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Małgorzata
Baranowska
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szystko po kolei podlega bezwzględnej standaryzacji. Niedługo będziemy z czułością
wspominać, że tak zwana norma polska
przeważnie żadnej normy nie trzymała.
Standaryzacja między innymi niesie ze
sobą Niagarę opakowań. Dotyczy to także, a może przede wszystkim żywności.
Znormalizowane ryby w zamrożonych
kostkach, znormalizowane przeciery pomidorowe, soki, no i lody. To może jest dla
mnie najdziwniejsze.
Gdzieś, nie wiadomo gdzie, całymi
dniami pracują tajemnicze fabryki lodów, a potem, nie wiadomo skąd, przyjeżdżają chłodniami do wszystkich sklepów w okolicy. Szczęście, że jeszcze
istnieje „Grycan”, chociaż i on, i „Zielona Budka”, jako produkty w gotowych
opakowaniach są dostępne poza lodziarnią. Żadnej bezpośredniości, żadnych
różnic, żadnego romantyzmu, czysta
masowość. Teraz każde lody, zwłaszcza

Krzysztof Trawkowski
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Przemysłowiec
książkolubem

a Ochocie było książkolubów
wielu, a jeden z nich mieszkający
na ulicy Trybunalskiej 8, Karol
Irzykowski, który 25 września 1939 roku
stracił księgozbiór gromadzony przez
ponad pięćdziesiąt lat, tak to skwitował:
„Wszystkie moje książki kochane, przepraszam was, żem was opuścił i wydał
na zniszczenie, a wyścieli tyle sprawiały
przyjemności […].”
Karolowi Irzykowskiemu udało się ocalić ledwie około trzydziestu egzemplarzy,
lecz więcej szczęścia miał właściciel willi na ulicy Solariego 3 – Leopold Wellisz
(1882-1972), któremu główną część zbiorów rycin uratował Tadeusz Cieślewski.
(Ileż to razy musiał przechodzić koło jego
domu Irzykowski, aby w Parku Wielkopolskim obmyślać swoje kolejne książki).
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w opakowaniu, muszą mieć nazwę, głównie angielską, chociaż o ile pamiętam,
lody nie są specjalnością Anglii. Najlepsze
są podobno rosyjskie i włoskie.
Za mojego dzieciństwa lody nazywały
się „Lody”. Były śmietankowe lub waniliowe (choć zdaje się, że nie miały wiele wspólnego z wanilią), truskawkowe,
a później i czekoladowe. Żadnych fabryk
nie było, a w lodziarni albo cukierni wielkie baniaki z lodami wsadzano bezpośrednio do kontuaru, w odpowiednie otwory.
Na początku nawet wybierano je normalną stołową łyżką. Niektórzy pamiętają
waflowe muszelki, ale później to się zamieniło w rożki i w wafle, tzw. andruty.
Nie pamiętam, czy pan Poniewarz, potem
Poniewski, miał na Grójeckiej te specjalne
łyżki do lodów.
Za dzieciństwa mojej mamy w „Ziemiańskiej” na Filtrowej, gdzie dzisiaj jest
„Magnolia”, dawniej „Halinka”, też były
lody śmietankowe, ale również i lody pistacjowe. Po wojnie w ogóle nie wiedzieliśmy,
co to jest ta pistacja. Nie było orzeszków,
kremów pistacjowych, ani pistacjowego
koloru. Tylko w „Ziemiańskiej” były kruche rurki pistacjowe z kremem.

Wellisz urodził się w Warszawie i wywodził się z rodziny finansistów i przemysłowców. Studiując prawo na Uniwersytecie Warszawskim równocześnie
odbywał praktyki w bankach berlińskich
i brukselskich. Przez rok studiował w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim i tu
najpewniej „zaraził się” kolekcjonowaniem grafiki, a roczny pobyt w Paryżu pogłębił jeszcze tę „chorobę”. Nad Sekwaną,
na zlecenie Zenona Przesmyckiego-Miriama, Wellisz miał szukać korespondencji
Cypriana Kamila Norwida z Ary Schefferem i choć tych konkretnych listów nie
odnalazł, natrafił na inną gratkę, listy innego romantyka – Zygmunta Krasińskiego. Opublikował je jako „listy z nieznanych rękopisów”: „Zygmunt Krasiński,
Ary Scheffer. „Listy” (Warszawa 1909).
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Dzisiaj w każdym sklepie jest zamrażarka z lodami, wybór niesamowity, ale romantyzmu żadnego. Jak idzie się na spacer
trudno brać pudełko z lodami. Owszem, są
miejsca, gdzie można dostać lody w waflu
albo w pucharku, ale to nie jest już takie
oczywiste. Lody w pudełku nie dają się polizać, nie pachną, nie mają wyglądu i kupowane są jakby niechcący, w pośpiechu,
przy innych zakupach.
Rurki pistacjowe. Nie znam. Ale trzeba
powiedzieć, że jedną z najlepszych rzeczy
od wojny były zawsze w Warszawie rurki
z kremem, przez co rozumie się bitą śmietanę. Świetne rurki w okolicy były w Caracasie na Słupeckiej, a później długo, długo nic.
I dość niedawno pojawiły się w maleńkim
lokalu między pralnią na rogu Niemcewicza i Grójeckiej, a dawną Słoneczną. Kiedyś brało się napełnione rurki i migiem do
domu. Teraz można dostać rurki w osobnej
paczuszce i krem w styropianowym kartoniku, który nie daje mu się rozpuścić. Tam też
są bardzo dobre lody w różnych smakach
i bardzo dobra herbata. To miła przystań dla
rejestrujących samochody albo załatwiających inne papiery w Urzędzie Gminy. Ale
pana Poniewskiego żal

Ciekawe jest to, że kolekcjoner sztychów i grafik przez cały okres międzywojenny był organizatorem, bądź członkiem, wielu rad nadzorczych i zarządów
różnych przedsiębiorstw przemysłu metalowego, włókienniczego, chemicznego
i zbrojeniowego z „Pociskiem” (od 1919 r.)
na Grochowie na czele. Przyjaźnił się
z Feliksem Stanisławem Jasieńskim, Ludwikiem Markusem, Konstantym Brandlem, Leonem Wyczółkowskim i wspomnianym już Tadeuszem Cieślewskim,
który uratował część jego imponujących
zbiorów. Kolekcja ta po wielu dramatycznych perypetiach została zakupiona
przez Muzeum Narodowe w Warszawie.
Wszystko to zostało opisane w książce
Wellisza „Wspomnienia i refleksje o moich zbiorach grafiki polskiej. Katalog rysunków i rycin Feliksa Jasińskiego i Leona
Wyczółkowskiego w zbiorach Muzeum
Narodowego w Warszawie”. Natomiast
Fundusz Wydawniczy im. Leopolda Wellisza przyczynił się do wydania pewnej
liczby pięknych wydawnictw w kraju
i zagranicą

Ochotnik
TEATR OCHOTY – KWIECIEŃ

OCHOTNIK MA JUŻ TRZY LATA!!!
„Ochotnik” ma już trzy lata!!! Przypominam sobie trudne początki, kiedy wiele osób chciało mnie zniechęcić do jego wydawania. Czas pokazał, że lokalne pismo nie musi być nudne, nie musi zawierać informacji
o dziurach w chodniku czy przemówień lokalnych notabli. W „Ochotniku” staraliśmy się odsłaniać dzieje naszych warszawskich małych ojczyzn oraz promować
OKO jak centrum aktywności lokalnej. Dzięki temu,
mimo że działamy lokalnie, to chętnie odwiedzają nas
mieszkańcy innych dzielnic, zachęceni niepowtarzalną, ciepłą atmosferą panującą w Ośrodku.
Trzy lata „Ochotnika” to także trzy lata nowego OKO.
Nowe OKO to:
Nowe projekty…
…popularne „Sobotnie koncerty”, „Etniczne noce”, „Dziecięce spotkania literackie”, „Spotkania Pokoleniowe w OKO”, „Tradycja po polsku”, „Salon Twórczych
Inspiracji”, „Warszawskie historie”, „Ochockie Spotkania Historyczne” czy warsztaty ceramiczne „Zrób sobie prezent”…
Nowe filie…
…„Magazyn Sztuk”, który z rupieciarni przemienił się w pracownię malarską i rzeźbiarską (jedną z nielicznych dostępnych w Warszawie dla osób niepełnosprawnych).
„Centrum Artystyczne Radomska 13” i „Europejska Akademia Tańca” przekształcone z dawnego Klubu Nauczyciela. Kto tam był na pewno zauważył, że za
zmianą nazwy diametralnie zmieniły się również wnętrza tej placówki. Kto jeszcze
tam nie był, to serdecznie zapraszam.
i rewitalizacja OKO oraz pozostałych filii…
Nowi ludzie…
animatorzy kultury z pasją zamiast kaowców…
Nowe otwarcie…
na organizacje społeczne i stowarzyszenia…
i nowe motto: „Rozwój, rodzina, rozrywka”…
…, które w ciągu trzech latach działania zostało wcielone w życie i sprawiło,
że jesteśmy jednym z najbardziej rozpoznawalnych domów kultury w mieście.
A „Ochotnik” jest fenomenem samym w sobie!
„Orła wrona nie pokona”
Monika Bończa Tomaszewska

KOLONIA NA STAREJ OCHOCIE
Klubokawiarnia Kolonia na Starej Ochocie to wymarzone miejsce dla wszystkich, którzy lubią na chwilę się zatrzymać i nigdzie się nie spieszyć. Czas płynie
tu równie miło kilkuletnim twórcom babek z piasku, dojrzałym zwolennikom
dobrej kawy i świeżej prasy oraz fanom lekkiego lunchu. Dzieci mogą urządzić
w Kolonii swój kinderbal, przyjść na twórcze zajęcia w sobotnie przedpołudnia
i pobawić się w dużym, bezpiecznym ogródku. Dorośli natomiast mogą uczestniczyć w tzw. „Ciekawych Piątkach” – cyklicznych spotkaniach dyskusyjnych
z wybitnymi ludźmi.
Kolonia zaprasza od poniedziałku do niedzieli od 10.00 do 20.00

02-04.04.
05-06.04
10-11.04
12-13.04
16-18.04
19-20.04

MASZ BYĆ SZCZĘŚLIWY
WARIACJE ENIGMATYCZNE
DRUGI POKÓJ/KIBICE
TAMARA L.
OLEANNA
PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA
DO KOBIETY
23-24.04 SZTUKA
25-27.04 PUŁKOWNIK PTAK

MASZ BYĆ SZCZĘŚLIWY
Autor: Simon Burt
Reżyseria: Jan Bratkowski
Występują:
Zofia Kucówna, Agnieszka Sitek,
Waldemar Barwiński, Zdzisław Wardejn
„[...] Kolejny raz zespół Teatru
Ochoty przekonuje o posiadaniu
>>nosa<< do odkrywania dla rodzimej
publiczności zagranicznych dramatopisarzy młodego pokolenia. [...]
Na osobne uznanie zasługują kreacje aktorskie – obie pary stworzyły
przekonujące, wibrujące podskórnym napięciem postaci.[...]
Jak zwykle w Teatrze Ochoty, scenografię i muzykę dopracowano
z najwyższą starannością. A już zupełnym hitem jest wykorzystanie pięknej,
poruszającej muzyki z opery >>Dydon
i Eneasz<< Henry Purcella – oby więcej takich miłych niespodzianek dla
widzów!”
Katarzyna Grabowska
strony www TVP

KONKURS
Pytanie konkursowe:
Wymień nazwy trzech imprez
cyklicznych skierowanych do
całych rodzin, które odbywają
się w OKO i jego filiach.
Na odpowiedzi czekamy 7 kwietnia
(poniedziałek) o godz. 19.00 pod
nr tel. (0 22) 823 37 56.
Nagrodą jest zaproszenie do Dominium
Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24.
Czeka na Państwa 5 bezpłatnych talonów
na dużą pizzę z maksimum 3 składnikami.
Sponsorem nagród jest Dominium Pizza.
Dominium Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24
czynna jest codziennie od 11.00 do 23.00
a w piątki i soboty od 11.00 do 24.00.
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architektura
Jarosław Zieliński

Z dziejów Ochoty
Ulica Kopińska

T

ylko dokładna lektura starej księgi
hipotecznej, zatytułowanej „Emfiteuza Kolonii Ochota nr 413” (o ile
się zachowała) może rozwiać ostatnie
wątpliwości odnośnie genezy powstania
ul. Kopińskiej. Na razie musimy poprzestać
na porównaniu map i fotoplanów, których
ogląd prowadzi jednak do bardzo interesujących wniosków. Wiemy, że powstanie
Kopińskiej wiązało się z parcelacją tylko
jednej, bardzo głębokiej, wspomnianej na
wstępie posesji. Na planie Lindleya z 1897 r.
ulicy wprawdzie jeszcze nie ma, ale już stoją trzy murowane budynki, pięć kolejnych
zaś, w tej samej linii, dorysowano ołówkiem, zapewne krótko po powstaniu tego
arkusza kartograficznego. Dwa z tych dorysowanych obiektów mają rzut klasycznych kamienic z oficynami bocznymi. Pozostałe też były budynkami murowanymi,
wszystkie zaś nie przekraczały wysokości
dwóch kondygnacji. Ale to wszystko działo się w szczerym polu, na odcinku sięgającym do miedzy, która trzy dekady później

miała się stać ul. Białobrzeską! Na kolejnym „Lindleyu” z roku 1901 dostrzegamy,
iż ulica na rzeczonym odcinku już istnieje,
a jej zabudowa – tak jak to miało miejsce
od początku – koncentruje się głównie po
stronie nieparzystej (południowej), podczas gdy przeciwległa strona ma tylko
dwie od biedy zagospodarowane działki.
Dopiero znacznie mniej szczegółowy plan
Warszawy z 1915 r. ukazuje ulicę w jej
obecnym biegu i już z nazwą. Nowy odcinek, odchylony od starego ku zachodowi
i sięgający do ul. Szczęśliwickiej, wrysowano linią przerywaną, czyli że w terenie zapewne go jeszcze nie było, możemy
jednak się domyślać, że jakaś zabudowa
mogła już tam istnieć. Na pewno do najstarszych domów w tej części Kopińskiej
należał piętrowy „drewniak”, należący
w latach 20. XX w. do Jana Boruca (nr 19),
a także domy murowane: parterowy nr 21
(Wiktorii Mariańskiej) oraz nr 23 (Szczepana Bloczka), niby dwukondygnacyjny,
ale z tak niskim parterem, że raczej były

to sutereny. Oba te budynki były bardzo
małe i przedzielała je brama. Na posesji nr 33 stała piętrowa oficyna boczna,
zwrócona szczytem ku ulicy. Powszechne były drewniane płoty, stawiane nawet
na tych parcelach, gdzie stały murowane
domy frontowe. Wygląd wszystkich tych
obiektów świadczył, iż była to zabudowa
bardzo nędzna, choć przed 1930 r. typowa
dla najdalszych peryferii miasta. Pewnym
wyjątkiem była dwupiętrowa kamieniczka Jana i Kazimierza Wędrowskich ozdobiona skromnym, neoklasycystycznym
detalem i zwieńczona dwustopniowym
murkiem attyki. Na zapleczu domu frontowego wystawiono oficynę boczną, która
łączyła go z okazałą budowlą na rzucie
kwadratu, zapewne fabryczną. Kazimierz
Wędrowski jest zapewne tożsamy z przedsiębiorcą budowlanym, ale identycznie nazywał się też architekt, zamieszkały później przy ul. Mokotowskiej. W końcu lat
20. XX w. zabudowanych było już 25 działek, w tym 14 (z wyjątkiem tylko jednej)

ul. Kopińska 33, 1939 r.
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na starszym odcinku ulicy, co do którego
nie zachowały się, niestety, niemal żadne
przekazy ikonograficzne. Znamy jedynie
wygląd kamienicy nr 1 u zbiegu z ul. Grójecką (nr 54), która z gabarytem czterech
kondygnacji i podwórzem-studnią aż do
1936 r. była największą czynszówką przy
ul. Kopińskiej. Dom na fotografii z 1939 r.
nie miał już żadnej dekoracji, powstał zaś
jeszcze przed 1914 r.
Rok 1935 stanowił w dziejach ulicy datę
przełomową, wtedy to bowiem rozpoczęto budowę pierwszej z serii nowoczesnych
kamienic, jakie w ciągu kilku lat miały
zupełnie odmienić wygląd Kopińskiej
i przyległych do niej przecznic. Zachowany do dziś dom nr 36, własność Mieczysława Szeredy (proj. Józef Olczak), miał trzy
piętra i ryzality boczne nieco podwyższone względem centralnej części fasady. Wy-

gląd budynku był nieco prowincjonalny,
ale jego układ – w nowocześniejszej redakcji – został w następnym roku powtórzony
w wyższej o piętro kamienicy Józefa Siemińskiego (nr 34), zaprojektowanej przez
wyżej wymienionego budowniczego. Do
1939 r. wzniesiono na tym samym odcinku
jeszcze kamienice oznaczone numerami 32,
30 i 24, które wyraźnie podniosły standard
zabudowy ul. Kopińskiej. Wzdłuż starszej
połowy ulicy nadal dominowały stare
domy o niskim gabarycie, ale w 1937 r.
wystawiono kamienicę nr 4A, która jest tu
obecnie jedynym zachowanym przedwojennym domem. Czynszówka, będąca własnością Szmula Siemiatyckiego i dziełem
Adama Henrycha, została znacznie cofnięta w stosunku do pierzei starszej zabudowy, co zwiastowało zamiar poszerzenia
Kopińskiej po tej stronie. Doszło do tego

dopiero po wojnie w obliczu straszliwych
zniszczeń, z których obronną ręką wyszła
tylko grupa najnowocześniejszych kamienic. Przebudowa ulicy spowodowała jej
rozszczepienie na dwie, niemal niezależne
części. Najstarszy jej odcinek poszerzono
po stronie północnej do fasady kamienicy
nr 4A, a po stronie południowej aż do linii
tylnych elewacji kamienic stojących przy
sąsiedniej ul. Radomskiej. Począwszy od
ul. Białobrzeskiej wytyczono prostoliniowe przedłużenie tak powiększonej arterii,
toteż odchylony ku zachodowi przedwojenny fragment Kopińskiej stał się teraz
jednym z ramion jej rozwidlenia i w porównaniu z resztą sprawiał wrażenie zacisznego zaułka. W latach 90. usunięto tę
dwoistość, przemianowując najmłodszy
odcinek Kopińskiej na ul. Mieczysława
Grzymały-Sokołowskiego

ul. Kopińska (niezidentyfikowany dom), 1939 r.

ul. Kopińska 25, 1939 r.

ul. Kopińska 21/23, 1939 r.

ul. Kopińska 34, 1939 r.
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sylwetka miesiąca
Przedstawiamy, napisane specjalnie dla Ochotnika, wspomnienia Jacka Poznańskiego. Jacek Poznański jest doktorem matematyki i burmistrzem
w Stamford – małym miasteczku pod Londynem. Dzieciństwo, przypadające na lata 50. XX w., spędził na Ochocie. Jest mocno związany z Warszawą
– jego rodzice walczyli w Powstaniu Warszawskim. Pracuje teraz nad powieścią o pokoleniu AK.

Ulica Raszyńska*
To był zaczarowany świat podwórka
i ulicy; szybkich wypadów na piętro do
domu i ucieczki przed gosposią. Żyliśmy
na kromkach razowego chleba maczanego
w occie, posypanego cukrem i na lemoniadzie. To był świat „Chłopców z Placu Broni”,
Indian i Batalionu „Zośka”. Żyliśmy gromadą chłopców, nieustannie się zmieniającą.
Bandy, jak to nazywaliśmy, nawiązywały
się i rozpadały z godziny na godzinę. Nasi
rodzice, którzy wyszli z wojny, patrzyli na
nasze szaleństwa z pobłażliwością, która jest
dziś nie do odtworzenia.
Łuk jest dobrym przykładem. Odkryliśmy w ruinach skrzynię kling szermierskich.
Dwie klingi złożone razem i obwiązane drutem zamieniały się w potężny łuk. Grot do
strzały był dzidą z 3-calowego gwoździa,
sklepaną młotkiem i zaostrzoną na kamieniu. Przebijał przez drzwi. Dziś poszłoby się
za to do więzienia. Ale nie wtedy. Gdy strzelaliśmy do celu na Akademickiej i strzała
przygwoździła do drzewa suknię sąsiadki,
spojrzała na nas i powiedziała: „Znam waszych rodziców. Będzie wam wstyd jak im
powiem jak się zachowujecie.” Nie powiedziała, oczywiście. Po strasznych zniszczeniach dzieci były skarbem i o ile pamiętam,
poza wszelką krytyką. (Jak Pan tak może?
Przecież to tylko małe dziecko.) Choć nie do

końca. Którejś zimy obrzuciliśmy żebraka
kulami śniegu. Ktoś odprowadził nas do
domu. Kiedy stałem przed mamą gotowy
na lanie, rozpłakała się.
W latach pięćdziesiątych XX w. Warszawa
kończyła się na skrzyżowaniu Raszyńskiej
z Wawelską. Dalej ciągnęła się do Okęcia
podmiejska szosa z lipami po obu stronach.
Późnym latem łapaliśmy tam chrabąszcze
zwabione nektarem i odurzającym zapachem. Chodziło się tamtędy na spacery, czy
na Pole Mokotowskie – zupełnie wtedy dzikie, i trochę dalej, na cmentarz sowiecki. On
był dla nas – dzieci – terenem zakazanym;
chodziliśmy tym bardziej, zwłaszcza w zimie, by tropić po śladach kuropatwy. Nie
kojarzyłem wtedy Wawelskiej z Krakowem,
ale z wielkomiejskością. Była szeroka i gładka, a tuż za Krzywickiego, pokryta najczarniejszym, lśniącym asfaltem jaki wtedy znałem. Tam, naprzeciw Kolonii Staszica był
nasz ogródek Jordanowski. Od strony skweru przy Reja Wawelska była zachowana; po
przeciwnej usunięto zbombardowane domy
i był tam wielki skład cegieł poukładanych
w setki pryzm, a za nim hodowla świń.
W pryzmach pobudowaliśmy fortece
i schrony. Tam bawiliśmy się w wojnę, no
i oczywiście w chłopców z Placu Broni – na
Polu Mokotowskim w Indian. Z tą „farmą”

wiąże się moje najwcześniejsze wspomnienie. Któregoś ranka, w zimie, obudziłem
się wcześnie i usiadłem przy oknie. Przez
Raszyńską prowadzono z psami kolumnę
więźniów. Byli zmarznięci i w łachmanach.
Trzymano ich w obozie, który potem został
przemieniony w „farmę”. Z okna słyszałem
szczekanie psów i okrzyki konwojentów;
widziałem od strony Okęcia strażnicze wieże z reflektorami. Pamiętam ich kolor – żółty. Nigdy nie sprawdziłem kim byli ci nieszczęśni ludzie.
Mieszkaliśmy na Raszyńskiej. W bramie
mieszkał stróż; latem zmywał szlauchem
chodnik przed domem i urządzał nam prysznic; zimą sporządzał dla nas na podwórku
lodowisko. Jego syn był naszym starszym
kolegą. Poszedł później siedzieć. Miał składany nóź, lubił pić, rozwiązywał krzyżówki
na stołku koło rynny i czuwał nad nami. Ktoś
kiedyś wpadł na pomysł wlania mleka do butelki po białym winie. Syn stróża odkorkował
– o czoło, oczywiście, i wziął ostry łyk. Kiedy
parskając z obrzydzeniem ochłonął z szoku
i upokorzenia, zagnał nas w róg podwórka za
śmietnik i sprawił pranie. Należało się nam
i choć tak naprawdę bardziej udawał niż bił,
wrzeszczeliśmy jak opętani. To też była zabawa. Szybko wróciliśmy do przyjaźni.
Połowa naszego podwórka – dwie klatki,

A to fotografia całej zgrai z przedszkola w Ministerstwie Rolnictwa na Wawelskiej – dokładnie z tamtych lat. Pamiętam tylko nazwisko dziewczynki
w pierwszym rzędzie, szósta z lewej, ze skrzyżowanymi kolanami – panna Kubarowna, chyba Halina. Ja stoję nad nią, też szósty od lewej
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to byli, jak u nas mówiono w domu, dzicy
lokatorzy. Byli niezależni, zgrani i bez lęku.
Ich dzieci nadawały rytmu naszemu życiu
i ich łobuzerskość była dla nas szykiem. Podwórko było sceną i pasażem. Przychodziły
podwórkowe orkiestry – wojenne szlagiery
z niepowtarzalnym dziadowskim lamentem: „Dnia pierwszego września, roku pamientnego, wróg napadł na Polskie, z kraju
ościennego... najbardziej się uwziął na naszą
Warsiawe, Warsiawo kochana tyś jest miasto
krwawe.” A czasami akrobaci – dziewczynka na dywaniku i ojciec z katarynką. Panie
rzucały z okien monety zawinięte w papier.
Cyganie na wiosnę rozpruwali materace,
czyścili włosie i zszywali jak nowe. Przychodził szklarz z szybami w drewnianym
nosidle na plecach; szlifierz noży z rowerem i handlarz z ręcznym wózkiem – „stare
szmaty …, gałgany…, garnki…, żelaaazo…
kupuje!” Przychodziły baby z mlekiem
i jagodami, a na jesień, chłopi z furmankami węgla i kartofli. Przychodził nawet jegomość, który kupował od nas po słoiku tytoń
z petów papierosowych, które zbieraliśmy
po chodnikach i suszyliśmy potajemnie na
oknie w piwnicy.
Byliśmy dziećmi przywileju, choć wtedy
tego nie rozumiałem. Był oczywiście drugi
świat, któremu przyglądaliśmy się tylko
z ciekawości. Pamiętam młodego mężczyznę z piętra powyżej, zawsze w tym samym brązowym garniturze i kapeluszu,
z rękawem marynarki podgiętym do góry
i przypiętym agrafką do ramienia. Kłaniał
się nam, ale nigdy z nami nie rozmawiał.
Zmarł później na gruźlicę.
Pamiętam innego, bez nóg, w cyklistówce – mieszkał na Niemcewicza. Poruszał się
przyczepiony pasami do deski z łożyskami,
odpychając się rękoma o chodnik. Schodził
ze schodów szybciej niż my, spadając po
dwa trzy stopnie naraz. Ścigał się czasem
z nami po ulicy. Nigdy nie mogliśmy go
dogonić, gdy z warkotem łożysk zwinnie
wymijał przeszkody i ze śmiechem zostawiał nas w tyle. Pamiętam też kobietę, też
z naszej klatki, która ubierała się zawsze na
czarno. Była śpiewaczką operową. Stawała co rano przy otwartym oknie i ćwiczyła
głos. (Bo głos musi się rozchodzić, Proszę
Pani!) Sąsiedzi mówili, że zwariowała.
Pamiętam jak na skrzyżowaniu Raszyńskiej i Filtrowej, w biały dzień, tajniak bił
gumową pałką mężczyznę, który stał bez
protestu i płakał. Pamiętam Październik

1956 r. i panikę. Ludzie mówili, że będzie
znów wojna. Ojciec zawsze trzymał w puszkach unrowskich mąkę i cukier. Rotował je
regularnie. Byliśmy z niego za to dumni. Teraz kazał iść do miasta po wielkie jak koła
bochenki chleba. Chodziliśmy do hal za kościołem św. Jakuba i z powrotem pół dnia.
Pamiętam walki pod Akademikiem na placu
Narutowicza i pod Politechniką na Polnej.
No i pamiętam wielką przygodę mojego
dzieciństwa, też z Października.
Był wtedy sławny morderca, Paramonow.
Mówili, że zabójczo przystojny, że zwabiał
kobiety do siebie, mordował okrutnie i grzebał pod cementem w garażu. Fascynował
nas brukową sensacją. Panie na podwórku tylko o nim mówiły. Chodziliśmy ławą
w trzech czy czterech trzymając się za ramiona, zataczając się jak marynarze, śpiewając na cały głos: „Tu leży ręka, to leży głowa; to je robota Pa…ra…monowa”, gorsząc
przechodniów na ulicy. Przechwyciliśmy tę
durną piosenkę pod sklepem czy na bazarze. Zaśmiewaliśmy się nią do łez.
Ktoś też nam powiedział, że na placu Defilad będą wieszać Paramonowa. Nigdy nie
oddaliliśmy się od domu aż tak daleko. Gdy
dotarliśmy do placu był już wieczór i wielkie, rozgorączkowane tłumy. Łysy jegomość
z ochrypłym głosem krzyczał przez megafon z trybuny. Gomułka. Byliśmy rozczarowani. Jego głos z obrzydliwą dykcją, który
później wylewał się jak mętna piana z głośników radiowych godzinami – „Jeżeli rolnik…wyrobi dwa procent koma trzy… więcej zilonki z kwintala…to państwo zarobi”,
stał się dla mnie głosem reżimu – świata,
który nas nie dotyczył.
Gdy wróciłem do domu, ojciec rozmawiał z sąsiadem, inżynierem z naprzeciwka – miał dwie córki, śliczne blondynki,
w naszym wieku. Przychodził czasami
do ojca na nasłuch Wolnej Europy. Zacny człowiek – bał się słuchać u siebie
w domu. Bał się również żony, bał się
chyba wszystkiego. Rozmawiali o wiecu,
z którego właśnie wróciłem. Ojciec powiedział: „Durnie (choć tak naprawdę, nie
wiedząc że stoję w drzwiach do pokoju
i słucham, użył wtedy słowa, którego nie
powtórzę), w dwanaście lat po powstaniu,
wiwatują sowiecką świnię.”
* zadedykowane Joannie Rolińskiej, która namówiła
mnie do tych wspomnień – za co jestem jej szczerze
wdzięczny.

KILKA SŁÓW...
Z dniem 10 marca 2008 Monika Bończa Tomaszewska przestała być dyrektorem
Ośrodka Kultury Ochoty, jej obowiązki przejęła naczelnik Wydziału Kultury Dzielnicy
Ochota, p. Bożena Majewska, osoba związana w minionych latach z Ośrodkiem
Kultury Ochoty.
Dziękujemy pani dyrektor, Monice Bończa Tomaszewskiej, za możliwość uczestniczenia w tak arcyciekawych przedsięwzięciach i życzymy samych sukcesów na
dalszej drodze zawodowej. Mamy nadzieję, że działalność Ośrodka i jego filii będzie kontynuowana w obecnym lub szerszym kształcie.
(red.)
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DRODZY
MIESZKAŃCY OCHOTY
(W SZCZEGÓLNOŚCI
RAKOWCA I OKOLIC),
CZYTELNICY OCHOTNIKA!
ZAPRASZAMY WAS DO
WSPÓLNEJ WYPRAWY
W PRZESZŁOŚĆ!
Ośrodek Kultury Ochoty we współpracy z Domem Kultury „Rakowiec”
i klubokawiarnią Kolonia przygotowują
wystawę fotografii Ochoty sprzed lat.
Wszystkich mających w swoich zbiorach rodzinnych zdjęcia, których bohaterami są ludzie, domy, parki i ulice
Ochoty prosimy o kontakt. Tylko z Waszą pomocą i Waszym udziałem nasz
projekt może przesiąknąć klimatem
dawnych dni i jednocześnie zachwycić swoją ponadczasowością.
Może ktoś ma zdjęcie przy pomniku sapera, stojącym w latach 30. XX wieku
na rogu Al. Niepodległości i Nowowiejskiej albo fotografię osiołka Olka robioną w latach 50. XX stulecia w Ogródku Jordanowskim? Może w starym
albumie, w starej książce, a może po
prostu w szufladzie, leży zdjęcie, które
chcielibyście jeszcze komuś pokazać.
Jedynym kryterium doboru zdjęć jest
ich tematyka: ulice, budynki, zaułki
Ochoty, Rakowca i okolic, a przede
wszystkim, zatrzymani w kadrze ludzie
z tamtych dni. Przypomnijmy ich sobie
i zabierzmy na wspólny spacer.
Fotografie (najlepiej te sprzed II wojny światowej, z lat 50. i 60. XX w.,
ale nie tylko) z dokładnym opisem
(data i miejsce) prosimy przynosić do
OKO, ul. Grójecka 75, tel (0 22) 822
48 70 do 15 kwietnia 2008 roku lub
do DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8,
tel. (0 22) 823 66 72, w poniedziałki
i środy w godz. 11.00-15.00 oraz wtorki
godz. 14.00-18.00 do 14 kwietnia 2008.
Rozumiemy, że takie zdjęcia należą do
szczególnych pamiątek, często bardzo
bliskich sercu, dlatego będą one na
miejscu skanowane (kopiowane) i od
razu zwracane właścicielom. Powiększone, staną się częścią wiosennej ekspozycji na ogrodzeniu gimnazjum Słowackiego przy skwerze Wielkopolskim
i w Parku im. Zasława Malickiego na Rakowcu. Czekamy na państwa pamiątki
i wspomnienia. Z góry dziękujemy za
okazaną pomoc i współpracę.
koordynator DK „Rakowiec”: Janusz Rosłan
koordynator OKO: Joanna Rolińska
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DLA ROZWESELENIA SPOŁECZEŃSTWA
– rozmowa z Joanną Chmielewską

Jest Pani autorką wielu bardzo dobrze
sprzedających się książek, znaną pisarką i scenarzystką, a jednak z początku
nie planowała Pani studiów humanistycznych. Czy, uczęszczając jeszcze do
liceum, nie widziała Pani w sobie talentu pisarskiego?
Otóż, pisanie przychodziło mi z łatwością
od szkoły powszechnej.
Zdecydowałam się na liceum humanistyczne,
ponieważ ten kierunek zawsze był dla mnie
przyjemniejszy, bardziej mi odpowiadał i lepiej się w nim czułam. Pisać książki chciałam od bardzo młodych lat. Miałam 16 lat,
kiedy już wiedziałam, że będę pragnęła to
robić. Uważałam, że przykładowo studia
polonistyczne nie mają w tym wypadku dla
mnie sensu. Więcej zyskam studiując jakieś
inne kierunki, ponieważ w gruncie rzeczy
pisanie polega na znajomości języka, a znajomość języka polskiego to jest coś, co się nabywa z łatwością właśnie w szkole średniej,
w liceum i na dobrą sprawę czytając – w ten
sposób można się wykształcić samemu.
Skąd właśnie pomysł studiowania architektury? Miała Pani przecież piątkę
z matury z języka polskiego…
Tak, parę piątek miałam. W ogóle miałam
dość wysokie stopnie na maturze. Niestety
nie pamiętam jakie, ponieważ moja matura
pozostała na zawsze w dziekanacie wydziału architektury i od tamtych czasów jej na
oczy nie widziałam. Natomiast rozważałam
dla siebie do wyboru (w kontekście podjęcia decyzji, co chcę studiować), rozmaite
kierunki: interesowała mnie m.in historia
sztuki, historia jako taka, archeologia…
mnóstwo przeróżnych opcji było dla mnie
ciekawych. Umiałam jednak dobrze rysować i dlatego zainteresowała mnie bardzo
architektura. Architektura jest w zasadzie
wydziałem techniczno-humanistycznym
i właśnie dlatego na nią poszłam.
Jest Pani także autorką parodii wielu
dzieł literackich. A co powiedziałaby
Pani, gdyby ktoś zechciał napisać satyryczną wersję Pani utworu. Czy sięgnęłaby Pani po nią z chęcią?
Satyryczna właściwie absolutnie by mi nie
przeszkadzała, zapewne nawet bardzo by
mi się spodobała, natomiast okropnie źle
wyszły plagiaty ze mnie…kilka osob, ściśle
rzecz biorąc, których nie znam, napisały coś
„pode mnie”, ale niestety zrobiły to źle.
Zgodziłaby się Pani ze stwierdzeniem,
że zarażając Polaków swoim książkowym optymizmem, staje się Pani swoistym „lekarzem ponurej polskiej rzeczywistości”?
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Chciałam coś takiego osiągnąć. Tak na dobrą sprawę na pytanie: ”po co Pani pisze?”
od dawien dawna mogłam odpowiedzieć:
dla rozweselenia społeczeństwa.
Czy jest wiele podobieństw łączących
Joannę Chmielewską – pisarkę z Joanną Chmielewską – bohaterką kilku
Pani książek?
Trudno mi powiedzieć, dlatego że ja tej
Chmielewskiej teraz okropnie nie lubię.
Naprawdę mam jej po dziurki w nosie. I ja
myślę, że jest to trochę jak schizofrenia, rozdwojenie jaźni, bo ja i ta Chmielewska to są
dwie zupełnie inne osoby i okropnie mi ta
baba przeszkadza.
Pani twórczość podbiła także serca rosyjskich czytelników. Jak Pani myśli, czy
wynika z tego pewne podobieństwo
łączące Polaków i naszych wschodnich
sąsiadów, czy może Pani twórczość cechuje się pewną uniwersalnością?
Pojęcia nie mam, ponieważ trudno mi wypowiedzieć się o społeczeństwach całkowicie odmiennojęzycznych. To jest ta sama
grupa językowa i stąd pewna łatwość tłumaczenia. Przypuszczam, że jesteśmy jakoś zbliżeni duchem, nie mam pojęcia co
tu mówić o Tatarach – o Tatarach i ich poglądach nigdy nie słyszałam w odniesieniu
do mnie. Natomiast chyba tylko łatwość
tłumaczenia, łatwość zrozumienia, ponieważ tyle lat byliśmy w podobnym ustroju,
łatwość zrozumienia pewnych elementów
kompletnie obcych dla ludzi, którzy egzystowali normalnie.
Jak zaznaczyła Pani w pewnej swojej
wypowiedzi, nigdy nie chciała Pani zyskać takiej popularności. Jakie uczucia
towarzyszyły Pani, wraz z nabieraniem
pewności, że powieści pisane przez Panią stają się bestsellerami?.
Nie, nie przyszło mi do głowy, że nie chciałam. Bardzo mnie to ucieszyło i w gruncie
rzeczy, nie dla własnej chwały (uczciwie
mówiąc), raczej dla przyjemności z osiągnięcia celu. Za życia jeszcze udało mi się
osiągnąć cel – właśnie tego rozweselania
społeczeństwa.
Jak Pani myśli, co mogło być przyczyną
takiego sukcesu pisarskiego?
Wiesz co, zapytaj się tych czytelników…
Naprawdę, kiedy czytam własne książki
- niekiedy jestem do tego zmuszona (i robiąc korekty i przypominając sobie co napisałam, żeby oczywiście nie powtarzać), to
zauważam, że po prostu to się lekko czyta.
Przypuszczam, że to właśnie łatwość czytania pewnych sentencji i zbliżenie treści do
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jakiejś egzystencji, w której czytelnicy żyją,
może to powodować… poza tym to trzeba
ich zapytać.
Jest Pani bardzo znana. Sława ta podobno jest męcząca?
Upiornie. Naprawdę upiornie, ale bronię
się z całej siły.
Podobno bardzo lubi Pani imię Joanna.
Czy to dlatego przyjęła Pani właśnie ten
przydomek literacki?
Ja mam na imię Joanna. Na bierzmowanie
wybrałam sobie właśnie to imię . Lubiłam je
od zawsze i po prostu posłużyłam się nim.
Wielu młodych ludzi pragnęłoby podążyć Pani śladem i także zacząć pisywać.
Czy autorka tylu znakomicie sprzedających się książkowych egzemplarzy
chciałaby dać im jakieś rady?
Trudno powiedzieć rady. Jest jedna jedyna
rada, którą absolutnie każdemu należałoby dać: to znajomość języka w którym się
pisze. Polski język został ostatnimi laty tak
zdeprecjonowany, tak źle traktowany, niehamowany kompletnie, że aż się ludziom
kompletnie w głowach poprzewracało.
Polska gramatyka jest szalenie skomplikowana, ale dzięki temu nasz język jest niezwykle bogaty. Pełno jest niuansów, najrozmaitszych form, które oddają treść lepiej niż
formy sztywne, jakoś ograniczone. Trzeba
ten język naprawdę dobrze znać i dobrze
się nim posługiwać.
Serdecznie dziękuję za udzielenie wywiadu. Życzę siły i chęci do dalszej pracy i odnoszenia jeszcze wielu sukcesów
pisarskich.
z Joanną Chmielewską
rozmawiał Bartłomiej Michalczyk

Joanna Chmielewska, ur. 1932 r., pisarka, scenarzystka, autorka wielu kryminałów, powieści sensacyjnych i satyrycznych. Tworzy także powieści dla dzieci
i młodzieży. Absolwentka wydziału architektury, swoje prawdziwe powołanie
odkryła dzięki zdarzeniu na paryskim
lotnisku Orly. Patrząc na tamtejszą kaplicę, doszła do wniosku, że jako architekt
nigdy nie zdoła osiągnąć takiego poziomu artyzmu, jaki prezentowała owa prosta budowla. Postanowiła zacząć pisać.
Pod jej piórem powstały 54 tomiki prozy,
głównie powieści.

Surma
OSIEDLOWY TURNIEJ SZACHOWY W SURMIE
Kolejna biała plama na szachowej
mapie Warszawy zapełniona! 8 marca
w Klubie Osiedlowym SURMA, filii Ośrodka Kultury Ochoty nasza szkółka zorganizowała I Osiedlowy Turniej Szachowy dla
dzieci. Mimo obaw o frekwencję (w tym
samym terminie w stolicy odbywały się
dwa inne turnieje dla dzieci) udało się
zebrać konkursową jedenastkę. Na starcie pojawili się także zawodnicy posiadający już kategorie szachowe. Oprócz
dyplomów dla wszystkich uczestników
znalazło się także coś słodkiego (dla
maluchów) oraz herbatka (dla dumnych rodziców), a dla trójki zwycięzców
– mały upominek.
Po pięciu rundach prowadził niepokonany Mikołaj Stępiński (ubiegłoroczny
uczeń naszej szkółki), lecz niespodziewana porażka w szóstej rundzie z naszym
obecnym podopiecznym Aronem Kha-

nem dała nadzieję grupie pościgowej
z Maciejem Kaneckim na czele. Na darmo! Pewne zwycięstwo w ostatniej rundzie zapewniło Mikołajowi samodzielne
zwycięstwo w turnieju. Miejsca 2-4 zajęli
kolejno Paweł Sasin, Tomasz Rosiak i Maciej Kanecki, ze stratą jednego punktu
do zwycięzcy. Honoru pań samotnie
(ale dzielnie!) broniła ośmioletnia Ania
Kozioł, zdobywając 2,5 punktu. Korzystając z okazji, już teraz chcielibyśmy
zaprosić wszystkie dzieci z Ochoty i nie
tylko do udziału w kolejnym turnieju, kiedy tylko go nam się uda zorganizować.
A jeżeli obawiasz się o swój wynik – zapraszamy na nasze zajęcia!
Magdalena Jóźwik
szachy w SURMIE
wtorek: godz. 17.00-18.30
piątek: godz. 17.15-18.45
Klub Osiedlowy SURMA
filia Ośrodka Kultury Ochoty
ul. Białobrzeska 17
tel. (0 22) 823 04 32, surma@oko.com.pl

KOBIECE AKTY EWY
„Kobiece akty” wystawa Ewy Cadrzyńskiej została zorganizowana w ramach projektu TONA, czyli Towarzystwo Opieki nad Artystami. Wernisaż odbył się 22 lutego
w Klubie Osiedlowym SURMA, filii Ośrodka Kultury Ochoty. Artystka zaprezentowała
serię płócien przedstawiających kobiece ciało. Uproszczona postać, kształty sprowadzone do podstawowych form, wąska gama kolorystyczna oraz borowe tło – to
malarskie narzędzia, którymi posłużyła się artystka. Użycie takich środków wyrazu
skupiło uwagę odbiorcy na treściach malarskich, spychając na drugi plan przedmiot przedstawiany.
Kameralny wernisaż obył się w piątkowy wieczór. Okazał się również okazją do
spotkania przyjaciół. Panowała niezwykle spokojna atmosfera – być może dzięki statycznym, kontemplacyjnych obrazom, być może dzięki czarowi malarstwa,
świateł i muzyki. Podczas wernisażu Ewa Cadrzyńska stwierdziła: „Odkąd pamiętam zawsze chciałam malować. To siedziało gdzieś we mnie i czekało aż dojrzeje
na tyle, aż odważę się chwycić za pędzle i zacznę malować. Los postawił na mojej
drodze ludzi, którzy kochają malarstwo i dzięki nim zrozumiałam, że jak się tylko
chce to można malować”.
Pragnę serdecznie zaprosić na następne spotkanie w ramach TONY, które odbędzie się 18 kwietnia 2008 i będzie to wieczór autorski Tadeusza Usnarskiego zatytułowany „Na skrzydłach Pegaza”.
TONA, czyli Towarzystwo Opieki Nad Artystami, to projekt realizowany przez Klub Osiedlowy SURMA, filię
Ośrodka Kultury Ochoty. Adresowany jest do artystów amatorów, czyli każdego, kto ma jakąś ciekawą
pasję lub zdolności i chciałby je zaprezentować. Jeśli malujesz, piszesz wiersze, lub w jakikolwiek inny sposób
zajmujesz się sztuką – pomożemy zorganizować Twój Wieczór.

Agata Gajda, koordynator TONA
gajda.agata@gmail.com
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NIE TRZEBA
BYĆ SPECJALISTĄ OD RUCHU,
WAŻNE SĄ CHĘCI!
WARSZTATY TEATRALNE
Z ELEMENTAMI PANTOMIMY
Drugi etap projektu integracyjnych
warsztatów artystycznych Strefa Otwarta, (pierwszym etapem były warsztaty
plastyczne) otwiera rozdział teatralny.
Zapraszamy artystów niepełnosprawnych oraz utalentowane osoby zmagające się z problemem wyalienowania
w artystycznej edukacji. Będziecie mogli zdobyć nowe doświadczenia artystyczne i zapoznać się z różnymi technikami wyrazu scenicznego wywodzącego się z mowy ciała.
temat warsztatów: PANTOMIMA
Warsztaty poprowadzi Lidia Pedryc –
aktorka-mim, instruktorka teatru pantomimy, która współpracowała m.in.
z Teatrem Wizji i Ruchu w Lublinie, Teatrem „Banialuka” w Bielsku-Białej
oraz Studiem Mimów Teatru na Woli
w Warszawie. Współzałożycielka Teatru Mimages. Jest autorką projektów
i warsztatów edukacyjno-artystycznych.
Do najważniejszych należą: warsztaty
pracy z ciałem, warsztaty świadomości
ciała, warsztaty z pedagogiki zabawypantomimy.
terminy:
22 kwietnia (wtorek), godz. 9.00-13.00
23 kwietnia (środa), godz. 13.30-16.30
25 kwietnia (piątek), godz. 13.00-16.00
26 kwietnia (sobota), godz. 9.00-16.00
miejsce:
DK „Rakowiec
ul. Wiślicka 8, Warszawa
Warsztaty przeznaczone są dla osób
od lat 15. Udział w warsztatach jest
bezpłatny, nabór odbywa się na podstawie zgłoszeń. Kartę zgłoszeniową
można pobrać ze strony internetowej
www.rakowiec.art.pl. Formularz należy
wysłać na adres mailowy: anita.szabo
ova@oko.com.pl lub pocztą na adres
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, 02-114
Warszawa. Kontakt, informacje: Anita
Szaboova – autor i koordynator projektu, tel. (0 22) 823 66 72.
Anita Szaboova

organizator: Dom Kultury „Rakowiec”
patronat nad projektem sprawują:
www.niepełnosprawni.pl, www.pozytywy.com,
Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna
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POZNAJ SWOJE MOŻLIWOŚCI. PRACA Z KOMPUTEREM
14 marca w Klubie Osiedlowym SURMA
odbyło się spotkanie kończące kolejny
kurs komputerowy dla seniorów, realizowany w ramach projektu „Poznaj
swoje możliwości praca z komputerem”. W spotkaniu uczestniczyło osiemnastu zadowolonych absolwentów
tego kursu. Spotkanie upłynęło w miłej
atmosferze, która skłaniała do podsumowań i dzielenia się wrażeniami.
Wszyscy podkreślali przełamanie lęku
i możliwość dalszego samodzielnego
posługiwania się komputerem. Bardzo
przydatne okazało się też poznanie Internetu (niezbędnego w poszukiwaniu
informacji) oraz komunikatorów internetowych (ułatwiających kontakty
z bliskimi). Uczestnicy podkreślali, że te
wszystkie początkowo skomplikowane
informacje dotyczące świata wirtualnego instruktorzy przekazywali przystępnie i zrozumiale. Każdy z uczestników otrzymał dyplom ukończenia kursu. Większość z zapisała się na kurs dla
zaawansowanych. Gratulujemy!
Beata Jabłońska
informacje:
Klub Osiedlowy SURMA
ul. Białobrzeska 17
tel. (0 22) 823 04 32
surma@oko.com.pl

PS Zajęcia komputerowe dla seniorów
mogły odbywać się dzięki pracy i zaangażowaniu Beaty Jabłońskiej, wolontariuszki, która spotykała się z kursantami
systematycznie raz w tygodniu w Szkole Podstawowej nr 61 im. J. Przybosia
przy ul. Białobrzeskiej 27. Jej i p. Dorocie
Głowacz (dyrektorce szkoły, która rozumiejąc potrzeby seniorów otworzyła
szkolne pracownie komputerowe właśnie na tego typu zajęcia) serdecznie
dziękujemy.

WOLONTARIUSZ
– PILNIE POSZUKIWANY!
Jeśli chcesz pracować
jako wolontariusz i pomóc starszym
osobom w nauce obsługi komputera
– zgłoś się do Klubu Osiedlowego
SURMA i dołącz do grona
wolontariuszy.
Cała rzecz w tym, żeby „być”
i dać z siebie „coś”.
Przyjdź, spróbuj, przekonaj się!
informacje i zgłoszenia:
Paulina Dworzyńska
(koordynator wolontariatu)
dyżur: wtorek, godz. 15.30-16.30,
piątek, godz. 17.00-18.30
paulina.dworzynska@oko.com.pl
Klub Osiedlowy SURMA,
ul. Białobrzeska 17,
tel. (0 22) 823 04 32
surma@oko.com.pl

Paulina Borzecka

TYDZIEŃ W KIOTO
W marcu na niezwykłą wyprawę zabrała nas Anna Tchórzewska, która od 6 marca
wystawiała swoje fotografie w Centrum Artystycznym „Radomska 13”. Wraz z tą
reporterką udaliśmy się do Kioto, miasta na Honsiu, położonego z dala od morskich
brzegów wyspy. Kiedyś stolica Japonii – dziś centrum turystyki krajowej i międzynarodowej. Spacer po Kioto wraz Anną Tchórzewską zostawia niezapomniane przeżycia. Jej zdjęcia przybliżają bowiem istotę współczesnej japońskości. Na każdym
kroku obcuje się z przeszłością tego magicznego kraju szogunów i gejsz. Zachwycają zachowane zabytki: Pałac Cesrski, Świątynia Todami czy shintoistyczne bramy
Torii (np. Torii Heian). Tu tradycja miesza się z nowoczesnością na każdym kroku.
W Kioto, w nowoczesnej dzielnicy biurowej zawsze można spotkać rykszarza, obok
ubranych kobiet według mody europejskiej często widuje się również i panie w tradycyjnym kimonie. A oprócz wielkich centrów towarowych istnieją także stragany
i sklepiki oferujące talizmany i wróżby. Wszystkie te elementy składają się na magiczny i niezwykle kolorowy obraz Japonii, który tak wspaniale oddały prezentowane na wystawie zdjęcia.
an
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POP-ORATORIUM „MIŁOSIERDZIE BOŻE”

HARMONIJKA NA RAKOWCU

O niepojętym Miłosierdziu Bożym
będę śpiewać na wieki przed wszystkim ludem.
św. s. Faustyna Kowalska

Jesteśmy jedynym w Warszawie ośrodkiem, gdzie można nauczyć się grać na
harmonijce ustnej. Po zeszłorocznych
doświadczeniach warsztatowych wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i zapraszamy od Nowego Roku na
półroczny cykl warsztatów „Harmonijka
bez tajemnic” w ramach Akademii Artystycznych Umiejętności, realizowanych od
stycznia do czerwca 2008 r. Na warsztatach będzie można zdobyć umiejętność
gry na harmonijce ustnej oraz doskonalić
dotychczasowe umiejętności pod okiem
mistrza, Łukasza Rumpla, wirtuoza gry na
tym instrumencie.

W kościele św. Jakuba Apostoła,
gdzie swoje pierwsze kroki po przyjeździe do Warszawy skierowała
młodziutka Faustyna Kowalska,
odbył się 23 lutego kolejny koncert
z cyklu „Sobotnie koncerty w kościołach na Ochocie”.
Było to zarówno wielkie wydarzenie
muzyczne, jak i emocjonalne przeżycie. Inspiracją do powstania pop
-oratorium „Miłosierdzie Boże” były
teksty zaczerpnięte z „Dzienniczka”
św. siostry Faustyny Kowalskiej. Muzykę skomponował zamojszczanin Zbigniew Małkowicz. Wyboru tekstów i ich
opracowanie na użytek oratorium dokonała s. M. Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Utwór powstał w 2004, pierwsze koncerty zostały
zorganizowane dla uczczenia setnej rocznicy urodzin św. siostry Faustyny.
Prostocie słów tej wrażliwej, uduchowionej dziewczyny w pop-oratorium towarzyszą melodia i rytm w bardzo różnorodnych stylach. „W utworze zawarłem
elementy muzyczne z różnych stron świata, by w ten sposób podkreślić, że miłosierdzie Boże jest przeznaczone dla każdego, niezależnie od pochodzenia”
– mówi kompozytor, Zbigniew Małkowicz.
Słuchając wyśmienitych solistów – Julii Rosińskiej-Kopali, Aleksandry Małkowicz,
(niesamowitego wręcz) Janusza Szroma, wspaniałego chóru i prześwietnego zespołu Lumen, pod dyrekcja znakomitego Alana Urbanka, nie mogłam opanować
wzruszenia, zresztą – sądząc po reakcji publiczności – jak reszta słuchaczy, którym
koncert ten dostarczył pięknych przeżyć i uniesień. Niesamowita charyzma, rewelacyjne, piękne brzmienie, niezapomniane głosy solistów, wypełniały nie tylko
kościół, ale też wkradały się w umysły słuchaczy. Wszyscy gorąco i bardzo mocno
oklaskiwaliśmy artystów – byliście wspaniali, autentyczni i profesjonalni. Każde słowo, każdy dźwięk płynął z głębi Waszych serc (to było słychać). Brawa za takie
melodie i aranżacje, tak rzadkie w dzisiejszych czasach. Wielkie gratulacje!!!
Pragnę podziękować Artystom za ten
cudowny koncert. Nigdy nie widziałam
tak pięknego występu, gdzie ludność
zgromadzona potrafiła modlić się śpiewem razem z chórami, solistami, orkiestrą i dyrygentem. Można nie pamiętać
tekstu – tę modlitwę się nuci. Ona jest jak
przebojowa piosenka. Myślę, że słowa
i myśli zawarte w tym oratorium, wzruszenia jakich doznaliśmy sprawią, że staniemy się lepszymi ludźmi i to nie tylko na
czas najbliższych Świąt Wielkanocnych.
Ewa Kessler

STYPENDIUM DLA MUZYKÓW W OURE (DANIA)
Ośrodek Kultury Ochoty poszukuje młodych muzyków amatorów w wieku
18-28 lat pragnących wyjechać do duńskiej szkoły dla kreatywnych muzyków
„Oure Contemporary Music”.
Jeżeli chcesz komponować i grać własną muzykę to przyjedź do świetnie wyposażonej szkoły (studio i sale prób), gdzie poznasz profesjonalnych nauczycieli
i innych wielbiących muzykę studentów.
Pobyt w szkole w terminie 3.08.-20.12.2008 r. (20 tygodni). Zajęcia będą odbywały się w języku angielskim. Wszystkie koszty pobytu (zakwaterowanie, wyżywienie, nauka) pokrywane są z Program Unii Europejskiej CIRIUS. Stypendysta
pokrywa tylko koszt przejazdu i ubezpieczenia. Więcej informacji o szkole na
stronach: www.myspace.com/ouremusic i www.oure.dk
zgłoszenia i informacje:
Danuta Jampolska, tel. w godz. 13.30-18.30
(0 22) 822 74 36 lub kom. 798 49 66 77
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Łukasz Rumpel zajął
wysoką, czwartą pozycję w ankiecie Blues
Top kwartalnika „Twój
Blues”, w kategorii Harmonijkarz Roku – Polska. Jest laureatem
konkursów
harmonijkowych takich jak: Bydgoszcz Harmonica
Meeting, Toruń Blues Harmonica Top czy
Zaczarowany Świat Harmonijki. Zdobył liczne wyróżnienia indywidualne na festiwalach zespołów bluesowych. Występował
z takimi zespołami jak Nocna Zmiana Bluesa, Boogie Boys, Monkey Buisness, Kłusem
z Blusem, Tipsy Drivers oraz amerykańskimi
muzykami jak Bob Morgolin. Na co dzień występuje z własnym zespołem Teenage Beat
(www.teenagebeat.pl) wykonującym jumpową, kalifornijską odmianę bluesa oraz
zespołem Blues Menu. Regularnie pisze do
pisma „Twój Blues” artykuły o historii harmonijki oraz przedstawia biografie muzyków
grających na tym instrumencie.
W programie zajęć m.in.: style muzyczne (blues, rock, folk i inne), zagadnienia
praktyczne (np. gra przez wzmacniacz),
zajęcia teoretyczne (rozmaite techniki
gry). Warsztaty zakończy wspólny koncert
z udziałem mistrzów-harmonijkarzy.
– kurs przeznaczony dla młodzieży
od 15 roku życia
– zajęcia w grupach dla zaawansowanych i początkujących
– zaświadczenie ukończenia kursu
doszkalającego
terminy zajęć:
19 kwietnia, 14 czerwca
koszt:
pojedyncze zajęcia: początkujący – 50 zł
zaawansowani – 70 zł
cały kurs: początkujący – 250 zł
zaawansowani – 350 zł
(opłata w dniu rozpoczęcia ze zniżką)
Liczba miejsc ograniczona!
DK „Rakowiec”,
ul. Wiślicka 8
tel.: (0 22) 823 66 97
www.rakowiec.art.pl
rakowiec@oko.com.pl
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UWAGA! NADCIĄGA BIG-BEN
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
o wzięcia udziału w VIII edycji warszawskiego konkursu języka angielskiego BIG-BEN 2008 motto tegorocznego konkursu brzmi:

BLUE KINGDOM – WATER
czyli „Błękitne królestwo – woda”

Woda – życiodajna substancja. Potrzebuje jej i słoń, i bakteria. Nie można jej niczym zastąpić. W kulturowej symbolice
woda jest jednym z żywiołów i oznaczającym życie, płodność
i oczyszczenie. Jest częstym elementem mitów kosmogonicznych. Bywa też uważana za medium ułatwiające przejście z jednego
świata do drugiego.
Jedni ją uwielbiają, inni się jej boją, ale każdy lubi zatopić się w marzeniach, patrząc na jej toń i odległy horyzont. Jeśli zdamy sobie sprawę,
jak wielka jest przestrzeń wodna, pobudzimy naszą wyobraźnię, a może
nawet ujrzymy małych i dużych mieszkańców podwodnych głębin?
I tym razem wszystko zależy od Was i Waszej wyobraźni.
KONKURS PREZENTACJI RECYTATORSKICH, SCENICZNYCH
I WOKALNYCH
termin dostarczenia kart zgłoszeniowych: 10 maja 2008 r.
eliminacje: 19 i 20 maja (poniedziałek i wtorek) 2008 r.
KONKURS NA MAŁĄ FORMĘ LITERACKĄ
termin dostarczenia prac i kart zgłoszeniowych: 15 maja 2008 r.
KONKURS PLASTYCZNY
termin dostarczenia prac i kart zgłoszeniowych: 20 maja 2008 r.
Organizatorzy mają nadzieję, że udział w konkursie pozwoli na rozwinięcie Waszych zainteresowań związanych z językiem angielskim, zachęci
do dalszej nauki i doskonalenia znajomości tego języka. Poza tym pozwoli, aby nauka mogła stać się prawdziwą przyjemnością i pozwalała
znajomość języka obcego traktować także jako narzędzie twórcze.
UROCZYSTY FINAŁ WSZYSTKICH TRZECH CZĘŚCI KONKURSU
7 czerwca 2008 r., godz. 10.00
Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a autorzy najlepszych
prac konkursowych nagrody i wyróżnienia. Uwaga! Jeden uczestnik
może wziąć udział maksymalnie w dwóch kategoriach konkursowych!
Bliższe informacje i karty zgłoszenia na stronie www.radomska13.art.
pl lub w Centrum Artystycznym „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21,
02-325, Warszawa, tel. (0 22) 823 37 56.

WIELKA MAJÓWKA TRADYCYJNIE, NA LUDOWO
W PARKU SZCZĘŚLIWICE
już 11 maja (niedziela) w godz. 12.30-16.30
W programie:
– spotkanie z przedstawicielkami dawnych zawodów tj. sitarstwo,
plecionkarstwo, zabawkarstwo, bartnictwo, hafciarstwo, kowalstwo itp.
– warsztaty artystyczne dla dzieci i rodziców
– występy kapel ludowych
– pokaz mody
– rodzinne zabawy ludowe
– wielki jarmark rękodzieła artystycznego
Szczególną atrakcją majowego spotkania będzie jarmark, na którym
będzie można kupić niepowtarzalny, oryginalny upominek nadający się na prezent dla bliskich. Udział w majówce zapowiedziały pracownie plastyczne, artystyczne działające w Ośrodku Kultury Ochoty
i jego filiach oraz artyści współpracujący. Nie zabraknie również regionalnych przysmaków ludowych rodem z Kurpi.
Serdecznie zapraszamy!
informacje: Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21, tel. (0 22) 823 37 56
www.radomska13.art.pl
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WERNISAŻ PALETY
„Radomska” 13, ul. Radomska 13/21
godz. 14.00, wstęp wolny
SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
recital Antoniny Krzysztoń pt. „Tylko miłość”; artystce towarzyszyć
będzie na gitarze Marcin Olak; koncert dedykowany naszemu
Papieżowi JANOWI PAWŁOWI II w trzecią rocznicę śmierci
kościół Zwiastowania Pańskiego przy ul. Gorlickiej 5/7
godz. 19.30, wstęp wolny
RODZINNE ZABAWY TANECZNE
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 12.30-13.30 wstęp wolny
TRADYCJA PO POLSKU
„Co w domu do tego nic nikomu” - ciesielstwo, stolarstwo
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz. 12.30, wstęp wolny
KLUB SENIORA „RAKOWIEC”
zabawa taneczna Klubu
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 16.00, impreza biletowana
FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
„BROMBOLANDIA”
Mazowiecki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Teatralnych MINIMAKS – prezentacja grup ze szkół podstawowych
klasy 0-3, DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 9.00, wstęp wolny
KABARETOWA SCENA OKO
Kabaret pod Egidą
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, cena biletów: 30 zł; sprzedaż: kasa OKO, ul. Grójecka 75;
rezerwacja: pod nr tel. (0 22) 822 48 70, (022) 822 93 69
FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
„BROMBOLANDIA”
MINIMAKS – prezentacja grup ze szkół podstawowych, klasy 4-6
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 9.00, wstęp wolny
FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
„BROMBOLANDIA”
MINIMAKS – prezentacja grup gimnazjalnych
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 9.00, wstęp wolny
SPOTKANIA POKOLENIOWE W OKO (SPOKO)
„Woda – wodnik – wodospady”
OKO, ul. Grójecka 75, godz. 11.00, wstęp wolny;
zapisy 9 kwietnia (środa), tel. (0 22) 822 48 70,
e-mail: spoko@oko.com.pl; liczba miejsc ograniczona
FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
„BROMBOLANDIA”
MINIMAKS – prezentacja grup licealnych i studenckich
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 9.00, wstęp wolny
DWA OCEANY
koncert Dawn Wolski młodej amerykańskiej śpiewaczki, której
akompaniować będzie Robert Morawski; koncert poprowadzi
Marcin Wolski
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75, godz. 18.00
WARSZAWSKIE HISTORIE
„Pani Opaczewska”
godz. 11.00, zbiórka: plac zabaw za domem Grójeckiej 101a
(początek skwerku na Opaczewskiej);
zapisy: tel. (0 22) 822 48 70, e-mail:oko@oko.com.pl
JAZZ W OKO
w „Saloniku u Janusza” - „Piosenki Polskie na Kwartet Jazzowy”
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, cena biletów: 10 zł; sprzedaż: OKO,
ul. Grójecka, tel. (0 22) 822 48 70, 822 93 69
KOKTAILOWE OKOLICE JAZZU
Koncert uczniów Niepublicznej Szkoły Wokalnej
im. J. Wasowskiego
klub Klinika, ul. Racławicka 99 (forty), godz. 20.00

OKO
filie
KWIECIEŃ

WERNISAŻ GRUPY MALARSKIEJ „PALETA”

KABARETOWA SCENA OKO
Kabaret pod Egidą
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75, godz. 20.00,
cena biletów: 30 zł; sprzedaż: kasa OKO, ul. Grójecka 75;
rezerwacja: pod nr tel. (0 22) 822 48 70, (022) 822 93 69

17.IV

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ARTYSTAMI (TONA)
„Na skrzydłach Pegaza” – wieczór autorski Tadeusza Usnarskiego
SURMA, ul. Białobrzeska 17, godz. 18.00, wstęp wolny

18.IV

WIECZORY BARDÓW
„Tamte panienki” – recital autorski Andrzeja Brzeskiego
z udziałem Mirosława Kozaka
godz. 19.00, cena biletów: 10 zł; sprzedaż: OKO, ul. Grójecka 75,
tel. (0 22) 822 48 70, 822 93 69

19.IV

AKADEMIA ARTYSTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI
„Harmonijka bez tajemnic”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 10.00, obowiązują wcześniejsze zapisy

19.IV

DZIECIĘCE SPOTKANIA LITERACKIE
„W Dolinie Muminków. Przygody najbardziej znanych trolli.”
OKO, ul. Grójecka 75, godz. 11.00, wstęp wolny;
zapisy: tel. (0 22) 822 48 70; e-mail:oko@oko.com.pl

19.IV

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
„Łysa Góra i Świat Czarownic” – warsztaty plastyczne, spektakl
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 12.00-15.00, wstęp wolny

20.IV

STREFA OTWARTA
warsztaty teatralne z elementami pantomimy prowadzi Lidia Pedryc
22 kwietnia, wtorek, godz. 9.00-13.00
23 kwietnia, środa, godz. 13.30-16.30
25 kwietnia, piątek, godz. 13.00-16.00
26 kwietnia, sobota, godz. 9.00-16.00
udział w warsztatach jest bezpłatny, nabór na podstawie zgłoszeń
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8

22.IV
23.IV
25.IV
26.IV

SPOTKANIA – INSTALACJE – EKSPOZYCJE – ĆWICZENIA (SIEĆ)
koncert Zbigniewa Masternaka
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 18.00, wstęp wolny

22.IV

WIECZÓR CHIŃSKI
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz. 18,00, wstęp wolny

24.IV
26.IV

RANDW, CZYLI RODZINNA ANIMACJA NAPRAWDĘ DLA WSZYSTKICH
„Mięciutkie i milutkie”
SURMA, ul. Białobrzeska 17, godz. 11.30; wstęp wolny za
zaproszeniami, które można odbierać w dniach: 23 i 24 kwietnia,
w godz. 16.00-19.00, w Klubie Osiedlowym SURMA,
ul. Białobrzeska 17, tel. (0 22) 823 04 32

Pewnie jeszcze nie Wiecie,
Że wiosna zakwitła w „Palecie”!
Więc zapraszamy serdecznie
Na nasz wernisaż – koniecznie!
Gdzie zaśpiewamy na cztery-trzy:
„Wiosna, Wiosna, Wiosna, ach to Ty!”

Wernisaż odbędzie się 3 kwietnia
o godz. 14 w Centrum Artystycznym
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
Wystawa potrwa do 24 kwietnia.

OCHOCKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE
Muzycy na ochocie
XVI „Ochockie Spotkanie Historyczne” poprowadzi Krzysztof Trawkowski, który wygłosi bardzo ciekawy wykład o muzyce i jej ludziach związanych z Ochotą. Opowieść jego będzie barwna i niezwykle dźwięczna.
27 kwietnia (niedziela) godz. 17.00
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
wstęp wolny
Składam serdeczne podzękowania Panu Zbigniewowi Wielogórskiemu za pomoc
w realizacji XV „Ochockiego spotkania historycznego”, a także wszystkim Państwu,
którzy zdecydowali się na pokazanie zdjęć i pamiątek z prywatnych archiwów.

ZAGADKA DLA MIŁOŚNIKÓW OCHOTY
To zdjęcie zrobił przed wojną
mój dziadek Edward Kępka.
Ciekawa jestem, czy ktoś
z Czytelników prawidłowo
odgadnie, co to za fragment
Ochoty oraz w którym roku
wykonano tę fotografię. Na
odpowiedzi czekam do końca kwietnia.
Można do mnie napisać:
gabriela.gab@oko.com.pl,
zadzwonić: 501 114 800 lub
wysłać tradycyjny list: Gabriela Gab, Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa.
A jeśli ktoś z Państwa chciałby zostać autorem następnej zagadki historyczno-fotograficznej o Ochocie, to zapraszam do wspólnej zabawy.

KOKTAILOWE OKOLICE JAZZU
16 kwietnia, o godz. 20.00 zapraszamy serdecznie na
koncert przygotowany przez uczniów Niepublicznej Szkoły Wokalnej im. J. Wasowskiego do warszawskiego klubu
KLINIKA, który mieści się na ul. Racławickiej 99 (FORTY).

WIECZORY BARDÓW
koncert zespołu Wolna Grupa Bukowina
sala kina Ochota, ul. Grójecka 65, godz. 19.00,
cena biletów: 30 zł; sprzedaż w kasach: OKO ul. Grójecka 75,
tel. (0 22) 822 48 70, 822 93 69, EVENTIM (dawny ZASP),
Al. Jerozolimskie 25, tel. (0 22) 621 94 54,
kino Ochota, ul. Grójecka 65

26.IV

XVI OCHOCKIE SPOTKANIE HISTORYCZNE
„Muzycy na Ochocie”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz. 17.00, wstęp wolny

27.IV

KABARET HRABI
wystąpią: Dariusz Kamys, Joanna Kołaczkowska,
Łukasz Pietsch i Tomasz Majer
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz. 19.00,
cena biletów: 25 zł (w przedsprzedaży) i 30 zł (w dniu imprezy);
sprzedaż Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska
13/21, tel. (0 22) 823 37 56 www.radomska13.art.pl

05.V

WIELKA MAJÓWKA TRADYCYJNIE, NA LUDOWO
Park Szczęśliwice, godz. 12.30-16.30

11.V

W programie znajdą się najbardziej znane standardy
muzyki światowej oraz polskiej.
Zapraszamy serdecznie!

JAZZ W OKO
W kwietniu Janusz Szrom w swoim jazzowym saloniku będzie gościł
Piotra Lemańskiego (gitara), Pawła Lemańskiego (klarnet), Andrzeja
Bruner Gulczyńskiego (kontrabas), Kazimierza Jonkisza (perkusja), którzy wykonają „Piosenki Polskie na Kwartet Jazzowy”. Projekt składa się
w całości z utworów, które w okresie międzywojennym jak i powojennym były znanymi przebojami . Usłyszymy m.in. utwory: „Już nie zapomnisz mnie”, „Na pierwszy znak”, „Już nigdy”, „Miłość ci wszystko wybaczy”, „Ach śpij kochanie”, „Mój pierwszy bal”, „Szeptem do mnie mów”
i „Umówiłem się z nią na dziewiątą”.
„Piosenki Polskie na Kwartet Jazzowy”
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, cena biletów: 10 zł; sprzedaż: OKO
ul. Grójecka, tel. (0 22) 822 48 70, 822 93 69
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II FESTIWAL TWÓRCZOŚCI
DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
BROMBOLANDIA
kwiecień – maj 2008

Ideą Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej BROMBOLANDIA jest rozwijanie u młodych ludzi ich talentów i umiejętności twórczych (literackich, plastycznych i teatralnych) oraz promocja czytelnictwa polskiej literatury współczesnej
wśród dzieci i młodzieży.
Patroni literaccy BROMBOLANDII: Paweł Beręsewicz, Wanda Chotomska, Ewa Nowak, Joanna Olech, Anna Onichimowska, Beata Ostrowicka, Maciej Wojtyszko,
Andrzej Żak.
KONKURS NA BLOG INTERNETOWY
temat: DZIWNY JEST TEN ŚWIAT
zgłoszenia: 15 marca-10 maja 2008
wiek uczestników: 12-17 lat
ogłoszenie wyników: 26 maja 2008
KONKURS NA HAPPENING PLENEROWY
temat: DZIWNY JEST TEN ŚWIAT
zgłoszenia: do 5 maja 2008
wiek uczestników: 13-17 lat
prezentacje: 11 maja 2008,
Park Szczęśliwice, godz. 15.00
ZAKOŃCZENIE:
finał, rozdanie nagród i koncert zespołu „Grupa Operacyjna” z charyzmatycznym wokalistą, Mieszkiem Sybilskim
29 maja 2008, godz. 17.00, Park Zasława Malickiego,
przy DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, szczegóły na temat
obu konkursów, oraz regulamin na: www.rakowiec.art.pl
organizatorzy: DK „Rakowiec”, oraz Centrum Artystyczne
„Radomska13”

TRADYCJI PO POLSKU – RODZINNE ZABAWY LUDOWE
Centrum Artystyczne „Radomska 13” (filia Ośrodka Kultury Ochoty) serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie w ramach TRADYCJI PO POLSKU – RODZINNE
ZABAWY LUDOWE,
Tym razem spotkamy się pod hasłem „Co w domu do tego nic nikomu”
w programie:
– spotkanie z panią Dorotą Jarecką z Muzeum Etnograficznego w Warszawie
oraz przedstawicielami zawodów: cieśli i stolarza,
– warsztaty artystyczne i kiermasz
– odzinne zabawy ruchowe oparte na tańcach ludowych
Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny
6 kwietnia o godz. 12.30
Informacje: Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21, tel.: (0 22) 823 37 56

„HRABI” NA RADOMSKIEJ
Kabaret Hrabi w składzie: Dariusz Kamys, Joanna Kołaczkowska, Łukasz Pietsch
i Tomasz Majer wystąpi w Centrum Artystycznym „Radomska 13” – zapraszamy!
A co w programie? – oczywiście dystyngowane żarty, doskonała gra aktorska,
dobra zabawa i duża dawka emocji, tym bardziej, że będą to przymiarki do nagrania telewizyjnego programu „Pojutrze”.
5 maja (poniedziałek), o godz. 19.00
Centrum Artystycze „Radomska13”, ul. Radomska13/21
tel. (0 22) 823 37 56, www.radomska13.art.pl
bilety: 25 zł (w przedsprzedaży)
i 30 zł (w dniu imprezy)
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MINIMAKS
Przed nami XIV Mazowiecki Przegląd
Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Teatralnych „Minimaks”.
Przegląd przeznaczony jest dla dziecięcych, młodzieżowych i studenckich
grup teatralnych pracujących w warszawskich szkołach oraz mazowieckich
domach i ośrodkach kultury.
Zapraszamy grupy, które są żywo zainteresowane teatrem, zarówno występem na scenie, jak i obejrzeniem innych
spektakli, by nie tylko uczyć się od siebie
nawzajem, ale przede wszystkim by wyjechać z Przeglądu z uczuciem wzbogacenia się o kolejne wzruszenia, które
niesie ze sobą teatr. Zarówno rola aktora jak i widza rozwija naszą wyobraźnię
i wrażliwość.
Zapraszamy więc wszystkich - małych
i dużych miłośników teatru. Przed nami
prawdziwy teatralny maraton, który będzie trwał aż cztery dni!
Wszystkie odpowiedzi znajdziemy na
scenie w Domu Kultury „Rakowiec”
przy ul. Wiślickiej 8.
Na wszystkie spektakle WSTĘP WOLNY!
Zapraszamy.
Harmonogram prezentacji:
10.04 szkoły podstawowe, klasy 0-3
11.04 szkoły podstawowe, klasy 4-6
12.04 gimnazjaliści
13.04 licealiści, studenci
informacje: www.radomska13.art.pl
Dorota Latos
koordynator przeglądu

WARSZAWSKA PALMA
DK Rakowiec organizator konkursu Warszawska Palma informuje, że termin nadsyłania
prac na konkurs został przedłużony do 15 maja 2008.
Przesłuchania konkursowe,
warsztaty i koncert laureatów odbędą
się w DK „Rakowiec” w dniach
30 -31 maja. Szczegółowe informacje już wkrótce na stronie
www.rakowiec.art.pl

Ochota

Lenie i niechcieje
– czy istnieją leniwe dzieci?
rozmawiają: Beata Chrzanowska
i Anna Salwa-Ostrowska,
psycholożki z poradni „Uniwersytet dla Rodziców”

(cz. 3)
No i mamy także cięższy kaliber – konflikty miedzy rodzicami, rozwód, alkoholizm, przemoc…
Kiedy w rodzinie jest dużo napięcia,
dzieci stosują różne techniki ochrony
siebie. Często zużywają na to tak dużą
część swoich zasobów uwagi i energii
psychicznej, że po prostu już im nie starcza siły na naukę. Kiedy dziecko myśli
o tym, czy w domu znowu będzie awantura, czy tato wróci i w jakim stanie, czy
mama będzie zła, to co dzieje się szkole,
na lekcji umyka jego uwadze. Poza tym
dziecko szuka też ucieczki od napięcia odczuwanego w związku z trudną
sytuacją w rodzinie w książkach, grach
komputerowych, telewizji, w świecie
fantazji albo ucieka fizycznie poza dom
– do kolegów, do dziewczyny/chłopaka… Nauka oczywiście cierpi.
Kłopot w tym, że wielu rodziców, czytając to myśli: „To nie o mnie. Co prawda z mężem się rozmijamy i mamy do
siebie peło żalu i pretensji, ale przecież nie ma picia czy bicia… Poza tym
nie kłócimy się przy dzieciach, więc to
nie o nas”. A tymczasem bardzo możliwe, że to dotyczy właśnie ich i ich
dziecka.
Tak. Nie musi być spektakularnych
awantur i przemocy fizycznej. Wystarczy
permanentny konflikt, stałe napięcie.
Wrażliwe dziecko może być tym tak zaabsorbowane, że na nic innego nie będzie już miało siły. Pojawia się nieraz argument „to nie prawda bo X,Y,Z miał w
rodzinie dramatyczną sytuację, a zawsze
się świetnie uczył i wyszedł na ludzi”.
W odpowiedzi na taki argument, mogę
tylko powrócić do stwierdzenia, że dzieci są różne i różnie reagują na kryzysowe sytuacje. Niektóre uciekają właśnie
w naukę albo starają się zmniejszyć napięcie w rodzinie, stając się jej dumą,
gwiazdą, bohaterem, inne reagują w
sposób wyżej opisany. Rożne dzieci –
różne reakcje.
Trochę przytłaczające to wszystko –
może zajmijmy się tym, co robić, żeby

było lepiej. Rozumiem, że nie zaczynać
od etykietki „ty leniu”.
Zdecydowanie nie. Rozpoczęcie od
krzyczenia na dziecko, oceniania,
obwiniania, kazań – zamyka drogę
do rozwiązania problemu. Warto raczej zacząć od stwierdzenia: Mamy
problem. Widzę, że (np. trudno ci
się zabrać do lekcji; jest jakiś kłopot
z matematyką; nie lubisz chodzić na
angielski; unikasz go itd.). Ja mam problem, bo (np. nie lubię się na ciebie
wciąż wściekać z powodu lekcji; widzę, że nawarstwiają ci się zaległości
i wiem, że niedługo będzie trzeba coś
z tym zrobić; kiedy dowiaduję się, że
nie ma cię na lekcji, zaczynam się bać
o ciebie; myślę też o tym, że język jest
potrzebny, bo sam wiem, jak mi bez
niego trudno); mam wrażenie, że ty
masz kłopot bo/z…(np. chyba przytłacza cię ilość pracy, jaką będziesz musiał włożyć w odrabianie lekcji).
I potem, zamiast oceniać i obwiniać,
należy zapytać dziecko: a jak to wygląda z twojej strony, jak ty to widzisz?
Następnie spróbować porozmawiać
o tym, co możecie zrobić, aby rozwiązać
problem – dopytując zwłaszcza, jakie
rozwiązania widziałoby dziecko. Warto
też spisać wszystkie rozwiązania, które
przychodzą do głowy obu stronom (bez
oceniania ich), a następnie wybrać to,
które jest najbardziej akceptowalne
dla rodzica i dla dziecka.
Brzmi dobrze, ale wymaga od rodzica, po pierwsze powstrzymania się od
wyrażania i rozładowywania własnych
uczuć: tego całego wstydu, złości,
lęku i poczucia winy, które często odczuwają rodzice na wieść o kłopotach
szkolnych dziecka, a po drugie zrezygnowania z natychmiastowego przekonywania dziecka do swojego „jedynie słusznego” pomysłu na przyczynę
i rozwiązanie jego problemów.
Rzeczywiście, aby zrozumieć i rozwiązać problem z nauką, trzeba nastawić
się na prawdziwe wysłuchanie dziecka,
na zrozumienie jego kłopotu. Z drugiej
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strony rodzic nie może łatwo odpuścić
– musi wytrzymać milczenie albo stwierdzenia, częste zwłaszcza u nastolatków „nic się nie dzieje, daj mi spokój”.
Uporczywie dochodzić problemu. Jeśli trzeba umawiać się z dzieckiem na
kilka rozmów, na pogadanie jeszcze
następnego dnia i następnego. Pokazać mu, że jest zainteresowany i chętny
słuchać, ale z drugiej strony nie da się
zbyć „spławić”, nie odpuści.
Trudne – życzliwość i otwartość na
prawdziwe wysłuchanie z jednej strony,
a nacisk z drugiej. Ale co dalej?
Dalej trzeba działać w zależności
od tego, co się okazuje w rozmowie
z dzieckiem, oraz w zależności od tego
co nam samym się nasuwa jako możliwa
przyczyna czy hipoteza do sprawdzenia. Po pierwsze, przy ugruntowanych,
„ciągnących się” problemach z nauką
zalecałabym jako pierwszy krok udanie się do specjalisty, na początek do
poradni psychologiczno-pedagogicznej, opiekującej się szkołą. Wspólnie
z psychologiem czy pedagogiem łatwiej będzie dojść przyczyn kłopotu
i ustalić tryb postępowania. Warto
zwłaszcza wraz ze specjalistą dokładnie
zbadać, czy przypadkiem dziecko nie
ma problemów z koncentracją, nadpobudliwością lub dysleksją czy dysgrafią.
Po drugie, jeśli mamy najlżejsze podejrzenie, że problem może polegać
na zaburzeniu widzenia, słyszenia,
mowy – należy zwrócić się do pediatry o skierowanie do specjalisty, który przeprowadzi potrzebne badania
i ewentualnie zaleci dalsze postępowanie korekcyjne. Po trzecie, pomocne bywa uporządkowanie „procesu” odrabiania lekcji
i wprowadzenie kontroli. Oczywiście im
wcześniej w „karierze szkolnej” dziecka
taki porządek się wprowadzi, tym większa szansa, że dziecko wdroży się do
systematycznej pracy i za jakiś czas będzie się „samo pilnować”.
cdn.
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