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Kołdry
na Filtrowej

śród ginących warsztatów i profesji na Ochocie ostatnio znikła pracownia kołdrzarska.
Okazało się, że w oknie przy Filtrowej,
w którym od niepamiętnych lat zawsze wisiała żółta, słoneczna kołdra w otoczeniu
różowych jaśków, nagle zawisły normalne
firanki. Jeszcze w książce telefonicznej pod
adresem Filtrowa 77 znajdziemy telefon do
pracowni kołder. Ale to tyle.
Rozmawiałyśmy o tych kołdrach z Małgorzatą Łukasiewicz i wydaje nam się
teraz, że one znikły w trakcie naszej rozmowy. Małgosia wyszła z mojej ulicy Mianowskiego na Filtrową, żeby sprawdzić,
czy pracownia jeszcze istnieje i zastała zamiast kołder firanki. A przecież na naszej
mapie rozciągającej się od ulicy Lekarskiej
do Raszyńskiej i potem do Mianowskiego,
kołdry zawsze miały swoje miejsce. Dla
Małgosi, te wszystkie adamaszki i atłasy

Krzysztof Trawkowski

T

Pół wieku
w służbie prawdy,
pracy, obowiązku
i sprawiedliwości

e zawarte w tytule patetyczne słowa to tytuł pozostawionego w rękopisie pamiętnika mieszkańca Ochoty z ulicy Reja 7,
profesora i rektora Akademii Nauk Politycznych w Warszawie – Edmunda Jana Reymana
(1885-1958). Urodzony w Tomaszowie Rawskim, przybył w 1894 roku do Warszawy wraz
z rodzicami i tu skończył gimnazjum realne, w którym zdał maturę z wyróżnieniem
w 1902 roku. W kolejnych latach studiował
w Akademii Handlowej w Lipsku, a następnie zapisał się na uniwersytet w Zurychu, gdzie otrzymał tytuł kandydata praw.
Doktoryzował się w Heidelbergu; później
uczęszczał na wykłady w Sorbonie, College
de France i w École Libre des Science.
Od roku 1915 związał się ze Szkołą Nauk
Politycznych (początkowa nazwa brzmiała
Szkoła Nauk Społecznych i Handlowych)
której był założycielem, dyrektorem, wykładowcą, a po uzyskaniu przez uczelnię praw
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Wracam na Ochotę (34)
w kolorach zimowego zachodu słońca, typowych dla pokrycia kołder, miały barwy
anielskie. Bo przecież kołdrzarki ukochały
kolory: złocisty żółty, różowy, jasnoniebieski i amarantowy. Niestety dziś nie ma na
nie miejsca. Mapa okolicy ciągle traci znane
nam z dzieciństwa stałe punkty. Wydawałoby się – nic takiego, w końcu kołdry nie
kupuje się codziennie. Ale wspomnienia
jakoś codziennie dziwnie się kurczą.
Czasem coś zostanie ochronione przez
literaturę. Taki codzienny i naturalny opis
powstawania kołder wiąże się oczywiście z
poetą codzienności, ważną postacią Ochoty
– Mironem Białoszewskim. To przecież jego
babka trudniła się robieniem kołder, zatem
rzemiosło to było mu bliskie. W „Rozkurzu”
znajdujemy odpowiednie drobne opisy:
„A mieszkała wtedy u Białoszewskich kuzynka z Warki, młoda i płocha. Wzięta do gotowania, bo moja babka musiała szyć kołdry
i musiała mieć czyste ręce do adamaszku”.
U Białoszewskich nie tylko babka robiła
kołdry: „Nanka co pewien czas szyła kołdrę. Najpierw wybierała się na Dziką po
watę albo puch, do Żydów. I po adamaszek
wytłaczany w wielkie kwiaty. Potem po-

życzała klucz od góry od Hotkiewiczowej
i w moim towarzystwie szła na piąte piętro,
na tak zwaną górę. [...] Nanka zabierała mnie
na górę, żeby porozwieszać albo zebrać bieliznę, albo odnieść czy przynieść krosna. Krosna po matce kołdrzarce: po mojej babci Broni. [...] Nanka rozstawiała krosna w kwadrat
pośrodku pokoju, napinała na nie materiały
i watę, rysowała na wierzchu wzory do pikowania i zaczynała powolne szycie kołdry.
Pod rozpiętym spodem kołdry ja wtedy robiłem sobie gniazdo. Trzeciego dnia dach kołdry się zmniejszał, zniżał. Nanka kończyła
robotę. Odnosiła krosna na górę”.
Dzisiaj nikt już nie porywa się na robienie
kołder, nie tylko z waty, ale nawet z wełny
czy puchu. Jeśli można kupić w Ikei tanie,
antyalergiczne, nic nie ważące kołdry na
zimę, wiosnę i lato, to cięższe, niemożliwe
do uprania pierzyny, ręcznie szyte i pikowane muszą ustąpić.
Ulica Filtrowa z roku na rok robi się jaśniejsza i elegantsza. Ale czy musi to się dziać
kosztem kołder i poduszek? Już nie możemy
ich sobie zamówić, podobnie jak niestety nie
wstępujemy już do sklepów Wawela, bo go
po prostu od dawna nie ma

akademickich – rektorem. Jej powstanie to
nie tylko zasługa naszego bohatera, lecz
także „Koła Lipszczan” (byli wychowankowie uniwersytetu i innych wyższych uczelni Lipska). Bardzo ważną zasługą Reymana
było opracowanie nowoczesnej koncepcji
programowej studiów i staranny dobór wykładowców. Zadaniem tej placówki miało
być zapewnienie słuchaczom gruntownego wykształcenia ekonomicznego i lingwistycznego, a w konsekwencji przygotowanie samodzielnych pracowników i organizatorów placówek gospodarczych i eksportowych.
Początkowo uczelnia mieściła się w
niedużej kamieniczce na rogu Senatorskiej
i Miodowej. Niskie czesne i opłaty egzaminacyjne dostosowane były do „chudych”
dochodów słuchaczy. Taka tania taryfa była
możliwa dzięki dotacjom Instytutu Społecznego, który został do tego powołany, by w
ramach uczelni zbierać środki na wspomaganie finansowe placówki. Słuchaczami byli
ludzie pracy, urzędnicy komunalni i państwowi, a także wojskowi. Pierwszy nabór
z 1915 roku liczył 66 osób (w tej liczbie było
dziesięć kobiet), w latach trzydziestych było
już 1300 słuchaczy, w tym 338 kobiet.
Wysoki poziom nauczania, a także znane
nazwiska wykładowców powodowały, że
rosła liczba słuchaczy i trzeba było zbudować
kompleks gmachów. Uczelnia otrzymała tereny pod zabudowę między ulicami Wawelską, Reja, Raszyńską i Krzyckiego. Projekt w
1926 roku wykonał Romuald Gutt. Już od
1927 roku wchodziło się do części tego kompleksu od ulicy Reja, gdyż część frontowa

nie była jeszcze gotowa. Cały kompleks został uroczyście poświęcony 30 października
1932 roku. Obecnie w tych budynkach pod
numerem Wawelska 56 znajduje się Krajowa
Szkoła Administracji Publicznej.
Późniejszy rektor, Reyman, w latach
1924-1928 zorganizował i prowadził równocześnie Wyższą Szkołę Nauk Społecznych i Ekonomicznych w Łodzi. W nowym
kompleksie budynków na Ochocie jeszcze
w 1929 roku założył i został dyrektorem
Instytutu Studiów Handlowych i Orientalistycznych. Wykładał takie przedmioty jak
historia rozwoju gospodarki, historia teorii
ekonomii, historia kooperatyw i ruchu spółdzielczego. Był również redaktorem naczelnym Encyklopedii Nauk Politycznych, w
której odpowiadał za działy polityki społecznej, spółdzielczości i opieki społecznej
(wyszły trzy tomy i część czwartego). Tak
dobrze zapowiadające się przedsięwzięcie
przerwał wybuch wojny. W czasie okupacji
założył Szkołę Sekretarek, która przetrwała aż do 1945 roku. Po wojnie do 1946 roku
był rektorem ANP, w tym samym czasie
utworzył oddział tej uczelni w Sopocie. Ówczesne władze „doceniły” działalność Reymana i skierowały go na odpowiedzialne
stanowisko do Biblioteki Publicznej m.st.
Warszawy w Oddziale Druków Ulotnych.
Nigdy nie zabiegał o zaszczyty czy sławę,
dowodzi tego fakt, że nie ma nigdzie jego
fotografii ani jako dyrektora szkoły, ani też
jako rektora akademii. Widomym znakiem
jego działalności pozostały gmachy szkoły
przy ulicy Wawelskiej, a w archiwach spisy
studentów
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Ochotnik
TEATR OCHOTY – LUTY
01-03.02 MASZ BYĆ SZCZĘŚLIWY

Młodszym, starszym, zdolnym, mniej zdolnym,
leniwym,bardzo, średnio lub wcale
nie – pracowitym i systematycznym,
wiecznym, wieczorowym, dziennym, zaocznym
i podyplomowym STUDENTOM
życzymy sukcesów w sesji zimowej :-)

06-08.02 OLEANNA
09-10.02 SZTUKA
14-17.02 TAMARA L.
21-24.02 ODCHODZIĆ – SEPARATION
27-29.02 WARIACJE ENIGMATYCZNE
Pytanie konkursowe:
W którym roku David Mamet, amerykński dramatopisarz, scenarzysta i reżyser filmowy, napisał sztukę pt. „Oleanna”, od stycznia br. wystawianą w Teatrze Ochoty?

CZYTELNIA
Nie mamy w zwyczaju prezentować
w Czytelni Ochotnika książek dla dzieci,
niemniej jednak „Drogę miodową. Miodal i łabędź” Stefana Potockiego polecić
naprawdę warto! To książeczka, której
lektura sprawić może przyjemność młodym i starym. Jej bohaterem jest miś w
zielonych ogrodniczkach o imieniu Miodal. W zimowy, styczniowy poranek Miś
spaceruje po warszawskich Łazienkach.
Jest mu tu dobrze, ale trochę się nudzi,
chciałby zaznać bardziej ekscytujących
przygód. Dzięki tajemniczemu zegarkowi znalezionemu w stawie te przygody
stają się możliwe. Miodal zwiedza kawał
świata, zjeżdża na rowerze z wieży Eiffla, bierze udział w Fieście de San Fermin
w Pampelunie, pływa gondolą po kanałach Wenecji, poznaje masę ludzi, ale cały
czas czuje się samotny, tęskni. W końcu
decyduje się na powrót do łazienkowskiego parku. Podróż misia, jak twierdzi
autor, to podróż na kształt Odysei, prowadząca do lepszego rozumienia samego
siebie, ucząca odpowiedzialności, umiejętności dokonywania wyborów, uświadamiająca co to znaczy dom rodzinny
i jaka jest jego wartość. „Jestem Kanadyjczykiem i Polakiem, urodzonym w Kanadzie i zamieszkałym od dziesięciu lat
w Polsce. Od chwili przyjazdu do kraju byłem i jestem świadkiem wspaniałych przemian, które obrazują wielkie
możliwości otwierające się teraz przed
Polską (w odróżnieniu od lat zniewolenia minionej epoki). Jak na ironię wykształceni Polacy wyjeżdżają
z kraju w czasach, kiedy Polska potrzebuje ich najbardziej. (…) Ufam, że ci, którzy
już wyjechali lub wyjadą z Polski, wyniosą

Na odpowiedzi czekamy 6 lutego (środa),
o godz. 18.00, pod nr (0 22) 823 37 56.

z tych podróży nie tylko korzyści finansowe, ale również umiejętności, doświadczenia i wiedzę o świecie – po to, aby kiedyś wrócić do kraju i podzielić się nimi
dla dobra wszystkich.” – mówi Potocki.
(O Stefanie Potockim pisaliśmy w 34
nr Ochotnika).
„Droga Miodowa. Miodal i łabędź”
jest pierwszą częścią zamierzonej przez
autora trylogii.
Wydawca przeznacza część dochodu
ze sprzedaży książki dla podopiecznych
Fundacji Św. Jana Jerozolimskiego.
JR
Stefan Potocki
Droga Miodowa. Miodal i łabędź
Wydawnictwo Siedmioróg 2007

Nagrodą jest jedno podwójne zaproszenie na
8 lutego 2008 na spektakl „Oleanna” – do odebrania w kasie teatru w dniu spektaklu, najpóźniej do godz.18.30.

TAMARA L.

autor: Kazimierz Braun
reżyseria, scenografia: Tomasz Mędrzak
występują: Małgorzata Bogdańska,
Bożena Stryjkówna, Agnieszka Sitek
Tamara Łempicka, malarka o kontrowersyjnej, bardzo bogatej biografii, przedstawicielka art déco,
postanawia namalować portret zakonnicy, matki
przełożonej jednego ze zgromadzeń we Włoszech.
Właśnie to spotkanie – spotkanie dwóch kobiet,
a zarazem, dwóch różnych światopoglądów i postaw
– zainspirowało autora do napisania „Tamary L.”
Nie wiemy, o czym w rzeczywistości rozmawiały
te dwie, postawione na przeciwległych biegunach,
kobiety. W sztuce Kazimierza Brauna mówią tak
naprawdę o tym, czym jest powołanie, a w szczególności: czym jest, czym powinno być powołanie
artysty. Czy artysta jest moralnie odpowiedzialny
za swoje dzieło, za jego wpływ na odbiorców i widzów? Czy może i czy powinien ponosić odpowiedzialność za kreowany w swojej twórczości świat
i „...za cały świat”?

KONKURS
Pytanie konkursowe:
O czym traktuje książka
Jarosława Zielińskiego,
przedstawiona w czytelni „Ochotnika”
w poprzednim numerze?
Na odpowiedzi czekamy 6 lutego (środa)
godz. 18.00 pod nr tel.: (0 22) 823 37 56
Nagrodą jest zaproszenie do Dominium
Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24.
Czeka na Państwa 5 bezpłatnych talonów
na dużą pizzę z maksimum 3 składnikami.
Sponsorem nagród jest Dominium Pizza.
Dominium Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24
czynna jest codziennie od 11.00 do 23.00
a w piątki i soboty od 11.00 do 24.00.
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Jarosław Zieliński

Z dziejów Ochoty
Staszyce

O

najstarszych inwestycjach kooperatywy mieszkaniowej „Kolonia
Staszica” wspominaliśmy już w
pierwszym odcinku niniejszego cyklu, zaś
w poprzednim numerze, Czytelnik znalazł
dodatkowe wątki związane z przeszłością
ul. Filtrowej. Wydawałoby się, iż do tego
tematu nie ma już co wracać. Tymczasem
jednak Krzysztof Jaszczyński z fundacji
„warszawa1939.pl”, żmudnie kwerendując
roczniki „Tygodnika Illustrowanego”, trafił
na nowe, zupełnie sensacyjne informacje.
Artykuł z marca 1918 r. dotyczył pozornie
niezbyt frapującej tematyki rolnej i prac
polowych na gruntach podmiejskich, dawniej wchodzących w skład wojskowych
terenów rosyjskich. Chodziło o poprawę
zaopatrzenia w żywność wygłodzonych
przez wojnę mieszkańców Warszawy. Na
nowo przyłączonych do miasta obszarach,
magistrat zaczął organizować sześć „rządcostw”, z których jedno znajdowało się na
terenie Rakowca i obejmowało też przekazany przez niemieckie władze okupacyjne
fort „Mokotów”. Na stokach fortu wypasano owce, a rozległe pola Rakowca obsadzono ziemniakami, kapustą, burakami,
brukwią, marchwią, fasolą, pomidorami
i cebulą oraz wszystkimi odmianami krajowych zbóż i roślinami pastewnymi. Areał
ten był niezależny od folwarku Rakowiec,
należącego ówcześnie do szpitala św. Rocha. Jak już o tym pisaliśmy, folwark ten
przeszedł w ręce miasta dopiero w 1920 r.
Na terenach dawnych carskich poligonów istniały poza fortami liczne zabudowania koszarowe. Największy z takich kompleksów – Mokotowskie Miasteczko Wojenne, rozciągające się między
ulicami Grójecką, Filtrową, Nowowiejską
i Topolową (obecnie al. Niepodległości)
– opisaliśmy przy okazji przedstawienia
dziejów Pola Mokotowskiego. Wówczas
nie dysponowaliśmy żadnym zdjęciem
tych zabudowań, w skład których wchodziły, rozlokowane wśród sadów i ogrodów, letnie dacze oficerskie i domy dla
podoficerów, a także cerkiew garnizonowa. Po ustąpieniu wojsk rosyjskich porzucone budynki objęli w posiadanie ludzie
z najbiedniejszych dzielnic i przedmieść,
przez ówczesnego dziennikarza określeni wprost mianem mętów społecznych.
W obliczu ogromnego zagrożenia przestępczością, w kwietniu 1917 r., Komisja
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Urzędu Grodzkiego Podmiejskiego doprowadziła do eksmisji uciążliwych lokatorów. Zdewastowane budynki poddano
remontowi i zaczęto osiedlać w nich „ludność rządną i pracowitą”. Mimo tak niewątpliwych przymiotów ludzie ci mieli spory
problem ze zrozumieniem zasad poszanowania wspólnej własności – nie tylko wielomieszkaniowych domków, ale i terenów
zielonych. Jak mówiono, wojna wykoleiła
niejednego z kandydatów, w końcu jednak zaprowadzono względny porządek i
na początku 1918 r. kolonię zamieszkiwało
już 500 osób płacących niewysoki czynsz
w wysokości od 7 do 15 marek miesięcznie. Mieszkania w wojskowych barakach
miały wodociąg oraz jeden lub dwa pokoje z kuchnią, czyli całkiem sporo, zważywszy na status materialny mieszkańców,
wśród których mężczyźni byli przeważnie
robotnikami z pobliskiej stacji filtrów, cieślami, stolarzami, zwykłymi wyrobnikami
i dorożkarzami. Każda rodzina mogła wydzierżawić pod ogród po 5 prętów kwadratowych ziemi na osobę (około 467 m2)
za opłatą 40 fenigów. Znakomicie rozwi-

jającą się kolonią kierował magistracki
urzędnik specjalizujący się w problematyce mieszkań dla robotników, toteż miasto
zdobywało tu bezcenne doświadczenia,
które przydały się w latach 20. przy realizacji programów budownictwa socjalnego.
I na koniec rzecz najważniejsza: osada nosiła nazwę Kolonia Staszyce (sic!), biorąc
jednak pod uwagę, iż w tamtych czasach
pisano „Staszyc”, a nie „Staszic”, to owa
dziwaczna forma rzeczownikowa niewątpliwie jest nazewniczym fundamentem
obecnej Kolonii Staszica. Jak doszło do
metamorfozy osiedla robotniczego w inteligencką spółdzielnię mieszkaniową?
Tu chyba pobrzmiewają echa konfliktu
pomiędzy magistratem, a skarbem państwa, który przeforsował na tych terenach
własną wizję planowania przestrzennego
z gęstą zabudową zaprojektowaną kosztem preferowanych przez miasto terenów
zielonych. Czyżby Staszyce padły ofiarą
tego konfliktu? Przypuszczalnie tak, ale
twierdząca odpowiedź na to pytanie musi
zostać uzasadniona rezultatami dalszych
badań naukowych

Przygotowanaia do wiosennych prac polowych. Rakowiec, marzec 1918 r.
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Główna aleja Kolonii Staszyce zachowała się do dziś w swej części zachodniej jako centralna alejka zieleńca po południowej stronie
ul. Dantyszka, natomiast część wschodnia znajdowała się w rejonie ulicy bł. Ładysława z Gielniowa. Fotografia z początku 1918 r.

Te małe domki stały zapewne w rejonie dzisiejszych ulic Solariego i Rudawskiej.
Fotografia z początku 1918 r.
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wywiad miesiąca

Wywiad
z Hanną Gronkiewicz-Waltz,
Prezydent m.st. Warszawy
dowskim, mającym obecnie pięknie odnowiony ogródek jordanowski, gdzie chodziłam na spacery z córką Dominiką. Zresztą,
cała okolica Traktu Królewskiego jest mi
niezmiernie bliska. Dlatego cieszę się, że
Krakowskie Przedmieście zalśni niedługo
nowym blaskiem. Jeżeli ktoś zadałby mi
pytanie, gdzie jest centrum Warszawy, to
odpowiedziałabym, że nie ulica Marszałkowska, ale właśnie Trakt Królewski.
Myślę, że większość warszawiaków zastanawia się, że zapewne nie ma Pani
czasu na gotowanie w domu. Gdzie zatem stołuje się Prezydent Warszawy?

Jak Pani, jako Prezydent, postrzega Warszawę od strony kulturalnej? Jaką rolę
odgrywają w tym ośrodki kultury?
Warszawa jest miastem o ogromnym potencjale, ma mnóstwo teatrów, miejsc gdzie
można spotkać się z tzw. kulturą wysoką,
elitarną. Równie dużą rolę odgrywają lokalne, dzielnicowe inicjatywy, na przykład
domy kultury, w których dzieci i młodzież,
już od najmłodszych lat, spotykają się
z kulturą. Zależy mi na utrzymaniu harmonii pomiędzy wydarzeniami elitarnymi
i takimi dla każdego mieszkańca. Wychodzę
z założenia, że należy kształtować wrażliwość kulturalną od dziecka, dlatego, że ci
wszyscy, którzy przychodzą jako dzieci do
lokalnych domów kultury, w przyszłości
są potencjalnymi konsumentami kultury
wysokiej. Cieszy mnie również duża liczba
zajęć integrujących całe rodziny. Zazwyczaj
bowiem koncerty oraz różnorodne zajęcia
organizowane przez domy kultury są dostępne dla wszystkich mieszkańców niezależnie od zasobności portfela.
Czy osoba, która „zawodowo” zajmuje
się stolicą, ma swoje ulubione miejsce w
Warszawie?
Oczywiście, że tak! Najcieplejsze moje
wspomnienia wiążą się z Parkiem Ujaz-
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To prawda, że rzadko gotuję w domu.
Pracujemy długo, przeciętnie do 20.00,
dlatego stołuję się w bufecie u wojewody,
a gdy nie zdążę tam zjeść (bufet jest czynny do 15.00), to zadowalam się czymś zamawianym na zewnątrz. Lubię gotować,
dlatego w weekendy staram się zawsze coś
przyrządzić dla całej rodziny. Specjalnym
czasem są też wakacje. Ostatnio, w trakcie
urlopu z całą rodziną w Chorwacji miałam
dużo wolnego czasu i z przyjemnością codziennie gotowałam.
Gdyby przyjechał znajomy z zagranicy
i zapytał Panią Prezydent, jak spędzić tutaj weekend, co by Pani zaproponowała?
Zaprosiłabym do odwiedzenia Zamku
Królewskiego i Muzeum Powstania Warszawskiego, w dalszej kolejności Muzeum
Narodowego (gdyby odbywała się tam
jakaś ciekawa wystawa). Pomyślałabym
o odwiedzinach w Pałacu Wilanowskim
i o wieczorze w Teatrze Wielkim, którego
elegancja robi na każdym duże wrażenie.
Jeżeli byłaby to kolejna wizyta, to na pewno odwiedzilibyśmy Fabrykę Trzciny oraz
jakiś off-owy teatr. Młodszym gościom polecałabym kluby, które podobno nie ustępują poziomem londyńskim.
Czy podczas takiej wycieczki znalazłoby
się miejsce dla Ochoty?
Ochota jest dla mnie miejscem znajomym
i szczególnym, zwłaszcza jej starsza część,
która kojarzy mi się z willowymi dzielnicami Paryża. Tu uczęszczałam na konwersacje
z języka francuskiego. Na ul. Krzywickiego
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pracował mój mąż, więc często w wolnych
chwilach spacerowaliśmy po uliczkach starej Ochoty, takich jak Dantyszka czy Krzyckiego. Na ulicę Raszyńską przyjeżdżałam
specjalnie do sutereny, gdzie mieścił się
zakład z usługami kuśnierskimi. Zresztą
z Ochotą jestem związana rodzinnie. Od
lat w starej kamienicy, pomiędzy liceum
Kołłątaja a bazarem przy Banacha, który
wszyscy znają, mieszka mój szwagier. Pamiętam, że w czasach, kiedy było trudno
zdobyć cokolwiek, to właśnie na Grójeckiej
i na Targowej istniała taka możliwość.
Ostatnio byłam w Filtrach (Zakładzie Wodociągu Centralnego MPWiK) i jestem
nadal pod wrażeniem ówczesnej innowacyjności inżynieryjnej i tego, jak to dzisiaj
świetnie funkcjonuje. W tym miejscu polecam wystawę na temat historii powstania
Filtrów. (od red. polecamy również książkę
„Dziennik 1887-1897” Sokratesa Starynkiewicza, której recenzja ukazała się w nr 7
Ochotnika w październiku 2005 r.)
Zapewne znana jest Pani piosenka Andrzeja Sikorowskiego i Grzegorza Turnaua „Nie przenoście nam stolicy do
Krakowa”. Biorąc w nawias jej humorystyczny charakter, zgadza się Pani z sarkastycznym wydźwiękiem piosenki?
Znam, znam tę piosenkę, i sądzę, że jej
wydźwięk wiąże się z mentalnością krakowian, odmienną historią ich miasta.
Pamiętajmy, że Warszawa została prawie
całkowicie zburzona w czasie II wojny
światowej, większość mieszkańców do niej
nie wróciła albo wracała po latach, np. moi
rodzice dopiero po studiach w Łodzi wrócili do stolicy. W Krakowie wszyscy się znają
od zawsze, w Warszawie nie jest to możliwe. Sama bardzo lubię Kraków, pracując
w Banku Centralnym nie raz zapraszałam
gości właśnie tam. Jednak, gdy przyjeżdża
się z Krakowa do Warszawy, to odczuwa
się tzw. oddech, przestrzeń naszego miasta. Mam nadzieję, że takie uczucie będzie
towarzyszyć mieszkańcom i przyjezdnym
jeszcze długo.
Dziękuję Pani za rozmowę.
Monika Bończa Tomaszewska
Anna Pasznik

OKO
POP-ORATORIUM
W KOŚCIELE ŚW. JAKUBA
APOSTOŁA

Przestrzenie
kultury
Właśnie trwa konkurs na projekt budynku
nowego ośrodka kultury na Ursynowie.
Nie pierwszy to i pewnie nie ostatni taki
konkurs, bo władze Warszawy prowadzą bardzo aktywną politykę kulturalną,
a miasto potrzebuje nowej przestrzeni.
Epoka wiecznej prowizorki i upychania
instytucji kultury po różnych kątach powoli mija. Niestety Ochota jest jedną z
dzielnic, w których niewiele się pod tym
względem dzieje. OKO mieści się w budynku zbudowanym na potrzeby majstrów cechowych nijak, przystającym do
współczesnych potrzeb. Szczególnie uciążliwy jest chroniczny brak miejsca, który
powoduje, że wielu chętnych do udziału w naszych imprezach odchodzi – z kwitkiem. Bilety na najpopularniejsze koncerty i zapisy na zajęcia często kończą się
ciągu godziny. Można powiedzieć, że ochocka kultura nie mieści się w wyznaczonych dla niej granicach. Trudno się dziwić, skoro na terenie Ośrodka wciąż
znajduje się komunalne mieszkanie z lokatorami (coś jak na filmie „Nie ma róży
bez ognia”). Kiedyś Ochota chciała się mierzyć z szejkami z Dubaju i zbudowano
stok narciarski. Fantazji nie brakuje, a śniegu nie ma.
Monika Bończa Tomaszewska
Dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty

23 lutego (sobota) z cyklu „Sobotnie
koncerty w kościołach na Ochocie”,
odbędzie się o godz. 20.00, w kościele św. Jakuba Apostoła, przy pl. Narutowicza koncert, podczas którego
usłyszymy pop-oratorium „Miłosierdzie Boże”. Libretto oparte zostało na
fragmentach „Dzienniczka” św. Faustyny Kowalskiej; muzyka: Zbigniew
Małkowicz; wykonanie: Zespół Muzyki
Sakralnej „Lumen”, soliści: Marzena
Małkowicz (narracje i śpiew) Aleksandra Małkowicz (śpiew), Janusz Szrom
(śpiew), Chór „Ichthis” z Sulejówka pod
dyr. Wojciecha Karasia, Chór „Carmina” z Ząbek pod dyr. siostry Joanny
Rudzik, muzycy z Prywatnej Szkoły Muzycznej im. W. Lutosławskiego z Wołomina, dyrygent: Alan Urbanek; kierownictwo muzyczne: Zbigniew Małkowicz.
Wstęp wolny.
„Pop-oratorium jest formą ewangelizacji trafiającą do serc wierzących i niewierzących,
małych i dużych, pokornych i niepokornych,
do wszystkich. Największa tajemnica naszej wiary, jaką jest miłosierna miłość Boga
do każdego człowieka, jest mało popularna w świecie komercji, szybkiej konsumpcji
i kultu wartości materialnych”. Utwór składa się
z 16 songów o różnym charakterze, które są przedzielone krótkimi fragmentami słownymi, mówiącymi o Miłosierdziu Bożym. Pop-oratorium jest napisane na sekcję rytmiczną, instrumenty smyczkowe i dęte oraz solistów i chór. Jego premiera
odbyła się 22 lutego 2004 we Wrocławiu. Od tego
czasu w kraju i za granicą odbyło się już kilkadziesiąt różnych koncertów, m.in. w Roy Thomson
Hall w Toronto.

NABORY
DO FORMACJI
TAŃCA NOWOCZESNEGO
„PULS”

26, 28
lutego 2008
Sala taneczna DK Rakowiec
ul. Wiślicka 8
tel.: (0 22) 823 66 97
zapisy: styczeń, luty 2008
w DK Rakowiec
zajęcia:
wtorki i czwartki 17.30-18.30
35/2008 OCHOTNIK
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filie
RÓŻE I DUKATY,
CZYLI SENIORSKIE KLIMATY
NA RAKOWCU
Na jeden jesienny wieczór Klub Seniora
na Rakowcu zamienił się w „prawie-kasyno”. Jak do tego doszło? Kupiliśmy
BINGO – popularną na świecie grę towarzyską. Po otrzymaniu przesyłki ze sklepu internetowego okazało się, że karty z
wydrukowanymi numerami trzeba powiększyć, a żetony (pierwotnie fasolki –
ang. „bean”, czyt. „bin” – stąd nazwa
bingo) są za drobne, więc trzeba zastąpić je kartonikami (w czym pomógł nam
niezmiernie p. Darek Krakowski z OKA, za
co serdecznie mu dziękujemy).
Każdy uczestnik otrzymał kartę z trzema rzędami cyfr i kartoniki – żetony. Wg
zasad gry, „bingo” woła osoba, która
zasłoni żetonami jeden pięciocyfrowy
rząd. Mechanizm losujący ustawiono
na stole przykrytym zielonym suknem,
a „prawie-krupier” w białych rękawiczkach prowadził losowanie. Szklane kamienie dekoracyjne udawały
dziesięciodolarówki. Tak przygotowani
rozpoczęliśmy grę.
Bardzo szybko, przy często wybuchających okrzykach „bingo!, bingo!”,
trzydziestu dziewięciu uczestników
opróżniło bank kasyna. Trzeba było
zaostrzyć zasady. W drugim etapie gry
zacięta walka szła o czekoladę i dwa
batoniki! Tym razem zabawa trwała dłużej, a emocje były tak silne, że
po czekoladowych słodyczach krupier zaoferował grę o nadziewanego
owocowego cukierka, znalezionego
w głębinach torebki. Z wypiekami na
twarzach graliśmy dalej. Ostatnim trofeum wieczoru był jeden miętowy tictac. Uff, cóż to była za adrenalina!
„Prawie-hazard” bardzo podobał się
klubowiczom. Radośnie komentowano
wygrane, zaś mniejszą łaskawość fortuny tłumaczono – wiadomo – szczęściem w miłości.
Grażyna Rowińska

Ach, co to był za bal!
Baśniowy bal na Baśniowej
Tylko tu, w Klubie Baśniowa, seniorzy potrafili
zorganizować tak wspaniały wieczór sylwestrowy. Godzina 20.00 – stoły nakryte białymi
obrusami, a na każdym stole ustawione soki
i woda mineralna; szampany jeszcze w ukryciu
– przyjdzie na nie odpowiedni czas. Schodzą
się goście, w szatni robi się tłoczno. Panie przebierają się, każda zakłada piękne pantofelki,
a co do sukien – szkoda gadać, jedna piękniejsza od drugiej, pomysłów bowiem naszym
seniorkom nie brakuje. A panowie? Oni też
nie pozostają w tyle (wszak oprawa do pań
musi być stosowna) – każdy w ciemnym garniturze, w białej koszuli i pod krawatem,
a niektórzy nawet pod muszką, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. W sali, pięknie
udekorowanej balonami oraz kolorowymi lampkami, robi się gwarno. Stoły zapełniają się przeróżnymi smakowitościami, elegancko podanymi.
Ale, ale… poloneza czas zacząć! Tańce trwały do ostatnich chwil starego roku.
Razem z telewizją odliczaliśmy czas, zgasło światło, strzeliły korki szampana,
przyszedł parzysty rok 2008 – co nam przyniesie – oto jest pytanie? W rodzinnej atmosferze składaliśmy sobie nawzajem życzenia. Wraz z ulatniającymi się
bąbelkami szampana robiło się coraz weselej. A potem był smakowity żurek,
z jajeczkiem i kiełbaską, pieczołowicie przygotowany przez naszego kierownika,
p. Jacka Malinowskiego.
Ja też tam byłam, żurek jadłam, szampana piłam, co zobaczyłam tutaj streściłam. A naszym redaktorom z „Ochotnika” w imieniu Seniorów Klubu Baśniowa „Do
Siego Roku” pożyczyłam, aby nas miło wspominali i stron do druku nie żałowali…
Hanyśka

TRZY SZCZĘŚCIARY
Jestem jedną z trzech tzw. szczęściar
(pozostałe to Małgorzata Janek i Malwina Skowrońska) ze Szkoły Wokalnej im.
Jerzego Wasowskiego, które miały okazje prawie przez cztery miesiące uczyć
się w duńskiej szkole artystycznej (Aero
Folkehojskole) na malowniczej wyspie
Aero. Nasze stypendium trwało od
1 września do 21 grudnia 2007.
Przedmiotem głównym naszej nauki była oczywiście emisja głosu,
ale uczęszczałyśmy również na takie
przedmioty jak: teoria muzyki, historia
muzyki, rytmika, muzyka i komputery,
drama, historia sztuki, malarstwo, rotacje muzyczne, filozofia, sport, a nawet
gotowanie!
Naszym celem (jako zespołu) było stworzenie spektaklu muzycznego, do które-

PS Jedna z uczestniczek wieczoru –
członkini lokalnego kabaretu „Humoreska” wymogła pożyczenie białych
rękawiczek krupiera. W grudniu pojechała do Paryża. Z wizytą do córki,
nie do Moulin Rouge. Wobec tego następny wieczór gry w bingo odbędzie
się po powrocie rękawiczek z Paryża.
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go musiałyśmy napisać piosenki (muzykę i słowa). Udało się nam ułożyć trzy
utwory, które całkiem zgrabnie zostały
włączone do spektaklu. Spektakl wystawialiśmy w Arhus, jak również na naszej
„rodzimej” wyspie. Poza tym graliśmy
również koncerty, głównie w szkole, ale
zdarzył się także występ w pubie oraz w
stoczni – gdzie mieliśmy niespodziewanie dużo polskiej publiczności!
Dla mnie wyjazd na stypendium był rewelacyjny. Poznałam wiele ciekawych
zagadnień muzycznych, brałam udział
w pracy nad spektaklem, poznałam zupełnie inny system pracy, ludzi, kulturę
i... pewnie jeszcze wiele innych rzeczy,
które w tym momencie nie przychodzą
mi do głowy.
Weronika Kmita

filie
WIEŚCI Z RADOMSKIEJ…
Nowy Rok na Radomskiej zaczął się kolorowo i tanecznie. Ruszyły karnawałowe korowody, maski, stroje, tańce i zabawy. 13 stycznia „Tradycja po polsku”
zakończyła się balem dla najmłodszych. Swoją obecnością zaszczyciły
nas królewny i wróżki w towarzystwie
rycerzy i piratów. Wszyscy chętnie bawili się tradycyjnie, po polsku, do granej
na żywo muzyki ludowej. Iwona Prugar-Fiedorowicz prowadziła jak zwykle
zabawy ludowe i uczyła całe rodziny
najbardziej znanych polskich tańców
i przyśpiewek. W karnawale rozpoczęliśmy też warsztaty zupełnie innego tańca. Orientalny taniec brzucha rozbudził
kobiecość uczestniczek zajęć.
Wychowankowie p. Ałły Zdanowskiej,
p. Leszka Fąfary i p. Marka Gogola pamiętali o swoich Babciach i Dziadkach.
Z okazji ich święta przygotowali koncert
kolęd, a dziecięca grupa teatralna „Magia na Radomskiej” p. Miry Maludzińskiej
pokazała najnowszą premierę.
W styczniu odbył się także finał Warszawskiego Konkursu Twórczości Dzieci
i Młodzieży. Podczas wręczania nagród młodzieżowa grupa teatralna
„Przestrzeń Amatorskich Działań Artystycznych” zaprezentowała teksty
zwycięzców.

„Magia na Radomskiej”

W trakcie styczniowego „Vademecum Sztuki Użytkowej” panie wykonały
piękne komplety biżuterii, a „Ochockie
Spotkania Historyczne” poświęcone
były lokalnym rzemieślnikom. Styczeń
zakończył się „Podróżą w Krainę Herbaty”, która tym razem zawiodła nas
do Anglii, gdzie mogliśmy zapoznać się
z tradycją słynnego „five o’clock”.
W lutym, jak co miesiąc, znowu zapraszamy na „Tradycję po polsku”.

10 lutego zapoznamy się z rzemiosłem
szewstwa i kowalstwa. 13 lutego przygotowaliśmy specjalne, walentynkowe
warsztaty florystyczne. Prześliczne ozdoby i upominki z kwiatów i roślin z pewnością poruszą każde serce, dlatego warto spróbować. Podczas „Vademecum
Sztuki Użytkowej” powstaną kolorowe
witraże. Będzie można nie tylko namalować obrazy na szkle, ale także ozdobić szklanki, świeczniki, wazony, butelki.
Zapraszamy też na „Ochockie Spotkania Historyczne” (3 lutego, niedziela),
a 7 lutego (czwartek) o godz. 18.00
zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu z Robertem Krakowiakiem – autorem książki „Dzieci regresji – uzdrawianie dzieciństwa”. Przed feriami,
w ramach spotkań „Towarzystwa Eksploracyjnego”, nasza meksykańska
praktykantka Laura, pokaże nam swój
kraj, jego tajemnice, namiętności i piękno (8 lutego, godz. 18.00).
Druga połowa lutego to czas odpoczynku dzieci i młodzieży. Oczywiście, jak
co roku, przygotowujemy ciekawy program „Zimy w Mieście”. Będzie basen,
kino, łyżwy, gry, zabawy i pyszne obiady.
Czekamy na Was!
Dorota Latos

SHINE W KLUBOGALERII
17 stycznia 2008 o godz. 19.00 w Klubogalerii odbył się wernisaż fotografii Tomka Staszewskiego „Shine”, zorganizowany
przez Magazyn Sztuk, filię Ośrodka Kultury Ochoty. Jaki to był
wernisaż najlepiej oddadzą słowa jednego z gości: „Postanowiłem się wybrać, żeby osobiście poznać autora – postać
nieco kontrowersyjną. W rzeczywistości to człowiek obdarzony ogromną pasją twórczą: fotografuje, maluje. Jego spojrzenie na świat wyraża stwierdzenie: „interesujące wizualnie
tematy można znaleźć dosłownie wszędzie”. W Klubogalerii
widzieliśmy kolekcję zdjęć opartych o operowanie GO, zbliżenia roślin, kropli i innych detali, często fotografowane pod
światło, pełne rozświetleń, tęczowych „flar”, z ładnym bokeh’em, eksponowanych w ten sposób, że każdy obraz składał
się z mozaiki 9 arkuszy A4 w układzie poziomym, 3 x 3. Niezwykłe. Na dodatek podczas wernisażu miałem okazję poznać
wielu ciekawych ludzi, pasjonatów sztuki i animatorów kultury, również zainteresowanych szeroko rozumianą działalnością amatorską. Naprawdę, sympatyczny wieczór”.
UncleTom

Klubogaleria, ul. Sza
jnochy 5 (na tyłach
DH „Merkury”).
Galeria prezentuje
systematycznie wysta
wy fotografii i malars
twa.
Następny wernisaż
21 lutego 2008.

Nabory do sekcji sportowej Tańca Towarzyskiego

25, 27 lutego 2008

sala widowiskowa DK Rakowiec
ul. Wiślicka 8
zajęcia: poniedziałki i środy 17.30-18.30
zapisy: styczeń, luty 2008 w DK „Rakowiec”, tel.: (0 22) 823 66 97
35/2008 OCHOTNIK
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„AŻ TU NAGLE...”
Jubileuszowy koncert Tomasza Szweda
Tomasz Szwed – bard, poeta piszący
i śpiewający, jest od wielu lat związany
z Ochotą, dzielnicą życzliwą artystom.
Za początek jego pracy artystycznej
uważa się rok 1977. Kilka lat później, podczas stanu wojennego, w Dzielnicowym
Domu Kultury przy ul. Reja, opowiadał
o swoich krajowych wędrówkach z muzyką. Następnie, w klubie „Dedal”, prowadził wieczory z różnych nurtów: bluesa, gospel, ballad, jazzu oraz country.
Natomiast od momentu powstania przy
Grójeckiej 75 Ośrodka Kultury Ochoty
(1985), każdego roku w pierwszej połowie grudnia, odbywają się jego przedświąteczne koncerty.
W minionym roku wypadł jubileusz
30-lecia jego pracy artystycznej, dlatego już tradycyjny koncert grudniowy
nabrał wyjątkowego wymiaru. Dyrekcja OKO, chcąc odpowiednio uhonorować artystę, wynajęła na tę okazję
kino „Ochota”. Przybyły tłumy wielbicieli talentu Tomasza. Dopisali także
zaproszeni goście m.in.: Maria Szabłowska, Ewa Sarba, Romuald Bokun,
Marek Gaszyński, Zuzanna i Waldemar
Strońscy, Wojciech Wiedeński oraz wydawczyni „Polskiego Trakera” profesjonalnego miesięcznika dla kierowców
samochodów ciężarowych Barbara
Bogumiła Zimmer (wydała większość
CD z piosenkami jubilata).
Zgodnie z tradycją, scenariusz koncertu jubileuszowego przewidywał różne
niespodzianki. Wiele pomysłowości wykazali Maciek Szwed i Zbyszek Zięcina, którzy byli odpowiedzialni za część
wizualną imprezy. Był zatem pokaz
fotosów, oddających piękno wykonywanych piosenek, fragment filmu telewizyjnego „Szwedzi w Warszawie” oraz
fotografie, dokumentujące 30 lat drogi
artystycznej bohatera wieczoru.
Wsparcie muzyczne Jubilatowi zapewnił zespół „Szwedzki stół”: Katarzyna
Szubartowska (jeden z najpiękniejszych

kobiecych głosów country w Polsce);
Krzysztof Gabłoński (gitary i chórki, autor piosenek); Janusz Tytman (niezrównany mistrz mandoliny i mandocella,
piszący ciekawe utwory „instrumentalne”, śpiewający chórki), Jacek Szafraniec (gitara basowa) oraz Adam Szuraj
(instrumenty perkusyjne).
W pierwszej części koncertu – po zaprezentowaniu przez jubilata dwóch
nowych piosenek – wystąpili zaproszeni artyści: Artur Andrus, posiadający
niezwykły talent satyryka-improwizatora oraz Marek Majewski, znany z eleganckiej, choć drapieżnej satyry politycznej, który ujawnił liryczną stronę
swej twórczości.
Antrakt, podczas którego ustawiały
się kolejki po nowe płyty artysty i jego
autograf, udekorował fajerwerkami,
ufundowany przez OKO, ogromny
tort dla jubilata (mogli go skosztować
wszyscy obecni).
Druga część koncertu, zatytułowana
„Z dedykacją dla Tomka”, rozpoczynała się od występu Tria Szwedzkiego,
składającego się z rodzeństwa artysty:
sióstr Joanny i Małgorzaty oraz brata
Macieja (bardzo zaangażowanych w
przygotowanie tego wydarzenia), który
wykonał piosenkę dedykowaną jubilatowi (refreny śpiewała cała sala). Później siostrzany list do brata odczytała
Małgosia, także poetka. W programie
przygotowanym przez rodzinę, przyjaciół, fanki i fanów Tomasza Szweda,
wystąpili także m.in. Konrad Milczarski,
Dancing Riders oraz Ewa DąbrowskaSzulc, której należą się serdeczne podziękowania za zaangażowanie i serce
włożone w organizację imprezy.

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA
Avocado to pięciu mężczyzn, którzy
jedynie swoimi strunami głosowymi
tworzą muzykę. Ich gardła „produkują dźwięki” gitary, klawiszy, basu,
trąbki, bębnów – wszystko, co chcecie! W sobotę, 5 stycznia, w kościele
Zwiastowania Pańskiego na Rakowcu mogliśmy podziwiać ich sztukę.
Tego dnia Avocado wykonało wiele
znanych kolęd, w bardzo zaskakujących aranżacjach, spotęgowanych
przez niezwykłą akustykę, panującą
w kościele. Zmarzniętych słuchaczy
rozgrzał i porwał do wspólnej zabawy
polonez, blues, reggae, rock. Wytworzyła się wspaniała, ciepła atmosfera.
A wszystko bez jednego instrumentu
muzycznego…

Avocado

***
Śpiewanie kolęd kontynuowaliśmy tydzień później (12 stycznia) w kościele
św. Jakuba Apostoła przy pl. Narutowicza, gdzie wystąpiła Monika Grajewska. Ta młoda artystka obdarzona
ciepłym, aksamitnym i pełnym wyrazu głosem, pozwoliła nam na przedłużenie świątecznego nastroju. W jej
wykonaniu usłyszeliśmy m.in. „Jezusa
narodzonego”, „Dlaczego dzisiaj”,
„Bóg w stajni”, „Pójdźmy wszyscy do
stajenki”, „O, gwiazdo betlejemska”,
„Bóg się rodzi”, „Jakaś światłość” oraz
„Gdy ziemię cichym snem”.

Ale przede wszystkim – Tomku, dziękujemy Ci za te trzydzieści lat i życzymy
(zawsze z Ochotą) „szczęśliwej drogi do
następnych jubileuszy”!
Ewa Kessler
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Monika Grajewska

filie

MICHAŁ RUDAŚ
ZŁAPANY W „SIEĆ”
NA RAKOWCU
W ostatni dzień karnawału rusza w DK „Rakowiec” projekt artystyczny „SIEĆ”.
Jest to cykl różnorodnych imprez kulturalnych prezentujących i promujących
obiecujące zjawiska, młode talenty i twórców. W ostatkowy wieczór, 5 lutego, o godz.19.00, zapraszamy na koncert piosenek orientalnych zatytułowany „Shuruvath czyli Początek” w wykonaniu Michała Rudasia. Przedstawi on
wraz z towarzyszącym mu zespołem projekt muzyczny łączący jazzujący pop
z transowym indyjskim brzmieniem. To muzyka eklektyczna, lekka, tryskająca
twórczą energią i niosąca głębię orientalnych smaków.
Podczas koncertu usłyszymy utwory bazujące na bogatej rytmice Wschodu:
melodyjne ballady, wzbogacone o improwizowane części instrumentalnowokalne oraz energetyczne songi. Artyście towarzyszyć będzie zespół doświadczonych polskich wirtuozów grających na indyjskich instrumentach,
m.in. na sarangi zagra Bartek Pałyga, na tabli Jędrek Kuziela. Na koniec tylko
dodam, że w ten ostatkowy wieczór zaplanowaliśmy, oprócz muzyki, kilka
indyjskich niespodzianek.
Grażyna Zaczek
SIEĆ – „Shuruvath czyli Początek”
5 lutego (wtorek), godz. 19.00
sala widowiskowa DK „Rakowiec”
ul. Wiślicka 8, wstęp wolny

PRZYCZEPIŁO SIĘ
DO MNIE SZCZĘŚCIE…
„Uśmiechnęło się do mnie szczęście z błyskiem w oku
Rozgoniło na cztery wiatry mój niepokój
Wszystkie rzeczy, których pragnęłam wychodzą same
Przyczepiło się do mnie szczęście już na amen”.

Kim jest osoba, która złożyła takie wyznanie? Czy warto jej pogratulować, czy
można szczerze zazdrościć? Możecie się
Państwo o tym przekonać, przychodząc
9 lutego o godz. 19.00 do Domu Kultury
„Rakowiec” na recital autorskich piosenek Agaty Wieczyńskiej. Będzie o miłości
i o mężczyźnie, trochę lirycznie, trochę
satyrycznie i kabaretowo. Wstęp wolny.
Agacie towarzyszyć będą: Lena Ledoff
(pianistka i kompozytorka), Marianna Wybieralska (wokalistka, słuchaczka szkoły
wokalnej im. J. Wasowskiego), Edson
Ganga Neto (wokal, słuchacz szkoły wokalnej im. J. Wasowskiego; prowadzi program „Brejk” w stacji zigzap.tv), Sławomir
Błaszczak (gitara) i Ewa Błaszczak (wokal;
oboje – przyjaciele domu). Opieka reżyserska koncertu – Anna Wieczur-Bluszcz.
Zaprasza Grażyna Zaczek
„Przyczepiło się do mnie szczęście”
9 lutego (sobota), godz. 19.00
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
wstęp wolny

Agata Wieczyńska teksty piosenek pisze od zawsze. Jest laureatką wielu festiwali piosenki autorskiej (m.in. nagroda Ministra Kultury na festiwalu
piosenki autorskiej „SMAK 98”, I miejsce i nagroda
ZAKR na festiwalu piosenki autorskiej „SMAK 99”,
III nagroda na spotkaniach zamkowych „Śpiewajmy poezję”, Olsztyn 1999 r.).

Michał Rudaś karierę wokalną rozpoczął w chórze Trzecia Godzina Dnia. Był wokalistą w musicalach
„Kwiaty we włosach”, „Miss Saigon” „Grease” i „Koty”. Występy w telewizyjnych programach i współpraca z zespołem Adama Sztaby pozwoliły mu zdobyć nowe i pogłębić własne umiejętności, a także
uczyniły rozpoznawalnym wśród widzów.
Michał zafascynowany jest muzyka indyjską. Podczas trzech podróży do Indii pobierał lekcje śpiewu
u mistrza klasycznej ragi hinduskiej oraz profesora muzyki Sanskryt University w Varanasi, Anoop’a Mishry. Koncert na Rakowcu jest zapowiedzią debiutanckiego albumu Michała Rudasia, planowanego
na drugą połowę 2008 roku.
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Prowadziła kabaret literacki „Kwiatki Agatki” w
Piwnicy pod Harendą. Do jej tekstów muzykę pisali: Joachim Mencel, Andrzej Rejman, Henryk Alber oraz Jarosław Barow, z którym pracuje właśnie
nad musicalem „Na walizkach”. Agata próbuje
także sił w dramacie. Jej sztuka „Następny proszę”
– libretto musicalu o bezrobociu – zostało nagrodzone na festiwalu sztuk współczesnych „Radom
Odważny” w 2002 r. Prywatnie – szczęśliwa mama
dwójki urwisów: Kacpra (5 lat) i Karola (4 lata). Jej
recital „Przyczepiło się do mnie szczęście…” jest
powrotem na estradę po intensywnym okresie
macierzyństwa.
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UZDRAWIANIE DZIECIŃSTWA
Kimkolwiek jesteś,
jesteś człowiekiem, który dąży do zadowolenia
z siebie, miłości i wewnętrznej harmonii.
Cokolwiek robisz,
starasz się, by Twoja praca była doceniona.
W cokolwiek wierzysz,
starasz się żyć zgodnie ze swoimi ideałami.
Każdemu z nas, także i Tobie,
dana jest droga do miłości, szczęśliwości
i poznania samego siebie.
Każdy z nas, także i Ty,
sam kształtujesz własne życie i od Ciebie zależy
jak bardzo szczęśliwy w nim jesteś!

7 lutego (czwartek), godz. 18.00
sala klubowa
Centrum Artystycznego
„Radomska 13”
ul. Radomska 13/27
wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Robertem Krakowiakiem
– autorem książki „Dzieci regresji
– uzdrawianie dzieciństwa”.
„Dzieci regresji – uzdrawianie
dzieciństwa” to książka terapeutyczna, która zdaniem autora
ma pomóc dorosłemu człowiekowi uwolnić się od przeszkadzających mu w dorosłym życiu:
emocji, blokad i napięć, które
nabył w dzieciństwie. Przy okazji
uczy umiejętnie, zdrowo i świadomie wychowywać własne
potomstwo, by prawidłowo się
rozwijało i mogło pozwolić sobie
na szczęśliwe życie.

RAKOWIEC DLA NAJMŁODSZYCH
Najmłodszych mieszkańców naszej dzielnicy zapraszamy do wzięcia
udziału (wraz z rodzicami i opiekunami) w naszych cyklicznych projektach: „Rodzinnych zabawach tanecznych”oraz w „Artystycznej Niedzieli z Mamą i Tatą”.
Podczas „Artystycznej Niedzieli” spróbujemy wyczarować krainę lodu,
Eskimosów oraz jej innych mieszkańców. Planujemy też wspólne obejrzenie filmu dokumentalnego „Planeta ziemia – Lodowe krainy”.
Rodzinne zabawy taneczne
3 lutego, godz.12.30-13.30
Artystyczna Niedziela z Mamą i Tatą
17 lutego, godz.12.00

03.II
03.II
04.II
05.II

06.II
07.II
07.II

08.II

***
Luty dla najmłodszych to dwa tygodnie zimowych ferii. Tradycyjnie
w DK „Rakowiec” zostanie zorganizowana akcja „Zima w mieście”,
w trakcie której zapewnimy dzieciom opiekę wychowawców w godz.
7.30-16.00 i ciekawy program artystyczno-sportowy. Oprócz tradycyjnych wypraw na basen i lodowisko, będzie też sportowa rywalizacja
podczas zimowej spartakiady feryjnej. Zaplanowaliśmy również wyjścia
do kina i sal zabaw, a także koncerty z cyklu „Ogrody muzyczne”, dyskotekę i wycieczkę, zatytułowaną „Nasi Dziadowie – jak żyli” do zamku
w Liwie, dworu Kalwińskiego i lustra Twardowskiego w Węgrowie oraz
skansenu budownictwa ludowego w Suchej.
Więcej szczegółowych informacji o naszych imprezach, akcjach projektach dowiecie się odwiedzając naszą stronę internetową www.rakowiec.art.pl. Zapraszamy i czekamy na Was. Do zobaczenia.

09.II
09.II

Grażyna Zaczek

TYLE SZEWCA ZYSKU CO WYCIĄGNIE W PYSKU
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, zaprasza dzieci wraz z rodzicami na kolejne niedzielne spotkanie w ramach projektu „Tradycja po
polsku – rodzinne zabawy ludowe”, poświęconego zwyczajom, obrzędom i tradycji w Polsce. W programie m.in. komentarz gościa z Muzeum Etnograficznego w Warszawie, integracyjne zabawy ruchowe,
tańce ludowe oraz warsztaty artystyczne z udziałem przedstawicieli
ginących zawodów: szewstwa i kowalstwa. Spotkanie zakończy występ teatralny – „Bajka o Szewczyku”.
Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich chętnych niezależnie od
wieku. Serdecznie zapraszamy.
10 lutego (niedziela), godz. 12.30
ul. Radomska 13/21
www.radomska13.art.pl
wstęp wolny
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10.II
11.II

11.II
13.II

RODZINNE ZABAWY TANECZNE
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.30-13.30; wstęp wolny
XIV OCHOCKIE SPOTKANIE HISTORYCZNE
„Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i jego siedziba”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 17.00; wstęp wolny
NIEPUBLICZNA SZKOŁA WOKALNA IM. J. WASOWSKIEGO
egzamin otwarty ze śpiewu
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75, godz.18.00
SPOTKANIA, INSTALACJE, EKSPOZYCJE, ĆWICZENIA – SIEĆ
„Shuruvath czyli Początek”
recital Michała Rudasia z zespołem; wieczór indyjskiej
muzyki i niespodzianek
sala widowiskowa DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 19.00; wstęp wolny
NIEPUBLICZNA SZKOŁA WOKALNA IM. J. WASOWSKIEGO
„Koktajlowe okolice Jazzu” – koncert
Klub Klinika, ul. Racławicka 99, godz. 20.00
SPOTKANIE Z ROBERTEM KRAKOWIAKIEM
prezentacja książki „Dzieci regresji – uzdrawianie
dzieciństwa” i spotkanie z autorem
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 18.00; wstęp wolny
KABARETOWA SCENA OKO
Kabaret pod Egidą
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 20.00; cena biletów: 30 zł;
sprzedaż: kasa OKO, ul. Grójecka 75;
rezerwacja: tel.: (0 22) 822 48 70, (0 22) 822 93 69
WIECZÓR MEKSYKAŃSKI
w programie: opowieści o Meksyku, jego kulturze, obyczajach,
a także smakowanie meksykańskich pyszności; spotkanie, w
ramach Towarzystwa Eksploracyjnego, poprowadzi rodowita
Meksykanka Laura Manjarrez Bastidas
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 18.00, wstęp wolny
WIECZORY BARDÓW
„Obce kraje”
recital Barbary Stępniak-Wilk
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 19.00; cena biletów: 15 zł; sprzedaż: OKO,
ul. Grójecka 75, tel.: (0 22) 822 48 70, (0 22) 822 93 69
PRZYCZEPIŁO SIĘ DO MNIE SZCZĘŚCIE
autorski koncert piosenek Agaty Wieczyńskiej z udziałem:
Leny Ledoff, Marianny Wybieralskiej, Ewy i Sławka Błaszczyków, Marcina Kuczewskiego, Edisona Ganga Neto
sala widowiskowa DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 19.00; wstęp wolny
TRADYCJA PO POLSKU – RODZINNE ZABAWY LUDOWE
„Tyle szewca zysku co wyciągnie w pysku”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”,
ul. Radomska 13/21, wejście C
godz. 12.30; wstęp wolny
JAZZ W OKO
„Walentynkowy koncert”
w „Saloniku u Janusza” wystąpią: Joanna Trzepiecińska (śpiew),
Janusz Szrom (śpiew), Bogdan Hołownia (fortepian)
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 20.00; cena biletów: 10 zł; sprzedaż w kasie OKO,
tel. (0 22) 822 48 70, (0 22) 822 93 69
STREFA OTWARTA
„Pokonaj wykluczenie”
integracyjne warsztaty artystyczne: malarstwo, ceramika, tkactwo
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 10.00-15.00; wstęp wolny na podstawie zgłoszeń

OKO
filie
LUTY
AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE”
stały punkt z opieką wychowawców
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8; Centrum Artystyczne
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz. 7.30-16.00
GALERIA W PRZEDSIONKU
wernisaż prac Aleksandry Wiśniewskiej
z pracowni malarskiej „Impresja”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz.14.00; wstęp wolny
WARSZTATY FLORYSTYCZNE
„Kwiatowy prezent na Walentynki”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 17.30; koszt warsztatów: 10 zł
KABARETOWA SCENA OKO
Kabaret pod Egidą
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 20.00; cena biletów: 30 zł;
sprzedaż: kasa OKO, ul. Grójecka 75;
rezerwacja: tel.: (0 22) 822 48 70, (0 22) 822 93 69
AKADEMIA ARTYSTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI
„Harmonijka bez tajemnic”
gry na harmonijce uczy Łukasz Rumpel
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 10.00
DZIECIĘCE SPOTKANIA LITERACKIE
„Julka i Julek”. Kolejne spotkanie z jednymi z naszych
ulubionych bohaterów.
OKO, ul Grójecka 75, godz. 11.00, wstęp wolny
WARSZAWSKIE HISTORIE
„Wisła – rzekła rzeka”
zajęcia twórcze z elementami bajania na temat Wisły. Gość:
przedstawiciel fundacji „Ja Wisła”.
OKO, ul Grójecka 75, godz. 11.00
ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
„Eskimosi i Kraina Lodu”
w programie: warsztaty plastyczne, projekcja filmu
„Planeta Ziemia – Lodowe Krainy”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.00-15.00; wstęp wolny
KABARETOWA SCENA OKO
Kabaret pod Egidą
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 20.00; cena biletów: 30 zł;
sprzedaż: kasa OKO, ul. Grójecka 75;
rezerwacja: tel.: (0 22) 822 48 70, (0 22) 822 93 69
VADEMECUM SZTUKI UŻYTKOWEJ
warsztaty malowania na szkle
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 12.00; koszt warsztatów: 30 zł, farby do szkła wliczone są w cenę zajęć; zapisy (liczba miejsc ograniczona):
tel.: (0 22) 823 37 56 lub e-mail: radomska13@oko.com.pl
SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
pop-oratorium „Miłosierdzie Boże”
libretto wg fragmentów „Dzienniczka” św. Faustyny Kowalskiej; muzyka i kier. muzyczne: Zbigniew Małkowicz; wykonanie: Zespół Muzyki Sakralnej „Lumen”, soliści: Marzena
Małkowicz (narracje i śpiew) Aleksandra Małkowicz (śpiew),
Janusz Szrom (śpiew), Chór „Ichthis” z Sulejówka pod dyr.
Wojciecha Karasia, Chór „Carmina” z Ząbek pod dyr. siostry
Joanny Rudzik, muzycy z Prywatnej Szkoły Muzycznej
im. W. Lutosławskiego z Wołomina, dyr.: Alan Urbanek
kościół św. Jakuba Apostoła, przy pl. Narutowicza
godz. 20.00; wstęp wolny
KABARETOWA SCENA OKO
Kabaret pod Egidą
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 20.00; cena biletów: 30 zł;
sprzedaż: kasa OKO, ul. Grójecka 75;
rezerwacja: tel.: (0 22) 822 48 70, (0 22) 822 93 69

WARSZTATY MALOWANIA NA SZKLE

11.II
22.II
12.II
13.II

Zapraszamy młodzież i dorosłych na kolejne spotkanie warsztatowe
w ramach „Vademecum Sztuki Użytkowej”. Podczas czterogodzinnego spotkania, które odbędzie się 23 lutego (sobota), w Centrum
Artystycznym „Radomska 13”, uczestnicy poznają technikę malowania na szkle oraz samodzielnie wykonają projekt i ozdobią szklane naczynie, które nie tylko oczaruje kolorem, ale stanie się ozdobą mieszkania, ponieważ piękne przedmioty potrafią dodać uroku każdemu
wnętrzu, tworzą jego atmosferę i nadają charakter.
Prosimy przynieść własne naczynie (1 szt.) do ozdoby (np. wazon, salaterkę z białego szkła). Serdecznie zapraszamy.
Joanna Sztyber i Ewa Maślanka

14.II

16.II
16.II
17.II
17.II
21.II

OCHOCKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE
3 lutego odbędzie się XIV Ochockie Spotkanie
Historyczne pt. „Wydział Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego i jego siedziba”, które poprowadzi dr Zbigniew Wielogórski z Wydziału Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego. Opowie on o powstaniu budynków przy ulicy Pasteura i ich późniejszych losach, a także pokaże archiwalne zdjęcia. Wstęp wolny.
Serdecznie polecam związaną tematycznie z XIV Ochockimi Spotkaniami Historycznymi wystawę „Uniwersytecki Gmach Chemii – plany
i ich realizacja”, którą można oglądać w budynku Wydziału Chemii
przy ul. Pasteura, w dniach od 1 do 15 lutego (od poniedziałku do
piątku w godz. 9.00-18.00, soboty 9.00-16.00).
3 lutego (niedziela)
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
godz. 17.00, wstęp wolny
Przy okazji…
W związku z tematem XV Ochockiego Spotkania Historycznego – „Ochockie historie”, planowanego na 16 marca (niedziela), godz. 17.00 w Centrum Artystycznym „Radomska 13”, uprzejmie proszę o kontakt wszystkich Państwa, którzy chcieliby podzielić
się swoimi wspomnieniami, pokazać swoje prywatne zdjęcia lub opowiedzieć jakąś
anegdotę z własnego życia. Gabriela Gab, kom.: 501 114 800 lub (0 22) 823 37 56,
mail: gabriela.gab@oko.com.pl

Gabriela Gab

KWIATOWY PREZENT NA WALENTYNKI

23.II
23.II

Nie masz pomysłu na walentynkowy prezent dla ukochanej osoby?
Przyjdź 13 lutego (środa), o godz. 17.30, do Centrum Artystycznego
„Radomska 13” przy ul. Radomskiej 13/21, na warsztaty florystyczne, podczas których pokażemy nietuzinkowe pomysły na zdobienie
kwiatów oraz nauczymy, jak wykonać piękny drobiazg z materiałów
florystycznych, którego nie znajdziesz w żadnej kwiaciarni ani galerii.
Walentynki zbliżają się wielkimi krokami, więc nie czekaj do ostatniej
chwili – zapisz się na warsztaty już dziś – liczba miejsc ograniczona!
13 lutego (środa)
godz. 17.30
koszt warsztatów: 10 zł
zapisy: Centrum Artystyczne
„Radomska 13”
ul. Radomska13/21
tel.: (0 22) 823 37 56
e-mail: radomska13@oko.com.pl
liczba miejsc ograniczona!

28.II

35/2008 OCHOTNIK

13

filie

WARSZTATY
INTEGRACYJNE
– STREFA OTWARTA
POKONAJ WYKLUCZENIE
Osobie, której dzieło ocenia się głównie przez pryzmat niepełnosprawności,
o wiele trudniej jest rozwinąć skrzydła i w pełni wkroczyć na drogę artystyczną.
Dwa lata temu miałam przyjemność organizować Festiwal Teatralny Artystów
Niepełnosprawnych „Dotyk”, w ramach którego odbył się m.in. spektakl teatralny
zrealizowany w całości, od reżyserii, przez scenografię po aktorstwo, przez twórców głuchoniemych – absolwentów Akademii Teatralnej w Czechach (Divadlo
Neslysim). Spektakl ten w niczym nie odbiegał w poziomie i dojrzałości wypowiedzi artystycznej od teatru zrealizowanego przez profesjonalnych, sprawnych
twórców. Co więcej, swoją niepełnosprawność aktorzy potrafili przekuć w atut,
wykorzystując język migowy jako wartościowy gest sceniczny. Patrząc na tych
wspaniałych, utalentowanych, pewnych siebie młodych ludzi, uświadomiłam
sobie, jak ważna była w ich życiu możliwość kształcenia artystycznego. Niestety
większość utalentowanych osób niepełnosprawnych nie ma takiej szansy.

STREFA OTWARTA
Jest projektem integracyjnych warsztatów artystycznych – plastycznych, teatralnych, muzycznych, celem których jest wsparcie potencjalnych artystów niepełnosprawnych oraz wszystkich utalentowanych osób, zmagających się z problemem wykluczenia w ich artystycznej edukacji.
Pierwszym etapem projektu są warsztaty plastyczne. Zapraszamy wszystkich
z tzw. „sfery wykluczonej”, pragnących zdobyć nowe doświadczenia artystyczne, zapoznać się z różnymi technikami tworzenia i odkryć w sobie jeszcze nieodnalezionych pokładów artysty-plastyka. Warsztaty poprowadzą profesjonalni
plastycy po studiach o profilu artystycznym i z doświadczeniem pedagogicznym.
Proponujemy trzy różne techniki plastyczne: malarstwo (prowadzone przez Tomasza Suprona, Joannę Sułek-Malinowską i Jacka Malinowskiego), ceramikę (Włodzimierz Pytkowski, Żaneta Jezierska, Joanna Krukowska) i tkactwo (Katarzyna
Lis-Lachowicz, Jadwiga Kustra).
Warsztaty przeznaczone są dla osób od lat 16. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Zgłoszenie odbywa się przez wysłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej w terminie
do 7 lutego, którą można pobrać ze strony internetowej www.rakowiec.art.pl.
Formularz należy wysłać na adres mailowy: anita.szaboova@oko.com.pl lub
pocztą na adres DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, 02-114 Warszawa.
Anita Szaboova

terminy i miejsce warsztatów:
malarstwo i tkactwo: 11-13 lutego (poniedziałek-środa), przez 4 godziny dziennie,
DK „Rakowiec, ul. Wiślicka 8;
ceramika: 12, 19 lutego (wtorek), przez 4 godziny dziennie,
„Angoba” Pracownia Ceramiki OKO,
ul. Przemyska 18 (za pocztą na ul. Białobrzeskiej)
kontakt i informacje:
Anita Szaboova (autor i koordynator projektu)
tel.: (0 22) 823 66 72, e-mail: anita.szaboova@oko.com.pl
organizator:
Dom Kultury „Rakowiec”,
projekt realizowany przy współpracy z Magazynem Sztuk,
Centrum Artystycznym „Radomska 13”, Pracownią Ceramiki „Angoba”
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O MAZURKU
Obserwacja otaczającej nas przyrody
dostarcza wrażeń, podobnych do tych
wynikających z kontaktu ze sztuką.
Potrafi zachwycić, wzruszyć, a nawet
przerazić swoją bezwzględnością. Dlatego nie powinno dziwić, że w „Ochotniku” znalazło się miejsce dla tematów
przyrodniczych, tym bardziej, że Ochota daje schronienie wielu ciekawym,
a niekiedy bardzo rzadkim gatunkom,
np. mazurkowi.
Założę się, że przeszliście Państwo obok
tego niedużego ptaszka wielokrotnie,
w ogóle nie zwracając na niego uwagi.
Wyglądem, zachowaniem i miejscem
występowania bardzo przypomina pospolitego wróbla.
Mazurek posiada jednak wiele cech
odróżniających go od wróbla. Najbardziej widoczną jest czarna plamka
na jasnym policzku mazurka. Czoło jest
jednolicie brązowe, natomiast u wróbla dostrzec można jasną „czapeczkę”.
Podczas niedzielnego spaceru po Parku
Szczęśliwickim czy Polu Mokotowskim
warto przyjrzeć się i spróbować rozróżnić
te dwa gatunki. Moim ulubionym miejscem obserwacji tych ptaków jest park
na tyłach Ministerstwa Środowiska,
Oprócz okruchów chleba i resztek z naszych stołów, mazurki żywią się drobnymi bezkręgowcami i nasionami. Gniazda zakładają w szczelinach budynków,
dziuplach, a także w rozwieszanych
w ogrodach i parkach budkach lęgowych. Mazurki, choć nie są zbyt płochliwe, unikają balkonowych karmników.
Do obserwacji mazurków nie potrzeba
specjalistycznego sprzętu optycznego.
Wystarczy przysiąść na parkowej ławce
i wpatrzyć się w tętniący życiem krzak.
Bartek Guentzel

Ochota
Od redakcji: Dwa numery temu („Ochotnik” nr 33/12 2007) przybliżyliśmy czytelnikom działalność SPPP „Uniwersytetu dla Rodziców”, w tym i następnych numerach bedziemy publikować artykuły dotyczące najważniejszych zagadnień nurtujących rodziców.
Zaczynamy od kwestii „dzieci leniwych”.

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

Anna Salwa-Ostrowska: Zbliża się koniec półrocza, spodziewam się więc, że
w wielu domach mają miejsce mniejsze
i większe dramaty związane z ocenami
na semestr. I jestem bardziej niż przekonana, że wielu rodziców myśli lub mówi
o swoich dzieciach: „co za leniwe bachory, nie chce im się uczyć, co za
lenie patentowane, a mówiłam, żeby
wziął się do książki, to nie, wiecznie później i zaraz…, ale od dzisiaj koniec, od
dzisiaj zero towarzystwa, zero komputera, zero wychodzenia, już ja go zmuszę
do pracy” itd.
Ciekawa jestem twojego zdania
w kwestii, czy to właśnie lenistwo sprawia, że dzieci przynoszą do domu jedynki i odkładają odrabianie lekcji na
„święte nigdy”.
Beata Chrzanowska: Kłopoty dzieci
z nauką, wyrażające się zaniedbywaniem przygotowywania się do lekcji i odrabiania prac domowych, jak również
złymi ocenami, mogą mieć szereg przyczyn zarówno związanych z funkcjonowaniem samego dziecka, jak i tym, co
się dzieje w jego domu, między jego rodzicami, między rodzicami a nim. Samo
stwierdzenie: ma kłopoty w szkole, bo
jest leniwe, właściwie nic nie wyjaśnia.
Rozmawiając z rodzicami mam wrażenie, że lenistwo to trochę takie słowo-wytrych, wyrażające raczej złość i
rozczarowanie rodziców trudnościami
dziecka, niż będące jakimkolwiek zdefiniowaniem, nazwaniem, wyjaśnieniem
istoty problemu, który ono ma.
Dokładnie. Stwierdzenie, że dziecko
jest leniwe wręcz zamyka drogę do rozwiązania problemu. Bo jeśli jest leniwe
to znaczy, że to jego kłopot i jego wina,
więc ono samo i we własnym zakresie
ma ten kłopot rozwiązać. Jeśli go nie
rozwiąże, to dlatego, że nie chce, ma
złą wolę, jest leniwe – co za tym idzie
– złe, toteż należy je ukarać. To trochę
tak, jakby uważać, że, gdy dziecko
bolą zęby, to jest jego wina i ma coś
z tym zrobić, bo jak nie to czeka je kara
bezpośrednia albo kara w postaci dezaprobaty rodziców. Pewnie, że jak najbardziej można wymagać, żeby te zęby
myło i współpracowało w chodzeniu
do dentysty – ale to rodzice są odpo-

wiedzialni za rozpoznanie problemu
i wdrożenie wspólnie z dzieckiem jakichś
rozwiązań. Podobnie jest z lekcjami.
No tak, ale częsty argument rodziców
to: „mi nie trzeba było pomagać, przypominać, ja zawsze sam wiedziałem co
do mnie należy, nie trzeba mnie było
pilnować – a on/ona zero poczucia
obowiązku, leniwy, nic mu się nie chce”.
Często zresztą zaraz pada kolejna ocena/obwinienie: „to przez żonę – bo go
rozpuściła; to przez męża – bo się niczym
nie interesuje, to przez babcię…” itd.
Zaczynając od pierwszej sprawy – rodzice często tak faktycznie mówią i jedyne, co mogę im powiedzieć, to że ich
dziecko jest inne, niż oni, żyje w innym
świecie, w innym układzie rodzinnym,
rówieśniczym, chodzi do innej szkoły,
w końcu odziedziczyło częściowo odmienne geny, a więc inne zdolności
i ograniczenia – jest kimś odmiennym.
Natomiast co do wzajemnego obwiniania się rodziców – porażki „naukowe”
dziecka to jest ciężki cios w samoocenę rodziców, rodzice często biorą je do
siebie, czują się winni i bardzo się wstydzą. W odruchu samoobrony, ucieczki
przed trudnymi, obciążającymi uczuciami, zaczynają szukać „współwinnego”. Toteż faktycznie bardzo często
kłopoty szkolne dziecka stają się katalizatorem wybuchu konfliktów lub częściej ujawnienia istniejącego wcześniej
konfliktu i napięcia w rodzinie.
Jeśli więc to nie lenistwo, to co sprawia,
że dzieci się nie uczą, zawalają prace domowe, nie przygotowują się do
sprawdzianów, dostają jedynki, mimo
zaproszeń nauczycieli nie „podchodzą” do poprawek lub się do nich nie
przygotowują itd.
Przyczyn, jak mówiłam, może być wiele – ale wymienię kilka najbardziej powszechnych. Po pierwsze, zwłaszcza jeśli
chodzi o dzieci w młodszych klasach
– przyczyną trudności mogą być nie
wykryte wcześniej zaburzenia widzenia,
słuchu, mowy, słuchu fonematycznego,
niedostateczna integracja sensoryczna, niewłaściwe napięcie mięśniowe,
niedostateczne przygotowanie ręki do
pisania. Nie zauważalne w warunkach
domowych i często także w przedszkolu,
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stają się dramatem w szkole, bo upośledzają zdolność rozumienia i nadążania
za tym, co się dzieje na lekcji oraz wykonywania zadań i poleceń. Zaburzenia
mowy, artykulacji, które nie przeszkadzały w przedszkolu – w szkole nie pozwalają dostatecznie dobrze porozumiewać się z kolegami, sprawnie, „ładnie”
odpowiadać na pytania nauczyciela,
ponadto mogą narazić dziecko na wyśmiewanie ze strony rówieśników.
Uważam, że każde dziecko, które ma
problemy w nauce należy w pierwszej
kolejności zbadać, przede wszystkim pod
względem zaburzeń widzenia i słyszenia.
Druga poważna przyczyna to nie wykryta dysleksja lub dysgrafia. Dziecko, które
ma dysleksję popełnia błędy, bo nie rozumie tego co czyta, tylko domyśla się
znaczenia tekstu, a co za tym idzie źle interpretuje polecenia w zadaniach. Poza
tym wyłapanie sensu, głównej informacji z czytanego tekstu i przyswojenie jej,
jest dla niego wielokrotnie trudniejsze niż
w przypadku dziecka nie mającego dysleksji. Wydawałoby się, że dysleksja powinna być wykrywana przy nauce czytania w młodszych klasach, ale często
bardzo inteligentne dzieci rozwijają cały
system kompensowania i ukrywania
swoich trudności – toteż często nikt się
nie domyśla prawdziwej przyczyny ich
kłopotów. Dostają etykietki: „niedbały”,
„zdolny, ale leniwy” itd. W dodatku dysleksja często ujawnia się trudnościami w
przedmiotach, w których byśmy się nie
spodziewali – w polskim oczywiście, ale
też np. w geografii, chemii i matematyce – tam gdzie istotne jest dokładne
zrozumienie poleceń w zadaniach lub
informacji w tekście. Z kolei dysgrafia
ściąga na dziecko poważne problemy
przy nauce pisania, a potem ciągnące
się do studiów kłopoty z prowadzeniem
zeszytów i pracami pisemnymi: uwagi za
„brzydkie pismo”, „niestaranny zeszyt”,
etykietkę „niedbałego”, „niechluja”,
konieczność żmudnego przepisywania
zeszytów czy prac pisemnych. Problemy związane z dysgrafią często owocują ucieczką od pisania, najjaskrawiej
przejawiająca się tym, że dziecko nie
prowadzi zeszytów, co jest zmorą wielu
rodziców i nauczycieli.
CDN
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