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JAREK SZCZUDŁOWSKI Z ZESPOŁEM
23 kwietnia o godz. 19.00 zapraszamy do klubokawiarni „Mam Ochotę” w Ośrodku Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75, na recital autorski
Jarka Szczudłowskiego z zespołem w składzie: Jarek Szczudłowski
(śpiew, gitara akustyczna), Arek Osenkowski (saksofon, flet), Piotrek
Trela (gitara elektryczna).
Akustyczne trio firmowane imieniem i nazwiskiem leadera powstało
na początku 2009 roku, kiedy Jarek Szczudłowski zaprosił do współpracy Arka Osenkowskiego i Piotrka Trelę. Na repertuar zespołu składają się kompozycje autorskie utrzymane w stylistyce muzyki spod
znaku classic rocka z elementami jazzu, bluesa, funky oraz popu. Na
koncertach muzycy wykonują czasami własne wersje kilku utworów
klasyków gatunku, takich jak: Pink Floyd, Chicago, Wishbone Ash,
Budgie, Cream czy Emerson Lake & Palmer. Połączenie charakterystycznego głosu wokalisty i brzmienia gitary akustycznej z saksofonem i gitarą elektryczną grającymi dynamiczne, pełne ekspresji partie solowe daje niezapomniany efekt. Zespół doskonale się sprawdza
zarówno podczas kameralnych występów w małych salach klubowych, jak również podczas koncertów na dużych scenach.
W styczniu 2010 roku muzycy nagrali pierwszą płytę demo w domowym studio Jarka Szczudłowskiego. Kilka nagrań z tej sesji dostępnych jest na stronie internetowej zespołu. Natomiast utwory
z najnowszego demo dostępne są na stronie: www.myspace.com/
jarekszczudlowski.
23 kwietnia 2010 (wtorek), godz.19.00
Jarek Szczudłowski z zespołem – koncert
klubokawiarnia „Mam Ochotę”, ul. Grójecka 75
bilety: 10 zł

WYSTAWA PRAC JANUSZA STĘBNOWSKIEGO
W Domu Kultury „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8,
w Galerii w Przedsionku odbędzie się
wystawa prac Janusza Stębnowskiego.
Zapraszamy na jej wernisaż 13 kwietnia
2010 (wtorek) o godz. 14.00.
„Już czternaście lat malarstwo jest moją
największą pasją. Jestem emerytem
i należę do grupy malarskiej Impresja przy
Domu Kultury „Rakowiec” na Ochocie.
Miałem dwie wystawy indywidualne,
a ta jest trzecia. Zajmuję sie malarstwem
olejnym, akwarelą, ale przede wszystkim
preferuję małe formy rysunku węglem,
sepią oraz atramentem. Na wystawie pokazuję tylko część moich
prac, całą twórczość można obejrzeć na mojej stronie internetowej
http://januszstebnowski.republika.pl”. – Janusz Stębnowski
13 kwietnia 2010 (wtorek), godz. 14.00
Wernisaż wystawy prac Janusza Stębnowskiego
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
wstęp wolny

08.04

PAJACYK
hiszpańska bajka ludowa w wykonaniu Teatru Literackiego
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 10.00, wstęp wolny; obowiązują zapisy

09.04

ETNICZNE TAŃCE EUROPY
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 19.00, wstęp: 20 zł

10.04

RODZINNE ZABAWY TANECZNE
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.30, wstęp wolny

10.04

OD ZIARNA DO ŻARNA
edukacyjna impreza plenerowa
plac Narutowicza
godz. 10.00, wstęp wolny

10.04

OPOWIADANIE NA ŚNIADANIE
„Smaki dzieciństwa – opowieści wokół kulinariów i słodkości”
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 11.00, wstęp: 10 zł od dziecka; informacje
i zapisy od środy poprzedzającej zajęcia:
OKO, ul. Grójecka 75, tel. 22 822 48 70; liczba miejsc ograniczona

10.04

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
„Będę śpiewać na wieki” – koncert zespołu
muzyki sakralnej „Lumen”
Kościół Zwiastowania Pańskiego ul. Gorlicka 5/7 (Rakowiec)
godz. 19.30, wstęp wolny

11.04

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
„Zaczarowany ogród”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.00, wstęp wolny

11.04

XXXVI OCHOCKIE SPOTKANIE HISTORYCZNE
„Wyższe uczelnie na Ochocie”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 17.00, wstęp wolny

13.04

PODRÓŻ W KRAINĘ...
„Podróż w krainę aloesu”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 18.30, wstęp wolny

13.04

GALERIA W PRZEDSIONKU
wernisaż wystawy prac Janusza Stębnowskiego
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 14.00, wstęp wolny

15.04
18.04

XVI MAZOWIECKI PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH GRUP
TEATRALNYCH „MINIMAKS”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8 (gościnnie)
godz. 9.00, wstęp wolny

15.04

SCENA RADOMSKA
„Smok Wawelski”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 11.00, bilety: 15 zł

16.04

POCZTÓWKA ZE ŚWIATA
„Rumunia: Pojana Mikuli” – w programie m.in.: projekcja filmu,
opowieści o tradycji i zwyczajach, występ zespołu Wichowianki
z Wichowa
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 18.15, wstęp wolny

17.04

RAN DW – W ŚWIECIE KOLORÓW
„Zielono mi”
SURMA, ul. Białobrzeska 17
godz. 11.30, wstęp wolny za zaproszeniami, które
można odbierać w SURMIE 14 i 15 kwietnia
pod nr tel. 22 823 04 32 lub osobiście w SURMIE

XXXVI OCHOCKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE
Zapraszam na wykład poświęcony historii szkolnictwa wyższego na
Ochocie. A tych uczelni było i jest całkiem sporo. Proszę się jednak
nie obawiać, wszystko zostanie przedstawione w miłej i lekkiej atmosferze. Naszym przewodnikiem będzie znany stałym bywalcom dr Zbigniew Wielogórski z wydziału Chemii UW.
Gabriela Gab
11 kwietnia 2010 (niedziela), godz. 17.00
Wyższe uczelnie na Ochocie
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
wstęp wolny
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WARSZTATY FLORYSTYCZNE
„Wiosenne kompozycje z roślin cebulowych”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 10.00-15.00, koszt: 60 zł od osoby

17.04

WOKALNE JAM SESSION
klubokawiarnia „Mam Ochotę”, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, wstęp wolny

19.04

SCENA RADOMSKA
„Orzeszek – Chłopiec z Leszczyny”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 11.00, bilety: 15 zł

22.04

OPOWIADANIE NA ŚNIADANIE.
OD SŁOWA DO DZIAŁANIA
Podczas kwietniowego spotkania z Grupą Studnia O., Agnieszka
Ayşen Kaim i Paweł Górski snuć będą kulinarne opowieści z literatury
i codzienności. Coś dla łakomczuchów i smakoszy. Odwiedzi nas
Miś Puchatek i Hodża Nasreddin. Wspólnie upichcimy małe co nieco, wygnieciemy zacierkę na mleku, a może i wyczarujemy zupę
nic. Zobaczymy, czy można nakarmić kogoś dobrym słowem. Zajęcia dla dzieci 4-12 lat.
10 kwietnia 2010 (sobota), godz. 11.00
Smaki dzieciństwa – opowieści wokół kulinariów i słodkości
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
wstęp: 10 zł od dziecka
zapisy od środy poprzedzającej spotkanie
tel. 22 822 48 70, e-mail: oko@oko.com.pl
liczba miejsc ograniczona

DEBATY LITERACKIE
„Literatura i moralność”
klubokawiarnia „Mam Ochotę”, ul. Grójecka 75
godz. 18.30, wstęp wolny

22.04

KONCERT: JAREK SZCZUDŁOWSKI Z ZESPOŁEM
klubokawiarnia „Mam Ochotę”, ul. Grójecka 75
godz. 19.00, bilety: 10 zł

23.04

AWANGARDOWY KLAN FANTASTÓW
„Na fantastycznych szlakach” – turnieje, rozgrywki,
gry strategiczne i planszowe
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 10.00, wstęp: 5 zł

24.04

DZIECIĘCE SPOTKANIA LITERACKIE
„Pagoda? Bardzo dziwna moda! O tym, jak Pan Tom
budował dom, wg Stefana Themersona”
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 11.00, wstęp płatny: 10 zł od dziecka; zapisy
od środy poprzedzającej zajęcia: tel. 22 822 48 70, 22 822 37 56
e-mail: oko@oko.com.pl; liczba miejsc ograniczona

24.04

GALA MUZYKI COUNTRY
koncert laureatów X Plebiscytu Dyliżanse 2009
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 16.00, wstęp: 30 zł
organizatorzy: Portal Muzyczny Saloon.pl
oraz Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

24.04

GÓRALE W WARSZAWIE, czyli POSIADY NA OCHOCIE
„Zwierzęta hal i turni: dlaczego świstak gwiżdże?”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 17.00, wstęp wolny; imprezie towarzyszy wielki
kiermasz książek zorganizowany przez Wydawnictwo TPN

24.04

KABARETOWA SCENA OKO
Kabaret Świerszczychrząszcz
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 19.00, bilety: 20 zł; sprzedaż: kasa OKO, ul. Grójecka 75
rezerwacja: tel. 22 822 48 70, 22 822 74 37

24.04

19 kwietnia 2010 (poniedziałek), godz. 20.00
Wokalne Jam Session
klubokawiarnia „Mam Ochotę”, ul. Grójecka 75
wstęp wolny

KONCERT: KUBA SIENKIEWICZ
klubokawiarnia „Mam Ochotę”, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, bilety: 10 zł (ulgowy), 15 zł (normalny)

24.04

WARSZTATY FLORYSTYCZNE

TRADYCJA PO POLSKU
„Z wiejskiego podwórza”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 12.30, wstęp wolny

25.04

WYGRAJ Z CZASEM
„Homeopatia”
SURMA, ul. Białobrzeska 17
godz. 17.00, wstęp wolny; liczba miejsc ograniczona

26.04

SCENA RADOMSKA
„Wyprawa dr Dolittle”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 11.00, bilety: 15 zł

29.04

KLUB KOBIET
SURMA, ul. Białobrzeska 17
godz. 18.00, wstęp wolny

29.04

VADEMECUM SZTUKI UŻYTKOWEJ
Uczestnicy zajęć przygotują kolczyki/klipsy z drewnianych elementów. Biżuteria zostanie wykonana techniką decoupage. Technika
ta, znana od wieków, pozwala każdemu tworzyć niepowtarzalne
rzeczy, nawet kolczyki czy klipsy. Zapewniamy wszystkie potrzebne
do pracy materiały, miłą atmosferę oraz kawę i herbatę. Biżuteria,
którą wykonasz na warsztatach zabierzesz do domu.
24 kwietnia 2010 (sobota), godz. 10.00
Biżuteria – decoupage
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
koszt: 50 zł od osoby
zapisy: tel. 22 823 37 56

WOKALNE JAM SESSION
Wszystkich wielbicieli wspólnego muzykowania zapraszamy do klubokawiarni Mam Ochotę (Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75)
w poniedziałek 19 kwietnia o godz. 20.00. Wokaliści! Weźcie nuty do
wykonywanych przez siebie utworów (3 kopie).

Zapraszamy na warsztaty florystyczne, których bohaterami będą rośliny cebulowe. Tulipany, narcyzy,
hiacynty, szafirki i krokusy – pierwsze
zwiastuny wiosny, nieśmiałe i delikatne, ale jakże piękne i kolorowe.
Nie wymagają wielu dodatków, by
udekorować nasze domy i stoły.
A barwy i zapach świeżych kompozycji tych kwiatów wywołują uśmiech
na znużonych zimą twarzach.
17 kwietnia 2010 (sobota), godz.10.00-15.00
Wiosenne kompozycje z roślin cebulowych
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
koszt: 60 zł od osoby
zapisy: tel. 22 823 37 56

61 04/2010 OCHOTNIK

3

wspomnienia
Anna Żurek

M

Ażurki
spacerowe (3)

arcowy spacer z myślą o kwietniu powinien być wiosenny.
W okolicznych ogródkach przebiśniegi, krokusy, a może jeszcze inne wczesno-wiosenne kwiatki… Tak sobie wyobrażałam. Ale zima znowu sypnęła całe masy
śniegu. Wobec tego wybieram trasę zapewniającą przystanki w przytulnych miejscach i ruszam tropem znalezionym na poprzednim spacerze w antykwariacie, czyli
tropem książki. Wiem, że nie znajdę już
księgarni przy placu Narutowicza, na rogu
Słupeckiej. Muszę wybrać się więc dalej,
a łącząc różne wątki postanawiam załatwić
przy okazji sprawę urzędową. Odkąd nasz
ratusz jest w remoncie oznacza to wizytę
na ulicy Siewierskiej. Załatwiam szybko
sprawę i wracam na Grójecką.
Jadąc tramwajem, dostrzega się przede
wszystkim banki. Witryny nie prezentują już, jak dawniej, wabiących oko klienta
towarów, bo tu sprzedawanym towarem

Krzysztof Trawkowski

Od hal fabrycznych,
pałaców i willi
po sanatoria

T

ak najkrócej można by podsumować
twórczość jednego z wielu, bardzo dobrze zapowiadających się architektów,
który zginął w pierwszym miesiącu drugiej wojny światowej (24 września 1939)
w Płażowie pod Tomaszowem Lubelskim.
Zasłużył sobie na ulicę i pomnik wykonany
przez Bohdana Lacherta. Zarówno pomnik,
jak i ulica znajdują się na Pradze Północ,
ale nasz bohater od lat trzydziestych mieszkał na ulicy Glogera 2 na naszej Ochocie.
Józef Szanajca, bo o niego tutaj chodzi,
urodził się w Lublinie 17 marca 1902 r. Studiował w Warszawie na Politechnice, którą ukończył w 1927 r. i od tego momentu
został starszym asystentem katedry projektowania hal przestrzennych. W tym cza-
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jest po prostu pieniądz. Za to kuszą procentami kredytów (najniższymi na rynku!) i lokat (najwyższymi na rynku!).
Ale „spacerując internetowo” po Ochocie odkryłam, że oprócz rzucających się
w oczy banków, wzdłuż Grójeckiej żyje
swoim (i to bardzo intensywnym) życiem
aż sześć placówek Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa.
Nie tak łatwo je zauważyć, ale są. Znam
tę „Pod skrzydłami” (Grójecka 109) i prawie 60-letnią na placu Narutowicza. Pora
zawrzeć nowe znajomości. Przechodzę
na wschodnią stronę ulicy, gdzie znajduje się bardzo zasłużona placówka – najstarsza w Warszawie (a druga w Polsce,
po Łodzi) biblioteka dla dzieci (Grójecka
81/87). Powstała jako Biblioteka Wzorowa dla Dzieci w roku 1927, zlokalizowana
w budynku szkoły (Grójecka 93) i wyposażona w księgozbiór ofiarowany przez
Związek Księgarzy i Wydawców Polskich.
Przez wszystkie lata swego istnienia, także
w trudnych warunkach wojennych, była
placówką wychowującą wszechstronnie
swoich czytelników i instruującą bibliotekarzy. Po wielokrotnych zmianach nazwy
(teraz: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży
nr 5) oraz lokalizacji, działa obecnie już 25
rok w tym samym miejscu, a od 16 lat nosi
imię Zofii Wędrychowskiej-Papuzińskiej,
zasłużonej kierowniczki w latach 1936-1944.
Ruszam dalej, w stronę placu Narutowicza.
Po zachodniej stronie (Grójecka 68) spotykam obok siebie bibliotekę i księgarnię,

ale korci mnie niedaleki już „Przystanek
Książka” (Grójecka 42). To najnowsza placówka Biblioteki, multimedialna. Powstała
z dwóch filii, które po 40 latach działania
miały „przerwę w życiorysie”, gdy dalsza
praca w lokalu zastępczym przestała być
możliwa. Wchodzę tam, żeby się rozejrzeć,
a już po chwili zdobywam cenną informację: jestem mieszkanką Ochoty od 50 lat, bo
wtedy (01.01.1960) włączono do niej nasze
„kresy”. Muszę tu wrócić po następne ciekawostki…
Pogoda wciąż bardziej zimowa niż wiosenna skłania do szukania słońca. Może
w „Afryka Cafe”? A może pod słoneczną
parasolką, czyli w knajpce „Szamsija”?
Pewnie nie trafiłabym do tej „kawiarni,
sziszarni, pubu”, gdyby nie to, że przyjaciele naszych przyjaciół itd. W lokalu, jaki
pozostał po piekarni w pawilonie przy
Niemcewicza (róg Kaliskiej), zagnieździł
się egzotyczny gość. Co prawda stworzyli go rodzimi archeologowie, ale ma wiele
cech prawdziwie libańskich. Także obrazki
z wykopalisk. Widać, że klientela to głównie „sami swoi”, ale „obcy” też są mile
witani i goszczeni. Korzystając z tego rozsiadam się wygodnie, wybieram z menu
kawę z kardamonem (parzoną w tygielku)
i degustuję „mutabbal” – pastę z bakłażana z orzeszkami i oliwkami – zagryzając
pitą. Polecam! A z fajki wodnej rezygnuję,
wierząc na słowo wypowiedziom na Shisha-forum, że „to bardzo dobra sziszarnia,
a ceny studenckie”

sie był również członkiem awangardowej
grupy Praesens (1926-1930). Program tej
grupy zakładał podporządkowanie formy
czystej konstrukcji.
Jako uczestnik wielu konkursów architektonicznych otrzymał aż 51 nagród, m.in.
za projekty gmachu Szkoły Nauk Politycznych (1926), Pałacu Ligii Narodów w Genewie (1927), Ministerstwa Poczt i Telegrafów
w Warszawie, (razem z B. Lachertem) willi
na Saskiej Kępie i Żoliborzu (Dziennikarska). Zaprojektował także zespoły domów
mieszkalnych na ulicach: Krasińskiego 20
(ZUS), Mickiewicza 25-27 i Promyka. Jego
projektem był również Centralny Dworzec
Pocztowy przy ulicy Żelaznej 1933-1939
(nie ukończony), szpital na Solcu (1937)
i dom mieszkalny BGK na ulicy Frascati.
W Gdyni zaprojektował magazyn wolnocłowy i gmach Towarzystwa „Rober”.
W Poznaniu był autorem pawilonu Centrocementu na Poznańską Wystawę Krajową i fontanny (1929). Natomiast sanatoria
według jego projektu zostały wybudowane w Tuszynku pod Łodzią i w Kruku
pod Gostyninem. Należy też tu wspomnieć o gmachu trzech szkół zawodowych
w Wilnie. Współpracował z takimi sławami
architektonicznymi, jak Bohdan Lachert,
Stanisław Brukalski, Lech Niemojewski
i Włodzimierz Winkler. Twórczość architektoniczną Szanajcy określa styl funkcjonalno-konstruktywistyczny.

Budynek przy Glogera 2 zaprojektowany w stylu modernistycznym przez Bruno
Zborowskiego (1888-1983) zamieszkiwał
jeszcze jeden architekt Stanisław Szcześniak
(wiadomo o nim, że od 5 listopada 1940
roku przebywał na Pawiaku skąd został
wywieziony do Oświęcimia). Jeśli chodzi
o styl jego projektów to łączył nowoczesność
ze stylem narodowym m.in. zaprojektował
banki (BK): w Łucku (1925), Pińsku (1925),
Zamościu (1926) i Królewskiej Hucie (1926),
a także dom mieszkalny dla pracowników
Banku Polskiego przy ulicy Lwowskiej 10.
Nie zaszkodzi wspomnieć jeszcze o jednym
architekcie z tej ulicy, choć na niej nie mieszkał, ale pod numerem 1 miał tu swoją pracownię – Antoni Dygat z Langiewicza 13
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Bohdan Lachert i Józef Szanajca (z prawej),
Poznań 1929 r.
fot. za: ronet pl. Serwis Architektoniczny; www.ronet.pl

OKO
Ochotnik/Ochota

CZYTELNIA

Bohaterką nowej książki Danuty Szmit-Zawieruchy pt. „Namiestnicy Warszawy” jest trzecie co do wielkości miasto Imperium Rosyjskiego, w czasach
ponad stuletniego panowania w nim
Rosjan. W zbiorze krótkich mini opowiadań – esejów autorka kreśli sylwetki
dwudziestu namiestników Warszawy,
ludzi, których władza ograniczona
była jedynie władzą cara i którzy często z tej władzy nadmiernie korzystali.
Szmit-Zawierucha widzi w swoich bohaterach nie tylko polityków, widzi
przede wszystkim ludzi, z ich słabościami, śmiesznostkami, pasjami, lękami,
frustracjami i marzeniami.

TEATR OCHOTY – kwiecień

Poszczególne rozdziały, a każdy poświęcono jednemu bohaterowi, nie są
dokładną opowieścią o życiu namiestników, są raczej zbiorem zgrabnie dobranych anegdot, mówiących jednak
wiele o konkretnym człowieku, epoce,
miejscu i środowisku skupionym wokół
niego. I mimo że autorka nad każdym
ze swoich bohaterów pochyla się
z dużą uwagą, wykazując się ogromną wiedzą na temat każdego z nich,
to podczas lektury kalejdoskop opisywanych postaci zaczyna wirować
w świadomości czytelnika i rozwiewać
się w szary pył, podczas gdy główna
bohaterka książki – Warszawa jawi się
jako monolit, skała, miasto nieujarzmione, buzujące cały czas tłumioną
energią i usiłujące zerwać z szyi wiążące łańcuchy.
„Namiestników” ilustruje bardzo bogaty materiał zdjęciowy przedstawiający Warszawę końca XIX i początku XX
wieku. Książka jest pierwszym „dzieckiem” nowopowstałego wydawnictwa Abrys, które ma zamiar publikować same ambitne pozycje varsavianistyczne. Czekamy!

07.04
		
09-10.04
11.04
14-18.04
21-22.04
23-25.04
		
28-29.04
30.04
		

STOWARZYSZENIE OSÓB
MÓWIĄCYCH NIE NA TEMAT
POKÓJ STOŁOWY
MAGICZNY MIÓD
NAS TROJE
POKÓJ STOŁOWY
ŻYCIE DO
NATYCHMIASTOWEGO UŻYTKU
SZTUKA
STOWARZYSZENIE OSÓB
MÓWIĄCYCH NIE NA TEMAT

ŻYCIE DO NATYCHMIASTOWEGO UŻYTKU
miejsce premiery: Szkoła Aktorska
Haliny i Jana Machulskich przy Polskim
Ośrodku ASSITEJ
autor: Anna Burzyńska
reżyseria: Edyta Jungowska,
Rafał Sabara
obsada: Natalia Bednarczyk, Dorota
Jarząbek, Cezary Kaźmierski, Łukasz
Pawłowski, Dominik Wieder
Opowieść o piątce młodych ludzi, którzy rozpoczynają swoje „dorosłe” życie z dala od domu,
w dużym mieście. Obraz świata zburzonych emocji, zaniku prawidłowych relacji międzyludzkich,
obsesyjnego pośpiechu w gonieniu uciekającego życia: „Bo życie jest po to, żeby się wyżyć!
Żeby się totalnie na maksa wyżyć! Bo jak nie, to
nie żyjesz stary! Czaisz? Nie żyjesz!”

Danuta Szmit-Zawierucha
„Namiestnicy Warszawy”
Wydawnictwo Abrys
Warszawa 2009
(jr)

Ucieczki od codzienności, rutyny i przyzwyczajeń. Chwili dla siebie i dla tych,
których kochamy. Autentyczności i szczerości w świecie wolnym
od zmartwień oraz odrobiny fantazji popartej odwagą, by Państwa marzenia
mogły wygrać z rzeczywistością.
z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych Czytelnikom „Ochotnika”
życzą dyrekcja i pracownicy
Ośrodka Kultury Ochoty i filii: Domu Kultury „Rakowiec”,
Centrum Artystycznego „Radomska 13”, Klubu Osiedlowego SURMA,
Pracowni Ceramiki „AngobA”, Magazynu Sztuk, Dzielnicowego Klubu Seniora „Ochota”,
Klubu Seniora „Baśniowa” oraz redakcja „Ochotnika”

PYTANIE KONKURSOWE:
W którym roku sztuka „Życie do natychmiastowego użytku” Anny Burzyńskiej została nagrodzona
w II Konkursie na Polską Sztukę Współczesną, zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Drama”?
Na odpowiedzi czekamy 20 kwietnia 2010
w godz. 15.15-15.30 pod numerem 22 668 70 38.
Dla osób, które podadzą poprawną odpowiedź
czekają dwa podwójne zaproszenia na spektakl
„Życie do natychmiastowego użytku” – jedno na
24 kwietnia (godz. 19.00), drugie – na 25 kwietnia
(godz. 19.00).

OCHOTNIK
Miesięcznik OCHOTNIK
Wydawca: Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa, www.oko.com.pl Adres: ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa,
tel. 22 668 70 38, ochotnik.red@oko.com.pl Redakcja: Anna Napiontkówna (redaktor naczelna), Joanna Rolińska (koordynator części
historycznej) Korekta: Anna Pasznik Studio graficzne: Dorota Gnat Okładka: fot. Dorota Latos Druk: Drukarnia ART
Kazimierz Jannasz, Warszawa 2010, ISSN 1734-5510 wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © 2005 Ośrodek Kultury Ochoty
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antykwariat
Małgorzata
Baranowska

R

zadko kiedy możemy przeczytać
tak ciekawe, żywe i barwne wspomnienia jak Jadwigi Waydel Dmochowskiej (1893-1962) „Dawna Warszawa”
(1958) oraz „O dawnej Warszawie” (1961).
„Jak przystało na dziecko palestry warszawskiej, urodziłam się, wychowałam
i wyrosłam w najbliższym sąsiedztwie Pałaców Sprawiedliwości: Badeniego – Sąd
Apelacyjny, Krasińskich – Sąd Najwyższy,
i Paca – Sąd Okręgowy”. Od samego początku autorka umiejscawia każde z opisanych wydarzeń. Mieszkała z rodzicami
przy ulicy Miodowej, wtedy jeszcze wybrukowanej kostką drewnianą. Okna wychodziły na Kapucyńską, na ogród i kościół
kapucynów. Za nimi ogród Pałacu Paca
i ogród arcybiskupa. Jako dziecko bardzo
interesowała ją kancelaria ojca. Wszystkie
przybory do pisania, klejenia listów, lakowania. Już w pierwszym rozdziale zaznacza się wszechobecna, mimo pogodnych
wspomnień, zagłada Warszawy. Widok
z okna na sklep z piernikami i wyrobami
woskowymi Jana Wróblewskiego przypomina, że trwał on w swoim staroświeckim
kształcie tylko do 1944 roku.
Historia jednak zasadniczo zaczyna się
w tej książce od powstania styczniowego, toteż wspomniane tu jest, że w owym
sklepiku znajdowała się wówczas tak
zwana „skrzynka do listów”. Każde miejsce pod piórem autorki nabierało blasku.
Oczywiście nie mogło się obyć bez sklepu
papierniczego przy Miodowej 5. Oprócz
papierów do robienia ozdób na choinki
i przebrań na kinderbale kupowało się tam
dekalkomanie, zwane później kalkomaniami, i lalki do wycinania drukowane na
papierowych arkuszach. Było tam również
pełno tak zwanych pieczątek, drobnych
obrazków powtarzających się na wielkich
arkuszach, głów aniołków, świętych Mikołajów, niemowląt, bukietów kwiatów,
zwłaszcza niezapominajek.
Zgodnie z prywatną historią Waydel
Dmochowskiej, związaną ściśle z wielką
historią, już początkowy rozdział nazywa się „To, czego nie pamiętam, a o czym
słyszałam. Powstanie Styczniowe”. Oboje
dziadkowie od strony matki więzieni byli
w Cytadeli. To z powodu powstania styczniowego matka autorki urodziła się na emigracji w Paryżu. W polskich domach długo
jeszcze znajdowało się najprzeróżniejsze,
także bardzo drobne pamiątki powstania
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Wracam do biblioteki (9)
styczniowego. Na przykład nad łóżkiem
babki wisiał zrobiony przez dziadka w cytadeli krzyżyk z więziennego chleba.
Sama autorka jako pierwsze pamięta
wydarzenie, jakim było odsłonięcie pomnika Mickiewicza 24 grudnia 1898 roku.
Został on postawiony ze składek społeczeństwa polskiego. W tej milczącej uroczystości brał udział ojciec autorki i opisał
ją dzieciom, a o zmierzchu zabrał je pod
pomnik. Stamtąd dopiero udali się do
domu, gdzie czekała choinka.
W zimie jeździło się sankami jednokonnymi do Doliny Szwajcarskiej, czyli
kotlinki między Szopena, Alejami Ujazdowskimi, Koszykową i Mokotowską,
na ślizgawkę. W lecie chodziło się tam na
koncerty. Nie mówiąc o tym, że w muszli
koncertowej w zimie do łyżew przygrywała orkiestra dęta.
Bardzo plastyczne i szczegółowe opisy
przedmiotów codziennego użytku, luksusowych sklepów Waydel Dmochowska
umiała też ułożyć w ciąg zmieniającej się
nowoczesności. Jedną z rzeczy najbardziej
zmiennych było oświetlenie, czyli kształty
i rodzaje lamp. „Wysokie, przeładowane
nieraz postumenty lamp naftowych, osłonięte suto namarszczonymi abażurami,
strojnymi w gazy, koronki, hafty i kokardy,
co czyniły je podobnymi do spódniczek baletnic, ustąpiły miejsca lampom elektrycznym. Gaz nie dał sobie nigdy narzucić
żadnej formy estetycznej, pozostał jedynie
oświetleniem użytkowym.
Elektryczność natomiast wprowadziła
całą gamę nieznanych efektów. Były nim
różnego kształtu lampki-kadzielnice, płonące stale jak nowoczesny znicz i napełniające pokój zapachem nalanych do ukrytego
w nich zbiorniczka ulubionych perfum.”
Do repertuaru rozrywek dziecięcych
należał cyrk, a tam tresowane konie, psy,
małpy, foki, nawet pchły. W cyrku często odgrywano sceny z użyciem wody
w wielkich kauczukowych basenach. Toteż foki mogły się popisywać w przyrodzonym im środowisku.
Chciałoby się jeszcze pozostać w dzieciństwie autorki, ale jej wspomnienia obejmują bardzo wiele lat. Oczywiście historia
nie daje o sobie zapomnieć. Waydel Dmochowska w okresie rewolucji 1905 roku
chodziła na tajne komplety. Wspomina, jak
wtedy właśnie po raz pierwszy zobaczyła
zabicie człowieka: „Pół wieku upłynęło,
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byłam świadkiem wielu straszniejszych,
zdawało się bardziej krwawych scen i obrazów, ale czarna sylwetka warszawskiego
robotnika, tak cicho ginącego za wolność,
pozostała mi na zawsze w pamięci.”
Książka kończy się wraz z pierwszą
wojną światową i odzyskaniem niepodległości. Mówimy tutaj o pierwszym tomie
wspomnień.
W ciągu lata 1918 roku przybyło z Rosji wielu Polaków. Warszawa zaczęła nowe
życie. Waydel Dmochowska wspaniale
opisuje życie teatrów warszawskich, Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego,
operetki i opery. Była wrażliwa zarówno
na melodie warszawskie, jak na obrazy.
Trudno się zdecydować, co wymienić. Oto
„Piękna Helena” z Messalką w roli tytułowej, hymn do Wenus:
„Miłości trzeba nam,
Gdy jej nie ma na świecie,
Zejdź tu z Olimpu bram,
I miłości daj nam...”
z refrenem chóru:
„O, złotowłosa Wenus,
Poratuj nas przecie.
O, złotowłosa Wenus,
Ach, ratuj, ratuj nas!”
Jeszcze w czasach dzieciństwa Waydel
Dmochowskiej zbudowano filharmonię
Warszawską – otwarcie nastąpiło 5 września 1901 roku. Brał w nim udział Ignacy
Paderewski. Od początku odbywały się
w niej koncerty abonamentowe. Przyjeżdżali wspaniali artyści, Siergiej Rachmaninow, Bronisław Huberman czy Isadora
Duncan. Grano także na dawnych instrumentach, na koncertach organizowanych
przez Wandę Landowską. „Bywały w Filharmonii, zgodnie z dekadenckim nieco
gustem owej epoki, tzw. »koncerty mistyczne« przy lekko przyćmionych światłach, ale na te mnie jeszcze nie zabierano.
Wiem jednak, że krążyły na ich temat dość
złośliwe dowcipy.”
Na kartach „Dawnej Warszawy”
wspaniale rysuje się portret malarza Pankiewicza, który był drugim mężem matki autorki, a także Feliksa Jasieńskiego,
zwanego Mangą. Warto nie tylko znać
Waydel Dmochowską, lecz także często
do niej wracać

architektura
Hanna
Faryna-Paszkiewicz

I

stniejąca od 1912 roku szkoła średnia,
której patronował Juliusz Słowacki, zmieniała wielokrotnie swój adres. Siedziby
przy ul. Brackiej, Czackiego, Polnej i Nowowiejskiej były tymczasowe i nie dostosowane do prawdziwych potrzeb placówki
edukacyjnej.
Dopiero po dwudziestu latach od momentu powstania, we wrześniu 1932 roku,
szkoła otrzymała własny gmach. Żeńskie
państwowe gimnazjum, usytuowano w spokojnym miejscu, między Polem Mokotowskim a cichymi uliczkami Ochoty: Wawelską,
Łęczycką, bł. Ładysława i Solariego. Szkoła,
do dziś w niezmienionym kształcie, stoi nadal na swoim miejscu. Jest koedukacyjnym
liceum im. Juliusza Słowackiego, a jej okna
jej południowej fasady wychodzą na jedną
z najbardziej ruchliwych, przelotowych arterii w Warszawie: Trasę Łazienkowską.
Autorem projektu szkoły był znany
w latach 30. XX w. architekt – Tadeusz Nowakowski. To on wcześniej miał pieczę
nad dużym zespołem projektantów i inżynierów przy realizacji zabudowy przygranicznych miasteczek kresowych, gdzie
wojskowe rodziny otrzymywały do służbowej dyspozycji cale osiedla, wznoszone
najczęściej w stylu dworkowym. Projekt
szkoły, jaki zaakceptowało do realizacji
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w żadnej mierze nie nawiązywał do form historycznych. Reprezentował nurt typowy dla lat trzydziestych:
uspokojony funkcjonalizm, którego celem
była przede wszystkim wygoda mieszkańców lub użytkowników gmachu. Rysunki
projektów z sygnaturą Nowakowskiego pokazują nakładające się na siebie nierównej
wysokości formy geometryczne, o ostrych
kantach, wysunięte lub dla równowagi –
rytmicznie cofające się, tak by równomier-

GMACH GIMNAZJUM
ŻEŃSKIEGO

nie doświetlić wnętrze szkoły. Miała być
na wskroś nowoczesna, wręcz modelowa.
Nie przypadkiem obszerny opis gmachu,
z wieloma ilustracjami gotowego budynku
i jego planów, opublikowano na łamach
„Architektury i Budownictwa”. To najbardziej liczące się w latach międzywojnia
fachowe pismo środowiska architektonicznego prezentowało liczące się, zdaniem
redakcji, niebanalne, ważne realizacje z terenu całego kraju. W jedenastym numerze
z 1932 roku czytelnik mógł zapoznać się
z realizacją w dziedzinie nowocześnie pojętej dydaktyki, potrzeb uczniów i ciała
pedagogicznego, nad których potrzebami górował przemyślany układ kilku brył
szkoły. Nazwano je „pawilonami”. Tak więc
pawilon szkolny, to korpus od strony ulicy Łęczyckiej, który poprzez intrygujący
„pawilon klatek schodowych” łączył się
z „pawilonem administracyjnym”, także
wychowania fizycznego i mieszkalnym.
Te trzy ostatnie, zestawiono w piłowym
układzie od strony ul. Wawelskiej. Ciąg cofających się brył zamykał „pawilon mieszkalny” – przewidziany jako stałe lokum
dla dyrektorki gimnazjum i kierowniczki
wychowania fizycznego.
Szkoły w latach międzywojennych często mieściły się w przypadkowych, pobieżnie dostosowanych do swej funkcji
budynkach, często na kilku piętrach mieszkalnych kamienic. Żeńskie gimnazjum przy
Wawelskiej było jedną z nielicznych nowoczesnych szkół zaprojektowanych w jed-
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nym, konkretnym celu. Zachowane sprzed
wojny zdjęcia potwierdzają szczegółowe
dopracowanie wnętrz: dobre doświetlenie,
wysokie, bezpieczne bariery przy schodach,
eleganckie, sztuczne doświetlenie (salę muzyki i śpiewu otaczały pilastry zwieńczone
prostymi skierowanymi w dół lampami,
sufit zaś zdobiły trzy skrajnie uproszczone „żyrandole” – osadzone w suficie koła
z kilkunastoma pionowymi punktami świecącymi), a także skierowaną uwagę na ergonometrię mebli. Szkoła otrzymała zaprojektowany specjalnie dla niej zestaw mebli
(autorem byli Tadeusz Nowakowski i Roman Sznajder). Na przykład, sala rysunkowa wyposażona została w pojedyncze ławki z kwadratowymi, ukośnie regulowanymi
blatami, ułatwiającymi rysowanie.
Autor bowiem gmachu przywiązywał do mebli szkoły znaczenie szczególne.
W liście do redakcji „Architektury i Budownictwa” podkreślał, że część wyposażenia jest
standardowa, część jednak to projekty autorskie. „Urządzenie wnętrz dzieli się na dwie
kategorie: sal naukowych, jak klasy, pracownie i gabinety fizyczne, przyrodnicze, sale
geografii, historii, sala gimnastyczna itp. oraz
na urządzenia traktowane specjalnie indywidualnie jak szatnie, jadalnia, kuchnie, gabinet
przełożonej, sale nauczycieli”. Nowakowski
w swym liście podkreślał, z jakim „nakładem pracy i głębokich studiów” powstawało
ruchome wyposażenie szkoły. Z dawnego
wyposażenia pozostało niestety niewiele.
A przecież na tradycję szkoły nakłada się
kilka czynników. Należy do nich także sama
siedziba: jej klimat i nieuchwytny genius loci.
Dzisiejsi absolwenci szkoły uważają, że duch
szkoły jej nie opuszcza

Na fotografiach: Gmach Gimnazjum
Państwowego Żeńskiego (sala muzyczna, klatka
schodowa, widok od ul. Łęczyckiej i Wawelskiej,
widok od ogrodu)
proj. Tadeusza Nowakowskiego;
źródło: „Architektura i Budownictwo” 1932 nr 11
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wywiad miesiąca
Od redakcji: Od 2001 roku w naszej dzielnicy jest realizowany projekt „Współpraca ze Wschodem – Ochota dla Tradycji”. Urząd Dzielnicy Ochota
i Ośrodek Kultury Ochoty są instytucjami wiodącymi, ale – tak naprawdę – trudno znaleźć na Ochocie placówkę czy organizację, która by w tym
projekcie nie uczestniczyła. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest Witold Dzięciołowski.

„Otwórzmy młodym ludziom oczy na naszego
wschodniego sąsiada, na jego historię, kulturę”

– rozmowa z Witoldem Dzięciołowskim

Witku, skąd wziął się pomysł projektu
„Współpraca ze Wschodem – Ochota dla Tradycji”?
Wszystko zaczęło się w 1999 roku. Wtedy, w wakacje pojechałem z rodziną do
Przemyśla. Otrzymaliśmy tam adres pewnego lwowianina z dziada pradziada, który
miał nam pokazać swoje rodzinne miasto.
Pojechaliśmy. Po krótkim kilkudniowym
pobycie pomyślałem, że warto, by ci, którzy
jeszcze tam nie byli zobaczyli to co ja. W listopadzie zorganizowałem wyjazd 40 osób
do Lwowa na Cmentarz Orląt. Następnie
w kwietniu 2000 r. na Ukrainę pojechała
kolejna grupa, która odwiedziła nie tylko
Lwów, ale i Kamieniec Podolski, Chocim,
Żwaniec, Okopy św. Trójcy, Kuty, Buczacz
i Stanisławów, czyli tzw. Kresy, dawna Polska, ale dzisiaj niepodległa Ukraina.
Po powrocie chcieliśmy wspierać polską
mniejszość. To były zwykłe proste odruchy
charytatywne: dawanie pieniędzy, żywności,
książek, etc. Po drugiej wizycie, zaczęliśmy
się zastanawiać, jak nawiązać kontakt bardziej realny. Wybór padł na Stanisławów (ob.
Iwano-Frankiwsk). Poproszono mnie, bym
znalazł tam osobę, z którą moglibyśmy rozpocząć wspólne działania. Znalazłem. Byli
to: pan Petro Susak, przewodniczący komisji Oświaty w Radzie Miasta i pani Wanda
Ridosz, przewodnicząca jednej z organizacji
mniejszości polskiej. Drugim miejscem był
Kamieniec Podolski. I tak, jeszcze w 2001 r.,
zorganizowaliśmy pierwszy wyjazd plenerowy do Kamieńca Podolskiego.
To były początki, niezwykle romantyczne i pełne sentymentu. Dziś, po 10 latach,
kiedy w Projekcie wzięło udział 3500 osób,
które poznawały i Polskę (Ochotę) i Ukrainę, byli to zarówno uczniowie, jak i osoby
dorosłe. Nikt kto był u początków „Projektu Współpraca ze Wschodem – Ochota dla
Tradycji” nie przewidział takiego efektu.
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Kogo obejmuje tytułowa współpraca?
Projekt skierowany jest głównie do
młodzieży. Ma popularyzować i uwrażliwiać na wspólną historię narodu polskiego
i ukraińskiego. Owszem, w szkole młodzi
ludzie uczą się historii, ale jak to w szkole
– szybko zapominają to, czego się nauczyli.
Ich interesuje bardziej Zachód niż Wschód.
Pomyślałem więc, że trzeba im pomóc ten
Wschód zobaczyć, że może zorganizowanie wyjazdów edukacyjno-historycznych,
plenerowych i szukanie tam partnerów
otworzy młodym ludziom oczy na naszego
wschodniego sąsiada, na jego historię, kulturę. Chodzi bowiem o pokazanie historii,
o której młodzi ludzie czytali w podręcznikach, o pokazywanie różnych miejsc z nią
związanych. Nasze wyjazdy nie są pobytem w dzisiejszej czy w dawnej Polsce, tylko dotknięciem wierzchu tego wszystkiego,
czym jest Ukraina współczesna. Może takie
bezpośrednie zetknięcie się ze świadectwami historii uwrażliwi młode pokolenie na
złożoność wspólnych losów?
Jakie działania wchodzą w skład
projektu?
Zanim powiem o działaniach, chciałbym
przedstawić cele projektu. Przede wszystkim: poznanie i upowszechnianie wiedzy o przeszłości, o współczesnym życiu
i problemach wschodnich sąsiadów Polski, nawiązywanie współpracy pomiędzy
podmiotami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu działającymi
w Polsce i w krajach będących jej wschodnimi sąsiadami (w tym z organizacjami mniejszości polskiej) oraz przybliżenie uczestnikom roli tzw. Kresów w historii i kulturze
Polski. Chcę tu podkreślić, że „Współpraca
ze Wschodem – Ochota dla Tradycji” obejmuje – oprócz głównych organizatorów,
tj. Urzędu i OKO – wspólne działania różnych placówek, a najstarszym przykładem
jest tu współpraca Gimnazjum nr 16 i ukraińskiego Liceum z Iwano-Frankiwska. „Od
zawsze” w projekcie są też Dom Kultury
„Rakowiec” i Centrum Artystyczne „Radomska 13”, filie OKO.
Jak już wspomniałem, działania rozpoczęły się w 2001 roku od wyjazdu do
Kamieńca Podolskiego. To był wakacyjny
plener, trwający 9 dni, zorganizowany tylko
dla uczniów z Ochoty. To był wyjazd taki
trochę rozpoznawczy, raz, żeby zobaczyć,
czy same założenia są słuszne, po drugie,

61 04/2010 OCHOTNIK

czy w ogóle da się tak długo przetrwać na
Ukrainie. Na II Plenerze byliśmy już razem
z uczniami polskich szkół ze Lwowa. Sam
plener, w czasie którego „nic się nie robi”
tylko tworzy, trwa 4-5 dni, a pozostały czas,
prawie dwa tygodnie, jest próbą wspólnych
rozmów, oglądania, zwiedzania, fotografowania, studiowania Ukrainy. Bywamy
w rożnych miejscach, już nie tylko we
Lwowie i w Kamieńcu, ale także na Huculszczyźnie. Jeżdżą różne grupy: Polacy,
uczniowie polskich szkół ze Lwowa, od
III Pleneru grupy polskich uczniów ze Stanisławowa i Kamieńca Podolskiego oraz
Ukraińcy. Któregoś roku było nas razem
prawie 60 osób.
Wyjazdy organizowane w ramach Projektu obecnie mają ustaloną trasę – ze Lwowa
do Kamieńca przez Zbaraż, Skałę Podolską
do Okopów św. Trójcy, do Buczacza, Stanisławowa – i wracamy do Lwowa. Czasami
jedziemy dalej, zwiedzamy wtedy Chmielnicki (Płoskirów), Winnicę, Humań, Targowicę i to, co jest nad Morzem Czarnym. Czasem jeździmy do Oczakowa. Jest to miejsce
symboliczne, związane z księciem Witoldem i unią Polski z Litwą. Tak pojawiła się
idea Polski „od morza do morza”. Wyjazdy
te realizowane są na trzech płaszczyznach.
Pierwszą z nich stanowią właśnie wyjazdy
historyczno-edukacyjne, drugą jest kultura, trzecią – sport. Bardzo ważną częścią
są też oficjalne działania Urzędu Dzielnicy
i współpraca z władzami Iwano-Frankiwska
i Kamieńca Podolskiego.
Co robi na polskich uczestnikach
projektu największe wrażenie?
Wielkie wrażenie na polskiej młodzieży robi Cmentarz Orląt we Lwowie. Oni
w Polsce już coś słyszeli, ale przeważnie nie
bardzo wiedzą, o co chodzi. A przecież, nie
chodzi o to, żeby ktoś im tłumaczył, że była
wojna, jakieś grupy, oddziały, ktoś strzelał
do siebie z karabinów, walczył o coś – o Polskę czy Ukrainę. Młodzi trochę inaczej te
sprawy widzą. Wtedy, kiedy im się pokazuje krzyże z tabliczkami, nazwiskami i wiekiem poległych, który jest wiekiem ich samych, próbuje się im nie opowiadać prostej
historii o budowaniu, zniszczeniu i odbudowie Cmentarza Orląt. Na tym cmentarzu
można znaleźć jedną z wielu odpowiedzi
na pytanie: dlaczego się jest Polakiem?
Inne wrażenie, też niesłychane, robią Kamieniec Podolski i Chocim. To była Polska,
ale też i Turcja – granica światów, kultur,

wywiad miesiąca
religii i cywilizacji. Nie ma co porównywać
Cmentarza Orląt z Kamieńcem Podolskim;
powiedziałbym, że Kamieniec jest zdziwieniem, a Orlęta – szokiem. Takich zdziwień
zresztą bywa więcej. Czasem rozmawiamy
o tym, że Lwów był 600 lat polski, ale przecież Wrocław czy Szczecin przez wiele lat
były miastami niemieckimi. Są też rozmowy z ludźmi Kościoła. Spotykamy, na Ukrainie, osoby różnych wyznań. W Warszawie
jest to raczej trudne, a tu przyjeżdża się do
kraju, gdzie samych patriarchatów prawosławnych jest trzech lub czterech. Są Żydzi,
Ormianie, katolicy rzymscy, grekokatolicy.
Brzmi jak anegdota, ale jest prawdą, że wg
Spisu Powszechnego na Ukrainie jest 133
narodowości. Pamiętam spotkanie z dziewczyną, która teraz zdaje maturę, a mieszka
w Odessie. Opowiadała, że jej klasa liczy
30 osób, w tym nie ma podziału na prawosławnych i katoliczkę, tylko jest dwudziestu
dziewięciu ateistów i jedna wierząca... Twardość różnych prawd, o których mówią księża, dla nas jest lekko szokująca. Katolicyzm
ma swoje prawdy zasady, jeżeli ich człowiek
nie wyznaje, to chyba nie jest katolikiem.
Sposób twardości, w jaki mówią o tym księża w Kamieńcu, wywołuje pewien szok, niezrozumienie, niejasność, nawet protest. Tam
jednak jest inny świat.
Czy są jakieś punkty zapalne?
Generalnie nie, choć wzajemne poznawanie się zawsze jest trudne. Czasem nie
rozumieją się nawzajem. Nie chodzi o kwestię języka, raczej o odmienne oceny różnych
rzeczy. Dam przykład: po 10 dniach wspólnego jeżdżenia, kiedy wszyscy już wielce się
przyjaźnią, wysiadamy w Targowicy. Tłumaczę, co się tam zdarzyło ponad 200 lat temu.
Idziemy pod znak drogowy Targowica, żeby
sobie zrobić zdjęcie. Nagle kilku Ukraińców

postanawia nie wysiadać z autokaru, mówiąc: „Panowie, to są jakieś wasze polskie
sprawy”. Podejmujemy próbę rozmowy
z nimi, o co im właściwie chodzi. Mówią, że
te ponad 200 lat temu Rosjanie napadli na
Polskę w środku Ukrainy. Zaczynam mówić,
że nikt nie wprowadza tu Polski na powrót,
tylko wprowadza pamięć o minionych trudnych dziejach. Mam wrażenie, że Ukraińcy
tego nie rozumieją do końca, ale są też sprawy, których my nie rozumiemy.
Kiedyś byliśmy za Biłgorodem Dnistrowskim (Białogrodem nad Dniestrem), czyli za
Akermanem. Jadącej przed nami „Ładzie”
odpadło koło, demolując podwozie naszego
autobusu. Zatrzymaliśmy się, wzywając milicję z miejscowego posterunku, wyjaśniając,
co się właściwie zdarzyło. Miejscowa milicja
ukraińska, zorientowawszy się, o co chodzi,
zaczęła rozmawiać z ludźmi z naszej grupy,
którzy byli obywatelami Ukrainy. Milicja
mówiła po rosyjsku, nasi Ukraińcy i Polacy z Galicji mówili po ukraińsku, wszyscy
się doskonale rozumieli, nikt nie próbował
przejść na język rozmówcy. Warszawa patrzyła i słuchała całkowicie oszołomiona
rozwojem sytuacji. Była to najlepsza i największa lekcja współczesności ukraińskiej.
To była ukraińskość en existant.
Bywa, oczywiście, że „iskrzy” w nas.
Bywa, że starsi Polacy mogą się dogadać ze
starszymi Ukraińcami, a do młodych przemówić nie potrafią. Plener w Kamieńcu
Podolskim jest bardzo śmieszną rzeczą też
czasem z tego powodu, że pokazuję Ukraińcom ich ukraińskie miasta. Młodzi Ukraińcy nie wiedzieli o nich wielu rzeczy, nigdy
tam nie byli.
Witku, na koniec zdradź nam rąbek tajemnicy, jaka jest przyszłość
projektu?

W chwili kiedy „Ochotnik” się ukaże,
w naszej dzielnicy przebywać będzie oficjalna delegacja władz Iwano-Frankiwska. Tym
razem będziemy się dzielić doświadczeniami z zakresu ochrony środowiska. To przyszłość najbliższa. Ale rok 2010 jest pełen
planów. Do listopada na Ukrainie i w Polsce zorganizujemy wymianę ok. 400 osób.
Obejmie ona wykłady w szkołach, wspólne
działania szkól z Ochoty i Ukrainy. Kolejne
wyjazdy edukacyjno-historyczne, wyjazdy,
do których wcześniej klasy bardzo mocno
się przygotowują – już w maju (m.in. prawie 60 osób z Ochoty będzie uczestniczyć
w „Dniach Miasta” w Iwano-Frankiwsku).
W trakcie czerwcowych uroczystości
upamiętniających postać ks. Jerzego Popiełuszki będziemy pomagać osobom z Ośrodka Salezjańskiego z Odessy. Następnie
w lipcu, X już Plener w Kamieńcu Podolskim z udziałem osób z Warszawy, Lwowa,
Iwano-Frankiwska i Gródka Podolskiego.
We wrześniu zaś, tradycyjne już, koncerty
zespołu „Lwowska Fala”, udział zespołu
z Kamieńca Podolskiego w konferencji kombatanckiej na Ochocie, wystawy
plastyczne i fotograficzne w placówkach
Ośrodka Kultury Ochoty i szkołach, artykuły w Kurierze Galicyjskim... Dalsza
przyszłość zaś zależy od wielu okoliczności, tak wielu, że aż trudno je tutaj wymieniać... Staramy się kontynuować to,
co warte utrzymania (np. we wrześniu,
mam nadzieję, że przedłużymy na lata
2010-2014 „Umowę o Współpracy dzielnicy Ochota z Iwano-Frankiwskiem”)
i być otwartym na nowe inicjatywy.
Dziękuję za rozmowę.
rozmawiała
Anna Napiontkówna

Kamieniec Podolski – bronił Cywilizacji Łacińskiej przed Wschodem. Dla mnie jest symbolem burzliwej historii naszego kraju i piękna różnorodności tradycji; harmonii
rozmaitości i trudu pogodzenia sprzeczności. Jest po prostu pięknem. Bardzo tajemniczym pięknem. Ruiną miasta. Przykładem miejsca, w którym nie da się budować przyszłości bez rozrachunku z przeszłością. Wreszcie – po prostu – absurdem.
Z jednej strony, ta historia, którą miasto oddycha, a z drugiej teraźniejszość – rzeczywistość mieszkających tam ludzi, którzy nie są potomkami wielkich panów ani biednych
Kozaków, są po prostu współczesnymi obywatelami Ukrainy.
Katarzyna, uczestniczka pleneru uczestniczka I i III pleneru, dziś studentka historii (tekst z 2003 r.)
***
Poznaliśmy grupę z Iwano-Frankiwska, która miała pojechać z nami do Kamieńca. Nieśmiałe młodsze dziewczynki szybko przemieszały się z grupą, ale najstarsza z nich –
Hala towarzyszyła mi prawie przez całe zwiedzanie miasta. Wraz z innymi dziewczynami z polskiej grupy rozmawiałyśmy z nią o szkole plastycznej, do której uczęszcza
– „Zraziłam się trochę do malowania. W szkole panie każą nam malować cały czas. To bez sensu, bo nie chcę tworzyć, kiedy nie mam natchnienia. Dlatego idę na ekonomię.”
– Ukraińskie dzieci uczą się dwanaście lat, ale idą do szkoły wcześniej niż w Polsce. Hala, która ma 16 lat, już za rok zacznie studia. Ona mówiła po ukraińsku, my po polsku,
ale rozumiałyśmy się bez problemu.
Magda, uczestniczka VII pleneru, dziś studentka historii sztuki (tekst z 2007 r.)
***
Z Witkiem Dzięciołowskim współpracujemy od ponad roku, staram się być mu pomocna na Ukrainie, a on mi w Warszawie. W styczniu br. byliśmy w Warszawie w ramach projektu mojego autorstwa pt. „Śladami legend warszawskich”, który jest częścią programu Ochoty, w maju zaś przyjmujemy grupę z Warszawy – „Śladami legend
karpackich”. Projekt „Współpraca ze Wschodem – Ochota dla Tradycji” ułatwia dzieciom z Ukrainy poznanie kraju dziadków, daje możliwość doskonalenia języka, pomaga
w przyswojeniu wiedzy z zakresu tradycji i kultury polskiej.
Dla naszych dzieci każdy wyjazd to wielkie przeżycie, zachwycają się wszystkim i chcą tam wracać: uczestnictwo w lekcjach z klasą równorzędną w Warszawie daje im
możliwość porównania umiejętności i wiedzy z polskimi uczniami, a lekcje polskiego i historii są dla nich szczególnie interesujące. Wyjazd do Polski to przysłowiowa „marchewka” – warto się uczyć w polskiej klasie. A trzeba pamiętać, że dla tych rodzin (polskich i ukraińskich) Polska to Europa, a co za tym idzie lepsze wykształcenie, lepszy
start w życiu. Dlatego nie dziwi fakt, że rodzice chcą, by dzieci skorzystały z takiej wymiany. Natomiast grupy polskie będąc w Stanisławowie są zdumione, że jest tu ładnie,
często na ulicy słychać język polski, a Ukraińcy są szczerzy, serdeczni i bardzo otwarci.
Cieszę się, że te spotkania obalają nieprawdziwe wyobrażenia i tworzą most, zbudowany z pozytywnych emocji. Zauważyłam bowiem, że podczas spotkań dzieci i młodzieży z różnych krajów, nawiązane są ponadczasowe przyjaźnie (np. podczas podobnej kilka lat temu wymiany rodziny tak się zaprzyjaźniły, że zostały krzyżowymi kumami,
a ostatnio – podczas pobytu grupy ukraińskiej w Warszawie – rodzice chłopca zaskoczeni byli jego odpowiedzialnością i zaangażowaniem w projekt). Taki projekt ma niewymierną wartość, zachęcam do podejmowania takich właśnie działań i zapraszam w imieniu własnym i dzieci do Stanisławowa.
Renata Kleczańska, nauczycielka z Nowej Rudy, delegowana przez MEN do pracy w Liceum nr 3 (szkoła polska) w Iwano-Frankiwsku (Stanisławów)
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Ochota
OD ZIARNA DO ŻARNA
Wydział Kultury dla Dzielnicy Ochota
m.st. Warszawy i Centrum Artystyczne
„Radomska 13” – filia Ośrodka Kultury
Ochoty serdecznie zapraszają mieszkańców naszej dzielnicy do udziału
w akcji edukacyjnej ukazującej cykl
wegetacyjny zboża – od siewu do zbiorów, od zbiorów do wyprodukowania
bochenka chleba. Akcja przypomina
o korzeniach cywilizacji, o tym ile trzeba
pracy, żeby powstał chleb.
Uczestnicy akcji podczas interaktywnych warsztatów poznają podstawowe gatunki zbóż, sposoby uprawy ziemi na wsi pod koniec XIX i na początku
XX w., zapoznają się z cyklem prac
polowych. Podejmą próbę młócenia
cepem, mielenia ziarna na żarnach.
Impreza zakończy się przykładowym
wypiekiem chleba.
10 kwietnia 2010 (sobota), godz. 10.00
Od ziarna do żarna
plac Narutowicza

WARSZTATY DLA RODZICÓW
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9, ul. Radomska 13/21 zaprasza
na warsztaty dla rodziców z zakresu
doradztwa zawodowego: „Czy jajko
musi być mądrzejsze od kury, czyli jak
pomóc swojemu dziecku właściwie wybrać szkołę ponadgimnazjalną”.
Cykl warsztatów obejmuje 3 spotkania.
Zaplanowane tematy:
–
–
–
–
–

drogi kształcenia po gimnazjum;
zawody przyszłości;
warszawski rynek pracy;
ważne adresy;
rankingi szkół – o czym mówią,
a o czym nie;
– na co zwrócić uwagę przy wyborze
szkoły ponadgimnazjalnej;
– jak rozmawiać ze swoim dzieckiem
o wyborze szkoły.
Warsztaty będą się odbywać w kwietniowe wtorki; 13.04, 20.04, 27.04
w godz. 18.00-20.00 na terenie naszej
Poradni. Poprowadzą je Beata Grzelak – doradca zawodowy i Anita Janeczek-Romanowska – psycholog. Zapisy
w sekretariacie Poradni (telefonicznie
lub osobiście) do końca marca.
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9
ul. Radomska 13/21
02-323 Warszawa
tel. 22 822 28 87, fax 22 822 07 51
sekretariat@poradnia9.waw.pl
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„Leniwy, niezdolny czy dyslektyk
– jak mu pomóc”
Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży Dyslektycznej zaprasza młodzież i rodziców,
pedagogów, psychologów oraz wszystkich zainteresowanych na konferencję
z cyklu „Leniwy, niezdolny czy dyslektyk – jak mu pomóc”, pt. „Pomóc znaczy zrozumieć, prawidłowo zdiagnozować oraz dobrać odpowiednią terapię”.
Program:
1. Przywitanie gości.
2. Zapoznanie z porządkiem konferencji.
3. Wykład na temat: „Jak radzić sobie ze stresem nie tylko przed odpowiedzią,
ale i w innych sytuacjach życiowych”.
4. Prezentacja alternatywnych form pracy z młodzieżą z trudnościami w nauce
wynikającymi z dysleksji.
5. Dyskusja.
Podczas konferencji młodzież zaprezentuje przykładowe zajęcia odbywające
się w Stowarzyszeniu. Osoby zainteresowane otrzymają zaświadczenie o udziale
w konferencji. Dla członków stowarzyszenia przewidziano nieodpłatny zestaw do
ćwiczeń ortograficznych, pozostałe zainteresowane osoby mogą nabyć ww. zestaw za zwrotem kosztów ksero.
9 kwietnia 2010 (piątek), godz. 16.30
„Pomóc znaczy zrozumieć, prawidłowo zdiagnozować
oraz dobrać odpowiednią terapię” – konferencja
Zespół Szkół nr 26, ul. Urbanistów 3, sala 123
Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. „Kolejówka” zaprasza w ramach obchodów 165. rocznicy uruchomienia pierwszego
odcinka Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w Światowy Dzień
Książki – 23 kwietnia (piątek) o godz. 13.00 na spotkanie autorskie
pt. „O kolejach pisanie” z udziałem Judyty Kurowskiej-Ciechańskiej,
Marka Moczulskiego i Andrzeja Paszke (członkowie Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei), które odbędzie się w bibliotece szkolnej,
ul. Szczęśliwicka 56. Spotkanie poprowadzi Maria Pilich. Zapraszamy.
więcej informacji: www.psmk.org.pl

ŚWIAT BEZ KLAPSA
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
oraz TPD OCHOTA zapraszają rodziców na warsztaty „Świat bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”, asygnowane programem „Dobry
Rodzic Dobry Start” Fundacji Dzieci Niczyje.
Warsztaty adresowane są do rodziców dzieci w wieku 0-6 lat, zainteresowanych wychowywaniem bez przemocy, lub/i przeżywających trudności
z panowaniem nad złością wobec swoich dzieci. Celem warsztatów jest:
– zrozumienie i doświadczenie przez rodziców, jak klapsy i inne przemocowe
metody wychowawcze wpływają na dziecko, dlaczego nie są efektywne
i dlaczego nie należy ich stosować;
– poznanie i nauczenie się metod lepszego radzenia sobie z emocjami
przeżywanymi w kontakcie z dzieckiem, zwłaszcza w sytuacjach trudnych;
– nauczenie się metod umożliwiających wychowywanie dzieci bez przemocy
w tym sposobów reagowania w typowych, trudnych sytuacjach zdarzających
się w kontakcie z dzieckiem;
– poznanie i przećwiczenie nowych, bardziej sprzyjających dziecku metod
i wzorców reagowania w typowych sytuacjach wychowawczych.
Warsztaty obejmują 6 spotkań, we wtorki w godzinach 17.00-19.00. Rozpoczynają
się we wtorek, 13 kwietnia 2010 o godz. 17.00, w świetlicy TPD przy ul. Częstochowskiej 11/15, wejście od pl. Baśniowego. Zapisy w świetlicy, tel. 22 822 97 83 w godz.
13.00-18.00 lub u prowadzących 722 166 074. Uczestnictwo jest nieodpłatne.

finansowanie
Miasto Stołeczne Warszawa
Dzielnica Ochota
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filie
EUROPEJSKI
DZIEŃ SĄSIADA
– SĄSIEDZI ŁĄCZCIE SIĘ!

WIOSENNE FILCOWANIE
W kwietniu w ramach zajęć „W babskim kręgu” odbędą się warsztaty filcowania w technice na sucho. Będziemy wykonywać barwne i fantazyjne naszyjniki idealne na wiosenną aurę. Zajęcia są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy.
wtorki 18.00-19.30
Klub Osiedlowy SURMA, ul. Białobrzeska 17
tel. 22 823 04 32, e-mail: artcoco@wp.pl

Od kilku lat w wielu miastach w Europie
obchodzony jest Europejski Dzień Sąsiada.
Inicjatywa powstała we Francji, a jej celem
jest podzielenie się posiłkiem i wspólne spędzenie czasu z sąsiadami. Impreza ta jest
wyrazem sprzeciwu wobec anonimowości
i obojętności, panującej na osiedlach dużych miast.
W tym roku po raz kolejny będziemy świętować Europejski Dzień Sąsiada z inicjatywy Forum Kultury Ochoty i pod patronatem Rady i Zarządu Dzielnicy Ochoty przy
współudziale Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej.
Sąsiedzi z innych dzielnic zainspirowani
ochockimi doświadczeniami włączyli się
w wydarzenia sąsiedzkie. Już ruszają Śródmieście i Mokotów, przygotowuje się Praga.
W tym roku z sąsiadami będziemy integrować się w piątek, 28 maja. Dlatego już
teraz, 8 kwietnia 2010 (czwartek) o godz.
18.00 zapraszamy mieszkańców ulicy Białobrzeskiej 17, 19, 21, 23 na spotkanie organizacyjne w Klubie Osiedlowym SURMA
ul. Białobrzeska 17, na którym będziemy
mogli się poznać i podzielić pomysłami na
przebieg tegorocznego Święta Sąsiadów.
Serdecznie zapraszamy!
Agnieszka Jaskulska
Klub Osiedlowy SURMA
Hanna Wasilewska
Wypożyczalnia Książek nr 33
8 kwietnia 2010 (czwartek), godz. 18.00
Europejski Dzień Sąsiada
– spotkanie organizacyjne
Klub Osiedlowy SURMA, ul. Białobrzeska 17
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ROŚLINY I ZWIERZĘTA HAL I TURNI:
DLACZEGO ŚWISTAK GWIŻDŻE?
Tatry są miejscem, gdzie na niewielkiej powierzchni można zaobserwować różne piętra
roślinne. Strefowy układ roślinności wynika z różnic między zmieniającymi się warunkami
siedliskowymi (głównie klimatycznymi) wraz ze wzrostem wysokości. Rok temu, podczas
„Posiad” mówiliśmy o tatrzańskich lasach, tym razem uwagę skupimy na tym, co leży
powyżej granicy występowania drzew – w strefie hal i turni. Piętro alpejskie (piętro hal)
zajmuje przestrzeń między 1800 a 2200 (2300) m n.p.m., powyżej rozciąga się piętro subniwalne, czyli turniowe. Zajmuje ono najwyższą strefę roślinności w granitowych Tatrach
Wysokich i w całym łuku Karpat jedynie tutaj jest w pełni wykształcone.
Ze względu na niekorzystne warunki do życia, roślin i zwierząt na tej wysokości nie ma
zbyt wiele, ale te, które tam występują są niecodzienne. Blisko 200 gatunków roślin
i wielu zwierząt poza halami i turniami nie spotkamy nigdzie indziej w Polsce. Fauna
strefy hal i turni wykształciła mechanizmy i właściwości, umożliwiające im przebywanie
w środowisku, w którym zima trwa przez prawie 8 miesięcy. Dla roślin, tym co w największym stopniu kształtuje ich życie, są silne wiatry powodujące przesuszanie płytkiej gleby,
dlatego wyposażone są w cały arsenał środków i strategii, które mają je chronić.
Najbardziej charakterystycznymi zwierzętami, które przez cały rok przebywają w strefie wysokogórskiej są kozice i świstaki. Od
tysiącleci gatunki te dzielą ze sobą wspólnie przestrzeń, niemniej posiadają odmienne sposoby na życie. Świstaki, którym poświęcę najwięcej uwagi podczas naszych posiad, aktywne są jedynie od kwietnia do pierwszych dni października. Podczas zimy
pogrążone są w głębokim śnie, przez co mrozy i lawiny są im niestraszne... Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, w jaki sposób rośliny i zwierzęta radzą sobie z przeciwnościami losu w trudnych warunkach klimatu wysokogórskiego, zapraszam na spotkanie.
Tomasz Skrzydłowski
PS Podczas kwietniowych posiad odbędzie się także wielki kiermasz książek, zorganizowany przez Tatrzański Park Narodowy. Zainteresowani będą mogli nabyć książki poświęcone tematyce przyrodniczej i podhalańskiej.
Więcej informacji: www.poznajtatry.pl.
Tomasz Skrzydłowski – absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Od 2003 r. pracuje w Pracowni Badań i Monitoringu Tatrzańskiego Parku
Narodowego. Interesuje się ekologią i chętnie podróżuje po świecie.

24 kwietnia 2010 (sobota), godz. 17.00
Zwierzęta hal i turni: dlaczego świstak gwiżdże?
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
tel. 22 823 37 56, www.radomska13.art.pl
wstęp wolny

PODZIĘKOWANIA

PYTANIE KONKURSOWE:

Serdecznie dziękujemy naszym podhalańskim Partnerom:
Urzędowi Miasta Zakopane, Gminom Poronin i Bukowina
Tatrzańska, Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu, Karczmie „Szymkówka” z Głodówki i „Willi Modrzewiowy Dwór”
z Murzasichla. Dziękujemy również naszemu ambasadorowi
na Podhale p. Jerzemu Z. Kosiuczence za relacje i zdjęcia
z Posiad oraz p. Wojciechowi Duczmalowi za sporządzenie
dokumentacji fotograficznej.

Jaka jest temperatura ciała świstaka
w czasie hibernacji, podczas snu zimowego?
Na odpowiedź czekamy 20 kwietnia w godz. 15.00-15.15
pod numerem tel. 22 668 70 38. Dla osób, które podadzą poprawną odpowiedź czekają dwie książki ufundowane przez TPN „Na co gwiżdżą? Czyli prawie wszystko
o świstakach” Tomasza Zwijacza Kozicy.

WIECZORY BARDÓW
6 marca (sobota) w sali widowiskowej Ośrodka Kultury Ochoty przy ul. Grójeckiej 75, odbył się kolejny
koncert z cyklu „Wieczory Bardów”. Wystąpił, cieszący się niesłabnącą popularnością, zespół Czerwony Tulipan w składzie: Stefan Brzozowski, Ewa Cichocka, Krystyna Świątecka, Andrzej Czamara
i Andrzej Dondalski. 25-letnia twórczość zespołu obejmuje „piosenki uczucia”, poetyckie i kabaretowe, zawsze literackie, nazywane przez niektórych „piosenkami artystycznymi” i cenione przez nawet najbardziej
wyrafinowaną publiczność.
Z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia zespół przygotował specjalny program zatytułowany „To twoje oczy”,
składający się m.in. z piosenek Marka Grechuty, Czesława Niemena, Agnieszki Osieckiej czy piosenek
do słów Wojtka Bellona, Artura Andrusa, Jerzego Ignaciuka, Agaty Gregorczyk, z muzyką lidera zespołu
Stefana Brzozowskiego oraz starych i nowych autorskich piosenek Czerwonego Tulipana. Program ten
publiczność przyjęła entuzjastycznie, a niekończące się brawa „zmusiły” zespół do bisów.
Tym jubileuszowym koncertem Ośrodek Kultury Ochoty zainaugurował działalność artystyczną w swoich wyremontowanych
salach. Gośćmi honorowymi byli m.in. z-ca burmistrza p. Krzysztof Kruk, koordynator w Wydziale Kultury p. Helena Gąsiorowska,
naczelnik Wydziału Oświaty p. Elżbieta Podkońska.
Ewa Kessler
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Radomska 13”

”
BIG BEN
Centrum Artystyczne „Radomska 13” zachęca uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych
do udziału w Warszawskim Konkursie Języka Angielskiego „BIG
BEN”. Hasło przewodnie X edycji
brzmi „Four seasons of the year
– autumn”.
Kategorie konkursowe:
– prezentacje sceniczne,
recytatorskie i wokalne,
– mała forma literacka.
Zgłoszenia oraz prace literackie prosimy przesyłać do 14 maja 2010. Eliminacje
odbędą się w dniach 24-25 maja 2010. Uroczysty finał 12 czerwca.
Karty zgłoszeniowe oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej placówki:
www.radomska13.art.pl
szczegółowe informacje: tel. 22 823 37 56

SCENA RADOMSKA
W każdy czwartek od 15 kwietnia do 17 czerwca o godz. 11.00 zapraszamy
dzieci w wieku od 3 do 10 lat na poranki teatralne w Centrum Artystycznym
„Radomska 13” przy ulicy Radomskiej 13/21.

REPERTUAR – KWIECIEŃ:
15 kwietnia, godz. 11.00 – „Smok Wawelski”
Przedstawienie edukacyjno-ekologiczne, oparte na prostym rymowanym
tekście i wpadających w ucho piosenkach. Dekoracja budowana na
oczach widza, szybkie zwroty akcji, niekonwencjonalne lalki, gra aktorska
oparta na klasycznej klaunadzie i częste interakcje zapewniają widzom
świetną zabawę i zdrowy śmiech.
czas trwania przedstawienia: 45 min.

22 kwietnia, godz. 11.00 – „Orzeszek – Chłopiec z Leszczyny”
O tym, jak mieszkańcy lasu uratowali swój dom przed kłusownikiem. Wartka
akcja, zabawne sytuacje, piosenki z lekką nutą ludową – służą zwróceniu
uwagi młodych widzów na to, jak ważne jest środowisko naturalne i jak
wiele niebezpieczeństw czyha na przyrodę, która nas otacza.
czas trwania przedstawienia: 45 min.

29 kwietnia, godz. 11.00 – „Wyprawa dr Dolittle”
Znany wszystkim doktor zwierząt po raz kolejny ratuje życie. Tym razem wyrusza w podróż na ratunek małpom. Natrafia na wiele przeciwieństw: burza
morska, spotkanie z piratem i rekinem, które jednak nie przeszkadzają mu
w dotarciu do celu i wypełnieniu misji. Przedstawienie uczy, że możemy pokonać wszelkie przeciwności losu, jeśli nam na czymś bardzo zależy. Spektakl parawanowy, lalki typu kukła.
czas trwania przedstawienia: 45 min.
Bilety w cenie 15 zł do nabycia w dni powszednie
w sekretariacie Centrum Artystycznego „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21 w godz. 10.00-18.00.
Opiekun grupy powyżej 10 dzieci bilet gratis.
Prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc.
organizatorzy:
Stowarzyszenie Scena 96 i Centrum Artystyczne „Radomska 13” – filia OKO
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II WIELKI KONKURS WIEDZY
O OCHOCIE
„MATURA OCHOCKA”
Wielbicieli naszej dzielnicy zapraszam do
udziału w tej zabawie. Wierni czytelnicy
„Ochotnika” i stali bywalcy „Ochockich
Spotkań Historycznych” będą mieli ułatwione zadanie, ale każdy może sprawdzić
swoją wiedzę. Będzie to pisemny egzamin
w formie testu. Gwarantujemy prawdziwą
egzaminacyjną atmosferę, pamiątkowe
dyplomy dla wszystkich uczestników, a dla
najlepszych cenne nagrody. Sponsorem
jest m.in. Biuro PTTK „Trakt”.
„Matura Ochocka” odbędzie się 12 czerwca, a uroczysty finał przewidziany jest
23 czerwca podczas festynu sobótkowego na Szczęśliwcach.
Zapisy: Centrum Artystyczne „Radomska 13”, tel. 22 823 37 56, e-mail: radom
ska13@oko.com.pl. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny w placówce.
koordynator projektu:
Gabriela Gab

PODRÓŻ W KRAINĘ...
Aloes od wieków znany jest zielarzom
ze względu na właściwości lecznicze.
Starożytni Egipcjanie nazwali go „rośliną
nieśmiertelności”, a badania medyczne ostatnich dziesięcioleci potwierdziły
jego lecznicze właściwości. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na herbatę z kwiatem aloesu i prezentację produktów firmy FOREVER, która odbędzie
się w sali klubowej Centrum Artystycznego „Radomska 13”.
13 kwietnia 2010 (wtorek), godz. 18.30
Podróż w krainę aloesu
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
wstęp wolny

POCZTÓWKA ZE ŚWIATA
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Pocztówka ze świata – wyprawa
w dziedzinę sztuki i obyczajów”. Z Wojciechem Krysińskim wyruszymy w podróż do
polskiej wsi Pojana Mikuli położonej w malowniczej dolinie na rumuńskiej Bukowinie.
W programie: projekcja filmu, opowieści
o tradycji i zwyczajach, występ zespołu Wichowianki z Wichowa, prezentacja fragmentu stałej wystawy monograficznej pt. „Bukowina – dziedzictwo
kulturowe” z Muzeum Etnograficznego
w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli, pokaz gotowania mamałygi oraz degustacja potraw z regionu.
16 kwietnia 2010 (piątek), godz. 18.15
Rumunia: Pojana Mikuli
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
wstęp wolny
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Szkiełko i oko
Od redakcji: „Ochotnik” użyczył swoich łam młodym interesującym entuzjastom słowa. Od tego numeru „Szkiełko i oko” zagoszczą na stałe na stronie 14.
Życzymy Czytelnikom miłych chwil z twórczością „grupy szalonych, nietuzinkowych, młodych ludzi” – jak siebie określają.

SZKIEŁKO I OKO
Kim jesteśmy?
Jesteśmy grupą szalonych, nietuzinkowych, młodych ludzi. Ludzi mających pewne zadanie do wykonania. Tym zadaniem jest tworzenie
nowych, oryginalnych i nie spotykanych nigdzie indziej audycji radiowych. Dodajmy, literackich audycji. Naszym celem jest dotarcie
do jak największej liczby odbiorców i dostarczenie im potoku przyjemności i wiedzy. Jak każda grupa mamy przewodnika. Jest nim
pisarz i poeta, a zarazem autor wielu słuchowisk radiowych, Marek
Ławrynowicz. W skład naszego zespołu wchodzą: Agnieszka Bryndza-Stabro, Agnieszka Goszczycka, Sylwia Iwanek, Justyna Mazur,
Karolina Onufrowicz, Marlena Prażmowska, Anna Sobieska i Michał
Dąbrowski. Cała grupa powstała dzięki pomysłowi Ośrodka Kultury
Ochoty, który objął nas swoim patronatem.
„Szkiełko i Oko” dokłada wszelkich starań, by zadziwić, poruszyć oraz zaspokoić spragnionych literatury słuchaczy. W naszych
audycjach odnajdą Państwo ciekawe rozmowy z ludźmi związanymi z prozą i poezją, wywiady, wiadomości ze świata literatury,
wiersze czytane przez aktorów, recenzje książek i wiele innych zagadnień, które z pewnością przyniosą dużo istotnych informacji
i rozrywki. Jako że jesteśmy dosyć młodym projektem, nasze audycje mogą pojawiać się w nieregularnych odstępach czasowych, co nie utrudnia współpracy z odbiorcą, a motywuje do dalszego, bardziej owocnego działania. Zatem, zapraszamy
wszystkich Państwa do odkrywania razem z nami różnych zakątków krainy literatury.
Karolina Onufrowicz
fragmenty
Jeden liść. Drugi liść. Liści kiść. Przyszła
jesień. Patrzę pod nogi – zawsze chodzić uważnie – i nic poza gnijącymi trupami z żyłkowatych ciałek. Życie liśćmi
usłane. Usłane, wysłane... Przesrane.
Ja-nieja-ona. Pomyliła drogę. Nie tędy.
Właściwie czemu chodzić tam-tędy,
a nie pójść by tu-tędy, skoro przecież
jest już na innej drodze? Przechodnia.
Przechodzi przechodzień. Przechodnią. Przechodzień czyli ona. Bo ona lubi
chodzić. Zawsze lubiła, to idzie. Tu nie
ma autobusów i dobrze. Gdyby były,
to cały naród stolicy mijałby ją teraz
z pogardą patrząc na tę, która nogom
własnym rozkazała iść, a mogły przecież jechać w cieple klimatyzacji miejskiej. Zupełnie jakby ją od nóg własnych
jej oddzielali. Patrzą i „ha!” myślą. „Jak
śmiesznie ta głowa wstrętna odskakuje
w rytmie uciśnionych nóżek, ha! dobrze
jej tak. Jak się powytrząsa to zmądrzeje
może – co też pewnym nie jest, bo te
włosy to główkę zdziczałą i w zdziczeniu
zatwardziałą demaskują – i zbierze swoje nogi do pupy i usiądzie obok prawej
albo lewej części mnie.” A na Przechodniej nic z tego. Tu chodzenie dozwolone.
Tu trzeba inaczej. Tu dobrze się czuje. Bo
ona tak ma. Zawsze inaczej. Zawsze,
awruk, na odwrót. Na Przechodniej, na
Wspólnej, na Całej, Niecałej, na wszystkich innych ścieżkach bytowania.
Justyna Mazur
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Boska komedia Odiji
(recenzja)
„Kronika umarłych” Odiji jest historią szaleństwa. Szaleństwo jest głównym bohaterem, przyczyną i skutkiem.
Bohaterowie błąkają się w labiryncie
obłędu szukając równowagi pomiędzy
rzeczywistością a urojeniem. Pewnym
jest, że jedno z tych dwóch musi zwyciężyć. I to co pozostaje, to albo pogodzić się z jedyną znaną rzeczywistością ulegając jednocześnie sielskiemu
urokowi hipokryzji, sprzątając własne
lęki pod piwniczy dywanik, albo zatracić się w nich. Ale ostrożnie! Bo może
okazać się, że w głowie są miejsca,
z których nie ma powrotu.
Książka zainspirowana filmem staje się
ciekawa sama w sobie przez to, że role
odwracają się. To film jest motywem
przewodnim. Film będący próbą rozgrzeszenia przeszłości. Próbą pojednania się z przeszłością, zrozumienia jej,
wyciągnięcia wniosków. Wraz z bohaterami filmu spacerujemy ulicami Kostynia, przeżywając ich upadki i uniesienia. Poznajemy ich, może nawet
próbujemy zrozumieć. Odija z pełną
świadomością, może nawet z premedytacją miesza żywych (Agatę i Konrada) z umarłymi (Hohendorffami) dając czytelnikowi moc współodczuwania, zacierając granicę pomiędzy tym
co trwa, a tym co już minęło. Dojrzała
książka dojrzałego autora pokolenia,
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które rodzi się zarażone i obciążone
cierpieniem.
Jest to również historia przemijania nieuchronnie zbliżającego nas do śmierci.
Czas i morze będą zawsze, a my i tak
niechybnie skończymy jako „potężny
posiłek w tłustym kałdunie” morza. Jesteśmy więc planktonem osiadającym
na samym dnie poza zasięgiem ludzkiej
wyobraźni, poza zasięgiem ludzkiego
umysłu. Rodzimy się i umieramy. „Ubywa nas z każdym oddechem”. Z każdym tchnieniem jesteśmy bliżej tego, co
jedynie pewne i nieuniknione. Śmierć
otacza nas, opływa jak morze, jest nieodgadniona i przerażająca, a jednak
zmierzamy ku niej. Jak mucha w pajęczynie nie jesteśmy w stanie wyrwać się
z pułapki. Już z pierwszym oddechem
z pierwszą chwilą jesteśmy przegrani.
Prawdziwa „komedia” (bo taki miał
być pierwotny tytuł „Kroniki umarłych”),
w której śmierć i szaleństwo wirują
w obłąkańczym tangu, wyrywając sobie ludzkiego ducha i rozszarpując go
na kawałki. I jak to w tangu, ostatecznie
to miłość ma moc zbawienia lub potępienia, jeśli się ją odnajdzie i nie utraci,
i nie zatraci się w niej… A może jest to
tylko kolejne urojenie…
Marlena Prażmowska
Redakcja: Michał Dąbrowski, Agnieszka
Goszczycka, Karolina Onufrowicz

Ochota

Słodki ciężar – czyli radości
i wyzwania, gdy pojawiają się dzieci
(cz. 2)
rozmawiają: Beata Chrzanowska-Pietraszuk i Anna Salwa-Ostrowska,
psycholożki z poradni „Uniwersytet dla Rodziców”
Anna Salwa-Ostrowska: Podtrzymywanie i rozwijanie wzajemnej więzi
i kontaktu pary, rozwijanie się w rolach
małżonków, a nie „tylko” rodziców jest
rzeczywiście ogromnie ważne. Moim
zdaniem jednak, aby więź mogła się rozwijać, potrzebne jest świadome, solidarne
przyjęcie na siebie przez OBOJE rodziców
wysiłku związanego z wychowaniem.
Beata Chrzanowska-Pietraszuk: Rodzicielstwo to pięknie wzmacniające więź
małżeńską zadanie – pod warunkiem, że
oboje rodzice biorą w nim udział. Przyjemność obcowania z dzieckiem, obserwowania jego rozwoju, jego miłości do rodziców,
efektów, jakie przynoszą podejmowane
wysiłki wychowawcze i opiekuńcze, bardzo łączy tych rodziców, którzy razem
dzieci wychowują, razem poświęcają im
czas i energię. Poza tym rodzice tacy dają
dziecku nieocenione bogactwo – wzór
dobrze funkcjonującej rodziny, wzór ojca
i matki, aktywnie zajmujących się swoimi
dziećmi, kochających, troszczących się
o nie, wzór męża i żony wspólnie podejmujących trudy życiowe, wspierających
się wzajemnie, umiejących się porozumieć,
nawet w trudnych sytuacjach. Dzieci mając
taki wzór, otrzymują kryteria wyboru partnerów oraz wzorce zachowań małżeńskich
i rodzicielskich, które dają im duże szanse
na założenie w przyszłości własnych szczęśliwych rodzin.
Z kolei odsunięcie się jednego z rodziców od wychowania lub odsuniecie
go przez drugiego rodzica czy rodzinę
(babcie, dziadków), niesie fatalne konsekwencje. W naszej kulturze mamy niestety często do czynienia ze zjawiskiem ojca
nie biorącego udziału w wychowaniu. Są
to ojcowie, którzy albo sami wycofują się
z opieki i wychowania dzieci, albo są aktywnie odsuwani, niekiedy przez własną
żonę, czasem przez inne osoby z rodziny.
Takie odsunięcie ojca, powoduje ograniczenie szansy nawiązania z dzieckiem
więzi i przekazania mu prawidłowego
wzoru funkcjonowania mężczyzny w rodzinie. Poza tym, jeśli ojciec sam odsunął
się od wychowania, jego żona jest na niego zła i rozżalona, czuje się opuszczona

i oszukana. Daje temu wyraz w kłótniach
i narzekaniach, co często skłania go do
jeszcze większego wycofania się, a ją
z kolei do jeszcze większej złości i żalu.
Z kolei ojciec „wypchnięty” z wychowania dziecka np. kąśliwymi uwagami na
temat jego braku umiejętności w tym zakresie, czuje się niepotrzebny, niekiedy
nawet zazdrosny o dziecko, któremu żona
poświęca całą uwagę. Jest zły i rozżalony,
więc nawet jeśli ona w końcu zaprasza go
do udziału w wychowaniu – on odsuwa
się, częściowo dlatego, że nie wie, co robić, częściowo niejako w rewanżu wobec
niej. Przy takim nagromadzeniu wzajemnych żalów i pretensji trudno o dobry
kontakt między małżonkami. Często zaczynają się oni od siebie odsuwać, szukać pociechy na zewnątrz, w rodzinach,
z których pochodzą, u przyjaciół, a czasem także nawiązywać romanse realne
bądź „wirtualne”. Nieraz dochodzi nawet
do rozpadu małżeństwa.
Jest jeszcze jedna istotna sprawa w okresie pojawienia się dzieci – ułożenie sobie
relacji z rodzinami pochodzenia. Z jednej
strony, jest to okres, kiedy młodzi zbliżają
się do swoich rodziców czy krewnych, bo
potrzebują rady i pomocy w zawiłościach
opieki nad dziećmi. Jest to proces jak najbardziej zdrowy i naturalny. Szczęśliwe
dzieci i ich rodzice, którzy mają dobrych,
chętnych do pomocy dziadków. Z drugiej
strony pojawia się jednak często problem
– kto (rodzice czy dziadkowie) decyduje
o wychowaniu dziecka. Moim zdaniem rodzice nie powinni (z ulgą lub pod przymusem) oddawać swego rodzicielstwa własnym rodzicom. To oni są rodzicami (choć
młodymi i niedoświadczonymi), to oni
podejmują decyzje w sprawach dziecka, to
oni mają je wychowywać i to z nimi dziecko powinno mieszkać. Babcie i dziadkowie
mogą (jeśli chcą) pomóc. Ale tylko pomóc.
Nie decydować za młodych rodziców, ani
nie przejmować za nich odpowiedzialności
za trud wychowania, nie zabierać dziecka
do siebie, „bo młodzi je zmarnują” itd. Nie
mówimy to o ekstremalnych przypadkach,
gdy młodzi rodzice są ciężko chorzy, uzależnieni czy skrajnie nieodpowiedzialni.
Jednak poza tym ekstremum, wychowa-
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niem dziecka powinni się zajmować rodzice. Dziadkowie pełnią rolę pomocniczą, ale nie decydującą. Czasem ochrona
swojego prawa do wychowania własnych
dzieci wymaga sporej rewolucji w dotychczasowych przyzwyczajeniach rodziców
i teściów. Dobrze, aby przeprowadzając
te zmiany młodzi byli solidarni wobec
siebie, a zarazem, jak najbardziej łagodni
i życzliwi wobec rodziców i teściów (mimo
koniecznej stanowczości i zdecydowania
w niektórych sprawach). Dla nich niekiedy samostanowienie ich dzieci, to też jest
nowość, do której się muszą przyzwyczaić, a ich czasem nadmierna ingerencja jest
najczęściej spowodowana troską, miłością,
chęcią, żeby życie dzieci i wnuków było jak
najlepsze i jak najbezpieczniejsze.
Mam wrażenie, że dotknęliśmy tu
tylko kilku ważnych wyzwań i zadań,
jakie niesie ze sobą etap rozwoju rodziny, w którym pojawiają się dzieci.
W każdym razie rodzina, która szczęśliwie poradzi sobie ze zmianami, jakie przyniosło pojawienie się dziecka
i opieka nad nim, staje przed kolejnym wyzwaniem w postaci kontaktu
z instytucjami edukacyjnymi. Ale to temat na następną rozmowę.

SPPP „Uniwersytet dla Rodziców”
ul. Raszyńska 8/10
tel. 22 822 24 46, 22 822 71 68
www.sppp-udr.org
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SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
10 kwietnia 2010 (sobota) o godz. 19.30 w kościele Zwiastowania Pańskiego ul. Gorlicka 5/7 (Rakowiec) Ośrodek Kultury Ochoty zaprasza na koncert poświęcony pamięci
Papieża Jana Pawła II pt. „Będę śpiewać na wieki” w wykonaniu zespołu muzyki sakralnej
„Lumen”.
Zespół Muzyki Sakralnej „Lumen” został założony na początku 2003 roku przez kompozytora, aranżera, dyrygenta Zbigniewa Małkowicza absolwenta AM w Warszawie.
Współpracuje z wybitnymi polskimi wokalistami. Wykonuje zarówno koncerty kameralne,
w składzie kilkuosobowym, jak i wielkie z udziałem chórów i orkiestr symfonicznych. Muzykę „Lumenu” trudno jest zaszufladkować i jednoznacznie określić. Znajdują się w niej
wpływy różnych stylów, kultur, epok.
W programie koncertu usłyszymy pieśni z pop-oratorium „Miłosierdzie Boże” oraz „Psalmów Dawida”. Wybrane utwory są różnorodne, melodycznie reprezentujące różne strony
świata, przez co oddają fakt, że każdy z nas potrzebuje Bożego Miłosierdzia. Kompozycje, które usłyszymy w programie to porywająca modlitwa kierowana do Boga, składana jednocześnie w hołdzie największemu Polakowi Janowi Pawłowi II.

fot. ICHTHIS, źródło: www.sorsoft.pl

10 kwietnia 2010 (sobota), godz. 19.30
„Będę śpiewać na wieki” – koncert zespołu muzyki sakralnej „Lumen”
Kościół Zwiastowania Pańskiego, ul. Gorlicka 5/7
wstęp wolny

KABARETOWA SCENA OKO
W kwietniu na kabaretowej scenie Ośrodka wystąpi kabaret Świerszczychrząszcz w składzie: Marcin Wąsowski i Michał Łysiak. Świerszczychrząszcz pochodzi ze Szczebrzeszyna
i mimo iż na polskiej scenie kabaretowej jest od niedawna, ma już na swoim koncie bardzo wiele znaczących nagród.
W swoich programach z wielkim powodzeniem łączy słowo, ruch, muzykę i śpiew z całkiem ekscentrycznym poczuciem humoru. Przedstawiają różnorakie osiągnięcia ludzkiej
cywilizacji, codzienne życie czy też „sprawy bieżące”. To show na pograniczu kabaretu
i pantomimy, bogato czerpiący z międzynarodowych tradycji burleski i slapsticku.
fot. źródło: www.pythonalia.pl

24 kwietnia 2010 (sobota), godz. 19.00
„Kabaretowa Scena OKO” – Kabaret Świerszczychrząszcz
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
cena biletów: 20 zł; sprzedaż: kasa OKO, ul. Grójecka 75
rezerwacja: tel. 22 822 48 70, 22 822 74 37

KUBA SIENKIEWICZ W KLUBOKAWIARNI MAM OCHOTĘ
24 kwietnia 2010 o godz. 20.00 w klubokawiarni Mam Ochotę wystąpi Kuba Sienkiewicz. Piosenkarz, autor, muzyk amator najbardziej jest znany z zespołu Elektryczne Gitary, z którym stale nagrywa płyty i koncertuje. Poza tym współpracuje z innymi wykonawcami i scenami, m.in.: Orkiestra Na Zdrowie, Teatrzyk Jacka Kleyffa, zespół reggae Niepodległość Trójkątów Andrzeja Zeńczewskiego, grupa skifflowa Zacier Mirosława Jędrasa, Scena Kabaretowa Marka Majewskiego, scena kabaretowo-muzyczna
Śmietanka Łowicka, inicjatywa estradowa Bardowie ZAKR-u, Ogólnopolski Przegląd Piosenki Autorskiej. Układa piosenki i muzykę
ilustracyjną do filmów i seriali telewizyjnych. Najbardziej lubi samodzielne nagrywanie w domu techniką wielośladową. Ostatnia
wydana płyta to „Antena” z zespołem Elektryczne Gitary. Obecnie przygotowuje piosenki rocznicowe na zamówienie Narodowego Centrum Kultury. W ramach tej współpracy dotychczas nagrane zostały utwory: „Dwudziestolatka” (na 20. rocznicę końca
PRL), „Był NZS” (z okazji 30-lecia rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów) i ballada historyczna „Ucieczka 5:55”. Występy
w domach kultury traktuje jako niezbędną część działalności estradowej. Skończył 48 lat, na stałe jest zatrudniony w Warszawskim
Uniwersytecie Medycznym, ale też pracuje jako lekarz neurolog.
24 kwietnia 2010 (sobota), godz. 20.00
Kuba Sienkiewicz – koncert
klubokawiarnia „Mam Ochotę”, ul. Grójecka 75
bilety: 10 zł (ulgowy), 15 zł (normalny)

XVI MAZOWIECKI PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH
GRUP TETARALNYCH „MINIMAKS”
Tegoroczny „Minimaks” odbędzie się w dniach 15-18 kwietnia gościnnie w Domu Kultury Rakowiec, przy
ul. Wiślickiej 8. Przed nami czterodniowy maraton teatralny, podczas którego obejrzymy kilkadziesiąt prezentacji
scenicznych w wykonaniu dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych z warszawskich szkół oraz mazowieckich ośrodków kultury.
W jury przeglądu, jak zawsze zasiądą profesjonaliści, przedstawiciele warszawskich teatrów, którzy będą nie tylko
oceniać spektakle, lecz również poświęcą czas na rozmowę z twórcami dzieląc się swoimi uwagami i doświadczeniem zawodowym.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby obejrzeć przedstawienia. Na wszystkie spektakle wstęp wolny. Więcej
informacji na stronie www.radomska13.art.pl.
Dorota Latos

