nr 38 05/2008

wspomnienia
Małgorzata
Baranowska

S

ą dwie szkoły. Jedni uważają, że wino
pnące się po domu rujnuje tynk; inni
– że chroni. Moje okna wychodzą na
ul. Pługa i zachwycona jestem nowym słonecznym kolorem domu przy Pługa 1, ale
świadomość, że wino już się na niego nie
wespnie, przeraża mnie.
Za mojego dzieciństwa, z każdego punktu starej Ochoty, można było iść wśród rzeki
zieleni. Nic nie dzieliło od Pola Mokotowskiego, ani od Skwerka Wielkopolskiego.
Między Raszyńską a Domem Kultury na
ul. Reja rosła nieskończona liczba tak zwanych warszawianek; kwiatków, z których
płatków robiłyśmy sobie amarantowe
i różowe paznokcie. Tipsy wymyślono
później, więc może ktoś nas podpatrzył?
Z każdego płotu zwisała na nas chmura
dzikiego wina. Na wiosnę pięknie pachnąca, a jesienią wabiąca ptaki granatowymi kulkami. Były też powojniki, szpalery
śnieguliczek. Strzelaliśmy ich owocami,

Wracam na Ochotę (37)
rozdeptując je na chodnikach. W ten sposób nieświadomie niszczyliśmy zimową
spiżarnię ptaków.
Na wiosnę mój brat Jaś zajadał się
młodymi pędami dzikiego wina, a później pączkami kwiatów lipy. A ja jadłam
owoce ślazu, które poza tym świetnie
się nadawały do zabawy w sklep i dom.
Wiedzieliśmy jednak, że nie wolno nam
jeść trujących owoców cisu rosnącego na
rogu Reja i Krzyckiego. Mieliśmy tu pełno kwiatów – na wiosnę forsycje, fiołki,
podbiały, mlecze, stokrotki, potem trafiały
się lwie paszcze, koniczyny, nieprzebrane
masy dmuchawców, szczaw, starzec jakubek, wrotycz, tak zwana polska mimoza,
dzika wyka, rumianki – cały repertuar
łąkowy. Raj dla trzmieli i horror dla alergików. Dalej, na Polu Mokotowskim rosły
dzikie róże, głogi, mirabelki, grochodrzewy i masy klonów. Z ich skrzydełek przyklejaliśmy sobie noski.
Dzisiaj łąka została wygnana z miasta.
Jej ostatnia ostoja (jeszcze niedawno nawiedzana przez słowiki i bażanty) padła
pod nowym osiedlem przy Rostafińskich.
Ale nie wiadomo, co będzie dalej, ponieważ już ekoogrodnik z Anglii pokazuje

Krzysztof Trawkowski

T

ym materiałem na gwiazdę miała być
Halina Leska (1890-1969) mieszkanka
z ulicy Topolowej 9 (obecnie Al. Niepodległości 225). „W pani Leskiej spoczywa materiał na gwiazdę sceniczną; posiada
głos czarujący samą tylko niezwykłą szlachetnością brzmienia, giętki, podatny do
wszelkiej modulacji i zmian barwy. Dodać
trzeba, że pani Leska ujawniła też zdolności aktorskie, dużą muzykalność i w ogóle
talent.” Tak scharakteryzował jej debiut
sceniczny, który miał miejsce 20 stycznia
1915 roku, krytyk muzyczny (A. Poniński)
po występie w partii Amneris („Aida”
G. Verdiego). I nie pomylił się, gdyż Leska
do września 1939 roku należała do grona
najwybitniejszych artystek operowych.
Uważano ją także za najlepszy mezzosopran dla oratoryjnego kwartetu solistów. Po
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Materiał
na gwiazdę
swoim debiucie koncertowym często wykonywała partię mezzosopranową w oratorium „Stabat Mater” G. Rossiniego.
Właściwie nazywała się Halina Izabela
Landy, a od 1918 była żoną Zbigniewa Arnda,
inżyniera konstruktora. Od tego czasu używała podwójnego nazwiska Leska-Arnd.
Uczyła się śpiewu u K. Pietraszewskiej,
potem była uczennicą klasy wokalnej
A. Myszugi w Warszawskim Towarzystwie
Muzycznym (1909-1911). W trzech ostatnich latach przed wybuchem wojny kształciła się w Paryżu u Kritikosa i w Berlinie
u G. Bellincioniego. Jej głos urzekał ciemnym,
pięknym brzmieniem. Śpiewała m.in. Dalilę („Samson i Dalila” C. Saint-Saëns) i Orfeusza („Orfeusz i Eurydyka” Ch.W. Gluck ).
Wielkim jej sukcesem była rola Maryny
Mniszkówny w operze Borys Godunow –
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w telewizji, jak zaprowadzić łąkę przy
domu i przy ulicy. Nadzwyczajne, że można
w Anglii kupić zrolowany trawnik-łąkę.
Rozwijamy, kładziemy u siebie wraz ze
wszystkimi łąkowymi kwiatami, a następnie dosiewamy im jeszcze trochę kwiatów.
W ten sposób robimy wonne napowietrzne ścieżki, na przykład dla trzmieli. Idealistyczny ekoogrodnik stara się ratować
ciągłość świata. Ciekawe, czy ta moda kiedyś do nas dojdzie. Na razie coraz więcej
kostki bauma.
Może to taka prawidłowość z odnawianiem starych szlaków trzmieli, mówiąc
w przenośni. Przecież na Polu Mokotowskim były glinianki, a więc woda, trzciny,
żaby, bociany. Osuszono je przed urządzeniem Cmentarza Żołnierzy Radzieckich.
W czasach gierkowskich w innej części
Pola założono kilka zbiorników wodnych
i te trzymają się dobrze. Ale bocianów nie
możemy przy nich spotkać.
Obyczaje ptaków zmieniły się jednak na
tyle, że mewy śmieszki zapuszczają się aż
do Grójeckiej, zaroiło się od wron siwych,
a kwiczołów jest tyle co szpaków. One też
potrzebują odpowiednich szlaków roślin.
Dlatego pamiętajmy o ogrodach

od daty premiery (3 lipca 1926) zaśpiewała
ją aż czterdzieści pięć razy. O wielkim talencie, również scenicznym, świadczy jej
szerokie emploi: od pełnej temperamentu
Carmen przez przejmującą liryzmem Olgę
(„Egeniusz Oniegin” P. Czajkowski) czy
Suzuki („Madame Butterfly” G. Puccini) do
charakterystycznej postaci Starej Hrabiny
(„Dama Pikowa” P. Czajkowski). W Polskim Radiu śpiewała pieśni G. Mahlera,
M. Regera, R. Schumanna, S. Rachmaninowa
i kompozytorów francuskich. W 1929 roku
śpiewała w pierwszym wykonaniu „Stabat
Mater” Karola Szymanowskiego.
Z chwilą wybuchu wojny, we wrześniu
1939 roku, opuściła Polskę i przez Rumunię udała się do Paryża, gdzie śpiewała
w radiu francuskim. Dużo tam też koncertowała m.in. w obozach polskich żołnierzy
i skupiskach górników. Po upadku Francji osiedliła się w Turcji, gdzie również
stale koncertowała. Od 1947 roku do 1957
mieszkała w Brazylii. Tam także występowała i udzielała lekcji śpiewu. W lipcu
1957 roku wróciła do Warszawy, gdzie
24 stycznia 1960 roku obchodziła czterdziestopięciolecie pracy artystycznej
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MAGICZNY MAJ
Jako majową lekturę chciałabym Państwu polecić fragmenty felietonu Jana Parandowskiego. Dla mnie to strofy niezwykłe, zawierające całą magiczność maja; miesiąca łączącego stare z nowym, ale przede wszystkim dającego nadzieję i siły, poza tym czasu bardzo aktywnego. Część świata,
o którym pisał Parandowski, minęła bezpowrotnie, jednak
atmosfera maja, czy jak pisze autor „majów”, nie zmienia się
– pozostaje nadal witalną, wciąż na nowo oszałamiającą kolorami i zapachami:
„To mój pierwszy maj po powrocie na stałe do Warszawy. Zieleni się, pachnie, szumi tysiącem godzin dawnych majów – dobrych i złych – godzin oprawnych w szczęście lekkie jak sen
albo skutych obrożą zgryzoty. [...]
I to ci sami ludzie, wydarci piekłu, spieszą teraz po ranne mleko, zdobywają szturmem tramwaje, kupują w kioskach gazety i papierosy, kłócą się o mięso z rzeźnikiem, który też przeszedł zieleniec, zamiatają ulice, tynkują domy, polewają grządki bratków. Wróciły dawne sklepy, nasi znajomi rzemieślnicy odbudowali swoje
warsztaty. Jak dawniej można kupić kwiaty na rogu Raszyńskiej i napić się kawy
w „Ziemiańskiej”, gdzie po staremu frasobliwe panny piszą listy w najciemniejszym
kąciku, a Witolda Bunikiewicza zastępuje czasami inny jegomość jego tuszy, tak
samo obłożony książkami. [...]
Nie wszyscy wrócili. Nie spotkałem już Irzykowskiego przed tą bramą, gdzieśmy się rozstali nie dokończywszy rozmowy o Schopenhauerze, zaskoczeni godziną policyjną,
przed bramą domu, w którym przeżył swe dni bohaterskie – ani Kadena wyskakującego z tramwaju na placu Narutowicza i biegnącego drogą, którą sobie zawczasu upatrzyła jego śmierć – na próżno również spoglądam w stronę małego okna
przy ulicy Górnickiego. Wierna akacja pochyla ku niemu gałęzie białe od kwiatów
i wyczarowuje taki sam pachnący wieczór, jak ten kiedy milcząc nad klęską Francji
braliśmy wraz z oddechem wiosny pieszczotę nadziei. [...]”*
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DRUGI POKÓJ/KIBICE
PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA
DO KOBIETY
OLEANNA
ODCHODZIĆ – SEPARATION
PUŁKOWNIK – PTAK
JOHN & MARY
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TAMARA L.

Pytanie konkursowe:
Wiosenna propozycja Teatru Ochoty na majowe wieczory to przede wszystkim spektakle
dwuosobowe, „o miłości”, o różnicach w damsko-męskich spojrzeniach na świat, także na
świat uczuć...

Anna Napiontkówna

W maju na scenie tego teatru będziemy mogli
obejrzeć między innymi dwie sztuki o takiej
właśnie „miłosnej” tematyce, w obsadzie
z Tomaszem Mędrzakiem i Agnieszką Sitek. Prosimy o podanie tytułów i autorów tych dwóch
przedstawień.

* Cytowane fragmenty felietonu „Wiosna na Filtrowej” Jana Parandowskiego pochodzą ze zbioru
„Wrześniowa noc”, Iskry, Warszawa 1962.

Na odpowiedzi czekamy 12 maja (poniedziałek), o godz. 19.30, pod nr (0 22) 823 37 56.
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Nagrodą jest jedno podwójne zaproszenie na
spektakl „John & Mary”, na piątek 16 maja
o godz. 19.00, do odebrania w kasie teatru
w dniu spektaklu, najpóźniej do godz. 18.30.

Aleksander Laszenko, ur. w 1978 r. w Warszawie. W latach 1994-1999
ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha
Gersona w Warszawie, a następnie w latach 1999-2004 warszawską
Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa.

Pytanie konkursowe:

W czasie studiów naukę pobierał w pracowniach: malarstwa
prof. Jarosława Modzelewskiego (dyplom), rysunku prof. Tomasza Żołnierkiewicza, rysunku prof. Stanisława Baja, rzeźby prof.
Piotra Gawrona (aneks do dyplomu). Obecnie zajmuje się malarstwem, rzeźbą oraz działalnością muzyczną. Współzałożyciel
i aktywny członek powstałej jesienią 2004 r. grupy artystycznej Der
Blaue Ratler. Jest często zapraszany do wystaw zbiorowych.

Jak nazywa się projekt integracyjnych
warsztatów, obecnie realizowany przez
DK „Rakowiec”, w ramach którego spotykają się profesjonalni artyści z artystami ze środowisk tzw. wykluczonych
(niepełnosprawnymi, bezdomnymi, bezrobotnymi)?

Nagrody i wyróżnienia:
2005 nagroda specjalna pisma artystycznego Exit
na Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych
„Promocje 2004”, Galeria Sztuki, Legnica

KONKURS

Na odpowiedzi czekamy 12 maja
(poniedziałek) o godz. 19.30 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.

2007 wyróżnienie na VII Biennale Małych Form
Malarskich, Galeria Wozownia, Toruń; Grand Prix
na Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego
„Jesienne Konfrontacje” Biuro Wystaw Artystycznych, Rzeszów
Wystawy indywidualne:
2006 wystawa malarstwa, Polska Akademia Nauk,
Wiedeń
2007 wystawa malarstwa, Galeria Promocyjna, Warszawa

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
Latarnie Ochoty

I

ntensywna rozbudowa oświetlenia
ulicznego Warszawy, zapoczątkowana
w 1924 r., zbiegła się w czasie z ożywionym ruchem budowlanym na terenie
Ochoty, która wtedy właśnie zaczęła się
przekształcać z ubogiego przedmieścia
w nowoczesną dzielnicę. Nie oznacza to
jednak, że latarnie pojawiały się na Ochocie równocześnie z zabudową. Archiwalne
fotografie dokumentują znaczne opóźnienia w tej dziedzinie, na wielu z nich bowiem widać ukończone i od kilku lat zamieszkane budynki przy ulicach zupełnie
pozbawionych oświetlenia! Taka sytuacja
występowała np. na koloniach Staszica
i Lubeckiego. Najwcześniej (w 1921 r.) latarnie zamontowano na ul. Grójeckiej do
skrzyżowania z ul. Opaczewską, podczas
budowy linii tramwajowej, mocując lampy do słupów trakcyjnych. Na ul. Filtrowej
(między Suchą, czyli obecna ul. Krzywickiego a pl. Narutowicza) pojawiły się później, ok. 1926 r., wraz z rozbudową sieci
tramwajowej. Obie linie połączono ze sobą,
tworząc węzeł przy pl. Narutowicza.

Model wprowadzony w 1928 r. był nieco uproszczony i przeznaczony dla mniejszych ulic o wąskich
chodnikach (ul. Zapolskiej, fot. J. Zieliński, 2008)
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Ulica Topolowa (obecnie Al. Niepodległości) na odcinku od Alej Jerozolimskich
do ul. Filtrowej otrzymała latarnie jako
jedna z pierwszych spośród arterii pozbawionych trakcji tramwajowej. Już w pierwszym kwartale 1925 r. oświetlenie tej ulicy
wzmocniono pomiędzy Filtrową a Nowowiejską i zaopatrzono w latarnie kolejny
odcinek – do ul. Wawelskiej. Równocześnie
oświetlono odcinek ul. Filtrowej na terenie
Kolonii Staszica i zapewne ul. Kopińską,
skoro w roku następnym odnotowano fakt
wzmocnienia tutejszego oświetlenia.
Odleglejsze peryferie Woli i Ochoty zaopatrywała w prąd elektrownia z Pruszkowa, która w ograniczonym zakresie
inwestowała też w dość prymitywną sieć
oświetleniową. W 1925 r. takie latarnie
otrzymał początkowy odcinek ul. Opaczewskiej, czyli obecna ul. Banacha. Elektrownia Centralna także oszczędzała na
jakości oświetlenia w tym rejonie miasta,
montując w 1926 r. lampy na drewnianych
słupach przy ul. Grójeckiej, od Opaczewskiej do ówczesnej granicy Warszawy,
czyli w rejonie obecnej stacji kolejowej Rakowiec. W tymże roku latarnie otrzymały
ulice Uniwersytecka, Sękocińska, Winnicka, Orzeszkowej i Pomnikowa (obecnie nie
istnieje – rejon Ronda Zesłańców Syberyjskich). W roku 1927 wzmocniono oświetlenie ul. Topolowej i ul. Uniwersyteckiej
oraz ustawiono latarnie na ulicach do tej
pory ich pozbawionych: Suchej (odcinek
od Nowowiejskiej do Filtrowej) Mochnackiego, Hoffmanowej i Reja. W grudniu
1928 r. włączono oświetlenie elektryczne
jednocześnie na ulicach: Solariego, Zimorowicza, Prokuratorskiej, Krzyckiego,
Dantyszka, Kromera, Rudawskiej, Orzechowskiej, Raszyńskiej, Korzeniowskiego,
Pługa, Mianowskiego oraz Prezydenckiej
(lampy prowizoryczne).
W roku 1929 dodatkowe latarnie
otrzymała ul. Uniwersytecka, nowe
oświetlenie zaś – ul. Kielecka i ulica
bł. Ładysława z Gielniowa, a na kilku
ulicach dodano pojedyncze egzemplarze. Pod koniec wspomnianego roku
zapaliły się dodatkowe latarnie przy
Topolowej, Suchej, Filtrowej, Mochnackiego i Opaczewskiej, a po raz pierwszy
zapłonęły na Sędziowskiej, Wawelskiej,
Mianowskiego i Piotrkowskiej. Dokończono też prace instalacyjne na licznych
ulicach już wcześniej oświetlonych.
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W 1930 r. kolejne latarnie dostawiono na
ul. Suchej, Nowowiejskiej, Mochnackiego,
Mianowskiego i Pługa, nowo oświetlono
zaś pl. Zawiszy, Barską (lampy na słupach
drewnianych), Glogera, Wolnej Wszechnicy, Skłodowskiej i Zapolskiej, jednocześnie
modernizując lampy na ul. Grójeckiej.
Rok 1931 przyniósł modernizacje latarni
na ul. Filtrowej oraz wzmocnienie oświetlenia ul. Grójeckiej i ul. bł. Ładysława z Gielniowa, natomiast z arterii dotąd nieoświetlonych latarnie otrzymała ul. Koszykowa,
na odcinku między ul. Suchą a ul. Lindleya,
a także ulice: Dantyszka, Warszewickiego,
Górnickiego i Karłowicza.
Jednym ze skutków wielkiego kryzysu ekonomicznego były wielkie kłopoty finansowe Ratusza, toteż przez kilka
następnych lat na oświetleniu ulicznym
oszczędzano, montując słabsze żarówki,
natomiast sieć przestano rozbudowywać,
a z raportów magistratu znikły tak dotąd
szczegółowe opisy przeprowadzanych
prac oświetleniowych. Poprawę sytuacji
można zauważyć dopiero od 1934 r., już za
prezydentury Stefana Starzyńskiego.
Dosłownie w cieniu latarni elektrycznych pozostawało oświetlenie gazowe,
montowane sporadycznie przez cały okres
międzywojenny. Takie oświetlenie miały
m.in. ulice Kaliska, Węgierska, Nowowiejska i Sucha (między Filtrową a Wawelską).
Nowoczesne latarnie modelu opracowanego w 1933 r. uzyskała ul. Daleka, natomiast zupełnym fenomenem były wielkie
latarnie na gaz wysokociśnieniowy, opracowane w 1934 r. specjalnie dla al. Żwirki
i Wigury. Zamontowanie gęstego szpaleru
takich latarni w szczerym polu było podyktowane względami bezpieczeństwa
ruchu lotniczego, światła bowiem naprowadzały pilotów na lotnisko Okęcie.
Oświetlenie gazowe zlikwidowano
na Ochocie krótko po wojnie, natomiast
stare latarnie elektryczne stały na wielu
ulicach jeszcze w latach 90. Niemal niezauważalnie większość z nich została zastąpiona niewydarzonymi, stylizowanymi
„wyrobami” firmy Art Metal Łapino. Dziś
ostatnie autentyczne egzemplarze można
spotkać już tylko na ul. Zapolskiej i przy
ul. Oczki. Na tej ostatniej ulicy oryginalne
i przeniesione skądinąd są tylko bazy (żeliwne cokoły), jakieś oryginalne elementy
mają też niektóre latarnie na Andrzejowskiej i Sędziowskiej, natomiast te na Jesionowej to w całości kopie

architektura

Najbardziej udany model latarni elektrycznej, ustawiany na ulicach
miasta od 1924 r. (Al. Niepodległości przy Polu Mokotowskim)

Skrzyżowanie Wawelskiej ze Żwirki i Wigury przed 1939 r. W głębi po prawej widoczna latarnia
z palnikiem na gaz sprężony zainstalowana w 1934 r., której rysunkowa sylwetka znajduje się
na wklejce do ilustracji

Na początkowym odcinku ulicy Grójeckiej stały słupy trakcyjno-oświetleniowe modelu znanego
w Warszawie od 1907 r. Lampę zawieszano na tzw. wysięgniku lirowym

Narożnik Grójeckiej i Dalekiej w 1939 r. Z lewej gazowa
latarnia dziewięciopłomieniowa z 1933 r.

Podobnie mocowano lampy na słupach kratownicowych
z wysięgnikami ramkowymi (ul. Grójecka za Opaczewską
ok. 1961 r.)

Klasyczna latarnia gazowa z czteropłomieniowym palnikiem od 1856 r. niemal nie zmieniła swego
wyglądu (ul. Kaliska, 1939 r.)
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wywiad miesiąca

KOLONIA NA STAREJ OCHOCIE
– rozmowa z Elżbietą Leszczyńską, właścicielką klubokawiarni Kolonia
na rogu ulic Łęczyckiej i Ładysława z Gielniowa
Jak długo mieszkasz na Ochocie?
Od dwóch lat. Ale z tą dzielnicą bardzo
związana jest moja warszawska rodzina.
Prowadzisz, razem z Agnieszką Piekarską, klubokawiarnię Kolonia na starej
Ochocie. Jaki charakter ma mieć to
miejsce?
Dzielnicowy. Ma skupiać i przyciągać ludzi
mieszkających w okolicy. Od przeprowadzki na Dantyszka brakowało mi miejsca,
w którym mogłabym się spotykać ze znajomymi. Bo jak długo można przesiadywać
tylko we własnych mieszkaniach albo latem na skwerku Wielkopolskim? Myślę, że
takie miejsce jak Kolonia było tutaj bardzo
potrzebne. Chciałabym, żeby mieszkańcy
Ochoty przychodzili do nas jak do siebie,
spędzali tu wolny czas, omawiali istotne
dla nich sprawy, żeby się jednoczyli i poznawali.
Czym konkretnie Kolonia chce przyciągnąć okolicznych mieszkańców?
Kolonia to przede wszystkim kawiarnia, do
której można wpaść i po prostu posiedzieć
przy pysznym cieście i dobrej kawie. Chcemy
stworzyć atrakcyjną ofertę kulturalną. Już teraz urządzamy cykliczne, co piątkowe, wieczory z interesującymi ludźmi, pt. „Ciekawe
piątki”. To spotkania dyskusyjne poprzedzone prelekcją goszczącej u nas osoby. Zapraszamy grupę opowiadaczy historii „Studnia O”. Organizujemy również spotkania dla
dzieci. Obecnie, we współpracy z Ośrodkiem
Kultury Ochoty, przygotowujemy plenerową
wystawę zdjęć przedwojennej Ochoty, której
będzie towarzyszyć cykl spotkań poświęconych dzielnicy. Poza tym jesteśmy otwarci na
wszystkie pomysły i sugestie mieszkańców
Ochoty, na ich propozycje i inicjatywy, których, wierzymy, nie zabraknie.

rozwój dzielnicy, w której mieszkają szedł
według jakiejś konkretnej idei i wizji. Bardzo się z tego cieszę, bo to rzeczywiście
unikalny kawałek starej Warszawy, o który
trzeba wyjątkowo dbać. Oaza dobrej architektury i zieleni w środku miasta.
À propos architektury: Kolonia została
zaprojektowana przez Twojego męża
– architekta, podobno na wzór pawilonów modernistycznych, które mieściły
się przed wojną w okolicach Pola Mokotowskiego?
Zależało nam na modernistycznym pawilonie ogrodowym z lat 30. O tym, że podobne pawilony stały tu w okolicy w latach 20.
i 30. XX wieku, dowiedzieliśmy się jednak
przypadkiem, gdy Kolonia już powstała, od
jednego z zasiedziałych okolicznych mieszkańców. Niestety budynek nie jest do końca
taki na jakim nam zależało. Stawiali go górale. Pilnowaliśmy, żeby nadmiernej „góralszczyzny” nam nie zaserwowali, ale oni nie są
w stanie się powstrzymać. Dali za szerokie
bale, a miały być wąskie deseczki…
Wspomniałaś o swojej wielopokoleniowej warszawskiej rodzinie. Jaka jest jej
historia?
Rodzina mojego taty, po jego ojcu Leszku
Majewskim, jest związana od końca XIX
wieku z Warszawą. Erazm Majewski brat
mojego pradziadka, typ szeroko pojętego
humanisty XIX wieku, profesor archeologii
na Uniwersytecie Warszawskim był postacią znaną w środowisku etnograficzno-archeologicznym międzywojennej Warszawy.
Był autorem między innymi dwóch pionierskich powieści literatury fantastycznej:
„Pan Muchołapski” i „Profesor Przedpotopowicz” – można powiedzieć, że Erazm
był prekursorem tego gatunku literackiego.
Ostatnio udało mi się kupić te dwa tytuły

Kolonia znajduje się na Starej Ochocie,
pomiędzy Kolonią Staszica a Kolonią
Lubeckiego. Ochota to duży i niejednorodny organizm. Wy utożsamiacie się
chyba najbardziej właśnie z tą najstarszą jej częścią?
Jesteśmy dla wszystkich mieszkańców
Ochoty. Ale, to prawda: najbardziej interesuje nas charakter i styl Starej Ochoty, jej
architektura, jej historia i jej mieszkańcy.
Niektórzy z nich, szczególnie ci najstarsi, noszą w sobie dziesiątki fascynujących
historii. Wiem, że kilka miesięcy temu
powstało Forum Rewitalizacji Dzielnicy
Ochota. Jest to lokalna inicjatywa właśnie
mieszkańców Kolonii Staszica i Kolonii
Lubeckiego, którym zależy na tym, aby
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na allegro, egzemplarze wydane pod koniec XIX wieku. Hipolit Majewski ojciec
Erazma był założycielem fabryki perfum
i kosmetyków na Woli, która całkiem dobrze prosperowała w stolicy. A mój pradziadek Stanisław działając z pobudek pozytywistycznych założył fabrykę ołówków
w Pruszkowie. Fabryka była dużym, prężnie zarządzanym przedsiębiorstwem dającym wielu ludziom pracę.
A jakie są związki Twojej rodziny
z Ochotą?
Moim wujem, bratem mojej babci był profesor Karol Borsuk, wybitny matematyk
i twórca popularnej gry „Farmer” dobrze
znanej dzieciom. Mieszkał przez lata – od
1939 roku, przy ulicy Filtrowej 63. Do dzisiaj mieszkają tam jego córki i żona, Zofia
Borsukowa, mająca 101 lat. To na pewno
jedna z najstarszych mieszkanek Ochoty. Ja
jestem czwartym pokoleniem związanym
z Warszawą. Poczucie korzeni, tradycji to
wartość rodziny. Od niedawna z ogromną
siłą sobie to uświadamiam.
rozmawiała
Joanna Rolińska

OKO/Ochota
W związku ze zmianą dyrekcji OKO postanowiliśmy
Czytelnikom przybliżyć osobę nowego szefa, wykorzystując cieszący się wciąż popularnością „formularz Prousta”:
imię i nazwisko: Bożena Majewska
jestem osobą: patrzącą śmiało w przyszłość
mój autorytet: prof. Władysław Bartoszewski
cenię w ludziach: optymizm i indywidualność
najbardziej lubię: zimę w górach na nartach
i lato żeglując z wiatrem w słońcu po ciepłym morzu
nie znoszę: hipokryzji, krętactwa i agresji
wybaczam: wiele
moje ulubione miejsce na Ochocie: kolonia Staszica
ostatnia lektura: „Cień Wiatru” Carlosa Ruiza Zafóna
marzę o: spojrzeniu na swoje życie z zadowoleniem i spełnieniem

NOC MUZEÓW w OKO i Magazynie Sztuk

17 maja 2008 od godz. 19.00

OKO, ul. Grójecka 75, www.oko.com.pl

NOC Z WŁODZIMIERZEM WYSOCKIM

program:
19.00-20.00 pokazy archiwalnych filmów z Muzeum Włodzimierza Wysockiego
część I:
„Włodzimierz Wysocki: białe płótno życia” (Szwecja, reż. Peter Berggren,1992, 1 godz.)
– film biograficzny
20.15-21.30 koncert – „Ballada o krótkim szczęściu” w wykonaniu Niepublicznej
Szkoły Wokalnej im. J. Wasowskiego; w programie utwory Włodzimierza Wysockiego
21.30-1.00 pokazy archiwalnych filmów z Muzeum Włodzimierza Wysockiego
część II:
„Wysocki–Mexico City–Moscow” (Austria, Niemcy, Meksyk, 1975-1977, 65 min.)
„Interview de Vladimir Vissotsky” (Francja, 1977, reż. Jean Bertho, 15 min.)
„Vladimir Visocki” (Czarnogóra, 1974, reż. Veselin Ljumović, 30 min.)
„Wysocki w Tallinie” (Estonia, 1972, reż. Mati Talvik, 65 min.)
„Wysocki-–Sofia–Moskwa" (Bułgaria, 1975, reż. Toni Kożucharowa,
Luben Georgijew, 65 min.)
Pokazom filmów i koncertowi towarzyszyć będzie wystawa fotografii przedstawiających Włodzimierza Wysockiego. Filmy i fotografie pochodzą ze zbiorów Muzeum
Włodzimierza Wysockiego w Koszalinie http://wysotsky.com/koszalin.

MAGAZYN SZTUK

ul. Filtrowa 62, lok. 230, www.magazynsztuk.pl
pracownia rzeźby:
prezentacja pracy Macieja Michalskiego
„Aparat poszerzający percepcję”
pracownia malarstwa:
wystawa malarstwa Aleksandra Laszenki
oraz prezentacja multimedialna
„Dance On Fire” Dariusza Marszałka

WITAJ MAJOWA JUTRZENKO
Rada i Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz Dzielnicowy Komitet Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa Warszawa-Ochota zapraszają na koncert słowno-muzyczny z okazji 217. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pt. „Witaj majowa jutrzenko” w wykonaniu Mirosława Kowalczyka i Wojciecha Machnickiego (recytacja) przy akompaniamencie Zbigniewa Brzezińskiego.
Program koncertu przygotowany został na podstawie relacji uczestników zdarzeń
i późniejszych opracowań historycznych, przypominających dokonania Sejmu
Czteroletniego, ze szczególnym uwzględnieniem sesji w dniu 3 maja 1791 r. – jej
przebiegu, z fragmentami debaty, cytatami artykułów Konstytucji i z barwnym opisem zachowań posłów. W programie również oryginalne pieśni z tamtych lat.
5 maja (poniedziałek), godz. 10.00 i 12.00
sala widowiskowa Domu Kultury „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
wstęp wolny
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OTHELLO – GRA UMYSŁOWA*
Othello jest grą umysłową dla dwóch
osób, opartą na prostych regułach,
posiadającą walory intelektualne. Jak
twierdzą znawcy, zasady gry w othello są
łatwiejsze od warcabów, natomiast pod
względem bogactwa kombinacyjnego,
zawiłości strategii i taktyki gra ta dorównuje szachom, przewyższając je dynamiką i walorami rozrywkowymi.
Gra othello znana była od końca XVIII w.
pod nazwą reversi. W krajach Europy zdobyła popularność w połowie
XIX w. Prawdopodobnie po raz pierwszy opisał ją Lewis Waterman w cyklu
artykułów, publikowanych w czasopiśmie „The Queen” (około 1888 r.,
następnie zebranych i wydanych
w książce pt.: „Podręcznik Reversi”).
W 1971 r. zasady reversi ponownie opracował Japończyk Goro Hasegawa
i spopularyzował pod nazwą othello.
W roku 1977 zorganizowano pierwsze mistrzostwa świata w tej grze.
Do Polski reversi dotarło w XVIII w., ale
nigdy nie uzyskało większej popularności. Na początku lat 70. XX w. tę grę
przypomniał Marek Penszko w miesięczniku „Problemy”. W latach 80. XX w. gra
othello zaczęła być popularyzowana
przez Krajową Radę Upowszechniania Gier i Grotekę. I Mistrzostwa Polski
w grze othello odbyły się 22 i 23 stycznia 1983 r. w Zamościu. Zwyciężył je Janusz Murzyn przed Antonim Kozłowskim
i Alicją Pałaszewską.
Cezary Domińczak

OTWARTE MISTRZOSTWA
OCHOTY GRY „OTHELLO”
Mistrzostwa Ochoty gry othello pod honorowym patronatem Krzysztofa Kruka,
zastępcy burmistrza Dzielnicy Ochota,
zostały rozegrane 5 kwietnia 2008 roku
Na starcie stanęło 16 zawodniczek
i zawodników, do końca wytrwało
12 osób. Mistrzostwa rozegrano systemem szwajcarskim: 7 rund w tempie
15 minut. Bezkonkurencyjny w rozgrywkach okazał się Grzegorz Kobyliński, który
wygrał wszystkie partie i uzyskał komplet
dużych punktów. Drugie miejsce zajął
Cezary Domińczak przed Joanną Darnikowską (oboje po 5 punktów). Wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe
i upominki oraz dyplomy. Kolejne zawody sportowe w othello – VIII Mistrzostwa
Warszawy – organizowane przez Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych
odbędą się w 13 grudnia 2008 r.
Bartosz Marciniak
*Artykuły o grze othello powstały na podstawie
informacji ze strony internetowej Towarzystwa Miłośników Gier Umysłowych, udostępnionych przez
Cezarego Domińczaka, opiekuna ochockiej sekcji
TMGU. Więcej na temat gry othello znajdziecie Państwo m.in. na stronach internetowych http://www.
othello.pl/, http://www.tmgu.waw.pl/othello.html.
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filie
„MOJE WILNO”
W TWÓRCZOŚCI MALARSKIEJ PIOTRA RUDALEWICZA

26 marca 2008 roku w Salonie Pracy
Twórczej „Prezentacje” w Ośrodku
Kultury Ochoty przy ul. Grójeckiej 75
odbył się wernisaż prac artysty plastyka Piotra Rudalewicza, zatytułowany
„Moje Wilno”. Prace zostały wyeksponowane na parterze, I piętrze oraz
wzdłuż schodów prowadzących do sali
prezentacji. U wejścia „witała” gości
„jak żywa” postać marszałka Józefa
Piłsudskiego pędzla Piotra Rudalewicza. Spotkanie odbyło się w rodzinnej
atmosferze, w sali nastrojowo oświetlonej świecami, przy stolikach z herbatą i ciasteczkami. Uświetnił je koncert
w wykonaniu pianisty Juliusza Rogulskiego. Licznie zgromadzonych gości,
zaproszonych przez Dyrekcję Ośrodka
Kultury Ochoty i autora prac, serdecznie powitała i wygłosiła słowo wstępne
Janina Pytka, prowadząca Salon Pracy
Twórczej „Prezentacje”.
Piotr Rudalewicz wywodzi się z Litwy
Kowieńskiej. Urodził się w 1918 roku
w rodzinie uzdolnionej artystycznie. Od
dziecka malował, podobnie zresztą jak
jego starsi bracia: Zygmunt i Czesław
(także wspaniały rzeźbiarz). Pierwszych
korekt prac malarskich Piotra dokonywała jego matka. W okresie nauki
w polskim gimnazjum w Poniewieżu
(1935-1940) doskonalił warsztat malarski
pod kierunkiem profesor Emilii Szymkiewiczówny. Piotr Rudalewicz zachował
z czasów litewskich żywe wspomnienia
(niektórymi podzielił się z uczestnikami
wernisażu), charakterystyczny akcent,

nie gasnącą miłość do marszałka Józefa Piłsudskiego i do miasta swojej
młodości – Wilna. To miłość do Wilna
inspirowała znaczącą część jego dokonań artystycznych. Po wojnie, w latach 1953-1956, doskonalił swój kunszt
w pracowniach profesorów: Barbary
Jonscher, Lucjana Jagodzińskiego, Jerzego Burskiego i Adama Perzyka, następnie profesor Janiny Dobrzańskiej
i profesor Marii Rodwandowej.

deczne rozmowy na tematy malarskie
i literackie. Właśnie po niej, mojej serdecznej przyjaciółce, niejako w spadku odziedziczyłam przyjaźń z Piotrem
Rudalewiczem i jego córką, Mają. Wielce sobie cenię tę przyjaźń. Ona była inspiracją zorganizowania wystawy prac
malarskich pana Piotra w Ośrodku Kultury Ochoty. Niech mieszkańcy Ochoty
znają i podziwiają prace swojego „rodzimego” zdolnego artysty plastyka.

Wśród zaproszonych gości była liczna
grupa przyjaciół artysty z czasów kowieńsko-wileńskich. Wraz z nimi zanurzyliśmy się we wspomnieniach, które
nadały wernisażowi intymny charakter
i stały się punktem wyjścia do ciekawych rozmów. Między innymi Klemens
Marcinkiewicz przypomniał czasy ich
wspólnej młodości, przeżyć wojennych
i powojennych. Wraz z Piotrem Siemaszko artystą-fotografikiem (synem
Zbigniewa Siemaszko, słynnego artysty-fotografika wileńskiego), wręczył
na pamiątkę bohaterowi wieczoru,
oprawiony w ramy, portret Marszałka
siedzącego przy biurku. Fotografię tę
wywołano z kliszy szklanej (wykonanej
przez Zbigniewa Siemaszkę), jednej
z dwóch ocalonych ze zbombardowanego w 1939 r. domu fotografików. Te
dwie podobizny Piłsudskiego utrwalone na taflach szklanych Siemaszkowie
przewieźli do Polski niczym relikwie narodowe i do dziś stanowią one cenną
pamiątkę po dawnych czasach wileńskich przechowywaną w ich pracowni
przy ul. Grójeckiej.

Miałam prawdziwą przyjemność uczestniczyć w tym artystycznym wydarzeniu.
Należą się gratulacje autorowi prac za
dar twórczy, a serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do
zorganizowania tej wystawy: Danucie
Wajszczyk, Janinie Pytce (koordynatorowi działań artystycznych), Joannie i Jackowi Malinowskim (plastykom,
którzy dokonali wyboru wystawionych
prac) oraz nieocenionemu Bartoszowi
Guentzelowi.
Pola Kowalska

Pan Piotr Rudalewicz jest mieszkańcem
Ochoty, łączyła go wieloletnia przyjaźń z utalentowaną artystką malarką
Zofią Eggers-Polakow z dawnej Grupy
„Zachęta”, również mieszkanką Ochoty i również o korzeniach litewskich. Do
ostatnich dni życia Zofii (zmarła w 2004
roku) wspominali oboje przez długie
godziny życie na Litwie polskich rodzin
i skupisk polonijnych, prowadzili ser-

PODRÓŻ W KRAINĘ KAWY IRISH COFFEE
Podróż może być służbowa, krajoznawcza lub sentymentalna. Zawsze jednak wiąże się z poznawaniem nowych ludzi, kultur czy
języka. Ale tylko Centrum Artystyczne na Radomskiej cyklicznie zaprasza swoich gości w wyjątkową – bo aromatyczną – podróż.
Tym razem w krainę kawy zabrała nas Agnieszka Ciak, przybliżając nam historię jej odkrycia, uprawy i drogę, jaką musiała
przebyć, aby trafić na rynek europejski w XVII wieku. Podróżni w Centrum Artystycznym czynnie uczestniczyli w warsztatach
ucierania kawy i parzenia wg przepisu Joanny Malinowskiej. Następnie odwiedzili zieloną krainę – Irlandię, która w swoim
menu posiada jedną z najlepszych, a zarazem najtrudniejszych do zaparzenia kaw – Irsih Coffee. Kawa ta, aby została dobrze
zaparzona wymaga wielu czynności poprzedzających ten rytuał. Wszyscy uczestnicy spotkania nie tylko mogli uczestniczyć
w nim, ale otrzymali dokładne instrukcje jej parzenia w warunkach domowych. Ciekawostką jest to, że właśnie ta niewielka
ilość alkoholu w kawie po irlandzku pozwala wydobyć najlepszy jej aromat.
Wyprawa ta choć krótka, sprawiła radość i przyjemność podróżującym, którzy może wybiorą się z nami na kolejną wycieczkę
– tym razem w krainę lodów, na którą Państwa również zapraszamy już w czerwcu.
Iza Janiszewska
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OKO
„PIEŚNI WIELKOPOSTNE” W WYKONANIU MAZOWSZA
W Niedzielę Palmową (16 marca) w kościele Opatrzności Bożej przy ul. Dickensa pierwsi słuchacze zajmowali miejsca już
na dwie godziny przed koncertem, by zapewnić sobie jak najlepszy widok. „Pieśni Wielkopostne” w wykonaniu chóru i orkiestry najsłynniejszego polskiego zespołu artystycznego „Mazowsze”, pod dyr. Piotra Zawistowskiego przyciągnęły tłumy.
Nie powinno to dziwić. Tak doskonale wykonane pieśni pasyjne, połączone z fragmentami z Pisma Świętego (księga Izajasza rozdz. 53) oraz Ewangelii według św. Jana (rozdz. 18 i 19),
czytanymi przez Krzysztofa Morawskiego, zapierały dech i wywołały wielkie wzruszenie.
Wyjątkowe, niezapomniane brzmienie, bogactwo form i koloru
przepięknych strojów, a do tego wspaniale dobrany repertuar, to
wszystko przyczyniło się do tego, że koncert ten stał się jednym
z największych wydarzeń kulturalnych naszej dzielnicy, przyjętym
gorąco i okraszonym wielkimi owacjami na stojąco. Jestem przekonana, że koncert „Pieśni Wielkopostnych” pozwolił nam wszystkim w zadumie i refleksji przeżyć zbliżające się Triduum Paschalne.
Organizatorami tego wspaniałego koncertu były władze Dzielnicy Ochota, proboszcz parafii Opatrzności Bożej, ks. Tadeusz
Aleksandrowicz (jeszcze do niedawna kapelan zespołu) i oczywiście, Ośrodek Kultury Ochoty.
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego jest jednym z największych polskich zespołów artystycznych odwołujących się do tradycji polskiej muzyki i tańca ludowego (w repertuarze zespołu znajdują się pieśni
i tańce z 40 regionów Polski). Powstał dzięki pasji kompozytora, prof. Tadeusza Sygietyńskiego i popularnej aktorki przedwojennej
Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej. W tym roku „Mazowsze” obchodzi jubileusz 60-lecia istnienia. Zdaniem kierownika artystycznego
zespołu, Witolda Zapały, sekret sukcesu zespołu, tkwi w wierności zasadom jego twórców: „Istniejemy tyle lat dzięki temu, że
pozostaliśmy wierni ideom założycieli zespołu i staramy się być ambasadorem kultury polskiej na świecie”. Jak już wspomniałam
„Mazowsze” kończy 60 lat, Ośrodek Kultury Ochoty (m.in. organizator popularnego cyklu „Sobotnich koncertów w kościołach
na Ochocie”) – 40, podsumowując: „Sto lat! Sto lat! [...]”.
Ewa Kessler

SPOTKANIE Z KULTURĄ CZECZEŃSKĄ
„Spotkanie z kulturą czeczeńską”
(28 marca) było spotkaniem przede
wszystkim z poezją i muzyką, a także
przypomnieniem zbieżności losów Czeczenów i Polaków. Piękna kultura tego
maleńkiego kraju narażona jest dzisiaj,
jak już nie raz w dziejach, na zupełną
zagładę. Tym ważniejsza jest rola czeczeńskiej emigracji. Gości powitał Issa
Adajew, autor napisanej i wydanej
w Polsce, fundamentalnej książki o dziejach i kulturze Czeczenów – „Kamienie
mówią”. Jego staraniem ukazał się
w marcu tomik poezji i pieśni czeczeńskiej „Przykazania Ojczyzny”. Najnowsza publikacja została przedstawiona
publiczności podczas spotkania przez
polskich artystów zainspirowanych pięknem i oryginalnością muzyki i poezji czeczeńskiej. Śpiewali i grali: Małgorzata
Grabowska-Kozera, Milena Machczyńska, Krystian Brodacki, Tomasz Drachal,
Bartek Pałyga, Daniel Moński. O Cze-

czenii i Kaukazie opowiadali: prof. Ewa
Sitarska, prof. Teresa Zaniewska, Krystyna Kurczab-Redlich, Klara Brodacka,
Adam Pomorski. Spotkanie poprowadził
Piotr Mitzner. Wszystkim Państwu za piękny śpiew i muzykę, wspaniałe historie
i opowieści oraz wspólnie spędzony przemiły wieczór w przyjacielskiej
atmosferze, serdecznie dziękujemy.
Ula Kwiatek i Issa Adajew
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FESTYN PODWÓRKOWY
„POZNAJMY SIĘ”
MA 10 LAT !
Zapraszamy na jubileuszowy X Festyn
Podwórkowy „Poznajmy się”, na podwórkach przy ulicy Białobrzeskiej 17,
19, 21. Festyn rozpocznie się barwnym,
wesołym korowodem. Będą także pokazy dzieci i młodzieży, występy artystyczne na estradzie przed Młodzieżowym Domem Kultury, wiele innych
atrakcji warsztatowych oraz konkursów. Zapraszamy wszystkich sąsiadów
do wspólnej osiedlowej zabawy.
14 czerwca, godz. 11.00-16.00
informacje: Klub Osiedlowy SURMA
ul. Białobrzeska 17, tel. (0 22) 823 04 32
surma@oko.com.pl
Klub Osiedlowy SURMA wraz z Biblioteką Publiczną
nr 33 oraz Młodzieżowym Domem Kultury OCHOTA
i wszystkimi partnerami projektu

POZNAJ SWOJE MOŻLIWOSCI
PRACA Z KOMPUTEREM
Jeśli masz 60 i więcej lat, jesteś emerytem, emerytką, masz w domu komputer i chcesz poznać jego możliwości
oraz jak z nich korzystać – zapraszamy
na bezpłatny kurs komputerowy!!!
zapisy i bliższe informacje:
Klub Osiedlowy SURMA
ul. Białobrzeska 17
tel./fax (0 22) 823 04 32
e-mail: surma@oko.com.pl

OPIEKUŃCZY I KOCHAJĄCY
W SURMIE
Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu
RANDW ze zwierzętami. Podczas tego
randez-vous opowiemy dzieciom o tym,
jak bardzo zwierzęta potrafią być kochające i opiekuńcze. Odśpiewamy piosenkę o „kudłatych i łaciatych”, zrobimy kolejne obrazki do gry memo oraz przekażemy trochę wiedzy o zwierzakach. Będzie
dużo zabaw ruchowych i plastycznych,
a rzeczy zrobione na spotkaniu dzieci zabiorą do domu. Zapraszamy dzieci wraz
z rodzicami lub dziadkami.
17 maja (sobota) o godz. 11.30. Prosimy o odebranie zaproszeń w środę lub
czwartek (14 i 15 maja) poprzedzający
spotkanie w godzinach 16.00-19.00. Miejsce spotkania: Klub Osiedlowy SURMA,
ul. Białobrzeska 17, tel. (0 22) 823 04 32.
Spotkanie jest bezpłatne.

10

LEKCJA HISTORII
Pierwszy kwietnia okazał się wspaniałym, słonecznym dniem. Wczesnym
rankiem, w dobrych nastrojach, 17 osób
z Ochoty, wyjechało dwoma busami
w kierunku Jędrzejowa (Kielecczyzna).
Wśród nich pomysłodawczyni i organizatorka tej wyprawy, aktorka i wieloletni
pracownik Ośrodka Kultury Ochoty – Mirosława Maludzińska. Towarzyszyli jej dyrektorzy i pracownicy placówek kultury
Ochoty oraz młodzież i dzieci z sekcji teatralnej „Magia na Radomskiej”.
Wyjazd związany był z otwarciem wystawy „Pamięć i ostrzeżenie. 1939-1945”,
poświęconej żołnierzom AK. Ziemia kielecka w czasie II wojny światowej była
bowiem świadkiem ważnych wydarzeń.
Tam, między innymi, w grudniu 1943 roku
grupa partyzantów Armii Krajowej pod
komendą por. Józefa Kurka „Halnego”
przyjęła zrzut lotniczy broni i amunicji
z samolotu Liberator. Lotników i partyzantów biorących udział w zrzucie
uczczono pamiątkową tablicą. Wśród
wymienionych znajduje się ojciec p. Miry
– Mieczysław Maludziński, pseudonim
„Walmiecz”. W czasie wojny w Jędrzejowie, Prząsławiu, Sudole, Leśniczówce
Gaj, Chorzewie organizowano także
komplety tajnego nauczania. Prowadziły je m.in. nauczycielki języka polskiego
mama i ciocia p. Miry.
O godz. 10.30 hol Szkoły Podstawowej
im. bł. Wincentego Kadłubka w Prząsławiu, wypełnili honorowi goście, władze
gminy, dyrekcja szkoły, nauczyciele
oraz uczniowie. Na scenę wyszły dzieci – członkowie teatrzyku „Magia na
Radomskiej” (pracującego pod kierunkiem artystycznym Mirosławy Maludzińskiej, Haliny Smugarzewskiej i Aldony Świdy już ponad 18 lat). Ich występ poprzedziły słowa aktorki Marii Szadkowskiej
o dramatycznej sytuacji Polaków okresu
II wojny światowej. Później mali aktorzy
śpiewali piosenki, opowiadali okupacyjne dowcipy z radością i humorem,
który udzielił się widzom.
Po przedstawieniu obejrzeliśmy wystawę
fotografii, dokumentów, wspomnień, li-

stów pt. „Pamięć i ostrzeżenie. 1939-1945”.
Wśród zwiedzających znalazły się osoby pamiętające lata wojny, nierzadko
znajomi i bliscy walczących o wolność
żołnierzy AK. Wspomnienia wywołały
na ich policzkach łzy. Młodsi natomiast
poznali sylwetki partyzantów z tamtych
terenów i mogli obejrzeć oryginalne dokumenty z czasów II wojny światowej:
np. kenkarty, meldunki.
W drodze powrotnej – wraz z towarzyszącym nam dyrektorem szkoły, Piotrem
Sobczykiem – złożyliśmy kwiaty przy pomniku upamiętniającym majora Gądzio
„Kosa”, komendanta obwodu Jędrzejów,
zamordowanego przez UB w 1945 roku.
W Jędrzejowie zwiedziliśmy wspaniałe
Muzeum Zegarów Słonecznych i Przyrządów Gnomonicznych im. Przypkowskich
oraz Zespół Klasztorny Zgromadzenia Cystersów z XIII w. Zajrzeliśmy także do polskiego podziemnego raju – „Jaskini Raj”.
Dzięki przychylności władz Dzielnicy
Ochota, dyrekcji Ośrodka Kultury Ochoty i kierownictwa Centrum Artystycznego
„Radomska 13” – wieloletnie pragnienie
pani Miry zostało spełnione, a lekcja historii wypadła na 6. Dziękujemy.
Krystyna Machoń
uczestniczka lekcji historii

6.05.2008 r.
godz. 19.00
iec”
Dom Kultur y „Rakow
ul. Wiślicka 8,
tel. (0 22) 823 66 72

bilety: 25 zł
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„To jest teatr.
A teatr jest po to,
aby wszystko było inne niż dotąd.
Aby wracać do domu
w zamyśleniu i zachwycie.”

XIV Mazowiecki Przegląd
Dziecięcych i Młodzieżowych
Grup Teatralnych Minimaks
STATUETKI MINIMAKSA JUŻ ROZDANE!

Przez cztery dni kwietnia dziecięce, młodzieżowe i studenckie grupy teatralne z warszawskich szkół oraz mazowieckich domów i ośrodków kultury, zmagały się na scenie DK „Rakowiec” o statuetkę Minimaksa.
Podczas XIV Mazowieckiego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Teatralnych „Minimaks” wystąpiło ponad 40 zespołów. W tym roku, po raz pierwszy Przegląd „Minimaks” został połączony z Festiwalem Twórczości dla Dzieci i Młodzieży
„Brombolandia”, więc grupy teatralne, które oparły spektakl na podstawie utworów literackich patronów Festiwalu (Wandy
Chotomskiej, Ewy Nowak, Joanny Olech, Anny Onichimowskej, Beaty Ostrowickiej, Pawła Beręsewicza, Macieja Wojtyszki,
Andrzeja Żaka) otrzymały specjalne wyróżnienia i nagrody.
Te cztery dni wypełniały wielkie emocje zarówno ze strony występujących, jak i widzów. Jury miało przed sobą ciężkie zadanie – sprawiedliwie ocenić występy amatorów sztuki teatralnej, pod względem warsztatu aktorskiego, form wyrazu artystycznego, treści spektaklu, adaptacji sceny, oprawy plastycznej i muzycznej, a także propozycji reżyserskich. Organizatorzy
Przeglądu mają nadzieję, że uwagi jurorów, oparte na dogłębnej analizie i znajomości kunsztu aktorskiego, staną się ważnym
elementem dalszej pracy prezentujących się zespołów i sprawią, że kolejne spotkania będą coraz owocniejsze.
Organizatorami przeglądu byli Centrum Artystyczne „Radomska 13” i Dom Kultury „Rakowiec”, filie Ośrodka Kultury Ochoty.
W jury zasiedli Damian Damięcki (przewodniczący), Anna Bojarska-Urbańska, Piotr Siejka oraz przedstawicielka (wymiennie)
DK „Rakowiec” – Grażyna Zaczek, Anita Szaboova i Agata Wieczyńska-Krawiec.
Patronami przeglądu oraz fundatorami nagród dla zwycięzców były: Teatr Guliwer, Teatr Lalka, Teatr Ochoty i Teatr Powszechny, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie naszych działań.
Zapraszamy serdecznie za rok do piętnastej edycji „Minimaksa”; przeglądu promującego amatorski ruch teatralny, jednoczący młodych ludzi, których pasją, sposobem na życie, na wyrażanie emocji jest teatr.
Lista nagrodzonych i wyróżnionych dostępna jest na stronie www.radomska13.art.pl.
Anna Napiontkówna

PALMA

KROPELKA SZCZĘŚCIA

Przejaw Autonomicznego Logicznego Myślenia Artystów
„… A POZA TYM WSZYSTKO W PORZĄDKU”

DK „Rakowiec” z okazji Dnia Matki serdecznie zaprasza na wieczór poetycki Anny Brejnakowskiej, połączony z wystawą fotografii
pt. „Kropelka szczęścia”. Usłyszymy wiersze
w interpretacji Grażyny Syrzistie, Jerzego
Tawłowicza, uczniów Szkoły Podstawowej
nr 10 i Gimnazjum Prywatnego nr 2 w Warszawie (muzyka i aranżacja tekstu: J. Tawłowicz).
Spotkaniu będzie towarzyszyła wystawa prac
plastycznych uczniów Szkoły Podstawowej
nr 10 w Warszawie, zainspirowanych tekstami
Anny Brejnakowskiej, absolwentki Uniwersytetu Warszawskiego, autorki dwóch tomików
wierszy, fotografki-amatorki.
20 maja (wtorek) 2008
sala widowiskowa DK „Rakowiec”
ul. Wiślicka 8
godz. 19.00, wstęp wolny

Konkurs dla debiutujących satyryków na skecz lub monolog satyryczny na temat: „a poza tym wszystko w porządku”, organizowany po raz pierwszy na scenie DK „Rakowiec” we współpracy z warszawskimi kabaretami. 30 maja
o godz.17.00 uczestnicy staną oko w oko z jurorami i publicznością. Walczyć będą o pióropusz warszawskiej palmy oraz
występ w koncercie laureatów, podczas którego wystąpi
najnowsza gwiazda kabaretowej sceny – kabaret Świerszczychrząszcz, laureat festiwalu Szpak 2008.
Jury – w skład którego wejdą m.in. Andrzej Ozga, Krzysztof Jaślar – w obecności publiczności przesłucha dopuszczonych do II etapu konkursu uczestników.
Zwycięzcy II etapu konkursu wezmą udział w warsztatach muzycznych i literackich 31 maja. Zapraszamy! Bądźcie z nami, poznacie młodych twórców
– przyszłość polskiego kabaretu. Wstęp póki co wolny. Więcej szczegółów na
www.rakowiec.art.pl.
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PACHNĄCE KWIATKI DLA MOJEJ MAMY
Pod takim tytułem odbędą się majowe warsztaty ciastoterapii. Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w zabawie edukacyjnej
oraz do samodzielnego wykonania kwiatów z ciasta dla mamy.
12 maja (poniedziałek), godz. 17.30
koszt warsztatów: 10 zł od osoby
prowadzący: Joanna Zwoleńska
zapisy: Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21, tel. (0 22) 823 37 56, www.radomska13.art.pl
Liczba miejsc ograniczona.

MIRONALIA’ 2008
Zaproszenie do konkursu literackiego
Fundacja „Sztuka Życia”, Fundacja im. Mirona Białoszewskiego, Centrum Artystyczne „Radomska 13”,
filia Ośrodka Kultury Ochoty serdecznie zachęcają
i zapraszają młodzież szkół średnich, studentów oraz
młodzież pracującą do udziału w interesujących
zajęciach literackich. Szczególnie zaś organizatorzy „Mironaliów” zapraszają do udziału w konkursie
literackim „Białoszewski codzienny”, który zostanie przeprowadzony
w formie warsztatu artystycznego przez prof. Barbarę Katarzynę
Radecką w Centrum Artystycznym „Radomska 13”. Eliminacje do
konkursu odbędą się 29 maja (czwartek) od godz. 17.00 na Radomskiej 13/21. Podczas realizacji warsztatów planowana jest m.in. jednodniowa sesja wyjazdowa do Petrykoz – pracowni prof. Wojciecha
Siemiona, wybitnego znawcy twórczości Mirona Białoszewskiego.
Najlepsze interpretacje wybranych utworów Mirona zostaną zaprezentowane na scenie plenerowej na ulicy Tarczyńskiej w niedzielę
15 czerwca 2008 r. Tegoroczne „Mironalia” na warszawskiej Ochocie
zapowiadają się bardzo bogato i interesująco. Uczestniczenie w nich
pozwoli na głębsze poznanie i zrozumienie urody „języka zapisu” Mirona Białoszewskiego. Serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy: Fundacja „Sztuka Życia”, Fundacja im. Mirona Białoszewskiego, Centrum Artystyczne „Radomska 13”, filia Ośrodka Kultury
Ochoty.
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Regulamin konkursu, karty zgłoszenia można otrzymać w Centrum
Artystycznym „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21 lub na stronie
www.radomska13.art.pl.

15.V

MAJÓWKA TRADYCYJNIE, NA LUDOWO

15.V

Większość mieszkańców stolicy spędza majowe weekendy poza miastem. Tych, którzy jednak pozostaną 11 maja w Warszawie, Centrum
Artystyczne „Radomska13” serdecznie zaprasza na majówkę. Czekać tam będzie wiele atrakcji zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla
dorosłych. Na stoiskach przedstawicieli dawnych zawodów (m.in.
plecionkarstwa, zabawkarstwa, kowalstwa, stolarstwa, rymarstwa,
hafciarstwa, koronkarstwa, garncarstwa) każdy będzie mógł uczestniczyć w warsztatach rękodzielniczych.
Nie zabraknie zabaw dla dzieci i nauki tańców ludowych proponowanych przez p. Iwonę Prugar-Fiedorowicz oraz warsztatów artystycznych przeprowadzonych przez pracownię ceramiki ANGOBA,
Magazyn Sztuk i Centrum Artystyczne „Radomska13”, filie Ośrodka
Kultury Ochoty.
Wiele też będzie się działo na scenie. Prócz występu kapeli ludowej,
koncertu muzyki myśliwskiej i pokazu gry na rogach obejrzymy jedyny,
niepowtarzalny pokaz mody z kolekcji inspirowanej Podhalem autorstwa Eli Krzemińskiej-Owczarz, mieszkanki Zakopanego.
Wybierając się na majówkę zabierzcie ze sobą dobry humor i kosz
piknikowy.
EM
11 maja (niedziela)
godz. 12.30, Park Szczęśliwice
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WITAJ MAJOWA JUTRZENKO
koncert słowno-muzyczny
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 10.00 i 12.00, wstęp wolny
KABARET HRABI
„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
KONCERT GRUPY MOCARTA
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 19.00, cena biletów: 25 zł
ŚWIAT KOLORÓW
wernisaż wystawy prac Władysławy Szuleckiej
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz. 18.30, 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, (0 22) 822 93 69
SPOKO, CZYLI SPOTKANIA POKOLENIOWE W OKO
„Drzewo, drewno, drewutnia”
OKO, ul. Grójecka 75, godz. 11.00, wstęp wolny; zapisy: 7 maja (środa)
pod nr tel. (0 22) 822 48 70 lub e-mailowo: spoko@oko.com.pl
– decyduje kolejność zgłoszeń
XVII OCHOCKIE SPOTKANIE HISTORYCZNE
„Rogatki Jerozolimskie i inne historie żydowskie”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz. 17.00, wstęp wolny
WIECZORY BARDÓW
recital autorski Mirosława Czyżykiewicza pt. „Czyżykiewicz solo”
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 19.00, cena biletów: 15 zł; sprzedaż: kasa OKO
ul. Grójecka 75, tel. (0 22) 822 48 70, (0 22) 822 93 69
TRADYCJA PO POLSKU
„Majówka tradycyjnie, na ludowo” – warsztaty, zabawy taneczne,
godz. 15.00 prezentacja pokazów konkursowych happeningów
„Dziwny jest ten świat” odbywających się w ramach „Brombolandii”
Park Szczęśliwice, godz. 12.30-16.30
CIASTOTERAPIA
„Pachnące kwiatki dla mojej mamy”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz. 17.30
koszt warsztatów: 10 zł od osoby
AMERYKAŃSKI TANIEC PRZEZ ŚWIAT
występ Brigham Young University International Folk Dance Ensemble (Provo, Utah) oraz Ludowego Zespołu Artystycznego „Promni”
Amfiteatr w Parku im. gen. Józefa Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17
godz. 19.30, 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, (0 22) 822 93 69
DZIECIĘCE SPOTKANIA LITERACKIE
„Apolejka i Gucia”
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75, godz. 11.00, wstęp wolny
zapisy: tel. (0 22) 822 48 70
RANDW, CZYLI RODZINNA ANIMACJA NAPRAWDĘ DLA WSZYSTKICH
Opiekuńczy i kochający
SURMA, ul. Białobrzeska 17, godz. 11.30; wstęp wolny za zaproszeniami,
które można odbierać w dniach: 14 i 15 maja, w godz. 16.00-19.00,
w Klubie Osiedlowym SURMA, ul. Białobrzeska 17, tel. (0 22) 823 04 32
SPOTKANIA – INSTALACJE – EKSPOZYCJE – ĆWICZENIA (SIEĆ)
spotkanie z realizatorami i prezentacja filmu „Popiełuszko”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 18.00, wstęp wolny
NOC MUZEÓW
Magazyn Sztuk: w pracowni rzeźby – prezentacja pracy Macieja
Michalskiego „Aparat poszerzający percepcję”, w pracowni malarskiej –
wystawa malarstwa Aleksandra Laszenki oraz prezentacja mulimedialna
„Dance On Fire” Dariusza Marszałka
ul. Filtrowa 62, domofon 230, godz. 19.00-01.00, wstęp wolny
OKO: noc z Włodzimierzem Wysockim: „Ballada o krótkim szczęściu”
koncert uczniów Niepublicznej Szkoły Wokalnej im. J. Wasowskiego,
pokazy archiwalnych filmów oraz wystawa fotografii
OKO, ul. Grójecka 75, godz. 19.00-01.00, wstęp wolny

OKO
filie
MAJ
WARSZAWSKIE HISTORIE
„Autobusy i tramwaje” – zajęcia twórcze o transporcie miejskim
poprzedzone jego historią
OKO, ul. Grójecka 75, godz. 11.00, wstęp wolny
zapisy: tel. (0 22) 822 48 70
ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
„Z wizytą na innych planetach...” – warsztaty plastyczne, spektakl
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 12.00-15.00, wstęp wolny
DZIECIĘCA STOLICA, CZYLI PLENEROWE SPOTKANIA DZIECIĘCYCH
TWÓRCÓW RUCHU AMATORSKIEGO
Park Świętokrzyski (przed Pałacem Młodzieży), godz. 12.00-19.00
JAZZ W OKO
w „Saloniku u Janusza” – koncert promujący nową autorską
płytę „Tota” Zbigniewa Wegehaupta.
godz. 20.00, cena biletów: 10 zł; sprzedaż: kasa OKO
ul. Grójecka 75, tel.: (0 22) 822 48 70, (0 22) 822 93 69
BIG-BEN 2008
„Blue Kingdom – Water, czyli Błękitne królestwo – woda” – eliminacje
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
KROPELKA SZCZĘŚCIA
wieczór poetycki Anny Brejnakowskiej i wystawa fotografii
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 17.00, wstęp wolny
RODZINNE ZABAWY TANECZNE
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 12.30-13.00, wstęp wolny
SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
Kantata dla Bogurodzicy „Przy sercu Twoim”; muzyka: Zbigniew
Małkowicz; słowa ks. Mateusz Jeż; narracja: teksty Jana Pawła II
kościół św. Jakuba, pl. Narutowicza, godz. 20.00, wstęp wolny
KONCERTY GRUP DUŃSKICH W WARSZAWIE
koncert zespołów: Plug’n’Play (muzyka elektroniczna), EnTlmeMedOs
(muzyka latynoska), Afrobia (muzyka afro)
Pub Nora, ul. Krakowskie Przedmieście 20/22, godz. 20.00, wstęp wolny
koncert zespołów: Hindbarbrus (jazz), Afrobia (muzyka afro), EnTlmeMedOs (muzyka latynoska), Plug’n’Play (muzyka elektroniczna)
Klub Muzyczny INDEKS, ul. Krakowskie Przedmieście 24
godz. 20.30, wstęp wolny
koncert zespołów: Hindbarbrus (jazz), Plug’n’Play (muzyka elektroniczna), Antiquila (rock), Tambourine (rock)
Klub Muzyczny INDEKS, ul. Krakowskie Przedmieście 24
godz. 21.00, wstęp wolny
koncert zespołów: Antiquila (rock), Tambourine (rock), Mute (rock,
Polska), Afrobia (muzyka afro), EnTlmeMedOs (muzyka latynoska)
Klub Depozyt 44, ul. Solec 44, godz. 20.00, wstęp wolny
prezentacja Szkoły Wokalnej im. J. Wasowskiego z Ośrodka Kultury
Ochoty oraz koncert zespołu Hindbarbrus (jazz)
Helicon Jazz Cafe, ul. Freta 45/47, godz. 16.00, wstęp wolny
MIRONALIA
konkurs literacki „Białoszewski codzienny” – eliminacje
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz. 17.00
FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ „BROMBOLANDIA”
finał, rozdanie nagród, koncert Grupy Operacyjnej
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 17.00, 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, (0 22) 822 93 69
WARSZAWSKA PALMA
przesłuchania konkursowe
godz. 20.00 występ kabaretu Świerszczychrząszcz
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 17.00, wstęp wolny
ARTYSTYCZNE OSTATKI NA RADOMSKIEJ
prezentacje muzyczne, teatralne, taneczne i plastyczne, indyjska kuchnia
ogródek na tyłach „Radomskiej 13”, godz. 17.00, wstęp wolny
VADEMECUM SZTUKI UŻYTKOWEJ
decoupage przecierka
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz. 12.00-15.00
OKO DLA DZIECI
warsztaty i zabawy interakcyjne z okazji Dnia Dziecka
OKO, ul. Grójecka 75
godz. 11.00-15.00, wstęp wolny
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Rogatki jerozolimskie i inne historie żydowskie

Serdecznie zapraszam na prezentację poświęconą żydowskim mieszkańcom Ochoty. Dowiemy się, czy Aleje Jerozolimskie prowadzą do
Jerozolimy oraz jak żydowscy rzemieślnicy, kupcy i karczmarze współtworzyli atmosferę dawnej Ochoty. Porozmawiamy o ciekawych historiach żydowskich artystów, pisarzy i naukowców dwudziestolecia
międzywojennego. Poznamy tragiczne wydarzenia czasu okupacji.
Spotkanie poprowadzi Jagna Kofta – socjolog, przewodniczka po
żydowskiej Warszawie.
10 maja (sobota) godz. 17.00
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
wstęp wolny
ROZWIĄZANIE ZAGADKI FOTOGRAFICZNEJ
Serdecznie gratuluję p. Henrykowi Jaworskiemu, który jako pierwszy prawidłowo podał
rozwiązanie fotograficznej zagadki. Zdjęcie zrobił mój dziadek z dachu swojego domu stojącego na rogu Opaczewskiej i dzisiejszej Białobrzeskiej w kierunku Dworca Zachodniego,
aby uwiecznić śnieg, który spadł 3 maja 1935 roku. Domy stoją przy ul. Mątwickiej.
Gabriela Gab

WARSZTATY MAKIJAŻU
Centrum Artystyczne „Radomska 13” zaprasza na „Warsztaty makijażu”, które obejmują naukę makijażu, nowe trendy, nowoczesne
techniki pielęgnacji skóry, indywidualne konsultacje. Warsztaty poprowadzi profesjonalna wizażystka.
17 maja (sobota),
godz: 10.00-14.00 i 14.00-18.00 (w zależności od liczby chętnych)
koszt warsztatów: 50 zł od osoby
zapisy: Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska13/21
lub tel. (0 22) 823 37 56, e-mail: radomska13@oko.com.pl
Liczba miejsc ograniczona.

ARTYSTYCZNE OSTATKI NA RADOMSKIEJ
Będzie to plenerowe spotkanie podsumowujące rok kulturalno-edukacyjny dla grup artystycznych z Centrum Artystycznego „Radomska 13”.
W programie przewidzieliśmy prezentacje muzyczne, teatralne, taneczne i plastyczne. Całość uatrakcyjni pokaz indyjskiej kuchni – rytuał gotowania i degustacja potraw. Serdecznie zapraszamy.
30 maja (piątek), godz. 17.00
ogród na tyłach Centrum Artystycznego „Radomska 13”
wstęp wolny

DECOUPAGE – PRZECIERKA
Zapraszamy młodzież i dorosłych na kolejne spotkanie warsztatowe
w ramach Vademecum Sztuki Użytkowej. Podczas czterogodzinnego
spotkania, uczestnicy poznają technikę decoupage (przecierka) oraz
wykonają i ozdobią obrazek na drewnie z użyciem farb akrylowych
i specjalnych papierów. Warsztaty poprowadzi Joanna Sztyber.
31 maja (sobota), godz. 12.00
koszt warsztatów: 40 zł (materiały wliczone są w cenę zajęć)
zapisy Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska13/21
tel. (0 22) 823 37 56, radomska13@oko.com.pl
Liczba miejsc ograniczona.
Pracownia rzeźby w Magazynie Sztuk na ul. Filtrowej 62 (domofon 230) zaprasza na zajęcia.
Prowadzimy także zajęcia pod kątem przygotowania do egzaminów wstępnych na uczelnie artystyczne. Na wtorkowym kursie w godz.
16.00-20.00 jest do dyspozycji kursantów model.
poniedziałek: godz. 16.00-19.00
wtorek-piątek: godz. 16.00-20.00
sobota:
godz. 10.00-14.00
godz. 17.00-20.00
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RZEŹBA MIESIĄCA

Czaszka ludzka
syntetyczna
Anety Bojanowskiej

13

Radomska 13”

”

Europejska Akademia Tańca
przy Centrum Artystycznym „Radomska 13”
TANIEC NOWOCZESNY
zaprasza
poniedziałek, godz. 16.15-17.30

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do wzięcia udziału
w VIII edycji warszawskiego konkursu języka angielskiego BIG-BEN 2008. Motto
tegorocznego konkursu brzmi:

Taniec nowoczesny to połączenie różnych współczesnych stylów i technik tanecznych. Bazuje na jazz, funky, hip-hop, modern i elementach klasyki. Jest tańcem typowo estradowym, króluje na koncertach i w teledyskach największych
gwiazd muzyki pop. Zapraszamy młodzież (wiek 12-18 lat).

Woda – życiodajna substancja. Potrzebuje jej i słoń, i bakteria. Nie można jej
niczym zastąpić. 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 – może
nawet ujrzymy małych i dużych mieszkańców podwodnych głębin. I tym razem wszystko zależy od Was. Czekamy
na wasze zgłoszenia.

prowadzący: Katarzyna Bochniak

1 zajęcia – 15 zł, karnet (4 zajęcia w miesiącu) – 50 zł
zapisy: EAT, ul. Radomska 13/21, tel. (0 22) 659 43 79
LATIN, HIP-HOP, FUNKY JAZZ, POPPING
poniedziałek, godz. 20.00-21.30
JAZZ i AFRO, LATIN JAZZ, ELEMENTY TECHNIK TAŃCA JAZZOWEGO
I KLASYCZNEGO ORAZ TERAPII TAŃCEM
środa, godz. 20.00-21.30
TANIEC WSPOŁCZESNY Z ELEMENTAMI JAZZU I KLASYKI, HIP-HOP, FUNKY,
JAZZ ROCK (dzieci w wieku 6-13 lat)
piątek: 17.00-18.15
prowadzący: Alassane Wat – francuski tancerz i choreograf, pierwsze kroki na
światowych scenach stawiał jako artysta eklektyczny; w 1992 r. wprowadził
do Polski funky jazz i hip-hop. Od dwudziestu pięciu lat uczy stylów: funky jazz,
hip-hop, latin jazz oraz terapii tańcem.
Monika Bral – tancerz i pedagog, od 1992 związana z większością warszawskich
teatrów, tańczy jazz, funky jazz, latin jazz, jazz rock, hip-hop, step.
PILATES
poniedziałek: godz. 19.00-20.00
wtorek: godz. 17.30-18.30, środa: godz. 9.00-10.00
czwartek: 17.30-18.30, piątek: godz. 9.00-10.00
prowadzący: Karolina Kroczak i Dominika Fastowiec
Pilates to ćwiczenia dla pań, wzmacniające mięśnie brzucha i grzbietu. Szczególnie polecane dla osób cierpiących na bóle kręgosłupa. Efektem ćwiczeń jest
prawidłowa i zgrabna sylwetka.
1 zajęcia – 15 zł, karnet (4 zajęcia w miesiącu) – 50 zł, karnet (8 zajęć w miesiącu) 90 zł
zapisy: EAT, ul. Radomska 13/21, tel. (0 22) 659 43 79
CALLANETICS
wtorek, piątek: godz. 20.00-21.00
prowadzący: Marzena Wiśniewska
Callanetics wymyślono po to, aby rozruszać wszystkie partie mięśni, rozciągnąć
ciało, nadać elastyczności stawom i ścięgnom. Gimnastyce towarzyszy wolna
muzyka dostosowana do tempa ćwiczeń.
1 zajęcia – 15 zł

14

BLUE KINGDOM – WATER
czyli „Błękitne królestwo – woda”

Konkurs przeprowadzony zostanie
w trzech kategoriach:
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.
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, 02-323
Warszawa, tel. (0 22) 823 37 56.

ZACZAROWANY ŚWIAT KOLORÓW

HRABI NA RADOMSKIEJ

Tak zatytułowała swoją wystawę malarstwa Władysława Szulecka, która prezentowana będzie w Centrum Artystycznym „Radomska 13” w maju. Uroczyste otwarcie wystawy i spotkanie z autorką odbędzie
się 8 maja (czwartek) o godz. 18.30 w Centrum Artystycznym „Radomska 13” przy ul. Radomskiej 13/21.
Wstęp wolny.
Władysława Szulecka pochodzi z Pomorza, ale
mieszka i tworzy w podwarszawskim Raszynie. Jej
przygoda z malarstwem rozpoczęła się w 2004 roku.
Oderwało ją ono od szarej rzeczywistości i pomogło
zapomnieć o problemach. Pani Władysława najchętniej poświęca się malowaniu ekspozycji kwiatowych i pejzaży. Nie obca jest jej również tematyka
religijna, martwa natura, akty czy abstrakcje. Ciągle
poszukuje własnych środków wyrazu artystycznego,
a każde dzieło p. Władysławy odzwierciedla jej duszę i własną wrażliwość na otaczający świat.

Kabaret Hrabi w składzie: Dariusz Kamys,
Joanna Kołaczkowska, Łukasz Pietsch
i Tomasz Majer wystąpi w Centrum Artystycznym „Radomska 13” – zapraszamy!
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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, godz. 19.00
Centrum Artystyczne
„Radomska 13”
ul. Radomska13/21
tel. (0 22) 823 37 56
www.radomska13.art.pl
bilety: 25 zł (w przedsprzedaży)
i 30 zł (w dniu imprezy)

Ochota

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

(cz. 4, ost.)

Jednak jeśli nie zrobiliśmy tego na pierwszych etapach nauki – nieodzowne staje się wprowadzenie pewnego reżimu,
w momencie gdy widzimy problem.
W ramach uporządkowania i kontroli
ważne jest:
1. Zapewnienie dziecku minimalnych
warunków pracy – spokojnego miejsca, gdzie nie będzie mu przeszkadzać telewizor, rodzeństwo i to co się
dzieje w domu oraz gdzie jest porządek – wtedy będzie mogło łatwiej
zapanować nad swoimi książkami
i zeszytami, a jego uwaga nie będzie
odciągana przez zabawki, książki itp.
2. Ustalenie stałej godziny siadania do
lekcji, możliwej do kontrolowania
przez rodzica – jeśli dziecko jest starsze,
to w drodze negocjacji, umowy, a jeśli
młodsze – to arbitralnie.
3. Dopilnowanie, żeby o tej godzinie
dziecko do lekcji faktycznie siadło.
4. Jeśli dziecko nie odrabia prac domowych lub nie przygotowuje się – wspólne z dzieckiem przejrzenie zeszytów
i ćwiczeniówek z przedmiotów, które
ma następnego dnia, aby ustalić co
należy odrobić i czego się nauczyć.
Zaś pod koniec odrabiania lekcji
sprawdzenie, czy odrobiło i odpytanie
z materiału, który miało przyswoić. Przy
czym warto nie śrubować standardów
wykonania – wystarczy, że odrobi czy
nauczy się na dostateczny, na tym
etapie nie ma co dążyć do tego, aby
praca dziecka była perfekcyjna, ważne, by była wykonana.
5. Jeśli dziecko zapomina, co jest zadane czy, że ma sprawdzian, klasówkę –
umówienie się z nauczycielami i dzieckiem, że ono ma zapisywać pracę
domową lub termin sprawdzianu,
a nauczyciel mu tę notatkę podpisze.
Kontrola może budzić protesty i napięcie
dziecka, zwłaszcza starszego, ale bywa
konieczna. Ze starszym dzieckiem warto
się umówić na taką kontrolę, przedstawiając mu ją jako pomoc w rozwiązaniu
jego kłopotu z zabieraniem się do lekcji, a także jako „samopomoc” rodzica
w rozwiązaniu jego problemu z doprowadzeniem dziecka bezpiecznie do dorosłości. Jeśli dziecko przeciąga odrabianie lekcji, angażuje rodzica w zadania,

które potrafi zrobić samo – umówmy się
z nim na nagradzanie małą nagrodą kolejnego odrobionego zadania – np. za
napisanie 3 linijek literek – 1/6 kostki czekolady. Dla dziecka liczy się nie tyle sama
nagroda – co fakt jej otrzymania oraz
uzyskanie pozytywnej uwagi rodzica. Jeśli podejrzewamy, że dziecko zwlekając
z lekcjami, marudząc i absorbując nas,
walczy o naszą uwagę – to warto poza
wprowadzeniem stałej kontrolowanej
przez nas pory siadania do lekcji i nagród
za kolejne zadania, wprost umówić się
z dzieckiem na czas tylko dla niego. Np.
odrabiasz lekcje „od-do”, a potem mama
z tobą (i tylko z tobą, bez rodzeństwa itd.)
będzie miała 30 minut na przytulanki, pogaduszki, wspólne robienie czegoś. Warto
też wygospodarować czas w weekend
na wspólny spacer, zakupy itd. – coś co
zrobicie razem, tylko ty i ono.
To wymaga od rodziców sporo wysiłku
i uwagi. A przecież oni pracują, prowadzą dom i też chcieliby kiedyś odpocząć. Mam wrażenie, że często to,
czego oczekują od dziecka, to właśnie
robienia „co do niego należy”, bez pilnowania i napominania z ich strony…
Faktycznie rodzice muszą zdobyć się na
duży wysiłek, żeby rozwiązać problem
z niechęcią czy zaniedbywaniem nauki
i odrabiania lekcji. Generalnie czas, kiedy rodzic powinien wdrożyć dziecko do
pracy, jeśli nie chce później mieć kłopotów, to zerówka, pierwsza i druga klasa.
To dobry moment, bo dziecko wtedy
jeszcze często ma naturalny zapał do
nauki, jest dumne, że chodzi do szkoły,
chce zasłużyć na pochwałę pani, a przy
tym chętnie współpracuje z rodzicem.
Nie da się uniknąć siedzenia nad lekcjami z dzieckiem w 0,1,2, klasie, jeśli chce
się je nauczyć uczyć. Nie ma wyjścia,
trzeba dawać hasło do odrabiania lekcji, wspólnie z dzieckiem sprawdzać co
zadane, potem sprawdzać jak odrobiło
i nagradzać kolejne odrobione zadania
małymi nagrodami, np. 1/6 kostki czekolady, mini cukierek, naklejka.
Potem znów warto wrócić do tego w
klasie 4, gdy zwiększa się liczba przedmiotów, dziecko zaczyna mieć wielu
nauczycieli – to jest często trudny okres,
warto dziecku pomóc przez niego
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w miarę bezkolizyjnie przejść, od razu wyłapując pojawiające się trudności i w razie potrzeby – zapewniając np. korepetycje, zanim zaległości się nawarstwią.
Ponadto bardzo ważne jest, aby zadbać
o dobrą atmosferę odrabiania lekcji. Powinna być pozytywna, przyjazna, tak by
dziecko nie kojarzyło odrabiania lekcji
i generalnie nauki z krzykiem, napięciem,
karą. To zaprocentuje później mniejszym
oporem przed zainteresowaniem rodziców jego nauką, większą łatwością proszenia ich o pomoc w razie trudności.
A co w sytuacji, kiedy przypuszczamy, że
trudności dziecka są reakcją na konflikty
i napięcia w naszym domu?
Przede wszystkim należy zacząć z dzieckiem rozmawiać – bez obwiniania, bez
nachalnej dydaktyki, bez zaprzeczania
jego uczuciom, dzielenia ich na złe i dobre, bez zaprzeczania „niewygodnym”
faktom dostrzeganym przez dziecko –
po prostu rozmawiać o tym, co czuje,
co się z nim dzieje, jak widzi to, co się
dzieje w domu i jak ty to widzisz, czego
się boi i z czym ma trudności. A w drugim kroku – zdecydowanie warto udać
się do specjalisty po pomoc dla siebie
w rozwiązaniu problemów i równolegle
zapewnić dziecku specjalistyczną pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami związanymi z sytuacją w domu.
Obawiam się, że trochę wyszła nam autoreklama – masz problem, przyjdź do
nas, specjalistów.
W najgorszym wypadku pójście do specjalisty grozi zmarnowaniem godziny
naszego czasu. Warto ją odżałować
i sprawdzić, czy nie dostanie się czegoś
cennego i pożytecznego. Specjalista jest
właśnie po to, żeby pomóc – nie żeby
oceniać „jakość” czyjegoś rodzicielstwa,
tylko żeby pomóc rozwiązać dręczący
kłopot. A i tak całą pracę rodzic i dziecko muszą wykonać sami – specjalista
daje jedynie wskazówki, jak określić istotę
problemu i jak zabrać się do jego rozwiązania oraz wspiera wysiłki rodziny.
Beata Chrzanowska
– psycholog i pedagog specjalny
Anna Salwa-Ostrowska – psycholog
z SPPP „Uniwersytet dla Rodziców”
ul. Raszyńska 8/10, tel. (0 22) 822 24 46; 822 71 68
www.udr.inet.waw.pl
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KONCERT GRUPY OPERACYJNEJ
nagrodą dla zdolnej i kreatywnej młodzieży
Zbliża się finał drugiej edycji Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „Brombolandia”. Za nami konkurs teatralny „Minimaks”,
w ramach którego mieliśmy okazję oglądać spektakle teatralne w wykonaniu dzieci, młodzieży i studentów. Przed nami jeszcze dwa konkursy. Dla tych, którzy wolą zapisywać swoje myśli na „kartce elektronicznej”, ogłoszono konkurs na blog internetowy. Młodzież pragnącą
wyrazić siebie w bardziej uzewnętrznionej ekspresji artystycznej, może
wziąć udział w konkursie na happening plenerowy. Oba konkursy łączy wspólny tytuł: „Dziwny jest ten świat”. Nadesłane blogi przeczyta
i oceni jury w składzie m.in.: Maciej Wojtyszko, Mieszko Sibilski, Beata
Ostrowicka, Małgorzata Karolina Piekarska, Anna Wielbut. Prezentacje
happeningów odbędą się 11 maja od godz. 15.00 w Parku Szczęśliwickim. Zapraszamy młodzież i nie tylko, do wspólnej zabawy. Na zwycięzcę czeka atrakcyjna i prestiżowa nagroda – występ na XVI Międzynarodowym Festiwalu Sztuka Ulicy w ramach Sceny Ot’fartej na Rynku
Nowego Miasta.
29 maja o godz. 17.00 w Parku Zasława Malickiego przy DK „Rakowiec”
odbędzie się finał „Brombolandii 2008”, podczas którego Mieszko wraz
z Ziemowitem, czyli Grupa Operacyjna, zagrają swój pierwszy koncert
w Warszawie. Dla uczestników konkursów drugiej edycji „Brombolandii”, jak i dla wszystkich obecnych, będzie to „bombowe” majowe popołudnie. Gorąco zapraszamy. Wstęp wolny.
Anita Szaboova
DK „Rakowiec”

AMERYKAŃSKI TANIEC PRZEZ ŚWIAT
Ośrodek Kultury Ochoty oraz Ośrodek Kultury
im. S. Żeromskiego organizują jedyny w Warszawie
występ amerykańskiego zespołu Brigham Young
University International Folk Dance Ensemble
z Provo (Utah), który odbędzie się 15 maja 2008 r.
(czwartek) o godz.19.30 w Parku im. gen. Józefa
Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17. Wstęp wolny.
BYU International Folk Dance Ensemble, IFDE (Międzynarodowy Zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu Brighama Younga) posiada jedną z najbogatszych ofert tańców ludowych. Szeroki repertuar
zespołu obejmuje muzykę i tańce z Ameryki Północnej, Europy i Azji. Pod dyrekcją artystyczną Edwina
G. Austin’a zespół zdobył międzynarodową sławę.
Brigham Young University International Folk Dance Ensemble uświetniał ceremonię otwarcia oraz
wręczanie medali olimpijskich podczas Zimowych
Igrzysk w Salt Lake City w 2002 roku. Zaś w 1988 r.
występował podczas Letniej Olimpiady w Seulu.
W czwartkowym koncercie weźmie udział 40 tancerzy oraz zespół muzyczny. Nasi goście zaprezentują
tańce z Ameryki, Anglii, Irlandii, Kanady i Portoryko.
Oprócz tancerzy amerykańskich wystąpi również
Ludowy Zespół Artystyczny „Promni” im. Zofii Solarzowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
W Warszawie. L.Z.A. „Promni” zaprezentują polskie
tańce ludowe.
Nad tym wydarzeniem artystycznym honorowy
patronat objął Ambasador Stanów Zjednoczonych
w Polsce, Victor Ashe.
dojazd: Park Sowińskiego
ul. Elekcyjna 17: przystanek „Elekcyjna”
autobusy: 106, 125, 167; tramwaje: 8, 10, 26, 27

