. Kobiety skarżyły się
na swych niewiernych mężów, narzekały na
dzieci lub na pogarszające się zdrowie. Mężczyźni wymieniali zdawkowe uprzejmości
bardzo rzadko pozwalając sobie na coś osobistego. Ciekawe, że do zwierzeń bardziej
skłonne były kobiety.
Spojrzałem na sprzedawczynię z udawanym wyrzutem.
– Jest pani okrutna, jak tak można? Tyle
lat już tutaj przychodzę. Jestem przecież stałym klientem.
– Przykro mi. – Rozłożyła bezradnie ręce.
– Tym bardziej powinien pan wiedzieć, jako
stały klient, że po pączki przychodzi się
wcześniej.
Zerknąłem dyskretnie na zegarek. Była
równo piętnasta. Ukłoniłem się grzecznie
i wyszedłem, wpadając niemal na dziadka.
– Paweł! Jesteś, dobrze. – Krzyknął na mój
widok.
– Jestem, gotów poznać tego twojego
Wieśka Atoma.
– Matka cię puściła? – Spytał ignorując
moją uwagę.
– Tak, bez problemu – Skłamałem nieudolnie, po raz kolejny zastanawiając się
w duchu nad powodem niechęci mojej mamy
do dziadka. Kiedyś ciotka Aśka wyznała mi,
że ta niechęć zaczęła się jakoś po śmierci
Staszka. Dalej jednak nic z tego nie rozumiałem. Co stary, poczciwy dziadek mógł mieć
wspólnego ze śmiercią mojego brata?
– No dobra – Skwitował to sucho.
– Zatem, chodźmy.
Cukiernia, przed którą staliśmy, znajdowała się w tym samym krótkim pawilonie,
co kawiarnia. Gdy stanęliśmy przed oszklonymi drzwiami Cafe Pickwick poczułem na
swym ramieniu ciężki dotyk dłoni dziadka.
– Nie byłem tu już tak dawno. – Prawie
szepnął mi do ucha.
Popatrzyłem na niego lekko zdziwiony.
Po pooranej siatką zmarszczek twarzy przemknęła jakby nostalgia, może rozrzewnienie, a może smutek?
– Pamiętam, jak pewnego dnia, w sześćdziesiątym czwartym, szedłem gdzieś tutaj,
ulicą Dickensa. Wszędzie były jeszcze pola.
A ten pawilon powstał w latach siedemdziesiątych i na początku miała tu być chyba tapicernia. – Dodał spoglądając na szyld.
– Tapicernia, tu gdzie teraz jest kawiarnia? – Zdziwiłem się szczerze.
– Tak, wtedy ta okolica wyglądała zu-
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pełnie inaczej. Widzisz, tam gdzie teraz jest
zajezdnia autobusowa przy Szczęśliwickiej
była kiedyś stacja kolejki WKD. Nie było to
zbyt bezpieczne miejsce. Można było dostać
w mordę lub sprężyną po plecach.
– Sprężyną?
– Tak, ty tego nie znasz. Nie możesz, jesteś przecież za młody. Ale w tamtych czasach chłopcy nosili z sobą takie sprężyny.
Wyjmowane z tapczanu. Jak przeciągnąłeś
komuś takim żelastwem po plecach to…
Nagle głos zamarł mu w gardle. Tak jakby sobie o czymś przypomniał.
– Tamtego dnia – zaczął znów mówić –
szedłem gdzieś tutaj na spotkanie.
– Z dziewczyną? – Podchwyciłem.
– Tak. Najpiękniejszą na całej Ochocie. Kiedyś ci może o tym opowiem, a teraz chodź.
Miałem ogromną chęć usłyszeć, co stało się
dalej, ale dziadek odwrócił się do mnie plecami
i pchnął szklane drzwi kawiarenki. Wewnątrz
panował przyjemny chłód i półmrok. Przy stolikach siedziało kilka osób pochylonych nad
kawą, kieliszkiem wina lub gazetą. Idąc do
baru zauważyłem, że pod ścianą stoją automaty do gier. Stanęliśmy przy barze. Młoda barmanka zerknęła na nas z zaciekawieniem.
– Coś podać? – Spytała.
– Dwie kawy i paczkę kameli. – Rzucił
krótko dziadek i rozejrzał się po lokalu.
– Widzisz go? – Szepnąłem mu do ucha
dyskretnie śledząc jego wzrok.
– Nie, powinien być przecież w moim
wieku.
W tym momencie podeszła do nas młoda
dziewczyna. Kasztanowe włosy opadały jej
na wąskie ramiona. Ujrzałem najpiękniejsze
brązowe oczy w moim życiu. Chwilę później
zobaczyłem uśmiech, który sprawił, że poczułem jak czerwienię się od stóp do głów.
Dziewczyna przyciskała do piersi zielonkawą książkę. Był to „Klub Pickwicka” Karola Dickensa.
– Widzę, że dostał pan mój list. – Powiedziała patrząc uważnie na mojego dziadka
i kompletnie mnie ignorując.
– Miałem się tu spotkać z Wieśkiem – Powiedział dziadek. – A pani chyba nie znam.
– Nazywam się Weronika, Weronika
Atom. Musi mi pan pomóc. Ta sprawa dotyczy przecież pańskiego przyjaciela.
CDN.

Ochota

CZY W INTERNECIE
SIEDZI DIABEŁ?
rozmawiają: Beata Chrzanowska i Anna Salwa-Ostrowska,
psycholożki z poradni „Uniwersytet dla Rodziców”

Niemal w każdej rozmowie z rodzicami
– czy towarzyskiej czy profesjonalnej, prędzej czy później pojawia się temat korzystania przez dzieci z komputera i Internetu. Dość często Internet bywa przez rodziców postrzegany jako niemal demoniczne
zagrożenie, w tajemniczy sposób opanowujące dusze dzieci i odpowiedzialne za
wszystkie problemy w relacjach między
rodzicami i dzieckiem.
Rodzice najczęściej obawiają się, że
dziecko uzależni się od Internetu – tj. zacznie spędzać dużo czasu w sieci, wycofa się z życia rodzinnego i społecznego,
przestanie się uczyć. Dość zaskakujące
jest to, że stosunkowo niewiele w tych
rozmowach przewija się obaw dotyczących zagrożeń niesionych przez sieć,
takich jak cyberprzemoc, pedofilia, wywiad przestępczy czy choćby nieświadome zainstalowanie wirusów lub programów szpiegowskich.
Mam wrażenie, że takie postrzeganie
Internetu wynika w dużym stopniu z nieznajomości tego medium przez wielu dorosłych. W wielu rodzinach komputer i Internet to obszary, w których to dziecko ma
znacznie większe kompetencje niż rodzic;
porusza się sprawniej w świecie, którego
dorośli często nie rozumieją i którego nie
potrafią kontrolować – stąd lęk i przypisywanie sieci winy za wszelkie problemy.
Tak, ale wiele dzieci i nastolatków
faktycznie zbyt wiele czasu spędza w sieci, rzeczywiście niemal „nie wychodzi
z ekranu”, zaniedbuje lekcje, nie kontaktuje się z rodziną, rówieśnikami „w realu”.
Zaniepokojenie rodziców nie jest w wielu przypadkach bezzasadne.
Zgadza się. Tyle, że problem nie został spowodowany przez Internet. To, że
dziecko szuka ulgi, rozładowania napięcia,
rozrywki czy przyjaźni w sieci – pochodzi
z rzeczywistości pozasieciowej. Z tego, co
dzieje się w jego środowisku, rodzinie. Internet jest tylko medium, które ułatwia lub
umożliwia realizację potrzeb dziecka powstających w jego pozasieciowym życiu.
Rozumiem jednak, że nie proponujesz
rodzicom zgody na nieograniczony i niekontrolowany dostęp dziecka do sieci?
Oczywiście, że nie. Proponuję natomiast zmianę podejścia do samego Inter-

netu i kłopotów z dzieckiem pojawiających się w jego kontekście:
1) warto spojrzeć na Internet jako na narzędzie, a nie samoistny, groźny byt. Sieć
jest złożonym narzędziem, które nie jest
dobre ani złe samo w sobie. To sposób jej
użycia może być pożyteczny lub szkodliwy, a z samej jej konstrukcji wynikają pewne zagrożenia, o których trzeba wiedzieć
i których trzeba unikać;
2) jeśli dziecko przebywa głównie w Internecie – to warto zastanowić się dlaczego. Co się takiego dzieje w jego życiu, że
woli spędzać czas w sieci niż z rodziną,
kolegami, na innych aktywnościach. Warto się przyjrzeć co się dzieje w domu –
jaka jest atmosfera, jakie uczucia, relacje
między członkami rodziny. Jeśli w domu
jest napięta atmosfera, problemy, dużo
krzyku czy złości – dziecko może uciekać
przed nimi w sieć. Jeśli dom nie proponuje atrakcyjnych form aktywności, Internet
jest szczególnie kuszącą alternatywą. Jeśli
w domu dziecko nie ma z kim porozmawiać o swoich problemach, uczuciach czy
przeżyciach – będzie szukało rozmówców
w sieci. Nie wystarczy powiedzieć: odejdź
od tego komputera i zajmij się czymś innym. Trzeba jeszcze zaproponować mu
czym ma się zająć, sprawić, żeby „to coś”
było atrakcyjne, najlepiej samemu wziąć
w tym udział, zapewnić dziecku faktyczny
kontakt, uwagę, rozmowę. Poza tym warto też wiedzieć lub dowiedzieć się, co się
dzieje w życiu dziecka – zwłaszcza: jak jest
w szkole, jak wyglądają jego kontakty z rówieśnikami;
3) warto życzliwie porozmawiać z dzieckiem o tym, co robi w sieci, jakie strony
odwiedza – posłuchać o tym z zainteresowaniem, otwartością i życzliwością, nie
nastawiając się z założenia krytycznie lub
obronnie. Istnieje szansa, że dowiemy się
czegoś ciekawego o zainteresowaniach naszego dziecka, odnajdziemy nowe wspólne
tematy rozmów i działań, a może i odkryjemy coś dla siebie;
4) zdecydowanie potrzebna jest kontrola
i ograniczenia. Rodzice muszą wiedzieć co
ich dziecko robi w sieci, jakie strony odwiedza. Warto założyć filtr rodzinny i ograniczyć czas korzystania z komputera – najlepiej od razu po wprowadzeniu komputera
i Internetu do domu;
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5) trzeba rozmawiać z dziećmi o zagrożeniach niesionych przez sieć. Nie tylko o zagrożeniach uzależnieniem – ale także o groźbie wyciągania informacji o dziecku i jego
rodzinie przez przestępców (w tym pedofilów) oraz o zagrożeniach atakami sieciowymi jak: instalacja złośliwego oprogramowania umożliwiającego kradzież danych w tym
np. haseł/kodów do serwisów aukcyjnych
i e-bankowości, naruszenie prywatności, nękanie i groźby, spamowanie, przejmowanie
kontroli nad komputerem i wykorzystywanie go do niedozwolonej działalności przez
osoby trzecie i wiele innych.
Czy nie lepiej więc byłoby wyłączyć
dostęp do sieci?
Myślę, że to nie byłby dobry pomysł.
Po pierwsze dlatego, że pozbawiamy
dziecko umiejętności korzystania z sieci,
praktycznie niezbędnych w szkole i pracy. Po drugie uniemożliwiamy mu korzystanie z potężnego, nieocenionego wręcz
źródła informacji, a także rozrywki i kontaktów towarzyskich. Prawda jest taka, że
teraz większość dzieciaków kontaktuje się
raczej przez net niż telefon (co zresztą jest
także tańsze). Poza tym, w necie dzieci
mogą poznać osoby podobne sobie, nawiązać znajomości, a nawet przyjaźnie na
bazie wspólnych zainteresowań.
Reasumując: umożliwić dostęp do Internetu, a jednocześnie kontrolować to, co
dziecko robi w sieci; rzetelnie poinformować o zagrożeniach sieciowych oraz zapewnić taki kontakt, żeby sieć nie musiała
być ucieczką i jedynym miejscem wsparcia, rozrywki i rozładowania napięcia.

SPPP „Uniwersytet dla Rodziców”
ul. Raszyńska 8/10
tel. (0 22) 822 24 46; 822 71 68
www.sppp-udr.org
PS Osobom zainteresowanym tematem
bezpieczeństwa w sieci polecamy serwisy informacyjne fundacji Kidprotect: dla
rodziców i nastolatków www.bezpiecznyinternet.org, a dla dzieci www.sieciaki.pl
(strona edukacyjna, w przystępny i zabawny sposób wprowadzająca w tematykę
zagrożeń oraz zachowywania bezpieczeństwa w Internecie).
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Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu
finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub
publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko
ich autora i Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za umieszczoną w nich
zawartość merytoryczną.

VAN GOGH
Ośrodek Kultury Ochoty wraz z ośrodkami kultury z Budapesztu (TEMI Fővárosi
Művelődési Háza) i Wilna (Trakų Vokės bendruomenės kultūros centras), realizuje projekt VAN GOGH promujący edukację artystyczną osób dorosłych.
W ramach projektu seniorzy uczęszczający na nasze zajęcia plastyczne
i ich instruktorzy mogą dzielić się swymi doświadczeniami i pasją z kolegami
z Litwy i Węgier.
W ubiegłym roku odbyło się I Spotkanie Partnerskie, jedno z najważniejszych działań projektu. Był to międzynarodowy plener w Kazimierzu Dolnym
(21-28 września 2008). W plenerze wzięło udział 14 przedstawicieli Polski, 9 Litwy
i 9 Węgier. W ciągu dnia odbywały się warsztaty w trzech technikach: węgla, suchej pasteli i akrylu, popołudniu międzynarodowa kadra instruktorska
dokonywała korekty prac. Wieczory poświęcone były trójstronnej integracji, kulturze polskiej, prezentacji oferty OKO i instruktorów Magazynu Sztuk.
***
W styczniu 2009 ruszył w ramach projektu VAN GOGH kurs angielskiego dla
seniorów i instruktorów OKO. Good luck!!!
Ula Kwiatek-Kwiatkowska
Centrum Współpracy Europejskiej

*
„Rozmaitość i swoistość stylów polskich, węgierskich, litewskich szkół malarstwa... Każdy naród maluje obrazy zgodnie z tradycjami swojej kultury.
Ciekawy i produktywny czas spędziłam malując architekturę i pejzaże Kazimierza Dolnego. Niepowtarzalne wrażenie uwiecznione na płótnie.”
Vidos Juškaitės
*
„Podczas pleneru pogoda zmieniała się z deszczowej na słoneczną – rozmaitość palety kolorów i odcieni w pracach, w nastroju miasteczka. Nawet
mieszkańcy Kazimierza Dolnego nie zostali obojętni – dostaliśmy od nich
w podarunku po jabłku.”
Luanos Stebulės
*
„Plener pomógł mi zapoznać się z różnym podejściem do zagadnień malarskich. Bardzo wiele wyniosłam z tego międzynarodowego spotkania.”
*
„Częściej powtarzać takie międzynarodowe plenery!”

