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Nie myślałem, że o Ryszardzie Kapuścińskim będę pisał w czasie przeszłym.
Jeszcze tak nie dawno rozmawialiśmy
o dziennikarzach i ﬁlozofach mieszkających na Kolonii Staszica, tych z Langiewicza, Filtrowej czy Prezydenckiej.
Kiedy w połowie lat osiemdziesiątych
zamieszkał na rogu Prokuratorskiej i
Langiewicza otaczała go już sława, ale
potem była to swoistego rodzaju euforia – czterdzieści nagród, sześć doktoratów honoris causa. Robiło to wrażenie,
lecz On był ciągle taki sam. Było więc
zaszczytem mieć za sąsiada pisarza, o
którym napisano więcej książek niż on
sam opublikował (doktoraty i magisteria też już pisano); dziennikarza, o którym
pisano częściej, niż ja mogłem Go spotkać, a do tego okrzyczanego (i słusznie) „Pisarzem Wieku”. Salmon Rushdie
w przedmowie do brytyjskiego wydania
książki „Jeszcze jeden dzień życia” napisał o naszym globtroterze: „Jeden Kapuściński wart jest tysiąca skamlących
i fantazjujących gryzipiórków”. W USA
jego „Cesarza” zaliczono do 150 najwybitniejszych książek XX wieku, a napisał
ich dwadzieścia cztery. Gdy spojrzy się
na daty wydania jego publikacji to nie
ulega żadnej wątpliwości, że przy Prokuratorskiej napisał połowę z nich.

Reporter, poeta
– sąsiad najmilszy

Dom na Starej Ochocie, w którym mieszkał Ryszard Kapuściński

Często podkreśla się to, że lubił ludzi,
interesowali go, był im życzliwy. Znam
wiele takich przykładów. Kiedy otrzymał Nagrodę Goethego, w jej ramach
mógł przyznać roczne stypendium –
wybrał Agnieszkę Krzemińską, młodego
egiptologa. Również gdy dobrze zapo-

Domki fińskie na ulicy Leszowej
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wiadający się wiolonczelista wyjeżdżał
do USA, Kapuściński wraz ze swoją żoną,
zapłacili za przelot jego instrumentu.
Tak los dziwnie się plecie, że gros
mieszkańców Kolonii Staszica w przedwojennej Polsce pochodziło z Kresów.
Nasz bohater rodził się w Pińsku i po
wieloletniej tułaczce wylądował wraz
z matką i siostrą w trzeciej kolonii domków ﬁńskich na ulicy Leszowej. Według
słów samego Kapuścińskiego (rozmowa w październiku 2006 r.), mieszkał w
jednym z dwóch jeszcze nie zburzonych
domków. Kiedyś, gdy powstanie drugi
magazynowiec Biblioteki Narodowej i
uliczka zmieni swój charakter może by
tak ją nazwać jego imieniem?
W 1996 roku miała miejsce wystawa
fotograﬁczna, na której pisarz przedstawił sfotografowane przez siebie furtki,
właśnie z ulicy Leszowej, Fińskiej i Czubatki na Polu Mokotowskim. Wszystkie
furtki na zdjęciach były pozamykane,
czy miały symbolizować wejścia do tajemniczych ogrodów?
Nie podejmuję się Go opisać, kiedy
On sam o sobie tak pisze:
Odszedłem tak daleko od siebie
że już nie umiem nic powiedzieć
na swój temat (...)
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Karnawał z Morfeuszem
Jest taki rysunek Mrożka (uwielbiam rysunki Mrożka!), na którym facet leży na plecach, trzyma ręce pod głową i myśli: „Jak
wstanę, to się położę...”. Ta sytuacja przypomina mi zaskakującą uwagę bohaterki książki Magdaleny Samozwaniec: „mogłabym tak spać, spać aż do przebudzenia”. Pisząc te słowa
ledwo powstrzymuję senność, bo tak oto – niezwykle onirycznie
– przedstawia się po prostu zimowa rzeczywistość. Moja Mama,
na przykład, zamienia się w senną pytię na długo zanim pierwszy śnieg spadnie w okolicach Zakopanego. Ze śniegiem jest,
co prawda, ładniej, czyściej i ciszej, ale przez to przyjemniej i
senniej, bo nawet zimowe aktywności, spacery w zaspach albo upiorne odśnieżanie, prowadzą prosto do stanu zdrowego i błogiego, czyli dobrego snu – najlepszy
byłby długi. Ale jak znaleźć na to czas? Gdybyż jeszcze w naszej kulturze panowało
przyzwolenie na inemuri, czyli krótką regenerującą drzemkę w ciągu dnia, którą z
powodzeniem uprawiają japończycy!
Bezradna śpiewam sobie przed zaśnięciem i błagam: „nie budźcie mnie, śni mi się
tak ciekawie...”

CZYTELNIA

Magdalena Hartwig

Fala zainteresowań Warszawą, jaką od
pewnego czasu można zaobserwować, obﬁtuje w szereg pojawiających się jak grzyby po
deszczu publikacji. Dotyczą one przeważnie
Warszawy międzywojennej lub obecnych
w przestrzeni dzisiejszej stolicy tzw. miejsc
magicznych. Na pomysł nieco inny wpadli
właściciele wydawnictwa „Baobab”. Wydana ich nakładem „Warszawa. Ballada o okaleczonym mieście” to historia miasta od wyzwolenia w 1945 roku, do roku 1979 – czasu
pierwszej pielgrzymki do ojczyzny Jana
Pawła II, historia przedstawiona za pomocą
fotograﬁi, których uzupełnieniem są fragmenty informacji prasowych z epoki, wybrane m.in. z Expressu Wieczornego, Sztandaru
Młodych, Stolicy. Pomysł nie tyle może odkrywczy co szalenie starannie i ciekawie zrealizowany. Wyjątkowo imponujący jest zbiór
zdjęć z lat 40. – wspaniałe, malarskie fotograﬁe Zdzisława Wdowińskiego ukazują ogrom
zniszczenia miasta, trud odbudowy, determinację mieszkańców chcących żyć w mieście,

w którym warunków do życia właściwie nie
było. Zdjęcia są na tyle interesujące i dobrej
jakości, że można z nich wyczytać naprawdę
wiele na temat warszawskiej ulicy, obserwować jak zmieniała się moda, na co chodzono
do kina etc. Ballada opowiada dzieje miasta z
perspektywy zwykłego, szarego mieszkańca
– tak zostały też dobrane wycinki prasowe.
Oto fragment dotyczący Ochoty, z pisma
„Wieczór” z 1948 roku: „ Plac nazwany imieniem prezydenta Gabriela Narutowicza,
tonie w powodzi gęstego, czarnego błota.
Obszedłszy pół Warszawy można mieć czyste buty, lecz podczas spaceru przez ten plac
można je w ogóle zgubić. Pamięci Prezydenta należy się chyba coś więcej?”
Słowo ballada znajdujące się w tytule
zostało użyte bardzo trafnie – opowieść o
Warszawie snuje się jak to ballada powoli,
niepostrzeżenie wciągając czytelnika w swój
klimat i czar.
Ballada o okaleczonym mieście to jak
przeglądanie co ciekawszych fragmentów z
archiwalnych dodatków stołecznych.
Szalenie cenne są krótkie ale treściwe opisy
fotograﬁi autorstwa Jerzego S. Majewskiego.
Książka uzmysławia, o czym w przypadku Warszawy często się zapomina, że miasto
stanowić powinno wspólnotę. Pamięć tej
wspólnoty zapisana jest na kartach „Ballady
o utraconym mieście”.
Ps. Przeglądając album można dojść do wniosku, że swój pomnik powinien mieć w Warszawie koń. Na ilu zdjęciach pojawia
się to poczciwe zwierzę - trudno zliczyć. Ciągnie wozy z cegłami,
cementem, uczestniczy w odbudowie Warszawy i później jeszcze
przez długi, długi czas w codziennym życiu miasta..
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02-04.02 DRUGI POKÓJ / KIBICE
08-11.02 MASZ BYĆ SZCZĘŚLIWY
14-18.02 WARIACJE ENIGMATYCZNE
22-23.02 PUŁKOWNIK – PTAK
24-25.02 PRZYSZEDŁ
MĘŻCZYZNA DO KOBIETY
28.02

MASZ BYĆ SZCZĘŚLIWY

MASZ BYĆ SZCZĘŚLIWY

Autor: Simon Burt
Reżyseria: Jan Bratkowski
Występują:
Zoﬁa Kucówna, Agnieszka Sitek,
Waldemar Barwiński, Zdzisław Wardejn
„(...)Kolejny raz zespół Teatru
Ochoty przekonuje o posiadaniu
>>nosa<< do odkrywania dla rodzimej
publiczności zagranicznych dramatopisarzy młodego pokolenia. (...)
Spektakl ujmuje niespokojnym, żywym rytmem, doskonale oddającym
klimat barowej kuchni i zaplecza, które stanowią miejsce wydarzeń.(…)
Na osobne uznanie zasługują kreacje aktorskie – obie pary stworzyły
przekonujące, wibrujące podskórnym napięciem postaci.(...)
Jak zwykle w Teatrze Ochoty,
scenograﬁę i muzykę dopracowano
z najwyższą starannością. A już zupełnym hitem jest wykorzystanie
pięknej, poruszającej muzyki z opery
>>Dydon i Eneasz<< Henry Purcella
– oby więcej takich miłych niespodzianek dla widzów!”
Katarzyna Grabowska
Strony www TVP
Pytanie konkursowe:
Proszę podać tytuł przynajmniej
jednego utworu Erica-Emmanuela
Schmitta, autora „Wariacji enigmatycznych”, które w reżyserii Ewy Marcinkówny można od 12 stycznia b.r.
oglądać na scenie Teatru Ochoty.
Na odpowiedzi czekamy
14 lutego, w godz. 16.00-16.30
pod nr (0 22) 823 37 56.
Nagrodą jest 2-osobowe zaproszenie na spektakl „Wariacje enigmatyczne”, 18 lutego (niedziela).
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architektura
Jarosław Zieliński

Z dziejów Ochoty
Szpital Dzieciątka Jezus

D

zieje tej zasłużonej placówki nie kojarzą się w powszechnej świadomości
z historią Ochoty, niemniej szpital od
100 lat znajduje się na obecnym terenie tej
właśnie dzielnicy. Początek szpitalowi dał w
1736 r. Dom Podrzutków, założony przez ks.
Gabriela Baudouina (Boduena), francuskiego
misjonarza, który poza działalnością pedagogiczną poświęcił się organizowaniu systemu opieki nad małymi, niechcianymi przez
matki dziećmi. W owych czasach, przyjętym
zwyczajem, takie niemowlęta porzucano
często na progach kościołów i klasztorów.
Dziesięć lat później zakład zaczęto nazywać
szpitalem Dzieciątka Jezus, a w l. 1754-62
architekt Jakub Fontana wzniósł olbrzymi
kompleks zabudowań między placem Wareckim (obecnie pl. Powstańców Warszawy)
a ul. Marszałkowską. Nie byłoby to możliwe
bez przywileju Augusta III, dzięki któremu
obok Domu Podrzutków powstał Szpital Generalny, nadrzędny dla wszystkich warszawskich placówek tego rodzaju, a także Dom
Poprawy i manufaktury, w których pracowali podopieczni zakładu. Nadzór sprawowali
przedstawiciele magistratu i króla, ale bezpośrednio zarządzali księża misjonarze. W
tamtych czasach w szpitalu przebywało ok.
300 dorosłych podopiecznych i drugie tyle
dzieci. Zgodnie z ówczesnymi standardami
szpital był bardziej przytułkiem i „umieralnią” niż zakładem leczniczo-rekonwalescencyjnym, w którym ludzie chorzy leżeli
pospołu ze starcami i kalekami w olbrzymiej
wspólnej sali, często wzajemnie się zarażając.
Przerażającym świadectwem żniwa śmierci
jest zachowany do dziś obelisk, przeniesiony
wraz ze szpitalem na Ochotę, stojący obok
kaplicy przy ul. Lindleya. Umieszczona na
nim inskrypcja mówi o 30 tysiącach zmarłych
pogrzebanych na przyszpitalnym cmentarzu
pomiędzy 1757 a 1799 r., a więc w ciągu 42
lat, co oznacza, że codziennie odbywały się
tam średnio dwa pogrzeby!

Dom Wychowawczy, 1901 rok

W chwili swego powstania szpital znajdował się na odległych peryferiach miasta,
ale w końcu wieku XIX był już kuriozalnym
reliktem usytuowanym w wielkomiejskim
centrum Warszawy i w rezultacie – jak pisano – w sąsiedztwie nowoczesnych domów
handlowych i wielopiętrowych kamienic
gdakały kury, hodowane na szpitalnym folwarku w rejonie ul. Zgoda. Ogromna wartość
ekstensywnie zabudowanego terenu oraz
niemożność utrzymywania przestarzałego
szpitala w środku miasta, wymusiły decyzję
o przeniesieniu go na grunty należącego do
misjonarzy Folwarku Świętokrzyskiego, położonego na zachód od ul. Teodora (obecnie
ul. Chałubińskiego), a więc poza granicami
ówczesnej zwartej zabudowy. Nowe zabudowania zaprojektował Józef Pius Dziekoński,
architekt bardzo ceniony, szczególnie przez
zleceniodawców ze środowiska kościelnego,
autor ceglanych „katedr” masowo budowanych na przełomie wieków, głównie na Mazowszu i Podlasiu. Zasadą kompozycyjną
było izolowanie poszczególnych oddziałów
i lokowanie ich w wolno stojących, otoczo-

Cerkiew i Dom Administracyjny, 1908 rok
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nych zielenią pawilonach w celu zmniejszenia ryzyka epidemii. Pierwszym zakładem
leczniczym wybudowanym w Warszawie
zgodnie z tą regułą był szpital św. Ducha,
którego nową siedzibę wzniesiono przy ul.
Elektoralnej w 1861 r. W porównaniu z nim
szpital Dzieciątka Jezus był zaprojektowany
ze znacznie większym rozmachem i stanowił
jądro znacznie większego, wielofunkcyjnego
zespołu. Wzdłuż obecnej ul. Lindleya, która
ówcześnie była początkowym odcinkiem ul.
Żelaznej, wystawiono w l. 1897-1901 wielki
gmach administracyjny o trzech skrzydłach.
Po jego lewej stronie, na rogu ul. Nowogrodzkiej, powstała kaplica rzymsko-katolicka, po
prawej zaś (róg Wspólnej, obecnie Oczki) – kaplica prawosławna. Na zapleczu tych budowli
wytyczono aleję, szczytem do której, po stronie północnej, stanęły trzy pawilony terapeutyczne i dwa chirurgiczne, a na zamknięciu
wielki, pięcioskrzydłowy gmach klinik uniwersyteckich (obecnie ul. Nowogrodzka 59).
Po drugiej stronie alei zlokalizowano pawilon ginekologiczny oraz budynek kuchni i
pralni, zostawiając w rezerwie dwa wolne
place. Od ul. Wspólnej, zbudowano magazyny oraz kotłownie i maszynownię. Wszystkie
budynki (w tym także cerkiew) otrzymały
jednolitą szatę stylową, nawiązującą do architektury romańskiej i gotyckiej. W elewacjach
tynkowane płaszczyzny kontrastowały bielą
z czerwonym kolorem ceglanego detalu. W
takiej samej konwencji były utrzymane gmachy wystawione po drugiej stronie trójkątnego placu (obecny pl. Starynkiewicza), czyli
naprzeciw domu administracyjnego. Frontowy mieścił Instytut Położniczy, te w głębi
zaś, wzniesione wzdłuż ul. Nowogrodzkiej
i ul. Koszykowej, przeznaczono na siedziby
Domu Wychowawczego, stanowiącego kontynuację działalności Domu Podrzutków.
Najdalej na zachód był wysunięty starannie
wyizolowany pawilon dla dzieci chorych zakaźnie, którego smętną ruinę możemy jeszcze i dziś oglądać.

architektura
W 1902 r. na rogu ul. Teodora (Chałubińskiego) i Wspólnej (Oczki) ukończono wielki
gmach Collegium Anatomicum, projektowany przez Antoniego Jabłońskiego-Jasieńczyka. Wyróżniał się w całym zespole stosunkowo bogatym eklektycznym wystrojem,
narożną kopuła i rzeźbami dłuta Zygmunta
Langmana. W następnych latach zabudowę uzupełniono dodatkowym pawilonem
terapeutycznym oraz domem naczelnego
lekarza, lokalizując te budynki na wspomnianych rezerwowych placach od ul. Wspólnej.
W zbliżonym czasie, w roku 1907, szpital został przejęty przez magistrat. Kolejne prace
budowlane polegały na nadbudowie domu
administracyjnego i Instytutu Położniczego
(1912 r.). W chwili ukończenia szpital dysponował 600 łóżkami, a do 1914 r. liczba ta
uległa wyraźnemu zwiększeniu. Podczas
I wojny światowej placówka pełniła funkcję
szpitala zakaźnego, niezbędnego w warunkach gdy codziennością były epidemie np.
tyfusu. Rozrost szpitala spowodował, że kaplica katolicka stała się rychło zbyt ciasna,
pierwotnie bowiem odpowiadała ona wielkością zaledwie części prezbiterialnej obecnego kościoła. Do rozbudowy przymierzano
się już w 1909 r., ale ukończono ją dopiero
w 1925, dodając trójnawowy korpus oraz
wieżę. Po 1918 r. rozebrano cerkiew, kierując
się bardziej względami politycznymi niż brakiem zapotrzebowania na prawosławną świątynię. Naruszono w ten sposób równowagę
kompozycyjną zespołu i zniszczono jeden
z najbardziej efektownych jego elementów.
Na miejscu świątyni zamierzano wznieść
nowe skrzydła szpitalne, jednak do wybuchu
wojny nie zrealizowano opracowanych już
w 1925 r. projektów. Niemniej szpital nadal
się rozrastał, dysponując w 1939 r. 1028 miejscami, a także m.in. zakładem rentgenologicznym, chemiczno-bakteriologicznym oraz
anatomiczno-patologicznym. We wrześniu
1939 r. Niemcy z premedytacją zbombardowali szpital, zabĳając ok. 300 osób. Bomby częściowo zburzyły dom administracyjny i trzy
pawilony oraz poważnie uszkodziły kościół.
Podczas okupacji szpital był przeznaczony
wyłącznie dla polskiej ludności. W sierpniu
1944 r. na terenie sierocińca stacjonowały oddziały osławionej formacji RONA, złożonej
w większości z Rosjan pozostających w służbie niemieckiej. „Wsławieni” masowymi mordami i gwałtami na ludności Ochoty ronowcy
z jakichś powodów oszczędzili dzieci z Domu
Wychowawczego, ponoć nawet dobrze się do
nich odnosząc. Po upadku powstania szpital
został ewakuowany do Piastowa, Grodziska
i Milanówka. Zabudowy Niemcy nie zdążyli
do reszty zniszczyć, choć przymierzali się już
do wysadzenia kościoła. Powojenną odbudowę prowadzono bez szacunku dla architektury Dziekońskiego, szpecąc ją tandetnymi
przeróbkami i tylko niemal zupełnie zburzony dom administracyjny odtworzono we
wprawdzie odmiennej, ale starannie zaprojektowanej socrealistycznej szacie. Zachowane budynki są dziś w większości zaniedbane,
a niektóre popadły w ruinę. Najwyższy czas
na ich konserwatorski remont, przywracający
choć część blasku tak zasłużonej w dziejach
miasta instytucji

Szpital Dzieciątka Jezus, ok.1910 roku

Główna aleja szpitalna, ok.1913 roku

Oddział dziecięcy, ok. 1925 roku
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wspomnienia
Małgorzata
Baranowska

Wracam na Ochotę (21)

O dziadku

szkołę. Wtedy, w latach 30. dziadek
miał kłopoty z chodzeniem i jeździł do
swych licznych prac taksówkami, bo
Mój dziadek Tadeusz Mayzner na placu Narutowicza był już postój
w roku 1927 sprowadził się na Ochotę, taksówek.
Chociaż dziadek miał dwa fakultety
z żoną Kazimierą i córką Hanią. Mama
– owa Hania – wspomina, że był to wte- niemuzyczne i oprócz tego skończoną
dy jeszcze kraniec miasta. Na nieupo- wyższą szkołę muzyczną, to wybrał porządkowanej ulicy Raszyńskiej w czasie pularyzację muzyki, która przez całe żydeszczu leżały długie deski podbite cie była jego wielką pasją. Uczył nieraz
szczeblami w poprzek, co umożliwiało bardzo małe dzieci na wielu prywatporuszanie się bez konieczności topie- nych kompletach umuzykalniających.
nia się w kałużach. Dziadek, nauczyciel
Prowadził chór nauczycielski i chór
śpiewu i muzyki, wędrował z ulicy Filtrotysiąca dzieci. Ponieważ nie dało się
wej tramwajem do szkoły Kowalczyrobić prób tak wielkiego chóru, to ćwikówny i Jaworkówny na ulicę Wiejską,
do szkoły Platerówny na ulicę Piękną czył z trzema lub czterema mniejszymi
i do szkoły Wandy z Posseltów Szacht- grupami oddzielnie. Zawsze na końcu,
majerowej, jeszcze wtedy mieszczącej podczas występu w Filharmonii Narosię na ulicy Chmielnej. Później tych dowej, Teatrze Wielkim czy na powieszkół przybywało. Między innymi uczył trzu, wszystkie grupy jakimś cudem były
też dziadek w szkole powszechnej na zgrane. Podobno były tak zgrane, że
mógł postawić w zastępstwie małego
ulicy Raszyńskiej.
W latach 30. pięć pań Posselt posta- chłopaczka i kiedy on dyrygował, chór
wiło budynek szkolny na rogu ulic Bia- także śpiewał bardzo dobrze.
łobrzeskiej i Radomskiej i tam przeniosły
Dziadek prowadził też poranki muzyczne dla dzieci w Filharmonii i popularyzował muzykę w radiu. Całą Filharmonię
nauczył piosenek „Wyleciał
ptaszek z Łobzowa” i „Malowany wózek”. Wychodziło
się z Filharmonii i cała ulica
to śpiewała. Komponował piosenki dla dzieci. Na
pewno większość czytelników pamięta jego kołysankę „Idzie niebo ciemną
nocą, ma w fartuszku pełno
gwiazd...” do słów Ewy Szelburg-Zarembiny. Zarówno
przed wojną jak i po wojnie,
kiedy już nie żył (umarł w
roku 1939), dzieci uczyły się
z jego śpiewników. Jeden z
przedwojennych nazywał
się „Śpiewnik Hani”.
Od zawsze grał na skrzypcach także w „zespołach
domowych”, w dzieciństwie
i młodości przede wszystkim z rodziną. Ale to były
jeszcze czasy muzyki żywej
i grał w ten sposób z wieloma osobami. Mama pamięta „okropnie starego”,
pana Karola Irzykowskiego,
Tadeusz Mayzner pisarza, który przychodził z
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ulicy Filtrowej do ich domu przy ulicy
Raszyńskiej, by tam grać w trio. Mama
pamięta, że on i dziadek grali razem,
ale nie jest pewna czy Irzykowski grał
na skrzypcach czy na altówce.
Dziadek dowcipny, wesoły, życzliwy
ludziom, zwłaszcza dzieciom i nauczycielom, był bardzo przez wszystkich
lubiany. Przez całe życie spotykałam
jego uczniów, niestety teraz już prawie
nie spotykam, którzy opowiadali mi, jaki
był miły i uzdolniony. Krzesło podobno
umiałby nauczyć śpiewać. Niestety ja
nie miałam szczęścia go poznać. Urodziłam się 6 lat po jego śmierci

14 stycznia 2007, w dniu
XV Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, odbyła się zbiórka pieniędzy
w DK „Rakowiec”. Dzięki hojności gości ARTYSTYCZNEJ NIEDZIELI Z

MAMĄ I TATĄ, w ciągu zaledwie

dwóch godzin zebraliśmy 892,80 zł! Większość
zebranych pieniędzy pochodzi z aukcji obrazów,
ceramiki i rzeźb prowadzonej przez aktora Mirosława Kowalczyka.
Swoje prace oﬁarowali instruktorzy ﬁlii Ośrodka
Kultury Ochoty Małgorzata Rojek i Anna Lisowska. Wielkim powodzeniem cieszyły się również
dzieła uczestników zajęć plastycznych: Katarzyny
Rudzińskiej, Ewy Kamienieckiej, Janusza Stębnowskiego, 12-letniego Rafała Łukasika, 9-letniego
Robert i 15-letniej Kasi Nicewicz.

KONKURS
Pytanie konkursowe:
W jakim obszarze ulic znajdowała
się powstała jako pierwsza w okresie międzywojennym, zniszczona
podczas wojny i nieistniejąca już
dziś część Kolonii Staszica?
Na odpowiedzi czekamy 14 lutego
w godz. 16.00-16.20 pod nr: (0 22) 823 37 56
Nagrodą jest zaproszenie do Dominium
Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24.
Czeka na Państwa 10 bezpłatnych
talonów na dużą pizzę z maksimum 3 składnikami. Sponsorem
nagród jest Dominium Pizza.
Dominium Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24
czynna jest codziennie od 11.00 do 23.00,
a w piątki i soboty od 11.00 do 24.00.

OKO
PeKiN w stolicy
Wróciła sprawa Pałacu Kultury, którego związek z Ochotą jest na szczęście ograniczony co najwyżej do łączności wizualnej. Dzięki temu wielu z nas nie musi na co dzień
oglądać budowli pod wezwaniem Józefa Stalina. Nie tak
dawno dziwiłam się, że Pałac jeszcze stoi, co jak się wydaje, jest koronnym dowodem słabości stolicy w dążeniu do
„przezwyciężania przeszłości” (elegancki niemiecki termin
pod którym kryje się walka z totalitarnym dziedzictwem).
Dlatego decyzja o wpisaniu „Pekinu” do rejestru zabytków
wprowadziła mnie w zdumienie. Warszawa jakoś nie ma
szczęścia do urzędowych opiekunów zabytków, którzy powinni być strażnikami resztek dawnej stolicy. Tymczasem
wciąż słyszymy o kontrowersyjnych „modernizacjach” starych obiektów albo wręcz
o ich wyburzaniu. Niepokoi odporność zawodowych konserwatorów na opinie miłośników starej Warszawy i entuzjastów dawnej architektury. Tymczasem w obronie
Pałacu Kultury konserwatorzy przyjmują katonowskie pozy. Szkoda, że podobnej
stanowczości nie wykazali w innych sprawach. Ochrona Pałacu Kultury jako zabytku jest ochroną tego wszystkiego co jest antytezą dawnej Warszawy, czegoś co
miało ją zniszczyć. Warto z w tym miejscu przypomnieć opinię Władysława Bartoszewskiego, który PKiN oglądał po raz pierwszy w latach 50. po wyjściu więzienia.
Pałac Kultury jest dla niego przytłaczającym symbolem komunistycznej okupacji,
symbolem który niszczył Warszawę miasto ludzi wolnych. Władze stolicy, jeśli nie
mają zamiaru wyburzyć Pałacu, powinny go chociaż gruntownie zmodernizować.
Jeśli komuś Pałac nie przeszkadza, to na pewno przemówią do niego argumenty
ekonomiczne. Funkcjonalność PKiN jest żadna, w porównaniu do nowoczesnych
wieżowców, wypada jak blok z wielkiej płyty przy apartamentowcu (podobno zużywa tyle energii co Radom). Wyburzenie okalających PKiN przybudówek, usunięcie pseudopolskich ozdób, otoczenie innymi wysokościowcami, to wszystko pomogłoby jakoś przełknąć Warszawie kolejny, i miejmy nadzieję ostatni, dar naszych
przyjaciół Moskali.
Monika Bończa Tomaszewska
dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty

ROZŚPIEWANA SZKOŁA!
Niepubliczna Szkoła Wokalna
im. Jerzego Wasowskiego ogłasza

nabór zimowy!
Wszystkich chętnych zapraszamy na
egzamin wstępny, który odbędzie się
7 lutego (środa) o godz. 18.00
w sali nr 35
Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75
koszt egzaminu: 25 zł
Należy przygotować 2 utwory
i fragment prozy lub wiersz.
Koniecznie!!! przynieść nuty
dla akompaniatora (w swojej
tonacji) lub półplayback.

Centrum Artystyczne „ Radomska 13”
zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
do wzięcia udziału w VII edycji warszawskiego konkursu języka angielskiego

„Big-Ben 2007”
„Close encounters of the third kind” czyli bliskie spotkania trzeciego stopnia
Każdy z nas lubi patrzeć w gwiazdy. Podczas letnich nocy wiele razy obserwujemy niebo, a kiedy widzimy „spadającą gwiazdę”
szybko wymyślamy marzenie i pragniemy, aby się spełniło.
Jak wielka jest przestrzeń kosmiczna? Pobudźmy naszą wyobraźnię. Może nie jesteśmy sami? Może istnieją planety, na których
żyją istoty podobne do nas i kiedyś nadejdzie taki czas gdy się spotkamy. Jak będzie wyglądało to spotkanie, kogo zobaczymy
– tym razem to wszystko zależy od was.
KONKURS PRZEPROWADZONY ZOSTANIE W TRZECH KATEGORIACH:
KONKURS PREZENTACJI
RECYTATORSKICH, SCENICZNYCH
I WOKALNYCH
forma prezentacji: monolog wierszem, prozą, piosenka (do 3 min), scenka (do 5 min)
termin nadsyłania zgłoszeń: do 20 kwietnia 2007
eliminacje: 26, 27 kwietnia 2007 (terminy będą podawane telefonicznie)

KONKURS
NA MAŁĄ FORMĘ LITERACKĄ

KONKURS PLASTYCZNY
termin nadsyłania prac: do 25 kwietnia 2007

termin nadsyłania prac: do 15 kwietnia 2007

Finał trzech konkursów, rozdanie nagród, wystawa prac plastycznych oraz prezentacja laureatów odbędzie się 12 maja 2007 roku w Sali widowiskowej Centrum
Artystycznego „Radomska 13” – wejście C.

Udział w konkursie jest szansą na rozwinięcie zainteresowań związanych z językiem angielskim, zachętą do dalszej nauki i doskonalenia znajomości tego języka. Poza tym pokazuje, że znajomość języka obcego może być traktowana także jako narzędzie
twórcze, a nauka może stać się prawdziwą przyjemnością. Konkurs ten daje również okazję do wymiany doświadczeń związanych z metodami nauki angielskiego i służy integracji środowiska.
Zachęcamy do udziału w tegorocznej edycji.
REGULAMINY I KARTY ZGŁOSZENIA DOSTĘPNE NA STRONACH: www.oko.com.pl, www.radomska13.art.pl
Kontakt: Centrum Artystyczne „Radomska13” – tel. (0 22) 823 37 56
UWAGA! JEDEN UCZESTNIK MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ MAKSYMALNIE W DWÓCH KATEGORIACH KONKURSOWYCH!
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ROK MALARZA ZMAGAZYNOWANEGO

Dziś rano zadzwoniła do mnie Asia Malinowska i zaproponowała bym napisał
o swoich działaniach plastycznych, ale
nie związanych z rolą instruktora/nauczyciela, tylko co osiągnąłem w dziedzinie
plastyki w ubiegłym roku – 2006.

„Masz się czym pochwalić” – powiedziała. „Czemu nie – trochę osiągnięć było”
– pomyślałem.
Rok 2006 zaczął się dla mnie bardzo pomyślnie. Duża wystawa indywidualna
w Galerii Domu Artysty Plastyka na Mazowieckiej – „10 obrazów spokojnego
człowieka”. Wystawa odbiła się echem
w warszawskim środowisku plastycznym,
ludzie zaczęli mnie kojarzyć z moimi obrazami, które są dość charakterystyczne
– błękitne elipsy i motywy industrialne.
To był duży plus. Za raz po tej wystawie
znajoma ze studiów – Monika Loster zaproponowała mi byśmy coś stworzyli na
biennale sztuki w Kostaryce. Rzecz była
zaplanowana na październik, w maju
dostałem potwierdzenie kwaliﬁkacji do
wystawy, w której brali udział artyści z całego globu.

II WFSP. Dla artysty to coś, co mówi, że
idzie się dobrą drogą i nie należy z niej
zbaczać. Dla młodego malarza znalezienie się pośród wybitnych twórców to
ogromne wyróżnienie. Jak powtarzał
mi na studiach profesor – Marek Wyrzykowski „zbieraj punkty – wszystko coś za
sobą pociąga”. I tak też się stało. Dostałem propozycję udziału w wystawie
Współczesne Malarstwo Polskie w galeriach w Berlinie i Soﬁi – oba wydarzenia
odbyły się we wrześniu i październiku. W
tym samym czasie, wspólnie z dwoma
kolegami z warszawskiej ASP otworzyliśmy wystawę pt. „Dobry, Zły i Brzydki” w
Studio InVert na Woli.
Koniec roku też był bardzo ciekawy. Dostałem propozycję prezentacji mojego
malarstwa w Galerii Oﬁcyna Malarska.

Sztuki plastyczne, jak wiele innych dziedzin działalności człowieka, mają swój
świat. Świat sztuki jest to bardzo trudny i
wymagający. Trzeba wywalczyć w nim
swoje miejsce. Kolejnym moim działaniem sprzyjającym „walce” było wzięcie udziału w II Warszawskim Festiwalu
Sztuk Pięknych – 12 maja wernisaż. Parę
dni przed nastaniem tej daty dostałem
telefon ze Związku Polskich Artystów Plastyków o przyznaniu mi 3 nagrody na

Było to dla mnie wyróżnienie, bo prowadzący galerię Wojciech Cieśniewski
ma wyczulone oko na malarstwo i przypadkowych propozycji zorganizowania
wystawy nie składa. Wernisaż odbył się
na dwa tygodnie przed otwarciem bardzo ważnej wystawy malarstwa polskiego, zorganizowanej przez Biuro Wystaw
Artystycznych – Galerię Miejską w Bydgoszczy zatytułowanej „Nowe Tendencje w Malarstwie Polskim”. Jest to wystawa 24 najciekawszych polskich malarzy
współczesnych. To bardzo duży plus, tym
bardziej, że na moje miejsce było 268
chętnych a wystawę tworzą prace najwybitniejszych artystów trzech pokoleń.
Wystawa potrwa jeszcze do końca lutego – zapraszam.
magazynier
Marek Ejsmond-Ślusarczyk

Marek Ejsmond-Ślusarczyk „Sfera podmiejska”, 2004 rok

SŁÓW KILKA O „PEJZAŻACH MALOWANYCH PĘDZLEM I PIÓREM”
12 stycznia w Kubie Osiedlowym SURMA – ﬁlii Ośrodka
Kultury Ochoty, odbył się wieczór poezji oraz wernisaż
wystawy malarstwa Ewy Lebeckiej. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu TONA, czyli Towarzystwo Opieki Nad Artystami.
Autorka obrazów oraz wierszy, dr Ewa Lebecka, przez
lata wykładała na wydziale Pedagogiki Uniwersytetu
Warszawskiego. Przedmiotem jej badań był rozwój kreatywności ruchowo-muzycznej u dzieci. Malować i pisać wiersze zaczęła na emeryturze. Jej malarstwo i poezja tworzą razem całość. Uzupełniają się wzajemnie,
wzbogacają swą treść. Wyciszone, stonowane pejzaże
pod wpływem spokojnej muzyki oraz kojących wierszy
zaczynają oddziaływać na widza z nową, niespodziewana mocą. Czarują. Temu czarowi ulegali licznie zebrani goście.

Ewa Lebacka

Wystawę prac malarskich pani Ewy Lebeckiej można
oglądać w Klubie Osiedlowym SURMA do 05.02.2007.
***

TONA, czyli Towarzystwo Opieki Nad Artystami, to projekt realizowany przez Klub Osiedlowy SURMA. Adresowany jest
do artystów amatorów. Jeśli malujesz, piszesz wiersze lub w jakikolwiek inny sposób zajmujesz się sztuką – pomożemy Ci
zorganizować Twój Wieczór.
Już teraz TONA przygotowuje następne wydarzenia. Jeśli więc chcesz być na bieżąco informowany przez Internet o działalności TONA, napisz na adres agata@daleka.net. Mamy nadzieję, że TONA jeszcze nie raz zdoła zaskoczyć i zaciekawić.

Agata Gajda, koordynator TONA
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„…stoję pod gwiazdami, co bledną
w teraźniejszości zawieszone…”
TONA,
czyli Towarzystwo Opieki
Nad Artystami,
ma zaszczyt zaprosić Państwa na
wieczór literacki Mirosławy Kiczuk
oraz otwarcie wystawy prac
Aleksandry Kiczuk „Pod Gwiazdami”.
23 lutego (piątek)
godz. 18.00
Klub Osiedlowy SURMA
ul. Białobrzeska 17
tel. (022) 823 04 32
wstęp wolny
Serdecznie zapraszamy!
Koordynator: Agata Gajda
agata@daleka.net
Paulina Dworzyńska
paulina.dworzynska@oko.com.pl

OKO/ﬁlie
JAK NA OCHOCIE ŚWIĘTOWALIŚMY MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA ….
5 grudnia w XLVIII Liceum Ogólnokształcącym im. E. Dembowskiego miało miejsce
niezwykłe wydarzenie. Tego dnia wolontariusze z Ochoty spotkali się na wspólnym święcie. Święto Wolontariusza czyli Wolontariat z Ochotą obchodzony jest w naszej dzielnicy
już po raz trzeci.
Inicjatorem Święta jest Klub Osiedlowy SURMA – ﬁlia Ośrodka Kultury Ochoty. Po
kilkumiesięcznych przygotowaniach nadszedł czas spotkania. Już od wczesnych godzin
popołudniowych trwały w szkole przygotowania, jako że w tym roku Liceum im. E. Dembowskiego było gospodarzem tegorocznego wydarzenia. Dekoracja Sali gimnastycznej,
przygotowanie stoisk wolontariackich, warsztatów. W pogotowiu eleganccy wolontariusze
– gospodarze, śnieżynki i Mikołaje.
Przy wejściu do szkoły każdy przybyły gość otrzymywał od wolontariuszy zalakowany
rulon z tekstem Ojca Świętego Jana Pawła II – przesłaniem o służbie wolontariackiej, służbie drugiemu człowiekowi oraz kolorową wstążeczkę.
Pan Czesław Świderski Dyrektor Liceum powitał wszystkich przybyłych gości. Głos zabrał także Pan Maurycy Wojciech Komorowski Burmistrz, pod którego patronatem Święto
jest organizowane.
Po części oﬁcjalnej odbył się blok warsztatów: malowania toreb lnianych, wykonywania breloczków z koralików i malowania na szkle. Kolorowa wstążeczka przyczepiona do
ubrania wskazała drogę do sal, gdzie odbyły się twórcze zajęcia. Warto podkreślić Mikołajkowy charakter spotkania ponieważ podczas warsztatów każdy wykonywał upominek
dla kogoś nieznajomego w myśl przesłania jakie niesie za sobą idea wolontariatu. Po części
artystycznej czekał na wszystkich poczęstunek i niespodzianka. Mikołaj w towarzystwie
Śnieżynek wręczył wszystkim przybyłym upominki. Radość z wykonanej samodzielnie
pracy była ogromna, zrobiliśmy coś wspólnie dla siebie wzajemnie. W powietrzu unosiła
się atmosfera spontaniczności, spotkania w towarzystwie ludzi z pasją i potrzebą dzielenia
się swoją wiedzą z innymi. To wrażenie nie opuszcza mnie do dzisiaj i wierzę w to, że
miejsc do kreowania naszej wspólnej rzeczywistości dla wolontariuszy w różnorodnych
ochockich instytucjach nie zabraknie.
Tymczasem do zobaczenia za rok na IV Dzielnicowym Święcie Wolontariusza czyli
Wolontariat z Ochotą!
Paulina Dworzyńska – Koordynator Wolontariatu
Klub Osiedlowy SURMA

GOŚCIE ZE LWOWA
Miałam przyjemność uczestniczyć w pokazowej lekcji w Gimnazjum nr 17. Klasa IIa
gościła uczniów z polskich szkół we Lwowie. Zajęcia przygotowali i poprowadzili sami
uczniowie. Warszawscy gimnazjaliści zaprezentowali zdjęcia i opowiedzieli o miejscach,
które w ich ocenie warto zobaczyć na Ochocie. Bardzo mi się podobało, że to nie nauczyciele, ale młodzi ludzie sami dokonali wyboru ciekawych fragmentów swojej dzielnicy.
Pokazali kościół św. Jakuba, pomnik Gabriela Narutowicza, tablicę na budynku ul. Grójecka 81 upamiętniającą państwa Wolskich, opiekujących się rodzinami żydowskimi w czasie
II wojny światowej. Przy każdym zdjęciu wprowadzali słuchaczy w wydarzenia historyczne związane z danym miejscem czy postacią. Opowiedzieli o Marii Skłodowskiej-Curie
i jej Instytucie Radowym, pomniku Lotnika. Zaproponowali również wizytę na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich i na Górce Szczęśliwickiej. Uczniowie ze Lwowa
opowiadali o Cmentarzu Łyczakowskim, Katedrach Łacińskiej i Ormiańskiej, renesansowej Czarnej Kamienicy, Kopcu upamiętniającym Unię Lubelską i niezwykłej atmosferze
wielokulturowego miasta. Zapraszali również do swoich ulubionych miejsc, w których
spędzają wolny czas. Zdradzili nawet sekret, do której pizzerii chodzą zwykle na wagary
i gdzie odbywają się najlepsze dyskoteki. Po zakończeni wspólnej lekcji (trwającej oczywiście dużo dłużej niż tradycyjne 45 minut, ale nikt się nie skarżył) wszyscy uczniowie
i zaproszeni goście przyszli do Centrum Artystycznego „Radomska 13” na
uroczyste otwarcie wystawy z VI Młodzieżowego Pleneru Plastyczno-Fotograﬁcznego w Kamieńcu Podolskim
(30.VI-13.VII. 2006).
Plener oraz wizyta uczniów z polskich szkól we Lwowie odbywały się
w ramach projektu „Współpraca ze
Wschodem – Ochota dla Tradycji”
realizowanego na terenie Dzielnicy
Ochota od 2000 roku. Pomysłodawcą
i koordynatorem tego przedsięwzięcia
jest pan Witold Dzięciołowki.
Gabriela Gab
Uczestnicy spotkania
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OKO

KOLĘDOWANIE Z OKO
dowi Karpowiczowi za gościnę i
wiele ciepłych słów, które padły
pod adresem Artystów i OKO.
Równie ciepła atmosfera panowała
w kościele św. Jakuba Apostoła przy
Pl. Narutowicza.
13-ego stycznia po mszy wieczornej z koncertem „Tradycyjnych kolęd
i pastorałek góralskich” wystąpił zespół Trebunie Tutki. Ta muzykująca
od pokoleń rodzina z Białego Dunajca już po raz drugi wystąpiła w gościnnych
progach ks. Proboszcza. To właśnie tutaj
dwa lata temu, ich koncertem rozpoczęliśmy
cykl „Sobotnich koncertów w kościołach na
Ochocie”. Tak jak poprzednio fanów zespołu, nie zabrakło, kościół „ pękał w szwach”
(ku wielkiej radości organizatorów i Artystów). Zgromadzonych serdecznie powitali:
przewodnicząca Komisji Kultury na Ochocie
p. Hanna Gęściak-Wojciechowska. dyrektor
OKO p. Monika Bończa Tomaszewska i gospodarz – ks. Prałat Henryk Bartuszek
Ten koncert – widowisko na długo zapadnie w naszej pamięci. Owacje na stojąco są
dowodem na to, że Trebunie Tutki, kolejny
raz oczarowały zebraną publiczność cudowną muzyką
i kulturą góralską, która jest
ciągle żywa i stale odradza się
na nowo. Siła tradycji, wspaniałe dźwięki to wielkie atrybuty górali.
Na ręce ks. Prałata OKO
składa
wszystkim
księżom pracującym w paraﬁi
i p. Grzegorzowi, najserdeczniejsze podziękowania za okazywaną nam zawsze życzliwość, zaangażowanie i pomoc
w realizacji koncertów.
Na pierwszy w nowym 2007
roku koncert z cyklu „Jazz w
Halina Kunicka i Czesław Majewski OKO” gospodarz wieczoru

W okresie Świąt Bożego Narodzenia
Ośrodek Kultury w cyklu „Sobotnie koncerty w kościołach na Ochocie” zorganizował
w tym roku dwa koncerty kolęd.
7 stycznia w kościele Zwiastowania Pańskiego na Rakowcu można było podziwiać
znaną piosenkarkę Halinę Kunicką, której
akompaniował znakomity kompozytor,
muzyk, aktor kabaretowy Czesław Majewski. Na program koncertu złożyły się nie tylko najbardziej znane tradycyjne kolędy, ale
również wiersze ks. Jana Twardowskiego.
Wieczór kolęd w wykonaniu Haliny Kunickiej (gwiazdy o nieprzemĳającym uroku,
obdarzonej ciepłym głosem i niezwykłą kulturą sceniczną) oraz Czesława Majewskiego
(mistrza fortepianu), to gwarancja najwyższej jakości tych pięknych utworów. Nie dziwi więc fakt, że bardzo licznie zgromadzona publiczność, prosiła o bisy. Artystka nie
dała się długo prosić i zaprosiła wszystkich
do wspólnego kolędowania. Wytworzył się
wspaniały klimat, aż żal się było rozstawać.
Serdecznie dziękujemy niezastąpionej Pani Grażynie Helszer za wspaniałą
organizację i ks. Proboszczowi Witol-

Jazzowe kolędowanie

– Janusz Szrom zaprosił uczniów działającej
przy Ośrodku Kultury Ochoty, Niepublicznej Szkoły Wokalnej im. J. Wasowskiego.
Towarzyszyli im: Wojciech Majewski – fortepian, Andrzej Łukasik – kontrabas, Adam
Lewandowski – perkusja.
Młodzi wokaliści zaprezentowali repertuar złożony z tradycyjnych polskich kolęd
oraz polskich i amerykańskich piosenek
związanych z tematyką świąteczną.
Mogliśmy zatem usłyszeć: „Lulajże, Jezuniu”, „Mizerną Cichą” czy „Z narodzenia
Pana” w jazzowych, oryginalnych aranżacjach, ale również „The Christmas song” czy
„Have yourself a merry li�le christmas...”.
Na koniec wszyscy występujący wraz z
publicznością pod „batutą” Janusza Szroma
zaśpiewali „Gdy śliczna Panna” i było to
piękne zakończenie tego niezwykle nastrojowego koncertu.
Zapanowała bardzo intymna, ciepła atmosfera, jak zwykle na koncertach tego cyklu i mimo, że Święta niedawno się skończyły dzięki temu wieczorowi wszyscy zatęsknili za ich klimatem, a przecież jeszcze
prawie cały rok zanim nadejdą...
Zapraszamy serdecznie na wydanie lutowe cyklu „ Jazz w Oko” – tym razem nie
lada gratka dla wielbicieli jazzu tradycyjnego, zespół, którego przedstawiać nie
trzeba: Old Timers!
Ewa Kessler

W I E C Z O RY B A R D Ó W – „ I N I E C H W C A ŁYM R O K U, B Ę D Z I E Ś W I Ę T Y S P O KÓJ . . .”
– tego życzyła Publiczności, zgromadzonej w sobotę 20 stycznia w OKO, Lidia Jazgar wraz
z zespołem Galicja (z Krakowa).
Tytuł koncertu, to cytat z jednej z pastorałek z płyty „Czas prezentów”. Zarówno „stare”
jak i „nowe” utwory, które usłyszeliśmy wywołały entuzjazm i wielki aplauz wśród publiczności.
Galicja, to zespół (od 15 lat) dobrze znany miłośnikom Dobrej Piosenki z Tekstem. Kompozytorem i autorem większości tekstów, jest Ryszard Brączek, ale galicyjskie „power ballads”, to wypadkowa pomysłów Lidii Jazgar i jej kolegów.
A w ich piosenkach? Dom, rodzina, podróże, wino... oraz to, czego brak nam najbardziej... spokój i czas... Odpoczywają ci, którzy odpoczynku potrzebują, a chęci do życia
nabierają ci, którzy gdzieś ją chwilowo zagubili.
Lidia Jazgar (wokalistka, konferansjer, reżyser, scenarzysta, menadżer, dziennikarz telewizyjny i
radiowy) – to kobieta, której głos rozpuści najtrwalsze skały. Obok Lidii Jazgar i Ryszarda Brączka zespół Galicja tworzą: Maciej Mąka, Rafał Mazur, Michał Woźniak i Tomasz Grochot.
Rodzinny klimat panujący tego wieczoru na sali wprawił wszystkich w stan przyjemnej melancholii, a przywiezione przez Lidię pierniki smakowały jak przy świątecznej choince.
Ewa Kessler
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ﬁlie
TETRALNE ZAJĘCIA NA RADOMSKIEJ

z Dorotą Latos rozmawia Gabriela Gab

Czym się zajmujesz?

Dla kogo one są przeznaczone?

Od września 2006 roku jestem instruktorem teatralnym w Centrum Artystycznym
„Radomska 13”, ﬁlii Ośrodka Kultury Ochoty. W dalszym ciągu jestem prezesem Fundacji Promocji Kultury Wśród Dzieci i Młodzieży „Essentia”. Moja fundacja po kilku latach
zakończyła swoją działalność w Grodzisku
Mazowieckim, gdzie miała dotąd swoją siedzibę. W tej chwili następują duże zmiany i
mam nadzieję, że na wiosnę rozkwitniemy
już w Warszawie. Od kilku lat prowadzę autorską audycję teatralną w lokalnej rozgłośni
radiowej, oprócz tego warsztaty teatralne, a
czasami grywam w ﬁlmie i w teatrze.

Przede wszystkim dla tych, którzy są
zainteresowani teatrem. I to nie tylko aktorstwem, ale też reżyserią, scenograﬁą,
sztuką video, tworzeniem muzyki, a także
obsługą techniczną i promocją spektaklu.
Chciałabym, aby młodzi ludzie kochający
teatr, zrobili przedstawienie. Ośrodek daje
salę i sprzęt, ja napisałam scenariusz, który
mam nadzieję będzie dotyczył młodych ludzi. Dość poważnej treści przypisałam lżejszą formę. Spektakl będzie w formie teleturnieju, w którym publiczność ma wpływ
na zakończenie. Zaproszenie kieruję do
osób w wieku 15-20 lat.

Skąd Twoje zainteresowanie aktorstwem?

Co pozytywnego może wyniknąć dla
młodzieży z pracy przy przygotowaniu
spektaklu?

Były od zawsze. Od przedszkola, poprzez akademie szkolne, konkursy recytatorskie, grupy teatralne, aż do głównej
roli w „Szaleństwach panny Ewy” Tarnasa,
kiedy miałam 15 lat.
Później, grałam w etiudach ﬁlmowych
przyszłych reżyserów i operatorów w
łódzkiej ﬁlmówce, następnie w Teatrze
Adekwatnym w Warszawie. Byłam też
współtwórcą, aktorką i reżyserem prywatnego Teatru Jestem, który przez kilka
lat grał w Starej Prochowni w Warszawie,
grywałam w serialach m.in. w „Klanie” i
w „Plebanii”, prowadziłam młodzieżową
grupę teatralną „Panta Koina”, brałam
udział w jury konkursów teatralnych, pisałam scenariusze, opowiadania…
Opowiedz o swoim pomyśle nowych
zajęć.
Wiedząc jak wiele zajęć i jak mało czasu
mają dziś młodzi ludzie, chciałabym im zaproponować krótką, ale intensywną pracę
zakończoną konkretnym efektem. Będzie
to przygotowanie spektaklu teatralnego.

Mam nadzieję, że będzie to bardzo ciekawy i twórczy czas. Że wszyscy nauczymy się czegoś nowego. Praca nad rolą jest
też pracą nad sobą. Nie tylko nad dykcją,
interpretacją tekstu czy sytuacjami scenicznymi, ale również nad własną wyobraźnią,
wrażliwością, emocjami, umiejętnością
współpracy w zespole.
Co jest ważniejsze w amatorskim wystawianiu spektaklu praca czy zabawa?
Jedno i drugie. Z pewnością robimy to
przede wszystkim dla przyjemności. Dlatego, że to lubimy, a może nawet kochamy. Ale ponieważ zwracam się do osób w
zasadzie dorosłych, bardzo liczę na to, że
zachowają się odpowiedzialnie. Czekam
na tych, którzy świadomie decydują się na
ciężką pracę i wykonają ją do końca. Mam
nadzieję, że wszyscy będziemy się przy
tym dobrze bawić, widzowie również.
Dziękuję i trzymam kciuki za realizację
spektaklu.

VI Ochockie
spotkanie historyczne
„Karczmy na Ochocie”
Z okazji końca karnawału zapraszam na barwne, wesołe i niezwykle przyjemne VI „Ochockie spotkanie
historyczne” poświęcone historii karczm na Ochocie.
Bohaterkami opowieści pana Jarosława Zielińskiego
będą: „Ochota”, „Pociecha” i ich młodsze koleżanki.
Zapewniamy niezwykła atmosferę i miłą niespodziankę dla uczestników. Może ktoś z Państwa wie
coś więcej na temat historii budynku stojącego jeszcze w latach 70 ubiegłego wieku w miejscu dzisiejszego żłobka przy ulicy Sanockiej na Rakowcu?
Gabriela Gab
niedziela 18 lutego, godz. 17.00
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
fot. M. Sokołowski wstęp wolny
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„Teleturniej – life”
Dnia 14 lutego 2007 (środa)
w godz. 16.00-19.30
w Centrum Artystycznym
„Radomska 13” odbędzie się
casting do spektaklu
„Teleturniej – life”.
Mile widziane przygotowanie
fragmentu wiersza i prozy.
Uczestnicy:
Osoby w wieku 15-20 lat, uzdolnione
aktorsko interesujące się teatremoraz młodzi twórcy zainteresowani
współtworzeniem spektaklu, stworzeniem muzyki, video-art, scenograﬁi,
oprawy plastycznej, a także obsługą
techniczną i promocją przedstawienia.
Spektakl:
Scenariusz: Dorota Latos.
Wykorzystano fragmenty „Tiramisu”
Joanny Owsianko i „111” Tomasza Mana.
Spektakl
przedstawia
różnorodne
życiowe postawy młodych ludzi oraz
pokazuje wpływ relacji rodzinnych na
kształtowanie osobowości. Przedstawienie w formie teleturnieju zakłada aktywny udział publiczności oraz jej wpływ
na zakończenie sztuki.
Opis projektu:
Celem projektu jest stworzenie przez
grupę młodych, artystycznie uzdolnionych ludzi, spektaklu teatralnego. Osoby poszukiwane do jego realizacji to
nie tylko młodzi aktorzy, ale też twórcy
zainteresowani innymi dziedzinami sztuki, chcący pracować przy powstawaniu przedstawienia.
Projekt będzie trwał półtora miesiąca.
Pierwsze zajęcia odbędą się 17 lutego
o godz. 17.00
Próby:
wtorek, godz. 18.00-19.30
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
(ćwiczenia zespołowe, praca nad
dykcją, interpretacją tekstu i in.)
sobota, godz. 17.00-19.30
OKO, ul. Grójecka 75
(sytuacje sceniczne, praca ze
światłem i muzyką)
udział w projekcie jest bezpłatny.
Premiera:
koniec marca/początek kwietnia
Plany:
14-15 kwietnia – Przegląd Dziecięcych
i Młodzieżowych Grup Teatralnych
„Minimaks”,
Centrum Artystyczne Radomska 13,
Warszawa
20-22 kwietnia – Ogólnopolski
Przegląd Teatrów Niesfornych
„Galimatias”, Ośrodek Kultury w Teresinie
Koordynator projektu:
Dorota Latos
tel. (0 22) 823 37 56
dorota.latos@oko.com.pl
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OKO/ﬁlie
Zobaczyć niewidoczne dla oczu
Wybitny zespół teatralny z Białegostoku – K3 wystąpi w Domu Kultury „Rakowiec” w ramach akcji „Zima w mieście” (29 stycznia-9 lutego). Na
Wiślickiej 8 mali widzowie zobaczą „Niewidzialnych” – przedstawienie, które
w marcu 2007 r. zostanie wystawione na Scenie Studio Teatru Narodowego.
Teatr tworzą trzy kobiety: Marta Rau, Dorota Grabek i Ewa Mojsak. Po doświadczeniach w teatrach instytucjonalnych aktorki zatęskniły za przestrzenią,
w której mogłyby realizować projekty własnego autorstwa. Tak powstał zawodowy teatr lalkowy K3.
Warto podkreślić, że działania K3 nie ograniczają się do wymiaru artystycznego. Obecnie Teatr współpracuje ze Stowarzyszeniem Rodzin Dzieci z Zespołem Downa „Jeden Świat” z Białegostoku. Prowadzone dla dzieci warsztaty
zaowocowały wspólnym przedstawieniem. W sezonie 2005/2006 powstał też
spektakl logopedyczny – „AOEUIY czyli przygoda w krainie samogłosek”,
który pomaga dzieciom nauczyć się właściwej wymowy. „Niewidzialni” to
kolejny przykład pracy na pograniczu świata sztuki i działalności społecznej.
Postawał od listopada 2004 r. na bazie doświadczeń artystek w pracy z dziećmi
ociemniałymi w Polskim Związku Niewidomych.
„Niewidzialni”, których na scenie DK „Rakowiec” będzie można zobaczyć
już 8 lutego, to opowieść autorstwa Dariusza Jakubaszka o dwóch przyjaciołach:
niewidomym Kubie i widzącym Maćku. Jednak to nieco zagubiony i zbuntowany przeciwko światu Maciek widzi mniej. Kuba staje się jego przewodnikiem po
świecie wrażliwości: uczy go uważniej słuchać, głębiej przeżywać, więcej czuć.
Te wskazówki pomagają chłopcu dostrzec własne wnętrze i zrozumieć, że inni
ludzie z ich krytycznym spojrzeniem nie są jedynym punktem odniesienia, że
warto w szukać pokładów dobra i piękna we własnym wnętrzu.
Inscenizacja K3 wychodzi poza ramy tradycyjnego teatru – dzieci nie pozostają biernymi widzami, ale współtworzą przedstawienie. Aktorki pomagają
im uruchomić wszystkie zmysły i dzięki temu uwrażliwić na spotkanie z naturą i drugim człowiekiem – na scenie i poza nią.
Urszula Muszel

31.I
11.II

Spektakle:
„…etcetera…”, „Jeż”, „Niewidzialni”, „AOEUIY czyli przygoda w krainie samogłosek”
Wybrane festiwale: Międzynarodowy Festiwal Lalkowy (2004, Perugia, Włochy), „Kontrapunkt” (2005, Szczecin), Festiwal Dramaturgii Dla Młodzieży KON-TEKSTY (2005, Poznań),
Międzynarodowy Festiwal Lalkarski „Złoty Delﬁn” (2005, Warna, Bułgaria), Międzynarodowy Festiwal Artystów Niepełnosprawnych „Dotyk” (2006, Warszawa), Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży „Korczak” (2006, Warszawa), Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla Dorosłych „Lalka też Człowiek” (2006, Warszawa)

wystawa malarstwa Ewy Kamienieckiej
Budynek Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, IV piętro
wstęp wolny

LUTY

wystawa malarstwa Anny Katarzyny Szpunar-Rudzińskiej
Budynek Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy II piętro
wstęp wolny

02.II

BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI
w ramach akcji „Zima w mieście”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 14.00, wstęp wolny

08.II

NIEWIDZIALNI
Teatr K3 z Białegostoku; inscenizacja: Ewa Mojsak, Marta
Rau; scenograﬁa: Marek Świrydowicz; współpraca scenograﬁczna: Izabela Jerlecka; muzyka: Karolina Cicha, efekty
dźwiękowe: Sławomir Klibisz; obsada: Ewa Mojsak, Marta
Rau, Dorota Grabek
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 11.00, wstęp wolny

10.II

WIECZORY BARDÓW
koncert zespołu Nic Wielkiego, pt. „Świat Dotknięty”; zespół
wystąpi w składzie: Olga Błaszczak – teksty, głos, gitara,
fujarki, szuszacze; Magdalena Błaszczak – głos, akordeon,
bęben, kalimba, grzechacze; Paulina Jarmużewska – głos,
trąbka, bęben, kalimba, pukacze; Marcin „Kamyk” Kamiński
– gitara klasyczna; Paweł „Basman” Jędrzejewski – gitara
basowa; Michał Maliniak Maliński – perkusja
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 19.00, cena biletów: 10 zł

11.II

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
Walentynki
w programie m.in.: warsztaty plastyczne i prezentacja
Przedszkola Nr 241 z programem „Mały Trojdenek”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12-15, wstęp wolny

12.II

JAZZ W OKO
„W saloniku u Janusza” koncert „Jazzowe Walentynki”
w wykonaniu Old Timers w składzie: Robert Majewski
– trąbka; Jerzy Galiński – klarnet; Zbigniew Konopczyński
– puzon; Paweł Tartanus – banjo, wokal; Janusz Kozłowski
– kontrabas; Bogdan Kulik – perkusja
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, cena biletów: 10 zł

13.II

KWIATOWY PREZENT NA WALENTYNKI
warsztaty ﬂorystyczne
Centrum Artystycznym „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 17.30, wstęp 10 zł

13.II

WYSTAWA I WERNISAŻ
prac Barbary Gibaszewskiej z Grupy Malarskiej „Impresja”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, Galeria w Przedsionku
godz. 14.00, wstęp wolny

DOM KULTURY RAKOWIEC
Zaprasza
23 i 24 lutego 2007 na dwudniowe warsztaty pt.
AKADEMIA ARTYSTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI
Tym razem czołowy polski muzyk grający na harmonijce ustnej
– Łukasz Rumpel – wprowadzi zainteresowanych w tajniki gry na
tym instrumencie.
Warsztaty zakończy koncert.
ZAPRASZAMY!
szczegóły programu dostępne na stronie: www.rakowiec.art.pl
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
(0 22) 823 66 97, www.rakowec.art.pl
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Akcja ZIMA W MIEŚCIE 2007

LUTY

„Niewidzialni”, Teatr K3,
8 lutego godz. 11.00
DK „Rakowiec”
Inscenizacja: Ewa Mojsak, Marta Rau
Scenograﬁa: Marek Świrydowicz
Współpraca scenograﬁczna: Izabela Jerlecka
Muzyka: Karolina Cicha
Efekty dźwiękowe: Sławomir Klibisz
Obsada: Ewa Mojsak, Marta Rau, Dorota Grabek

LUTY

OKO/ﬁlie
OKO
LUTY

Poeci znani, uznani i ci mało znani

KENIJSKA NOC W JADŁODAJNI
w programie m.in.: mini-wykłady, pokazy slajdów, projekcja
ﬁlmów, Mamadou show
ul. Dobra 33/35
godz. 19.00, wstęp wolny

15.I

WERNISAŻ PRAC DZIECI Z GRUPY „GAWŁA”
wernisaż będzie połączony z zabawą plastyczną dla rodziców, przyjaciół i dziadków
Magazyn Sztuk, ul. Filtrowa 62 lok. 230
godz. 10.00-12.00, wstęp wolny

17.II

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
koncert „Pieśni Sakralnych” w wykonaniu chóru kameralnego Ars Chori, pod dyr. Zbigniewa Tupczyńskiego, solista
Mariusz Cyciura (tenor); w programie pieśni m.in. M. Sawy,
I. Strawińskiego, W.A. Mozarta oraz utwory gospel
kościół p.w. św. Jakuba Apostoła, przy Pl. Narutowicza
godz. 18.00, wstęp wolny

17.II

TRADYCJA PO POLSKU – RODZINNE ZABAWY LUDOWE
Zabawa, zabawa i jeszcze raz zabawa….
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 12.00, wstęp wolny

18.II

POECI ZNANI, UZNANI I CI MAŁO ZNANI
Bolesław Leśmian, Marcin Świetlicki i Bronisława Wajs
„Papusza”, poetka romska
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.30, wstęp wolny

19.II

TONA, CZYLI TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ARTYSTAMI
wieczór literacki Mirosławy Kiczuk oraz otwarcie wystawy
prac Aleksandry Kiczuk „Pod Gwiazdami”
Klub Osiedlowy SURMA, ul. Białobrzeska 17
godz. 18.00, wstęp wolny

23.II

WERNISAŻ SWIETŁANY ŻARCZYŃSKIEJ
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz.16.00, wstęp wolny
POECI ZNANI, UZNANI I CI MAŁO ZNANI
Bez ozdobników (Tadeusz Różewicz, Adam Raczyński,
Tadeusz Karabowicz, poeta ukraiński)
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.30, wstęp wolny

Następne spotkania:
6 marca 2007 r., godz. 12.30

20 kwietnia 2007 r., godz. 12.30

„Bez ozdobników”

„Stukam, pukam i liryka kobieca”

Tadeusz Różewicz
Adam Raczyński
Tadeusz Karabowicz – poeta ukraiński

Wisława Szymborska
Joanna Kulmowa
Halina Poświatowska

Dom Kultury RAKOWIEC
zaprasza

20.II

WERNISAŻ MAŁGORZATY GRUSZECKIEJ-ŚWIDERSKIEJ
Klub Seniora „Baśniowa”, ul. Chotomowska 8,
Galeria „Piwniczka”
godz.16.00, wstęp wolny

W ramach cyklu spotkań „Poeci znani, uznani i ci mało znani” odbyły się już
dwa spotkania. Bohaterami listopadowego spotkania byli „Kochani swego
wieku” – Jan Kochanowski, Jerzy Harasymowicz oraz Selim Chazbĳewicz,
poeta tatarski. W styczniu zaś spotkaliśmy się z Norwidem, Ratoniem oraz
białoruską poetką Nadzieją Artymowicz – „Wierni-Niewierni”.
19 lutego 2007 r., godz. 12.30
DK „Rakowiec”
tel. (0 22) 823 66 72, www.rakowiec.art.pl

FOLKOWA IMPREZA TANECZNA
koncert zespołu Band Jankiela w składzie: Piotr Przybył
– skrzypce; Krzysztof Kociszewski – gitara klasyczna; Adam
Przybylski – gitara basowa; Jacek Wudarczyk – videoprojekcja
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 19.00, cena biletów: 10 zł (przedsprzedaż 7 zł)

AKADEMIA ARTYSTYCZNYCH UMIEJĘTOŚCI
warsztaty harmonijki ustnej
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
wstęp 10 zł

19 lutego, w poniedziałek, w Domu Kultury
„Rakowiec” odbędzie się kolejne spotkanie z
poezją. Tym razem autorzy cyklu, Teresa Zaniewska i Jan Zdzisław Brudnicki, opowiedzą
gimnazjalistom oraz licealistom o autorach, których z pozoru nie łączy nic. Bohaterami spotkania będą Bolesław Leśmian, Marcin Świetlicki
i Bronisława Wajs „Papusza”, poetka romska.
Ich poezja inspiruje artystów współczesnej sceny, m.in. Grzegorza Turnaua i światowej sławy
polski zespół folkowy Dikanda.

13 lutego 2007
na wernisaż wystawy prac
Barbary Gibaszewskiej
pt. „Malowany Świat”,
który odbędzie się w Galerii w Przesionku.
Wystawę można oglądać do 3 marca 2007
Serdecznie zapraszamy
DK „Rakowiec”
ul. Wiślicka 8, (0 22) 823 66 72
www.rakowiec.art.pl

Dom Kultury „Rakowiec”
zaprasza 20 lutego 2007 (wtorek)
o godz. 19.00
na koncert zespołu Yankel Band
w ramach cyklu
FOLKOWA IMPREZA TANECZNA.

23.II
24.II
24.II

Na zakończenie karnawału usłyszymy
muzykę inspirowaną brzmieniami latynoamerykańskimi, cygańskimi, hiszpańskimi z elementami jazzu.
W skład zespołu wchodzą:
Piotr Przybył – skrzypce, Krzysztof Kociszewski, – gitara klasyczna, Adam
Przybylski – gitara basowa, Jacek
Wudarczyk – videoprojekcja.

25.II

bilety: 10 zł, przedsprzedaż: 7 zł
(liczba miejsc ograniczona)
DK „Rakowiec”
ul. Wiślicka 8, tel. (0 22) 823 66 97
www. rakowiec.art.pl

06.III
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OKO/ﬁlie
POZNAJ SWOJE
MOŻLIWOSCI
– PRACA Z KOMPUTEREM
kurs dla osób starszych
·
·
·
·

jeżeli masz 60 lat i więcej,
jesteś na emeryturze,
masz w domu komputer,
chcesz poznać jego możliwości
i jak z nich korzystać,
zapraszamy na bezpłatny kurs!
Zapisy i szczegółowe informacje
w Klubie Osiedlowym SURMA
ul. Białobrzeska 17
tel. (0 22) 823 04 32
e–mail: surma@oko.com.pl
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E

Zapisy w DK „Rakowiec”
ul. Wiślicka 8, tel. (0 22) 823 66 72
www.rakowiec.art.pl
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„Kwiatowy prezent na walentynki” – warsztaty ﬂorystyczne w Centrum Artystycznym
„Radomska 13” – ﬁlia OKO, ul. Radomska 13/21
Nie masz pomysłu na prezent?
Przyjdź na warsztaty ﬂorystyczne w dniu 13 lutego (wtorek), godz. 17.30, do Centrum
Artystycznego „Radomska 13”. Pokażemy nietuzinkowe pomysły na zdobienie kwiatów oraz nauczymy wykonania serc z materiałów roślinnych i ﬂorystycznych.
Walentynki zbliżają się wielkimi krokami, więc nie czekaj do ostatniej chwili – zapisz
się na warsztaty już dziś – ilość miejsc ograniczona, tel. (0 22) 823 37 56; koszt 10 zł.
Więcej informacji: www.radomska13.art.pl

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
11 lutego 2007, godz. 12.00-15.00
Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi
(od 3 do 15 lat) na spotkanie z cyklu:
Artystyczna Niedziela z Mamą i Tatą pt. „Walentynki”.

Zapraszamy dzieci
w wieku 8 lat i powyżej.

Zapisy od 13-27 lutego
Zajęcia odbywają się we wtorki
i czwartki godz. 18.00-19.00
odpłatność: 70 zł/ m-c

T

święto zakochanych, obchodzone 14 lutego, rozpowszechnione od 1476 roku. Legenda brytyjska mówi, że właśnie 14 lutego na Wyspach Brytyjskich ptaki śpiewające zaczynają łączyć się w pary. W Walentynki każdy daje sympatii kartki i upominki.

NABÓR DO FORMACJI
TAŃCA NOWOCZESNEGO
PULS

W programie nauka podstaw tańców: hip-hop, disco-dance, jazz.

N

W czasie warsztatów plastycznych najmłodsi będą mogli wykonać walentynkowe
prezenty, które zabiorą ze sobą do domu.
Na zakończenie imprezy wystąpią dzieci z Przedszkola nr 241, przy ul. Trojdena 5b
z programem artystycznym pt. „Mały Trojdenek”, w którym pochwalą się rozmaitymi
umiejętnościami artystycznymi, a także zaproszą do wspólnej zabawy wszystkich gości.
Serdecznie zapraszamy!
wstęp wolny
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
(0 22) 823 66 97, www. rakowiec.art.pl

OD NIEMOWLAKA DO
PRZEDSZKOLAKA
KURS
TAŃCA TOWARZYSKIEGO
DLA DOROSŁYCH
Pierwsze zajęcia już 12 lutego
– poniedziałek.
godz. 19.45-21.00
odpłatność: 80zł/osoba/m-c
Kurs I stopnia obejmuje 8 spotkań
na których poznajemy podstawy:
– tańców dyskotekowych
(samba, disco, swing),
– tańców standardowych (walc angielski, walc wiedeński, tango),
– tańców latynoamerykańskich
(cha-cha, rumba, rock and roll, salsa).
Zapisy w DK „Rakowiec”
ul. Wiślicka 8, tel. (0 22) 823 66 72,
e-mail: rakowiec@oko.com.pl
www.rakowiec.art.pl

14

Ośrodek Kultury Ochoty
zaprasza
dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat
na Warsztaty Cyrkowe
Zajęcia obejmują naukę najpopularniejszych technik cyrkowych:
– żonglerka
– clownada
– ekwilibrystyka
– poi
– akrobatyka
… i wiele innych
sobota, godz. 13.00
w Ośrodku Kultury Ochoty.
Zapisy:
Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75
tel. (0 22) 822 74 37
e-mail: cyrk@oko.com.pl
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Pamiętacie Państwo swój pierwszy dzień w
przedszkolu, w mojej pamięci początek pierwszego etapu edukacji formalnej, polegał mniej
więcej na leżeniu na przedszkolnej podłodze
i darciu się w niebogłosy „ ja chcę do mamy!!!”
Jeżeli zbliżacie się do chwili, w której wasze
maleństwo wystawione zostanie na podobny stres idąc po raz pierwszy do przedszkola,
z pomocą mogą przyjść zajęcia dla dzieci „Od
niemowlaka do przedszkolaka” organizowane
w OKO.
Dzieci w wieku od 2 do 4 lat wraz z rodzicami i pedagogami z centrum rozwoju i edukacji „Słonecznik”, uczą się w trakcie zajęć m.in.
współpracy i działania w grupie, zasad panujących w przedszkolu, radości tworzenia, nowych piosenek i zabaw.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki o 17.00 lub
w środy o 9.30. Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerem telefonu (0 22) 823 74 37
Polecam i zapraszam.
Bartek Guentzel
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minimalny czas występu, maksymalna ekspresja sceniczna

Centrum Artystyczne „Radomska 13”,
Filia Ośrodka Kultury Ochoty, zaprasza do udziału w „Mazowieckim przeglądzie dziecięcych i młodzieżowych
grup teatralnych Minimaks”, który
odbędzie się w dniach 13-15 kwietnia
2007 roku.

***
Pierwszy przegląd „Minimax” odbył się
w 1995 roku. Początkowo był to Przegląd Teatrzyków Uczniowskich adresowany do uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów warszawskich. W 2006 roku
po raz pierwszy odbył się przegląd o
zasięgu wojewódzkim. Wykonawcy w
wieku 7-16 lat prezentowali różnorodne formy teatralne – adaptacje baśni,
klasyki literatury dziecięcej, spektakle poruszające problemy dotyczące
ekologii itp., treść spektakli dowolna.
Główne założenie przeglądu to: „Minimalny czas występu, maksymalna
ekspresja sceniczna”. Pierwsze regulaminy ograniczały czas prezentacji do
10 minut. Później było to 15 i 20 minut.
W pierwszych latach do konkursu zgłaszało się około 20 zespołów teatralnych. Z roku na rok liczba chętnych
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rosła, aż w roku 2006 wystąpiło ponad
80 zespołów, czyli około 1500 uczniów.
Młodzi wykonawcy byli zawsze oceniani przez profesjonalne jury, m.in.
przez aktorów teatrów warszawskich,
literatów i teatrologów. Nagrodzone
zespoły miały możliwość występowania podczas różnorodnych imprez kulturalnych na terenie dzielnicy i miasta.

***
Tegoroczna edycja przeglądu przeznaczona jest dla dziecięcych, młodzieżowych i studenckich grup teatralnych
pracujących w warszawskich szkołach
oraz w mazowieckich domach i ośrodkach kultury.
Ideą przeglądu jest spotkanie młodych
twórców zajmujących się teatrem. Spotkanie ludzi, których pasją, sposobem
na życie, na wyrażanie emocji jest teatr.
Warto przyjrzeć się językowi dzisiejszego
teatru. Poprzez jaką formę i o czym mówią w nim młodzi ludzie? Interesuje nas
nie tylko sam spektakl czyli efekt pracy
grupy, ale także proces tworzenia.
Jak pracują w swoim zespole, czego się
uczą od siebie nawzajem, jak rozwijają
własne umiejętności, talenty i osobo-
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wości poprzez teatr. Zapraszamy do
rozmowy o roli teatru w życiu i kształtowaniu małego, młodego…, każdego
człowieka.

Termin zgłoszeń
upływa 31 marca 2007 roku.
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem przeglądu. Regulamin
i formularz zgłoszeniowy można otrzymać w Centrum Artystycznym Radomska 13, ul. Radomska 13/21, Warszawa
tel. 0-22 823-37-56 lub znaleźć na stronach internetowych: www.oko.com.pl
i www.radomska13.art.pl
Koordynator projektu:
Dorota Latos
Tel. (022) 823 37 56
dorota.latos@oko.com.pl
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Zabawa, zabawa i jeszcze raz zabawa…
Centrum Artystyczne „Radomska 13” – ﬁlia OKO, ul. Radomska 13/21, serdecznie
zaprasza 18 lutego o godz. 12.00 dzieci wraz z rodzicami na kolejne niedzielne spotkanie
w ramach projektu TRADYCJA PO POLSKU – rodzinne zabawy ludowe.
W programie wspólna zabawa na pożegnanie karnawału. Jak zabawa to i muzyka,
która jest nieodzownym elementem każdego balu. Stwarza odpowiedni nastrój, zachęca do tańca. Tym razem do tańca będzie przygrywać kapela ludowa. Postaramy się również stworzyć własny zespół muzyczny złożony z bębenków dzwoneczków, kołatek itp. Nie zabraknie
także karnawałowego makijażu na każdej dziecięcej twarzy.
Wstęp wolny
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Festiwal Twórczości Dziecięce

BROMBOLANDIA

Pamiętacie jeszcze o Brombie, stworzonku o różowym futerku z wypukłym brzuszkiem, z torbą wypełnioną przyrządami do mierzenia, poszukującym tego jednego, którym można by było zmierzyć dosłownie
wszystko? Albo o Glusiu, reżyserze ﬁlmowym, który wyświetla pustą kliszę, opowiadając treść ﬁlmu, którego
de facto nie ma? Czy o romantycznym poecie Fikandrze, z uszami długimi po ziemie? Pciuchu, który zamieszkuje czas? Gżdaczu podróżującym przez dziury kosmiczne? To tylko niektóre z postaci literackich twórczości znakomitego twórcy, reżysera, scenarzysty, autora kilkunastu sztuk dla dzieci i dorosłych oraz całego szeregu
powieści dla dzieci młodzieży – Macieja Wojtyszki. Po raz pierwszy ożywają w kultowej już dzisiaj „Brombie i innych”; później w kolejnych
utworach, chociażby w „Tajemnicy szyfru Marabuta” albo w „Brombie i Filozoﬁi”. Kto się z jego maleńkimi, dziwacznymi, radosnymi i borykającymi się z problemami nie raz na miarę ﬁlozofów, stworzonkami spotkał, na pewno o nich nie zapomniał.
Festiwal Twórczości Dziecięcej, który odbędzie się w DK „Rakowiec”, ma zwrócić uwagę dzieci i młodzieży na wartościową polską twórczość współczesną a nie tylko zwrócić uwagę, ale również ma ich zaprosić do twórczego i aktywnego obcowania z nią – interpretacji
wierszy, malowania obrazów, tworzenia spektakli teatralnych. Będzie to pierwsza edycja Festiwalu. Zdecydowaliśmy się przeznaczyć ją
wybitnej i bogatej twórczości Macieja Wojtyszki i nazwać ją „Brombolandia”. Kolejne edycje, będą okazją do bliższego zapoznania się z
dziełem innych polskich autorów współczesnych.

I

nosić na kartkę
Jeżeli lubisz interpretować wiersze, albo potrafisz prze
wizje plastyczne czy rozwijasz talent grając teatr,
DII.
weź udział w jednym z trzech konkursów BROMBOLAN
Konkurs Recytatorski wyjątkowo trudnych wierszy Bromby i Fikandra – postaci z utworów Wojtyszki, oraz innych wierszy spod jego
autorstwa. Wiersze Bromby i Fikandra oprócz swojej niekwestionowanej wartości literackiej, odznaczają się niezwykle trudnym słownictwem, przez co są świetnym materiałem do ćwiczeń prawidłowej wymowy. W trakcie przygotowań do konkursu recytatorskiego
proponujemy uczestnikom możliwość skorzystania z konsultacji logopedycznych.

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci warszawskiej dzielnicy Ochota, z klas V i VI szkoły podstawowej oraz klas I i II gimnazjum.
Termin nadsyłania zgłoszeń uczestników: 22 kwietnia 2007. Przesłuchana konkursowe: 14-18 maja 2007.

II

Konkurs Plastyczny pod tytułem „Podróż do wszechświatów – a może są inne dziury kosmiczne” na podstawie komiksu „Trzynaste Piórko Eufemii” autorstwa Macieja Wojtyszki
i Grażyny Dłużniewskiej, który do dzisiaj zachwyca małych i dużych koneserów komiksu. Zapraszamy do wspólnej zabawy wszystkich, których „Trzynaste Piórko Eufemii”
zainspiruje do poszukiwania własnych „wszechświatów”, wymyślonych przestrzeni, gdzie chętnie np.: przeszliby przez „dziurę kosmiczną”.
Zasięg konkursu jest ogólnopolski. Termin nadsyłania prac konkursowych: 30 kwietnia
2007. Ogłoszenie wyników konkursu: 21 maja 2007.

III Kategoria I

Konkurs Teatralny na najlepszą inscenizację spektaklu Macieja Wojtyszki,
który odbędziesię w dwóch kategoriach:
zespoły teatralne dziecięce i młodzieżowe działające przy szkołach i placówkach kultury z okręgu województwa mazowieckiego. Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 kwietnia 2007. Prezentacje konkursowe: 9-11 maja 2007.

Kategoria II

zespoły teatralne działające przy stowarzyszeniach, instytucjach kultury itp. Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 kwietnia 2007. Prezentacje konkursowe: 21-23 maja 2007.
Zasięg konkursu jest ogólnopolski.

Zamknięciem całego programu będzie Finał Festiwalu, który odbędzie się na pikniku organizowanym z okazji Dnia Dziecka na
Polach Mokotowskich – 3 czerwca 2007. Obok programu głównego przygotowanego przez OKO, „Brombolandia” zaproponuje
koncert laureatów konkursu recytatorskiego, pokaz nagrodzonych
spektakli teatralnych oraz wystawę prac plastycznych.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!
Szczegółowe informacje dotyczące Festiwalu Twórczości Dziecięcej „Brombolandia”,
regulaminy wszystkich konkursów, karty zgłoszenia oraz konkursowe wiersze i utwory
sceniczne Macieja Wojtyszki znajdziecie na stronie: www.rakowiec.art.pl.
Anita Szaboova

