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wspomnienia
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poprzednim odcinku, korzystając z bezcennego pamiętnika-dziennika Wandy Straszyńskiej,
przedstawiłam jak wojna zaczęła się dla
autorki wspomnień i jej męża, dyrygenta,
Olgierda Straszyńskiego. Trudno nawet
opisać okupacyjny los tej rodziny silnie zaangażowanej w konspirację. Mam nadzieję, że ich synowie wydadzą ten pamiętnik,
ku ogólnej korzyści.
Na Uniwersyteckiej 1 działy się na przemian wydarzenia szczęśliwe i nieszczęścia,
ale rodzina Straszyńskich uważała, że będą
tu mieszkać już zawsze, również po wojnie.
Tak chciał Stanisław Straszyński, ojciec Olgierda, który zakładał spółdzielnię mieszkaniową przy Uniwersyteckiej 1.
Zajrzyjmy do zapisków Straszyńskiej. Po
wygnaniu z Warszawy, z Zieleniaka traﬁła
do Piastowa, stamtąd do matki do Nowego

Wracam na Ochotę (25)
Sącza. Jej mąż został wywieziony na roboty
do Niemiec. Udało mu się uciec i zawitał do
Nowego Sącza 6 stycznia 1945. 30 kwietnia
z Węgier wrócił brat Wandy, Zbyszek.
Zacytujmy pamiętnik: „ 30 maja – wróciła z obozu w Ravensbrück Zosia. Jej powrót wyśniłam na kilka dni wcześniej.
Jakaż to była radość, jakie powitanie. Przyszła wieczorem, w plecaku miała dla Basi
lalkę, dla Jędrusia – słonia białego. Kiedy
następnego dnia obudziła się, jej łóżko zasypane było kwiatami biało-czerwonymi
– to Stasia postarała się o to”.
Już w lipcu Zoﬁa Rysiówna zdała eksternistyczny egzamin aktorski. Spełniło się jej
największe marzenie. Została dyplomowaną aktorką i od razu została zaangażowana
do Krakowa, do Teatru Słowackiego.
We wrześniu 1945 zaproszono Olgierda
Straszyńskiego do Warszawy, żeby organizował życie muzyczne.
Gorzej z mieszkaniem. Wcale nie było łatwo wrócić po wojnie do swojego mieszkania, choćby i własnościowego. Kiedy Wanda Straszyńska w październiku przyjecha-

Gdańszczanin
z ziemi nowogródzkiej
na Kolonii Staszica

Krzysztof Trawkowski
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ydawać by się mogło, że taki tytuł jest konstrukcją stylistyczną,
za którą kryje się chęć epatowania za wszelką cenę czytelnika. Otóż nie.
Mieszkańcy Ochoty zdążyli się już chyba
przyzwyczaić do niezwykłego spektrum
geograﬁi urodzeń naszych ziomków. Ale
jeśli chodzi o globtroterów, to trzeba przyznać, mamy niezłą reprezentację. Gwoli
przypomnienia: podróżnik, dziennikarz,
pisarz Antoni Ferdynand Ossendowski
(Grójecka 27, później Filtrowa 83), Jerzy
Giżycki, nie tylko mąż naszej agentki,
hrabiny Krystyny Skarbek, ale kowboj na
preriach Wyoming (Krzywickiego), Melchior Wańkowicz (Mochnackiego), że na
Ryszardzie Kapuścińskim zakończę. A co
z tytułowym gdańszczaninem?
W poprzednim numerze opisywałem
nieformalny salon Arnolda Szyfmana na
Prezydenckiej 14. Otóż nasz bohater Tadeusz Polak (1927-2001) zamieszkał w
tymże domu pod koniec lat sześćdziesiątych. Jednak zanim osiedlił się na Kolonii Staszica, jego życie, a także losy najbliższych, obﬁtowały w wiele epizodów
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związanych z historią Polski. Pochodził
z kresów, a konkretnie urodził się w Łopusznie na ziemi nowogródzkiej. Jego
ojciec był uczestnikiem wojny 1920 roku,
a po trzydziestym dziewiątym został wywieziony w głąb Rosji, skąd udało mu się
dołączyć do armii Andersa i wziąć udział
w bitwie o Monte Cassino. Jego brat wraz
z oddziałami AK wyzwalał Wilno, natomiast siedemnastoletni Tadeusz Polak wyruszył ze swym oddziałem AK na pomoc
walczącej Warszawie, gdzie został ciężko
ranny. Po wojnie osiedlił się w Gdańsku
– uczył się, studiował i działał w harcerstwie. Po likwidacji wolnego harcerstwa
Polak wystąpił z ZHP i założył nielegalną
grupę „Szczerb”. Kosztowna to była niezależność – czteroletni wyrok Wojskowego
Sądu Rejonowego w Gdańsku. Po amnestii w 1956 r. wyszedł z więzienia i rzucił
się w wir odbudowy Gdańska. W 1957 r.
został dyrektorem gdańskiego oddziału
Państwowego Przedsiębiorstwa Pracowni
Konserwacji Zabytków, a w 1965 r. naczelnym dyrektorem PKZ. Przedsiębiorstwo
to pod jego kierownictwem przekształciło
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ła do Warszawy, razem z dziećmi musieli
zamieszkać w suterenie na Saskiej Kępie.
Suterena, to coś codziennego, dobrze znanego kiedyś warszawiakom. Dziś młody
redaktor chciał mi w pewnym tekście poprawić na „piwnica”. Czy on nie wie, że w
piwnicy człowiek nie mieszka?
Pamiętam zamieszkałe sutereny w naszej
okolicy, na Ochocie, na przykład przy Raszyńskiej 56 – ﬁraneczki w oknach na poziomie nóg przechodnia, pelargonie... Tuż
po wojnie często z tych okienek sterczały
kominki od piecyków zwanych kozami. I
w dodatku często zakręcały pod prostym
kątem w niebo. Tak, przypominam sobie,
że sterczały z dykty, bo przecież nie z szyby. Chociaż tę suterenę, Raszyńska 56 pamiętam już z normalnymi szybami.
Co prawda Straszyńscy, dzięki przyjacielowi, szybko opuścili suterenę. Ale mieszkanie przy Uniwersyteckiej 1 z trudem
odzyskali dopiero po śmierci Olgierda
Straszyńskiego (1971), w roku 1975. I tego
rodzaju historie niestety są charakterystyczne dla całej Warszawy

się w wielki organizm, mogący sprostać
wszelkim zadaniom konserwatorskim,
między innymi odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie.
Nigdy też nie zapomiał o swej ziemi
rodzinnej – Nowogródczyźnie. Pomagał
w remoncie kaplicy w Łopusznie, dzięki
niemu w Polsce poddano renowacji obrazy
z Kościoła farnego w Nowogródku. Jako
prezes Fundacji Kultury Polskiej przyczynił
się do sprowadzenia prochów ostatniego
króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego z Wołczyna (obecnie Białoruś).
We Wspomnieniach z odbudowy Głównego Miasta Tadeusz Polak napisał: „Miałem
w życiu trzy wielkie fascynacje: walkę o Polskę, harcerstwo, ochronę dóbr kultury…”

Fot. Marysia Pela

Małgorzata
Baranowska

Tadeusz Polak
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TEATR OCHOTY – MAJ
03-06.05. SZTUKA
09-10.05. JOHN & MARY
11-13.05. DRUGI POKÓJ/KIBICE
16-17.05. EDUKACJA RITY
18-19.05. MASZ BYĆ SZCZĘŚLIWY
20-22.05. SZTUKA
23-24.05 ODCHODZIĆ – SEPARATION
25-27.05. WARIACJE ENIGMATYCZNE
30-31.05. PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA
DO KOBIETY
Pytanie konkursowe:

Pytanie konkursowe:
W jakich latach zlikwidowano na Ochocie tory kolejki EKD?
Na odpowiedzi czekamy 17 maja o godz. 19.00 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.

TELETURNIEJ – LIFE

Scenariusz: Dorota Latos z wykorzystaniem fragmentów „Tiramisu” J. Owsianko i „111” T. Mana;
Reżyseria: Dorota Latos; Asystent reżysera: Adam
Jarzyński; Obasda: Dominika Nestoruk i Adam Kazbieruk (prowadzący), Maria Borowska i Agatha
Iwanek (Czerwona), Maria Jaworska i Aleksandra
Szczepańska (Niebieska), Adela Kuźniarka i Paulina Tomanek (Żółta), Anna Iwanek i Wiera Kupczaka (Fioletowa), Damian Kosakowska i Adam Jarzyński (Zielony), Małgorzata Kachnikiewicz (Hostessa); Patrycja Kamenc (kostiumy i opracowanie
plasyczne), Małgorzata Kachnikiewicz (scenograﬁa), Damian Kosakowski (muzyka), Paweł Pękalski
(montaż dźwięku).

„Teleturniej się odbywa,
teleturniej dla mas
dla oklasków, dla poklasku
teleturniej – life.
Jeśli pytasz mnie kim jestem,
odpowiadam ci
zawsze będę tylko sobą
i nie zmieni tego nikt”
„Teleturniej – life”, spektakl zaprezentowany przez Przestrzeń Amatorskich
Działań Artystycznych porusza dziesiątki problemów nurtujących dzisiejszą młodzież, będących stale tematem tabu. Przedstawia losy młodych

ludzi, którzy codziennie muszą stawić
czoło brutalnemu światu, pokonywać
własne słabości i przekonywać innych
oraz siebie, że są czegoś warci. Przyjrzyjmy się bohaterom:
Czerwona: żyje na wysokich obrotach.
Popularność, imprezy, bankiety, drogie
ciuchy i kosmetyki, pieniądze i sława
to całe jej życie. Nie chce mieć dzieci.
Mama, to znaczy Klara jest jej najlepszą
przyjaciółką… ale tylko przyjaciółką.
Niebieska: chodzi do szkoły katolickiej,
interesuje się botaniką i ﬁzyką jądrową.
Marzą jej się podróże i wielkie góry. Kim
jest? Mama najlepiej wie. Chłopaka
nie ma. Mama wie lepiej.
Żółta: marzycielka, niepospolita dusza,
interesuje się kulturą Wschodu, wierzy
we wróżby. Chłopak ją zdradził, rodzice
się jej wyrzekli. Najważniejsze dla niej, to
zachować spokój – wdech, wydech!
Zielony: brutalny, agresywny, brakuje
mu uczuć. Chce być wojownikiem, jak
jego ojciec – organizować strajki i pikiety, walczyć o przyszłość. Jako dziecko
chodził do parku i rzucał kamieniami
w drzewa i ptaki. Lekarze nigdy nie
zdiagnozowali choroby psychicznej.

KONKURS

KONKURS

Podaj tytuł przynajmniej jednej książki autora
„Wariacji enigmatycznych” Erica-Emmanuela
Schmitta opublikowanej w Polsce.
Na odpowiedzi czekamy 24 maja,
o godz. 19.00, pod nr (0 22) 823 37 56.
Zaproszenie – jedno podwójne – czyli nagroda
w konkursie – na „Wariacje enigmatyczne”
na niedzielę 27 maja godz. 19.00. Przypominamy, że zaproszenie należy odebrać
w dniu spektaklu najpóźniej do 18.30!

Fioletowa: ekscentryczka, uwielbia literaturę i poezję. Ojciec pije. Matka nigdy jej
nie przytuliła. Jest lesbijką. No tak, ludzie
zawsze mięli wątpliwości co do tego czy
jest dziewczyną. Ma bulimię i „wyrzygałaby całą siebie”, gdyby mogła.
Wszyscy się spotykają w Teleturnieju
– life. Świat (mediów) robi z nich sensację, widowisko, sprzedaje ich życie.
W końcu to tylko teleturniej, gra. Rzeczy materialne to klucz do rozwiązania
problemów. I ci młodzi ludzie muszą się
w tym świecie odnaleźć.
PADA przygotowała występ profesjonalnie. Barwna scenograﬁa i towarzysząca jej przyjemna, aczkolwiek nieco
tandetna muzyka świetnie oddaje atmosferę teleturniejów. Ciekawym pomysłem jest nadanie temu spektaklowi
charakteru interaktywnego. Całość została zaprojektowana i zaprezentowana przez młodzież, co dodaje przedstawieniu autentyczności. Tak trzymać!
SunMi Clyburn
klasa dziennikarsko-retoryczna
XXI LO im. Hugona Kołłątaja

OCHOTNIK

Miesięcznik OCHOTNIK
Wydawca: Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa Adres: ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa, tel. (0 22) 822 74 36, redakcja@oko.com.pl
Redakcja: Joanna Rolińska, Anna Napiontkówna, Gabriela Gab Studio graﬁczne: Dorota Gnat Okładka: „Kompozycje” Jacek Malinowski
Reklama: (0 22) 828 48 70 Druk: Oﬁcyna Drukarska Jacek Chmielewski Warszawa 2006 ISSN 1734 - 5510 wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © 2005
Ośrodek Kultury Ochoty

26/2007 OCHOTNIK

3

architektura
Jarosław Zieliński

Z dziejów Ochoty
Pole Mokotowskie – część 1

P

oczątki zagospodarowania rozległych
terenów zwanych dziś Polem Mokotowskim sięgają ok. 1825 r., kiedy
urządzono tu poligon, czyli plac musztry
kawalerii. Północną granicę pola stanowił
wał miejski z 1770 r., biegnący na tym odcinku wzdłuż ul. Polnej, a dalej Drogi Królewskiej, czyli obecnej ul. Nowowiejskiej.
Podczas wojny polsko-rosyjskiej 1831 r.
na placu musztry usypano ziemne reduty
bastionowe, osłaniające poprzedzony okopem wspomniany wał. Po zajęciu Warszawy
wojska rosyjskie zaczęły przekształcać stolicę w miasto garnizonowe z rozbudowanymi
fortyﬁkacjami, licznymi zespołami koszar
i poligonami. Na opisywanym przez nas
terenie urządzili tzw. Mokotovskoje Vojennoje Polie, a w roku 1841 (w zachodniej jego
części) „Kazionnoje ogorodnoje zawiedienije” – wojskowy zakład sadowo-ogrodniczy,
stanowiący dla garnizonu warszawskiego
źródło zaopatrzenia w owoce i warzywa.
Ogrody graniczyły z kolonią Ochota wzdłuż
drogi odpowiadającej północnemu przedłużeniu obecnej ul. Sanockiej, która ówcześnie
ciągnęła się aż do Tarczyńskiej. Południową granicę pola w przybliżeniu wyznaczała linia przedłużenia ku wschodowi dzisiejszej ul. Księcia Trojdena. Zachodnią część
właściwego poligonu zajęło przed 1856 r.
„miesto konnoj skaczki”, czyli elipsoidalny
tor wyścigów konnych. Między tym torem
a ogrodami zlokalizowano grupę baraków
koszarowych oraz wielką studnię z poidłami dla koni. W 1887 r. cały ten zespół uległ
rekonﬁguracji. Nowe ogrody wojskowe,
o bardziej już ozdobnym charakterze, rozplanowano w regularnej siatce uliczek i alejek oraz częściowo zabudowano drewnianymi koszarowymi barakami i oﬁcerskimi
„daczami”. Ogrodowe osiedle rozciągało się
między obecnymi ulicami Filtrową i Wawelską. Po południowej stronie tej drugiej ulicy również istniały nieliczne kwatery ogrodowe z kilkoma większymi budynkami,
a także drewniana cerkiew. Centralna aleja w tym „mokotowskim miasteczku obozowym” odpowiadała dzisiejszym ulicom
Dantyszka i Bł. Ładysława z Gielniowa.
Starannie utrzymane założenie było dostępne dla publiczności.
Wyścigi na torze mokotowskim stanowiły
dla warszawiaków jeszcze większą atrakcję.
20 czerwca 1841 r., trzy miesiące po utworzeniu Towarzystwa Wyścigów Konnych i
Wystawy Zwierząt Gospodarskich w Królestwie Polskim, odbyła się pierwsza publiczna gonitwa, która przyciągnęła tłumy
kibiców i już tego wieczoru można było być
świadkiem zawierania prywatnych zakładów o wyniki. Wyścigi organizowano jed-
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nak rzadko, zazwyczaj przy okazji urządzania kolejnych wystaw rolniczych i były one
uczęszczane przede wszystkim przez najbogatsze warstwy społeczeństwa, nie licząc
„panów oﬁcyjerów”. Każda impreza należała do konwenansu wyższych sfer i była
pretekstem do pokazania się w „towarzystwie” oraz zaprezentowania coraz to nowszych i bardziej zbytkownych powozów
czy strojów. W obliczu niepokojów społecznych, uwieńczonych wybuchem powstania
styczniowego, władze carskie w l. 1861-64
zakazały organizowania gonitw, jak i nawet
wszelkich wystaw. W następnych latach restrykcje te zniesiono i w 1880 r. można było
powołać do życia totalizator, umożliwiający unormowane prawnie zawieranie zakładów wzajemnych.
Oprócz wyścigów wielkim powodzeniem cieszyły się zabawy ludowe, organizowane dla niższych warstw społecznych.
Niezbyt wybredny repertuar rozrywek
obejmował m.in. karuzele, huśtawki i namydlone słupy, po których wspinali się
amatorzy żądni umieszczonych na wierzchołku pala nagród.
Bardzo wydłużony owal toru wyścigów
konnych, znacznie powiększonego w 1887 r.,
zaplanowano wzdłuż osi biegnącej z pół-

Fot. Konrad Brandel ok. 1893 r.
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nocnego zachodu na południowy wschód.
Tor, ciągnący się wzdłuż ul. Polnej, sięgał
jednym z krótszych, półkolistych krańców
do obecnego zbiegu al. Niepodległości z ul.
Nowowiejską. Od strony ul. Polnej, wzdłuż
której z dawnego obwałowania pozostał
tylko szpaler drzew i rów, wystawiono
drewniane trybuny, z których centralna była
dwukondygnacyjna i kryta dachem wspartym na słupach. Tu ogniskowało się życie
„śmietanki” towarzyskiej. Odcinek Polnej
przy Rondzie Mokotowskim, czyli obecnym
pl. Unii Lubelskiej, wypełniały drewniane
baraki stajenne oraz pawilony dla obsługi
koni, w części murowane, tworzące dwa
rzędy z dziewięcioma budowlami.
Przy przeciwległym krańcu toru, w trójkącie utworzonym przez kraniec hipodromu, drogi koszarowej, stanowiącej zaczątek
al. Niepodległości oraz ul. Nowowiejskiej,
zmieszczono ok. 1899 r. wojskowy kompleks
szpitalno-koszarowy, złożony z dziesięciu
dużych budynków o elewacjach ceglanych,
utrzymanych w pseudośredniowiecznych
formach, oraz licznych mniejszych obiektów. Do naszych czasów zachowały się tylko
dwa duże budynki, stojące od strony ul. Nowowiejskiej: nr 27 (trójskrzydłowy, największy w całym zespole) i nr 31.

Tory wyścigowe. Przed główną trybuną
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Archiwum Czynu Niepodległościowego
w AAN poszukuje następujących
zbiorów archiwalnych:
I. Grupa materiałów historycznych
dotyczących 27 Wołyńskiej Dywizji AK:

Zbiory Janusza Malinowskiego
(dot. Zgrup. Krybar)

– Józef Turowski (Warszawa) – materiały dotyczące organizacji i działań
Okręgu AK Wołyń oraz 27 DP

Zbiory kpt. Czesława Kajzera
ps. Cezary – komendanta Obwodu
Skierniewice „Sroka” 1940-1941

– Sadowska Zoﬁa (Warszawa)
– raporty i sprawozdania
BiP Wołyń – VIII-XII 1943.

Archiwum Jerzego Hagmajera
Archiwum Zoﬁi Kobylańskiej

III. Zbioru Stanisława Podlewskiego
(Warszawa-Ochota)
Autora następujących opracowań:
„Przemarsz przez piekło”; „Rapsodia
żoliborska”; „Wierni Bogu i Ojczyźnie:
duchowieństwo katolickie w walce o
niepodległość Polski w II wojnie światowej”; „Wolność krzyżami się znaczy”.

Archiwum Adolfa Gozdawy-Reutta

II. Inne zbiory:
Zbiory Zenona Tarasiewicza
(Szef Biura Studiów Wojskowych
Oddziału II KG AK)
Zbiory Kazimierza Malinowskiego
(dokumenty)
Zbiory Zespołu historycznego
„Wachlarza”
Zbiory Włodzimierza Rosłońca
(dot. Zgrup. Krybar)

Zbiory Elżbiety Zboińskiej-Prądzyńskiej
„Eli”, Franciszka Knappa „Ernesta”.
Zbiory Danuty Millerowej m.in.
dotyczące Teresy Bogusławskiej
Zbiory Włodzimierza Malento
(dot. Batalionu Parasol)
Zbiory Leona Gajdowskiego
ps. Ostoja (dot. Batalionu Kiliński)

Informacje
na temat powyższych zbiorów
prosimy o kierowanie
do Archiwum Akt Nowych,
pod nr tel. (0 22) 822 90 53
w godzinach 8.00-16.00

Zbiory por. R. Kiźnego

Archiwum Czynu Niepodległościowego w Archiwum Akt Nowych
Archiwum Czynu Niepodległościowego zostało powołane do życia w 1999 r., jako oddział AAN. Archiwum pozyskuje przy
współpracy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Powstańców Warszawskich i samych żołnierzy AK dokumenty Polskiego Państwa Podziemnego. W wyniku akcji zebrano m.in. kolekcje: Akta Tomasza Strzembosza; Akta Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Okręg Warszawa; Związek Młodocianych Więźniów Politycznych 1944-1956 „Jaworzniacy”; Akta Obwodu Jędrzejów AK; Akta Józefa Rella; Akta 9 Kompanii Dywersyjnej „Żniwiarz” AK; Akta Jana Gozdawy-Gołębiowskiego; Akta Związku Peowiaków; Akta Romualda Śreniawy-Szypiowskiego; Akta 3 Brygady Wileńskiej „Szczerbca” (od
Zygmunta Kłosińskiego); Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych; Akta Zygmunta Malińskiego; Akta Franciszka Wojciechowskiego; Akta Kazimierza Leskiego; Stowarzyszenie Kombatantów – Duszpasterstwo Kawalerii i Artylerii Konnej; Związek
Powstańców Warszawskich; Socjalistyczna Organizacja Bojowa; Akta Zbrojnego Pogotowia Narodu; Akta organizacji Miecz
i Pług; Samodzielny Batalion im. Brygadiera Mączyńskiego; Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Okręg Warszawa-Powiat; Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Koło we Wschodniej Pensylwanii; Zbiór prasy konspiracyjnej; Dokumenty
Podokręgu Zachodniego „Hajduki-Hallerowo” Obszaru Warszawskiego ZWZ-AK; Akta Jakuba Dymitrowskiego; Akta Romana
Lewickiego; Akta Władysława Piotrowskiego; Akta Henryka Ratyny; Akta Mariana Utnika; Akta Józefa Krzyczkowskiego; Akta
Eligiusza Brulińskiego; Akta batalionu AK Miotła; Dokumenty organizacji Polska Niepodległa; Akta Antoniego Sanojcy; Akta
Jerzego Nowaka, Akta Eugeniusza Ajewskiego, Akta Edwarda Dietricha, Akta Stefana Tkaczuka, Akta Czesława Uhmy – zbiór
prasy NSZ, Akta Jana Mazurkiewicza „Radosława”, Akta Huberta Borysa, Akta Władysława Romana, Akta Danuty Gałkowej,
Archiwum Batalionu Gozdawa (zebrane przez Lucjana Fajera, ps. Ognisty), Akta Jerzego Ślaskiego, Archiwum Batalionu
Zośka, Archiwum Batalionu Miotła, Akta Piotra Stachiewicza (dot. Batalionu „Parasol”), Akta płk Stanisława Nowickiego,
Akta Zbigniewa Bryma, Akta Haliny i Bernarda Zakrzewskich, Archiwum Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, Akta Tadeusza i
Jadwigi Kowalskich, Akta Środowiska Batalionu Radiotelegraﬁcznego ISKRY KG AK, Akta Lesława Bartelskiego, Akta Jerzego
Niezgody, Akta Tadeusza Cieślaka, Akta Jerzego Ślaskiego.
W ramach akcji gromadzimy dokumenty pochodzące z innych instytucji oraz zdobywamy informacje, w jakich zbiorach znajdują się dokumenty Polskiego Państwa Podziemnego. Dzięki temu włączyliśmy do zasobu funkcjonujące od 1957 r. archiwum
Zakładu Historii II Wojny Światowej IH PAN, archiwum Józefa Krzyczkowskiego ps. Szymon z Archiwum Zakładu dla Głuchoniemych w Laskach oraz Archiwum Batalionu im. Czarnieckiego Gozdawa z Archiwum Archidiecezji Warszawskiej.
Zbieramy również relacje nagrywane techniką video od żołnierzy AK i innych organizacji konspiracyjnych.
Osoby, które posiadają interesujące dokumenty ukazujące udział w walce o niepodległość Polski lub chciałyby złożyć relację na ten temat proszone są o kontakt pod numerem telefonu (0 22) 822 90 53, mailem: mariusz.olczak@aan.gov.pl lub
osobiście w gmachu AAN przy ul. Hankiewicza 1.
Mariusz Olczak
Kierownik Archiwum Czynu Niepodległościowego w Archiwum Akt Nowych
kontakt: ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa, tel. (0 22) 822 90 53, mariusz.olczak@aan.gov.pl
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Z Bożeną Majewską nową Naczelnik Wydziału Kultury
rozmawia Gabriela Gab
Pani pomysł na kulturę na Ochocie?
Nie chcę wychodzić z gotowymi pomysłami i programem napisanym w punktach. Najlepiej jeśli placówki kulturalne są
otwarte na potrzeby mieszkańców i wspierają inicjatywy lokalne. Szczególnie, gdy
mówimy o dzielnicach małych i dość zam-kniętych, w których jednak ludzie lubią
mieszkać, a opuścić je jest im ciężko. Taką
dzielnicą jest właśnie Ochota.
Nie można bowiem uszczęśliwiać ludzi
na siłę, znacznie korzystniej wspierać w
realizacji te pomysły, które wyszły od samych mieszkańców. Wtedy projekty będą
cieszyły się zainteresowaniem i spełniały
konkretne potrzeby poszczególnych grup
wiekowych czy społecznych. Niestety,
nasze społeczeństwo po tylu latach komunizmu nie ma wyrobionych postaw obywatelskich. Szkoły też w coraz mniejszym
stopniu prowadzą edukację kulturalną,
chociaż mają obowiązek zapewniać ją w
szerokim, mimo że podstawowym, zakresie. Domy kultury i inne tego typu ośrodki
powinny więc dysponować ofertą dla ponadprzeciętnego, bardziej zainteresowanego odbiorcy.
Z drugiej strony wiele osób coś tworzy,
powstają ciekawe amatorskie dzieła literackie, plastyczne czy muzyczne, ale często
autorom nie przychodzi do głowy podzielić
się swoimi osiągnięciami z szerszą publicznością. I tu jest ogromna rola ośrodków
kultury. Powinny one edukować społeczeństwo i zachęcać do różnych działań na
rzecz mieszkańców i lokalnej społeczności.
Ogromnie ważna jest praca u podstaw, aby
odbudować w społeczeństwie pewne ideały. Jeśli my, pracownicy kultury nie włożymy wysiłku w propagowanie kultury, to
ludzie nie zaczną przychodzić z własnymi
pomysłami.
I jeszcze jedna ważna sprawa. Władze
dzielnicy nie mogą zapominać o ludziach,
których nie stać na koncert czy udział w
innej komercyjnej imprezie kulturalnej. Im
też powinniśmy zapewnić dostęp do szeroko rozumianej kultury.
Jaki zasięg wg Pani powinny mieć działania placówek kulturalnych na Ochocie: tylko lokalny czy wykraczający poza
granice dzielnicy, a może nawet Warszawy lub Polski?
Pracując na poziomie lokalnym najlepiej orientujemy się w problemach żyjących tu ludzi, bo dzielnice bardzo różnią
się między sobą. Powinniśmy dużą wagę
przywiązywać do działań o charakterze
miejscowym i stworzyć ofertę dokładnie
odpowiadającą na zapotrzebowanie mieszkańców. Jednocześnie wszelkie działania
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kulturalne rozszerzone na całą Warszawę czy nawet Polskę doskonale promują
Ochotę. Widać, że coś tu się dzieje, więc za
tym będą szły przychylne decyzje władz,
bo przecież warto dawać pieniądze tym,
którzy robią coś ciekawego i wartościowego. Jeśli np. Ośrodek Kultury Ochoty nawiązuje współpracę z innymi ośrodkami w
całej Polsce, a nawet Europie, to znaczy, że
jest prężnie działającą placówką. Ale taka
rozszerzona działalność nie może odbywać się kosztem zaniedbywania potrzeb
społeczności lokalnej, dlatego też trzeba
bardzo starannie kontrolować proporcje
wydatków ponoszonych na poszczególne
rodzaje aktywności.
Jak doświadczenie pracy w ﬁrmach rynkowych wpływa na postrzeganie przez
Panią działalności kulturalnej?
To bardzo ważne dla mnie pytanie. Pewne
problemy zupełnie inaczej postrzegam po doświadczeniu korporacyjnym. Każda wydana
złotówka musi mieć swoje uzasadnienie, a za
wydane pieniądze musi być odpowiedzialna
konkretna osoba. Dobrze wiem, jak trudne
do zdobycia są pieniądze na reklamę i marketing, a jednocześnie doskonale rozumiem
wagę i konieczność tych działań. Pracując
w korporacji doceniłam, jaką miałam wcześniej bezpieczną pracę w OKO. Dysponowałam pewnym budżetem, oczywiście nie w
nadmiarze, ale nie musiałam się martwić o
niezbędne płatności, a zaakceptowane wcześniej projekty mogły być bezpiecznie kontynuowane. Takiego bezpieczeństwa już nigdy
potem w pracy nie zaznałam.
To dobrze czy źle, że w placówkach
budżetowych istnieje pewne relatywne
bezpieczeństwo ﬁnansowe?
W pewnym sensie dobrze, bo trudno sobie wyobrazić, aby kultura miała mieć pieniądze chwilowe. Niektóre działania wymagają ciągłości budowania i rozwĳania
czegoś, co powstaje powoli. Nie buduje się
od razu wielkich projektów, ale dochodzi
się do nich małymi kroczkami. Z drugiej
strony wygodne zaplecze ﬁnansowe „usypia” pracowników, którzy nie muszą starać
się o byt. W gospodarce rynkowej trzeba
zdobywać pieniądze i uzasadniać wydatki. Ale bardzo trudno jest ściśle przykładać kalkę gospodarczą do kultury i tego
bym chciała uniknąć, bo może to stanowić
pewne zagrożenie. Od czasu transformacji
ustrojowej jedni ludzie radzą sobie lepiej,
inni gorzej i podobnie dzieje się z kulturą. W dobie globalizacji i otwartych granic kultura jest ważnym wyznacznikiem
naszej tożsamości narodowej. O to trzeba
dbać i nie powinno się kultury całkowicie
skomercjalizować.
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Na co chciałaby Pani zwrócić szczególną
uwagę w swoich działaniach?
Standardy pracy i procedury funkcjonujące w międzynarodowych korporacjach,
w których pracowałam, czasem doprowadzały mnie do szału. Ale te doświadczenia
nauczyły mnie, że pewnego typu rozwiązania formalne ułatwiają pracę i są skuteczne.
Być może warto część z nich wprowadzić
w działaniach kulturalnych. Szczególnie
cenna jest analiza przedsięwzięć: czy posiadane środki pozwolą zrealizować założone
cele, ale już zyskowności działań kulturalnych nie da się bezpośrednio przedstawić
w formie zysku ﬁnansowego. Największym zyskiem, jaki możemy osiągnąć jest
zmiana myślenia w społeczeństwie.
Dziękuję za rozmowę i życzę Pani, a także nam wszystkim, satysfakcji z pracy na
rzecz upowszechniania kultury.

Bożena Majewska

Karierę zawodową rozpoczęła w latach siedemdziesiątych od prac naukowo-badawczych
w Polskiej Akademii Nauk, później w Instytucie
Przemysłu Organicznego oraz w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Biotechnologii. Od połowy lat
80-tych pracowała w placówkach kulturalnych
takich jak Dzielnicowy Dom Kultury Nauczyciela, Dom Kultury „Rakowiec” oraz Ośrodek Kultury
Ochoty. Następnie zdobywała doświadczenie na
stanowiskach kierowniczych w działach marketingu, reklamy i promocji sprzedaży takich międzynarodowych ﬁrm jak: Makro Cash & Carry,
Gourmet Foods, polskim oddziale Deutscher Fachverlag GmBH, Real Sp. z o.o. Była również kilkakrotnie dyrektorem Festiwalu Kultury Latynoamerykańskiej w Warszawie i dyrektorem ds. reklamy
Międzynarodowego Festiwalu „Piknik Country
– Mrągowo”. Od 2002 roku prowadziła własną
agencję reklamową organizującą imprezy kulturalne na zlecenia dużych, międzynarodowych
ﬁrm oraz Kabaretową Scenę Przyjaciół Marka Majewskiego. Prywatnie pasjonuje się narciarstwem,
żeglarstwem i turystyką. Do kręgu jej zainteresowań od lat należy szeroko pojęta kultura, reklama
i projektowanie odzieży oraz kulturowo-społeczny
wymiar mody.

OKO/ﬁlie
Kulturalna kuchnia.
Ostatnio zastanawiam się, co jest kulturą, a co nią nie
jest. „Bezużyteczne ﬁlozofowanie” – powiedzą niektórzy.
Dla nas w Ośrodku ta kwestia wcale nie jest teoretycznym dzieleniem włosa na czworo, tylko reﬂeksją nad
tym, czym powinniśmy się zajmować. Tadeusz Kotarbiński twierdził, że wszystko co da się wykładać na uniwersytecie jest naukowe. Może zatem, wszystko co można
zaproponować w ośrodku kultury jest kulturalne? Na
pewno tak, choć przecież znajdziemy tu rzeczy, których
nie uświadczymy na przykład w szkołach artystycznych,
gdzie nie ma wykładów z modelarstwa, didżejowania,
spotkań integracyjnych czy porad prawnych. To właśnie społeczny wymiar działalność ośrodków takich jak OKO stanowi o ich specyﬁce. Dzięki niemu jesteśmy
miejscem społecznej aktywności, której płaszczyzną porozumienia jest kultura.
Nie zmienia to jednak faktu, że niektóre czynności uchodzą za mniej kulturalne od
innych. Weźmy gotowanie. Nie wiem czy któryś w warszawskich domów kultury
prowadzi warsztaty w kuchni. W każdym bądź razie pieczenie, smażenie, mieszanie miksowanie, raczej „nie podpada pod kulturalny paragraf 22”. Nam pozostaje
oblizywanie się przed ekranem telewizora, gdzie mili i elokwentni mistrzowie kuchni
na naszych oczach warzą wirtualne (dla nas widzów), dania. A przecież Claude
Lévi-Strauss, jeden z ojców nowoczesnej antropologii, właśnie gotowanie uważał
za kluczową czynność kulturotwórczą, która wyrwała człowieka z objęć natury.
Z tego wniosek, że kuchnia jest naszym prywatnym, domowym centrum kultury…
Monika Bończa Tomaszewska
Dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty

A NA RAKOWCU... „DZIECINADY” RAYMONDA COUSSE’A
Wraz z autorką projektu, tłumaczką, aktorką i reżyserką w jednej osobie – Justyną
Kulczycką, pragniemy zaprosić Państwa na przedpremierowy pokaz monodramu francuskiego autora Raymonda Cousse’a „Enfantillages – Dziecinady”.
Pierwsza wersja utworu powstała, gdy autor miał 25 lat, ale praca nad ostatecznym kształtem sztuki trwała dalsze 5 lat. Jest to, mówiąc w skrócie, historia
chłopca, który nigdy nie pogodził się ze śmiercią przyjaciela. Ale to też utwór o
niewinności i miłości, o przemocy i o tęsknocie, radości – o życiu oglądanym ze
szczególnej „dziecinnej” perspektywy.
O sztuce i jej autorze z najwyższym uznaniem wypowiadali się wielcy teatru absurdu: Samuel Beckett: „Cousse to autor obdarzony talentem bardzo osobistym
i niewątpliwym” oraz Eugene Ionesco:„Ten wspaniały Raymond Cousse… Prawdziwa uczta …To śmieszne i okrutne zarazem. Gorąco polecam.”
My polecamy równie gorąco i zapraszamy.

17 maja (czwartek), godz. 19.00
RAYMOND COUSSE „DZIECINADY”
występuje: Justyna Kulczycka
sala widowiskowa DK „Rakowiec”
ul. Wiślicka 8, wstęp wolny

Justyna Kulczycka

Raymond Cousse
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OKŁADKA

Autorem okładki
do 26 nr „Ochotnika”
jest Jacek Malinowski

Jacek Malinowski:
Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata
w Bielsku-Białej. W Ośrodku Kultury Ochoty pracuje
jako koordynator programowy. Jest autorem takich
projektów jak: Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Magazyn Sztuk, CAT3W. W Magazynie Sztuk prowadzi grupę
VENA z Klubu Seniora „Baśniowa”.
Ostatnie wystawy:
2004 Miron-inspiracje – reliefy gipsowe,
Budynek Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2005 Pejzaż w malarstwie,
Budynek Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2006 Dni Ochoty na Ukrainie, Iwano-Frankiwsk-Lwów
W blaskach i cieniach rzeczywistości rytm
życia zapisany – wystawa zbiorowa,
Biblioteka Publiczna w Raszynie
2006 II Poplenerowa Wystawa Pracowni
Plastycznych Ośrodka Kultury Ochoty,
Galeria Wodozbiór – Łazienki Królewskie, Warszawa

Zapraszamy do udziału
w MIRONALIACH’ 2007
Fundacja „Sztuka Życia”, Fundacja
im. Mirona Białoszewskiego, Centrum Artystyczne „Radomska 13” – ﬁlia Ośrodka
Kultury Ochoty zapraszają do udziału w
konkursie literackim „MIRON Warszawski
– mówi mądrze”, który będzie przeprowadzony w formie warsztatu artystycznego przez prof. Wojciecha Siemiona,
wybitnego znawcę twórczości Mirona
Białoszewskiego. Udział w warsztacie
pozwoli uczestnikom głębiej poznać
i zrozumieć urodę „języka zapisu” twórcy „Szumów, zlepów, ciągów”. Najlepsze interpretacje jego wybranych utworów zostaną zaprezentowane na scenie plenerowej podczas uroczystości
17 czerwca 2007. Tegoroczne „Mironalia”, oprócz Mirona Białoszewskiego,
poświęcone będą też i innym warszawskim pisarzom, m.in. Markowi Nowakowskiemu i Jerzemu Ficowskiemu.
Zapraszamy młodzież szkół średnich,
studentów i młodzież pracującą do
udziału w interesujących zajęciach literackich oraz bogatej ofercie programowej „Mironaliów” 2007 na warszawskiej Ochocie.
Organizatorzy
Informacje i karty zgłoszenia
– Centrum Artystyczne
„Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
tel. (0 22) 823 37 56
www.radomska13.art.pl
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Wspomnienie
o Sławie Łabanowskiej (1926-2004)
Zapewne wielu mieszkańców Ochoty
pamięta „panią Sławeczkę”. 10 maja mĳa
osiemdziesiątapierwsza rocznica urodzin,
a 15 maja – trzecia rocznica śmierci tej niezwykłej kobiety. Maj, miłośnikom literatury kojarzy się z książkami. To właśnie im
– książkom – Sława Łabanowska poświęciła
całe swoje życie. Zawsze pogodna, niezwykle skromna, odrzucała wszelkie propozycje
kariery naukowej i zawodowej na Uniwersytecie czy w Bibliotece na Koszykowej. Jej
„pierwszy dom” stanowiła najstarsza w
Warszawie biblioteka dla dzieci (kiedyś Biblioteka Wzorowa dla Dzieci nr 1 obecnie
Biblioteka Publiczna dla Dzieci Nr V przy
ul. Grójeckiej 81/87).
Jej powołaniem była praca z dziećmi i propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży
z rodzin robotniczych. Chętnie dzieliła się
swoją wiedzą i doświadczeniem. Napisała
podręcznik dla bibliotekarzy, a studenci-praktykanci, jak i pracownicy innych bibliotek uważali ją za autorytet.
W czasach, gdy o Internecie nikomu się
jeszcze nie śniło, a czarnobiałe telewizory z
ubogim programem gościły w nielicznych
domach Łabanowska organizowała literackie

konkursy, wirtualne podróże z własnoręcznie
wykonanymi wizami i paszportami oraz teatrzyki i przedstawienia. Ze skrawków, ścinków i odpadów tworzyła przepiękne kukiełki i inne rekwizyty. Dziś byłaby mistrzynią
prezentacji multimedialnych – własnoręcznie
przez nią malowane statystyki czytelnictwa
to małe dzieła sztuki graﬁcznej.
Sława Łabanowska – człowiek-instytucja.
Jej doskonała znajomość literatury dziecięcej
i młodzieżowej oraz erudycja były legendarne. Dobrze wiedzieli o tym ochoccy nauczyciele, wychowawcy i pracownicy placówek
oświatowo-kulturalnych. Nie było dnia,
żeby ktoś nie zadzwonił do biblioteki z jakimś enigmatycznym pytaniem: „Pani Sławeczko, w jakim to utworze był taki to, a
taki fragment, pamiętam tylko to zdanie…”,
a ona natychmiast podawała tytuł i autora,
dużo skuteczniej niż robi to dziś Google.
Na Ochocie znała każdy kamień. W stolicy zamieszkała dopiero po wojnie, ale żywo
interesowała się historią dzielnicy i całej
Warszawy. W ramach Towarzystwa Przyjaciół Warszawy od końca lat sześćdziesiątych
organizowała kursy wiedzy o Warszawie
dla młodzieży. Przy całej swojej serdeczno-

ści i życzliwości dla młodych ludzi, była niezwykle wymagająca, nigdy nie tolerowała
tandety i partactwa, wszystkie prace musiały być na najwyższym poziomie. Ale umiała
zachęcać dzieci do intensywnej pracy, które
pod jej kierunkiem tworzyły np. niezwykłe
albumy o patronach ulic.
Biblioteka pod kierunkiem Sławy Łabanowskiej nie była niedostępną, sztywną i
cichą świątynią. Tętniła życiem. Postrzegano ją jako miejsce barwne, rozwĳające kreatywność i otwarte dla wszystkich, nawet
dla tych, którzy nie mogli do niego przyjść.
Bibliotekarka bowiem regularnie odwiedzała chore dzieci w szpitalach, gdzie czytała im książki, opowiadała bajki, a przed
świętami obdarowywała własnoręcznie
upieczonymi pierniczkami. Niosła nie tylko wiedzę i kulturę, ale przede wszystkim
radość. O tym mało kto wiedział, nawet z
grona bliskich współpracowników.
Po przejściu na emeryturę nadal wiele
czasu spędzała w bibliotece, służąc radą,
pomocą i pomysłami.
Kilka lat temu, szukając informacji o historii Ochoty, traﬁłam do Biblioteki na Grójeckiej. Zachwycił mnie napis: „Tu można się
śmiać”. W czasie, gdy pani Sława pomagała
mi w szukaniu interesujących mnie materiałów, mój niespełna trzyletni syn bawił się w
kąciku dla maluchów. Wydało mi się czymś
niezwykłym jak na bibliotekę, bo ta biblioteka jest niezwykła, a atmosfera stworzona
przez jej wieloletnią Kierowniczkę przetrwała do dziś. Szkoda tylko ogromnie, że „Pani
Sławeczka” już się nie uśmiecha zza regału.
Gabriela Gab
Za pomoc w zebraniu materiałów serdecznie dziękuję pani
Ewie Wasilewskiej, kierownikowi Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży Nr V oraz pani Mirze Maludzinskiej

OCH OCK I E S POTK AN IA H I S TORYC Z N E
Fortyﬁkacje na Ochocie
Serdecznie zapraszam w niedzielę 27 maja, o godz. 17.00 do Centrum Artystycznego
„Radomska 13” na IX Ochockie spotkanie historyczne, które poprowadzi Stefan Fuglewicz, Prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Fortyﬁkacji. Podczas spotkania poznamy historię ochockich fortyﬁkacji, wznoszonych w kolejnych etapach fortyﬁkowania Warszawy: Wałów Lubomirskiego, systemów polowych umocnień z okresu
Insurekcji Kościuszkowskiej i Powstania Listopadowego, wewnętrznego pierścienia rosyjskiej Twierdzy Warszawa oraz polskich i niemieckich fortyﬁkacji z czasu II wojny światowej. Oprócz tego dowiemy się co z nich przetrwało do dzisiaj i w jakim stanie? Czy
są wykorzystane, dostępne, włączone do miejskiego organizmu, obecne świadomości
mieszkańców? Jakie jest ich znaczenie historyczne i możliwości zagospodarowania z
pożytkiem dla dzielnicy i jej mieszkańców? Tematem również poruszonym przez Stefana
Fuglewicza będzie zagadka legendarnej Reduty Ordona zaginionej i odnalezionej po
stu kilkudziesięciu latach. Czy uda się ją ocalić, uczynić dumą i ikoną Ochoty?
Gabriela Gab
27 maja 2007 (niedziela), godz. 17.00
Centrum Artystycznego „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
wstęp wolny
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warsztaty z cyklu
CIASTOTERAPIA – ZABAWA EDUKACYJNA
dla dzieci z rodzicami, młodzieży
i dorosłych
Tym razem z chrupiącego ciasta powstaną bukiety
i wianki. Poznamy nowe przepisy na przyrządzanie
ciasta oraz tradycje związane z Nocą Świętojańską, zwaną też Nocą Kupały oraz z innym świętem,
łączącym elementy pogańskie z chrześcijańskimi
– Zielonymi Świątkami.
Zachęcamy do wspólnego spędzenia wieczoru
w miłej atmosferze przy tradycyjnym wypieku.

31 maja (czwartek) godz. 17.00
instruktor: Joanna Zwoleńska
koszt warsztatów: 10 zł od osoby
ilość miejsc ograniczona
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21 www.
radomska13.art.pl

OKO/ﬁlie
„Za TONĄ w Bieszczady…”

Fot. Paulina Dworzyńska i Ewelina Jarnutowska

Bieszczady są specyﬁcznym obszarem
świadomości. Zbliżyliśmy się do nich w
piątek, trzynastego (kwietnia), na warszawskiej Ochocie. Taka wyjątkowa okazja miała miejsce w Klubie Osiedlowym
SURMA, ﬁlii Ośrodka Kultury Ochoty!
Podczas Wieczoru Bieszczadzkiego, zorganizowanego w ramach projektu TONA,
czyli Towarzystwo Opieki nad Artystami, SURMA przemieniła się w połoninę.

Gospodarzami wieczoru byli Piotr Wolak
oraz Witold Nowicki.
Wyposażeni w gitary, harmonĳki, trąbki,
teksty piosenek, wspomnienia, wiersze, a
także w stary płaszcz, gumoﬁlce, siekierę,
pieniek, drewnianą skrzynię, skórę z dzika
około godziny 18:00 zaczęliśmy wywoływać ducha doliny Sanu oraz łemkowskich
wiosek. Nasz klub po kilku zabiegach magicznych przemienił się w klimatyczną
bieszczadzką chatę, tętniącą życiem wagabungów. Było tłoczno i gwarno niczym
w górskim schronisku. Ktoś wchodził, wychodził, ktoś przyszedł o godzinę za wcześnie, ktoś o godzinę za późno.
Czym jednak są Bieszczady? Dlaczego
tytuł naszego spotkania „Każdy ma swoje
Bieszczady” jest taki prawdziwy? Odpowiedź dały nam prezentowana poezja, pełna lirycznej zadumy, wspomnienia miłości,
pocałunków, stacji bez peronów, marzenia
o bukowych domach, jak i opowieści pełne ironii i śmiechu. Poza tym w naszych
ochockich Bieszczadach pojawiły się erotyki z przymrużeniem oka, w niezrównanej
interpretacji Piotra Wolaka. Witold Nowic-

ki recytował swoje wiersze, wspomagały
go: organizatorki – Paulina Dworzyńska
oraz Agata Gajda; Piotr grał na gitarze, cała
sala dzielnie klaskała i śpiewała. Jednym
słowem – działo się.
A Bieszczady wszystko to obserwowały
spozierając na nas ze zdjęć wykonanych
przez Piotra. Ciekawe co sobie o nas myślały… może szykowały się na letnich gości i
traperów, którzy już teraz marzą o ucieczce
„gdzieś w dolinę Sanu”?
Agata Gajda, koordynator TONA
TONA, czyli Towarzystwo Opieki Nad
Artystami, to projekt realizowany przez
Klub Osiedlowy SURMA, adresowany do
artystów amatorów; do każdego, kto ma ciekawą pasję i chciałby ją zaprezentować. Jeśli
malujesz, piszesz wiersze lub w jakikolwiek
inny sposób zajmujesz się sztuką – pomożemy Ci zorganizować Twój Wieczór.
Już teraz TONA przygotowuje następne wydarzenia. Jeśli chcesz być informowany przez Internet o działalności
TONA napisz na adres: agata@daleka.net,
surma@oko.com.pl.

SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA – MINIMAKS’2007
Tegoroczny Mazowiecki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Teatralnych „Minimaks”, przeszedł do historii.
Przegląd odbył się już po raz trzynasty.
Rozpoczął się 13 kwietnia, w piątek, ale
pech nie prześladował ani uczestników,
ani organizatorów.
Już od ósmej rano pierwsze zespoły
najmłodszych uczestników przybywały
do Domu Kultury Rakowiec, przy ul. Wiślickiej 8, gdzie w tym roku odbywały się
wszystkie prezentacje.
Mali aktorzy z klas 0-3 bawili, wzruszali
i zachwycali publiczność bajkowymi scenograﬁami, kolorowymi kostiumami i niezwykłym entuzjazmem. Niektóre zespoły
zadziwiały dojrzałością treści i formy swoich przedstawień. W tej grupie wiekowej
wystąpiło trzynaście zespołów.
Od godziny 14 do późnego wieczora
scena należała do grup nieco starszych. W
kategorii klas 4-6 wzięło udział dwanaście
przedstawień. Około godziny 21 jurorzy
wręczyli zwycięzcom dyplomy i nagrody.

W sobotę, 14 kwietnia, w światłach reﬂektorów stanęli gimnazjaliści. Niektórzy sięgali
po takich autorów jak Mrożek, Różewicz czy
Gałczyński, inni pokazali spektakle autorskie
poważnie podchodzące do dotyczących ich
problemów. Był kabaret, miniatury i musical.
W ostatnim dniu Przeglądu, w niedzielę 15
kwietnia zaprezentowało się osiem zespołów
uczniów szkół średnich i studentów.
Uczestnicy mieli okazję opowiedzenia o
swojej pracy, był też czas na rozmowę z jurorami, którzy zwracali uwagę na plusy i
minusy obejrzanych spektakli.
W tym roku spektakle oceniali: Małgorzata Prażmowska – aktorka, pedagog teatralny, Małgorzata Bogdańska – aktorka Teatru
Ochoty, Dorota Wyżyńska – dziennikarz,
recenzent, Andrzej Walden – aktor, reżyser,
pedagog teatralny, Dominik Skrzypkowski z
Instytutu Teatralnego, pedagog teatru, realizator projektu Szkoła Widzów.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy, piękne statuetki – Złoty, Srebrny i Brązowy Minimaks,
wykonane przez Pracownię Ceramiczną
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Angoba, bilety do teatru ufundowane przez
Teatr Guliwer oraz przez Burmistrza dzielnicy Ochota, który objął Przegląd swoim
patronatem. Nagrodzonym wręczono również smycze na klucze i torby z logo wortalu teatralnego www.e-teatr.pl, ufundowane
przez Instytut Teatralny, a także produkty
ﬁrmy Blanx służące do wybielania zębów.
Centrum Artystyczne Radomska 13, organizator Przeglądu Minimaks składa serdeczne
podziękowania Dyrekcji i pracownikom Ośrodka Kultury Rakowiec za gościnę i pomoc.
Dziękuje również pracownikom Ośrodka
Kultury Ochoty i wolontariuszom oraz Hali
Kopińskiej za zimne napoje dla uczestników
i Halom Banacha za kubeczki jednorazowe.
Za rok – kolejny, XIV, „Minimaks”. Już
dziś zapraszamy wszystkich, którzy na co
dzień poprzez teatr próbują zrozumieć siebie, innych ludzi i świat. Zapraszamy tych,
którzy kochają teatr.
Dorota Latos
– Koordynator Przeglądu
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OKO
„DROGA KRZYŻOWA – MUZYCZNE OBRAZY I IMPRESJE”
W sobotę (31 marca) w przededniu Niedzieli Palmowej w kościele św. Jakuba Apostoła przy Pl. Narutowicza mieliśmy okazję uczestniczyć w misterium muzyczno-poetyckim „Droga Krzyżowa – muzyczne obrazy i impresje” z udziałem wybitnego
polskiego aktora Jana Nowickiego. Czytał on teksty ks. Jana Twardowskiego do
specjalnie skomponowanej muzyki przez Cezarego Chmiela (obrazy muzyczne) i
Marka Stryszowskiego (muzyczne impresje).
Teksty ks. Twardowskiego, bardziej poetyckie niż liturgiczne, nawiązywały do współczesności. To ﬁlozoﬁczna podróż przez mękę Pańską, z myślą o przeciętnym człowieku. Prostym językiem, bez górnolotnych zdań. Prosto, dobitnie i bardzo mądrze.

„ALLELUJA, ALLELUJA”
– „SOBOTNIE KONCERTY
W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE”
Eksplozja pełnego radości gospel rozkołysała publiczność, a nawet poderwała ją z ławek. Tak było na koncercie
Ogólnopolskiego Chóru Et In Terra pod
kier. Moniki Zytke, w kościele Zwiastowania Pańskiego (ul. Gorlickiej), w sobotę
14 kwietnia. Monika jest człowiekiem
z wielką pasją. Stworzony przez nią chór
to ludzie śpiewający (mieszkający od
morza po Tatry) z wielkim zaangażowaniem i sercem. To imponujące. To dar.

A do tego oszołamiająca muzyka. Całość robiła niesamowite wrażenie na słuchaczach i pozwoliła wszystkim w zadumie i reﬂeksji przeżyć zbliżające się Triduum Paschalne.
Obok Jana Nowickiego, wystąpił zespół De Profundis, w składzie: Cezary Chmiel
(instrumenty klawiszowe), Marek Stryszowski (saksofon), Tomasz Kudyk (trąbka),
Tomasz Grochot (instrumenty perkusyjne).
Nad cyklem „Sobotnich koncertów w kościołach na Ochocie” niezmiennie patronat medialny sprawuje Radio Józef.
Ewa Kessler

Muzyka gospel, która jest prawdziwa, a
nie „plastikowa”, tworzona z potrzeby
serca, nie ma problemu różnic kultur.
Emocje, żywiołowość, radość i poczucie
humoru przeplatały się z powagą, mrokiem i melancholią, wszystko to przenikało nas w czasie sobotniego koncertu.
Muzyka Et In Terra jest oryginalna, ale nie
udziwniona, wierna korzeniom, a jednocześnie współczesna, bardzo oszczędna w formie i pełna emocji.
Monika i jej chór bardzo łatwo nawiązują kontakt z publicznością, dlatego
wspólne śpiewanie, klaskanie, „pstrykanie” są nieodłącznym elementem ich
występów.
Ewa Kessler

”W SALONIKU U JANUSZA” - Z CYKLU JAZZ W OKO
Agnieszka Wilczyńska ukończyła z wyróżnieniem studia wokalne na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Pozostała na swojej uczelni i dzieli się mistrzowskimi umiejętnościami ze studentami.
Jest laureatką pierwszej nagrody na
Międzynarodowym Festiwalu Wokalistów Jazzowych w Zamościu. Śpiewa
po prostu zjawiskowo.
I takiego właśnie zjawiska byliśmy
świadkami podczas ostatniego jazzowego koncertu, który odbył się
16 kwietnia w ramach cyklu „Jazz w
Oko” – „W saloniku u Janusza”. Obok
wokalistki pojawili się: na trąbce Robert Murakowski, na fortepianie Jan
Smoczyński,na kontrabasie Wojciech
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Pulcyn, a na perkusji Roman Ślebarski.
Jazz, który usłyszeliśmy, znawcy tematu
klasyﬁkują zwykle jako straight ahead
jazz lub po prostu mainstream.
Podczas wieczoru usłyszeliśmy w ciekawych aranżacjach takie standardy,
jak: „You stepped out of a dream”,
„Can’t help loving that man”, „It don’t
mean a Hing” w karkołomnym tempie
(olśniewające solo na fortepianie Jana
Smoczyńskiego), „Come rain or come
shine” w cudownej latynoamerykańskiej oprawie, „Natural woman”, którego wykonaniem Agnieszka przekonałaby do amerykańskiej muzyki nawet
samego Fidela Castro… Dziękujemy
za moc wrażeń!
Ewa Kessler

OKO/ﬁlie
SURMA
w Monachium
Tuż przed Wielkanocą SURMA została zaproszona do udziału w warsztatach na temat
kierunków rozwoju edukacji obywatelskiej i
pracy z dorosłymi w Unii Europejskiej. Trzydniowe warsztaty, połączone z wymianą
doświadczeń, pod nazwą „European Puzzle. Workshops and Project Meeting” odbywały się w Monachium, brali w nich udział
przedstawiciele organizacji działających na
rzecz dorosłych (lub po prostu środowiska
lokalnego, jak SURMA) z Niemiec, Irlandii,
Czech i Polski. Były w całości ﬁnansowane z
programu Sokrates Grundtvig.
Celem nadrzędnym spotkania było opracowanie wspólnych strategii pracy na rzecz
świadomości i aktywności dorosłych – obywateli państwa, regionu lub po prostu danego obszaru (nawet tak małego jak nasz osiedlowy klub). Ważnym punktem spotkania
była wymiana doświadczeń.
Dyskutowaliśmy o tym co zwiększa pozytywne efekty naszej pracy, co nam przeszkadza, co motywuje, dlaczego praca w
środowisku, w tym na rzecz dorosłych ma
tak duże znaczenie. Wszyscy niezależnie
od kraju mieli wrażenie, że na efekty naszej
działalności w środowisku trzeba zazwyczaj
bardzo długo czekać i w pracy takiej jak nasza liczą się naprawdę małe sukcesy.
Przedstawicielka SURMY opowiadała w
swojej prezentacji o pracy metodą CAL (Centrum Aktywności Lokalnej) oraz przedstawiła trzy projekty: Poznaj swoje możliwości
– praca z komputerem (projekt skierowany
do seniorów), Punkt Informacji Obywatelskiej (jeden z naszych najstarszych projektów, cieszący się dużym powodzeniem) oraz
Klub Kobiet. Tu warto wspomnieć, że jedna
z członkiń, pani Stefania Synowiecka, podarowała własnoręcznie zrobione unikatową
i osobiście opracowaną metodą, koszyki,
kapelusz, kwiatki, jeżyka – wszystkie wykonane z torebek, tzw. reklamówek. Te małe
dzieła sztuki były nie tylko ozdobą polskiego
stoiska, ale też zrobiły prawdziwą. Pani Steniu, dziękujemy!
Katarzyna Strzelecka

Herbaciane natchnienie Indii

Gdyby Centrum Artystyczne „Radomska 13” mieściło się na parterze na pewno
zaprosilibyśmy również słonia. Ale i bez
tego „drobnego” elementu dekoracyjnego
goście, którzy w poniedziałek, 16 kwietnia,
przyszli na drugie już spotkanie herbaciane, mogli poczuć magiczną atmosferę Indii.
Draperie na ścianach, rzeźbiony parawan z
drzewa sandałowego, złocone lampiony i
dym z wonnych kadzidełek stanowiły właściwą oprawę dla „Herbacianego natchnienia Indii”. Dzięki uprzejmości sklepów
indyjskich „India Market” ul. Krakowskie
Przedmieście, „Sari” ul. Krakowskie Przedmieście 79, „India” ul. Chmielna 5, wszystkie organizatorki pobrzękiwały oryginalną
indyjską biżuterią wdzięcznie poruszając
się w tęczowych sari.
Podczas „herbatki”, Magdalena Zam-rzycka przekazywała słuchaczom cenne
informacje nie tylko o różnicach pomiędzy
herbatami Dargeeling i Assam, ale również
o tym, co znaczą symbole umieszczone na
pudełkach zawierających wysokogatunkowe liście Camellia sinansis.
Justyna Wiśniewska, studentka indologii
i pilot wycieczek, zabrała nas w magiczną
podróż do tego ogromnego, wielobarwnego kraju, pełnego kontrastów, bogactw i biedy, uśmiechniętych, gościnnych ludzi oraz
przyrody – pięknej, choć czasem groźnej.
Nasz herbaciany wieczór ozdobił prawdziwy taniec indyjski. Aleksandra Wachacz zaprezentowała zgromadzonym
gościom niezwykłe widowisko złożone
z kilku tańców rodem z Bollywood. Ileż
lat trzeba się uczyć, aby poruszać się z
tak niesamowitym wdziękiem! Tancerka
indyjska tańcząc opowiada całe historie,
każdy jej gest ma znaczenie, tańczy całym
ciałem, również oczami.
Po tym nastąpiło ukoronowanie wieczoru – degustacja indyjskich herbat. Każdy,
kogo w dzieciństwie prześladowano znienawidzoną bawarką, powinien spróbować
napoju Chai Masala, gdzie oprócz mleka i
cukru trzcinowego dodano aromatycznych

przypraw tak charakterystycznych dla Indii. Cierpkawy smak herbaty Darjeeling
podkreślały serwowane specjalnie indyjskie
mleczno-karmelowe smakołyki berﬁ.
Gabriela Gab
Masala Chai
mleko
woda
kardamon mielony i w całości
cynamon
imbir
herbata Assam
herbata rooibos
Gotować mleko z wodą w proporcji 1:1.
Po zagotowaniu dodać kardamon w całości, herbatę rooibos, pozostałe przyprawy
gotować 8 minut. Następnie dodać cukier,
czarną herbatę i gotować 1 minutę. Zdjąć
z ognia i przecedzić przez sitko.

MOZAIKA CHARAKTERÓW
10 kwietnia w Centrum Artystycznym „Radomska 13” odbyło się uroczyste
otwarcie wystawy grupy plastycznej CAT3W – czyli Centrum Aktywności
Twórczej Trzeciego Wieku, zatytułowanej „Mozaika charakterów”.
Grupa w składzie: Helena Adamska, Monika Dziarnowska, Jolanta Grabowska, Irena Janowska, Krystyna Jerzykowska, Teresa Karpińska, Ingrid Kopacz,
Wiesława Kulesza, Krystyna Mączyńska, Ewa Piotrowicz, Aleksandra Przybysz,
Tomasz Staszewski, zaprezentowała swój dorobek artystyczny powstały podczas zajęć z malarstwa i rysunku, prowadzonych w Magazynie Sztuk. Różne techniki i różne tematy, od pejzażu, przez martwe natury, akt, a przede
wszystkim portrety stanowią znakomite studium psychologiczne samych artystów. Odmienne spojrzenia na te same zagadnienia, delikatność i ekspresja
mieszają się w ich pracach tworząc interesującą mozaikę.
Sami twórcy są skromni w ocenie swoich prac. Często nawet zbyt samokrytyczni, twierdząc, że dopiero się uczą. Jednak prace, które pokazali na Radomskiej zdecydowanie zasługują na najwyższe
noty. Mam nadzieję, że oglądający wystawę widzowie podzielą moje zdanie.
K. Saniewska
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MAJ

UMYSŁ I SERCE. POWRÓT DO DIALOGU
Czy wiesz, że masz inteligentne serce? To nie jest jeszcze jedna metafora. To nie jest abstrakcja. Współczesna nauka udowadnia, że serce
ma swój własny system inteligencji, swój własny „mózg”. Serce nie jest
ckliwe i sentymentalne – jest potężne i praktyczne. Słuchanie go – to
droga do zdrowia i powodzenia w życiu.

03.V

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
(wyjątkowo w czwartek)
Witaj majowa jutrzenko – koncert patriotyczny
kościół Zwiastowania Pańskiego przy ul. Gorlickiej 5
godz. 19.30, wstęp wolny

Na spotkaniu 10 maja (czwartek) o godz. 18.00 w Centrum Artystycznym „Radomska 13” – ﬁlia OKO, ul. Radomska 13/21 dowiesz się, jak
zaprzyjaźniać się z własnym sercem, a Marta Figura podzieli się wiadomościami o najnowszych odkryciach w sferze badań naukowych nad
rolą serca w emocjonalnej i psychologicznej sferze człowieka.

07.V

WARSZTATY WOKALNE „USŁYSZ SIEBIE”
GOSPEL & SOUL & LOVE – Ekspresja, Pasja, Moc w Harmonii
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
poniedziałki, godz. 17.00-19.00;
cena 1 zajęć: 10 zł (młodzież i studenci), 20 zł (dorośli)

wstęp wolny
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
www.radomska13.art.pl

08.V

AUSTRALIJSKA NOC W JADŁODAJNI
w programie m.in.: mini-wykłady, pokazy slajdów, przysmaki
australijskie i muzyka na żywo
Jadłodajnia Filozoﬁczna, ul. Dobra 33/35
godz. 19.00 wstęp wolny

10.V

FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ „BROMBOLANDIA”
prezentacje konkursowe na najlepszą inscenizację sztuki
Macieja Wojtyszki (zespoły dziecięce i młodzieżowe)
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 9.00-14.30, wstęp wolny

10.V

UMYSŁ I SERCE – POWRÓT DO DIALOGU
spotkanie z Martą Figurą na temat roli serca
w emocjonalnej i psychologicznej sferze człowieka
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 18.00, wstęp wolny

11.V

BROMBOLANDIA
prezentacje konkursowe na najlepszą inscenizację sztuki
Macieja Wojtyszki (zespoły dziecięce i młodzieżowe)
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 9.00-12.00, wstęp wolny

12.V

SPOKO czyli Spotkania Pokoleniowe w OKO
Ale Meksyk!
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75, godz. 11.00, wstęp wolny

12.V

WIECZORY BARDÓW
Krawędź – recital Beaty Osytek
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75, godz. 19.00, cena biletu: 10 zł

13.V

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
Książkowi przyjaciele Bomba i Fikander bohaterowie
utworów Macieja Wojtyszki
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 12.00-15.00 wstęp wolny

14.V

BROMBOLANDIA
konkurs recytatorski „wyjątkowo trudnych wierszy Bromby
i Fikandra” (przesłuchania)
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, od godz. 9.00, wstęp wolny

14.V

JAZZ W OKO
„W saloniku u Janusza” odbędzie się recital Anny Seraﬁńskiej z akompaniamentem Krzysztofa Herdzina (fortepian)
i Cezarego Konrada (perkusja)
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, cena biletu: 10 zł

17.V

RAYMOND COUSSE: „DZIECINADY”
przedpremiera monodramu (wyk. Justyna Kulczycka)
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 19.00, wstęp wolny

18.V

FOLKOWA IMPREZA TANECZNA
koncert zespołu North Wind
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 19.00, wstęp wolny

19.V

NOC MUZEÓW W WARSZAWIE
wystawy, koncerty, pokazy ﬁlmów
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 19.00-1.00 w nocy, wstęp wolny

WARSZTATY ODLEWÓW GIPSOWYCH
Centrum Artystycznego „Radomska 13” zaprasza na weekendowe warsztaty odlewów gipsowych.
Podczas warsztatów nauczymy Was, jak przy pomocy gipsu budowlanego, wody i szarego mydła zrobić różne ciekawe, a czasem niecodzienne przedmioty. Będziecie mogli zrobić na przykład
odlew stopy swojego dziecka, świecznik w kształcie własnej dłoni,
płaskorzeźbowy odlew ręki do powieszenia na ścianie, medalion z
muszlą czy choćby odlew żarówki.
Zajęcia prowadzą Piotr i Ula Sobolewscy (www.WstepWolny.w.pl).
Uczestnikom zapewniamy potrzebne narzędzia i materiały.
wstęp wolny, ale ilość miejsc ograniczona
Warsztaty odlewów gipsowych
26-27 maja 2007, godz. 10.00-14.00
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/2,1 www.radomska13.art.pl
zapisy:
do 25 maja
w Centrum Artystycznym „Radomska13”
tel. (0 22) 823 37 56

TRADYCJA PO POLSKU
Centrum Artystyczne „Radomska 13”serdecznie zaprasza spotkanie z
cyklu „Tradycja po polsku – rodzinne zabawy ludowe”
Wielka Majówka
20 maja (niedziela), godz. 12.00
ogród przy Radomskiej 13/21

w programie:
– spotkanie z przedstawicielkami muzeum etnograﬁcznego
w Warszawie oraz twórcami ludowymi
– warsztaty artystyczne
– niecodzienny makijaż dla młodej damy i mamy
– wielki jarmark rękodzieła

Udział w majówce zapowiedziały pracownie plastyczne i artystyczne
działające w Ośrodku Kultury Ochoty oraz jego ﬁliach oraz współpracujący z nami artyści. Nie zabraknie również regionalnych przysmaków ludowych rodem z Kurpiów.
Serdecznie zapraszamy!
Informacje:
Centrum Artystyczne „Radomska 13”,
ul. Radomska 13/21, tel.: (0 22) 823 37 56
www.radomska13.art.pl
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OKO/ﬁlie
OKO
MAJ
DZIECIĘCA STOLICA
prezentacja warszawskich domów kultury
Plac Zamkowy, godz. 11.00-16.00

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAM Ą I T AT Ą

20.V

TRADYCJA PO POLSKU – RODZINNE ZABAWY LUDOWE
Wielka Majówka
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ogród przy Radomskiej 13/21
godz. 12.00, wstęp wolny

20.V

BROMBOLANDIA
prezentacje konkursowe na najlepszą inscenizację sztuki Macieja
Wojtyszki (profesjonalne zespoły teatralne, działające przy
stowarzyszeniach oraz instytucjach kultury; zespoły niezależne)
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 9.00-11.30,wstęp wolny

21.V

BROMBOLANDIA
prezentacje konkursowe na najlepszą inscenizację sztuki Macieja
Wojtyszki (profesjonalne zespoły teatralne, działające przy
stowarzyszeniach oraz instytucjach kultury; zespoły niezależne)
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 9.00-13.00, wstęp wolny

22.V

DWUDNIOWE WARSZTATY ODLEWÓW GIPSOWYCH
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 10.00-14.00, wstęp wolny, zapisy: do 25 maja
w Centrum Artystycznym „Radomska13”
tel. (0 22) 823 37 56, ilość miejsc ograniczona

26.V
27.V

IX OCHOCKIE SPOTKANIE HISTORYCZNE
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 17.00, wstęp wolny

27.V

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH
NA OCHOCIE (WYJĄTKOWO W NIEDZIELĘ)
koncert z okazji Dnia Matki z udziałem Sławy Przybylskiej,
Jerzego Połomskiego i Janusza Tylmana
kościół św. Jakuba Apostoła przy Placu Narutowicza
godz. 20.00, wstęp wolny

27.V

CIASTOTERAPIA – ZABAWA EDUKACYJNA
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 17.00, koszt warsztatów: 10 zł od osoby
ilość miejsc ograniczona

31.V

KONCERTY GRUP DUŃSKICH ZE SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ
„BYHOJSKOLEN” (AARHUS)
wystąpią: Andreas & The Mandrops (muzyka afro), Los Pitufos (muzyka latynoska), WAV_DIO.PM (muzyka elektroniczna)
Jadłodajnia Filozoﬁczna ul. Dobra 33/35
godz. 21.00, cena biletu: 5 zł

31.V

KONCERTY GRUP DUŃSKICH ZE SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ
„BYHOJSKOLEN” (AARHUS)
wystąpią: WAV_DIO.PM ( muzyka elektroniczna), Los Pitufos
(muzyka latynoska), Koldfront (rock)
Klub Muzyczny INDEKS, ul. Krakowskie Przedmieście 24
godz. 21.00, wstęp wolny

01.VI

KONCERTY GRUP DUŃSKICH ZE SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ
„BYHOJSKOLEN” (AARHUS)
wystąpią: WAV_DIO.PM (muzyka elektroniczna), The Mixture
(rock), Andreas & The Mandrops (muzyka afro)
Klub Muzyczny INDEKS, ul. Krakowskie Przedmieście 24
godz. 21.00, wstęp wolny

02.VI

PODRÓŻ ZA JEDEN UŚMIECH
Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka; w programie m.in.:
konkursy, warsztaty, atrakcje, pokazy, koncerty
Pole Mokotowskie, godz. 11.00-21.30, wstęp wolny

03.VI

DK Rakowiec serdecznie zaprasza rodziców z dziećmi (od 3 do 15 lat)
na spotkanie z cyklu „Artystyczna niedziela z mamą i tatą”: „Książkowi
przyjaciele Bromba i Fikander bohaterowie utworów Macieja Wojtyszki”.
W czasie warsztatów plastycznych najmłodsi będą wykonywać postaci z książkowego świata Macieja Wojtyszki. Wszystkie wykonane przez
siebie przedmioty będzie można zabrać do domu. A na zakończenie imprezy wystąpią dzieci z Przedszkola nr 315 przy ul. Grzeszczyka 2
z przedstawieniem na podstawie sztuki Wandy Chotomskiej pt: „Bajka
o Tadku Niejadku, babci i dziadku”.
13 maja 2007, godz. 12.00-15.00
wstęp wolny
ul. Wiślicka 8 (0 22) 823 66 97, www.rakowiec.art.pl

JEŚLI JESTEŚ ŻEGL A R Z E M …
Zespół North Wind to nowa grupa na scenie szantowej, lecz tworzący
ją muzycy debiutantami wcale nie są. Wręcz przeciwnie – bez przesady można ich nazwać weteranami. Dwóch z nich – Jerzy Ozaist i Wiktor Bartczak – są do dziś członkami łódzkiego zespołu „Cztery Refy”,
jednego z najstarszych zespołów szantowych. Zaś Jacek Apanasewicz i Grzegorz Lewtak jeszcze dwa lata temu współtworzyli zespół
„Kochankowie Sally Brown”, który w ciągu kilku lat po reaktywowaniu
swojej giżyckiej mutacji, zdobył chyba komplet głównych nagród ze
wszystkich konkursów w jakich brał udział.
Koncerty zespołu North Wind są zaskoczeniem dla tych, którzy szanty
kojarzą jedynie z dymem i gwarem żeglarskich tawern lub z roztańczonymi tłumami młodych fanów na wielkich festiwalach. Zespół
gromadzi swoich słuchaczy w salach, w których można dopracować
brzmienie i zapewnić odpowiedni komfort odbioru muzyki, słów i...
emocji! Bo emocji właśnie – na tych koncertach – nie brakuje.
Muzyka North Wind to mocna dawka różnorodnej żeglarskiej muzyki z
czasów dawnych żaglowców, traktowanej z pietyzmem i szacunkiem
dla źródeł. Są tu twarde, chrapliwe szanty, ale też i niezwykłe, wzruszające ballady z wykorzystaniem instrumentów rzadko widzianych
na żeglarskich scenach – jak klarnet, bombarda, anglo-concertina
czy grająca w otwartych strojach gitara. Jest muzyka anglosaska, ale
również bardzo duża porcja muzyki bretońskiej, od dawna nie przypominanej przez znane dziś zespoły szantowe.
North Wind zmusza do słuchania. Zaskakuje skokami dynamiki, gwałtownymi jak uderzenie nagłego szkwału zmianami nastroju, pojawianiem się rzadkich instrumentów i niespotykanych harmonii. A między
pieśniami przewijają się komentarze, opisy wprowadzające w realia
zdarzeń opiewanych w kolejnych utworach.
Zapraszam w imieniu zespołu, Grażyna Zaczek.
North Wind – koncert
18 maja, godz. 19.00
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
wstęp wolny
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Nie przeszkadzać dzieciom!
Skąd na świecie wzięli się Gżdacz, Gluś i Bromba?
– rozmowa z Maciejem Wojtyszką

Ile lat ma Bromba?

A nie „Saga rodu Klaptunów”?

MW: Powstała bardzo wiele lat temu.
Pojawiła się w opowiadaniach pisanych
dla mojej żony, która wówczas jeszcze moją
żoną nie była. Mieszkała w Poznaniu, a ja
w Warszawie. Chciałem, żeby czegoś się o
mnie dowiedziała. Ale nie miałem zamiaru
opowiadać o sobie w tradycyjny sposób.
Zwierzątko Mojej Mamy czy Bromba, która
mówi o trudności w mierzeniu uczuć – to
postaci, które powstały, aby zainteresować
pewną stosunkowo młodą damę.
Czy historia Gżdacza jest równie romantyczna?
To dalszy ciąg tej samej historii. Gżdacz
narysował mi się na serwetce w czasie drugiej lub trzeciej rozmowy z moją żoną w
hotelu Merkury w Poznaniu i powstał ewidentnie po to, aby zrobić na niej wrażenie.
Czy postaci z „Bromby i innych”, „Tajemnicy szyfru Marabuta” i innych Pana
książek miały jakieś pierwowzory?
Zdecydowanie tak. Weźmy przykład Zwierzątko Mojej Mamy – to taki stworek, który
od zawsze towarzyszy mnie i mojej mamie.
Nawet dziś, gdy wsiadamy do samochodu,
robi nam dowcipy. Gluś-ﬁlmowiec to element autobiograﬁczny. Kiedy powstał, byłem
na trzecim-czwartym roku reżyserii. Taśmy i
kamery były słabo dostępne, zajmowaliśmy
się więc nieustannym opowiadaniem o ﬁlmach, które zamierzaliśmy nakręcić. Motyw
Fikandara i Malwinki odzwierciedla z kolei
historię, oczywiście trochę podkolorowaną,
mojego małżeństwa..

Też, ale „Saga” opowiada bardziej o
tym okresie, kiedy pojawiły się dzieci. W
końcowej części „Sagi roku Klaptunów”
pojawia się „Kołysanka”. Znajduje się w
niej tekst: „Śpĳ, śpĳ, syneczku, (ew. córeczko), ach, kiedy się znużysz? Śpĳ, śpĳ, maleństwo, nie mogę już dłużej”. Ten utwór
opowiada właśnie historię z okresu, gdy
nasza rodzina się powiększała. Powstała
z inspiracji rzeczywistością, ponieważ nasze dzieci miały tendencję do wydawania
z siebie dźwięków, które utrudniały proces
twórczy.
Postaci z Pana książek mają nietypowe
imiona. Jaka jest ich etymologia? Niektóre z nich mają źródło w terminologii
muzycznej, jak Glisando, inne w językach
obcych (Wicewersy). Ale skąd Gluś? Skąd
Gżdacz? Pciuch, Prztymucel, Fikander…?
Szczerze mówiąc, już nie pamiętam. Ale
do dziś mam skłonność do wymyślania
określeń niedosłownych: na przykład na
wnuczkę Alicję mówimy „Dziabąg”. Ta
skłonność wynika z chęci gry z językiem, z
dźwiękiem, która jest bardzo naturalna.
Jakimi widzami i odbiorcami literatury są
dzieci i młodzież? Bardziej wymagającymi?
Boję się uogólnień, ponieważ odbiorcy są
różni. Niedawno widziałem dziecko, które
w skupieniu przez godzinę ustawiało żołnierzyki. U moich dzieci nie obserwowałem
takich zachowań. Na ogół jednak percepcja
młodych ludzi jest ograniczona. Na początku szkoły podstawowej lekcja trwa krócej
niż 45 minut.
Zatem ktoś, kto
pisze dla dzieci,
musi pamiętać,
że długa forma
młodego człowieka męczy. Trudno
jest na przykład
wyobrazić
sobie, że dziecko
przeczyta „Czarodziejską Górę”
czy „Ulissesa”.
Czyli dziecko
to widz niecierpliwy?

Ale to także
widz dobry, bo
szczery. Nie poMaciej Wojtyszko rozdaje autografy wie, że intere-
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sujące, tylko wyjdzie w środku. Dorośli
czasem zasłaniają się formą. Mówią: „Tam
były ciekawe sceny”, podczas gdy po
dwóch godzinach mieli serdeczną ochotę
iść do domu.
Zatem pisanie dla dzieci jest bardziej
wymagające?
Trzeba podjąć pewne wyzwanie: być
bardzo komunikatywnym, krótszym, nie
nudzić. Bardzo trudno przy pisaniu zachować lekkość. A ona w sztuce jest wartością, szczególnie gdy jej adresatami są
ludzie młodzi.
Jest Pan wiceprezesem Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia
Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ
i w między innymi działa Pan na rzecz
inspirowania dzieci do twórczości. Jak
należy to robić?
Uważam, że dzieci nie trzeba inspirować. One same z siebie mają ogromną
gotowość do zabawy, tworzenia i umowności. Psychologia mówi o tym, że kiedy
dzieci są same, umawiają się, że patyk jest
kĳem, że tu jest nasze, a tu wasze terytorium, a te domki to będą pałace. Zatem zadanie pedagogów to mądrze inspirować.
Czyli nie przeszkadzać, albo ogłaszać na
przykład: „Jak ktoś wymyśli fajnego Dziabąga czy Glusia to coś dostanie!”. W efekcie pojawiają się całe stada dziabągów.
Czyli konkursy?
W pierwszej kolejności namawianie na
zabawę pod tytułem „Chodźmy, wymyślmy”, w drugiej kolejności – konkursy.
Na przykład organizowany przez ASSITEJ i Dom Kultury „Rakowiec” konkurs
„Młodzi Tłumacze”, którego jest Pan pomysłodawcą?
Tak, projekt Młodzi Tłumacze uważam za niesłychanie ważny. To konkurs
przeznaczony dla młodzieży polonĳnej w
wieku 16-21 lat. Dzieci polskie, które wyjechały z rodzicami za granicę, mogą zostać
stracone dla kultury polskiej bezpowrotnie, wsiąknąć w kulturę estońską, litewską
czy hiszpańską. Byłaby to niepowetowana
strata, ponieważ sama ich dwujęzyczność
jest wielkim potencjałem.
W kogo jeszcze warto inwestować?
Na pewno w dramaturgów. ASSITEJ od
23 lat organizuje konkurs „Szukamy polskiego Szekspira”. W jego wyniku wypromowanych zostało tylu wybitnych twór-

OKO/ﬁlie
Maj na Rakowcu upłynie pod znakiem Bromby, dzięki pierwszej edycji Festiwalu
Twórczości Dziecięcej, którą poświęciliśmy Maciejowi Wojtyszce. Ósmego maja obradami jury konkursu plastycznego rozpoczniemy FTD „Brombolandia”. Przez następne kilkanaście dni na Rakowcu będą odbywać się konkursy najlepszą inscenizację
teatralną sztuki Macieja Wojtyszki, konkurs recytatorski wyjątkowo trudnych wierszy
Bromby i Fikandra. Na zwycięzców wszystkich konkursów czekają cenne nagrody
rzeczowe indywidualne i grupowe: wiele książek i sprzęt multimedialny ufundowany
przez sponsorów i organizatorów festiwalu. Finał „Brombolandii” odbędzie się na
Pikniku Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka (Pole Mokotowskie, 3 czerwca 2007), podczas którego zostaną rozdane nagrody, odbędzie się wystawa prac nadesłanych
na konkurs plastyczny, a laureaci konkursu recytatorskiego i teatralnego wystąpią
na specjalnej festiwalowej estradzie.
Brombie i jej przyjaciołom przeznaczymy również majową (13 maja) Artystyczną
Niedziele z Mamą i Tatą – comiesięczny cykl warsztatów rodzinnych.
ZAPRASZAMY GORĄCO!!!

Anita Szaboova i Grażyna Zaczek

PROGRAM FESTIWALU
Prezentacje konkursowe na najlepszą inscenizację teatralną sztuki Macieja Wojtyszki. Grupy dziecięce i młodzieżowe. Sala widowiskowa DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8.

10 maja 9.00-11.30
„Poplątanie z pomieszaniem” – Teatr Kurtynka, DK Kolorowa (Warszawa); reż. Ludmiła Wdowiak

ców, że nie trzeba go reklamować. Aneta
Wróbel, Michał Walczak, Marta Guśniowska, Monika Powalisz, Natalia Jackowska,
która dopiero zaczęła stawiać pierwsze
kroki na drodze dramatopisarstwa, a już
jest znana – to wszystko nazwiska współczesnych dramaturgów, którzy zaistnieli
między innymi dzięki konkursowi.
Czy każde dziecko da się ukształtować
na człowieka twórczego?
Nie jest to oczywiste. Obserwując dzieci w pierwszej klasie podstawówki, nie
sposób dostrzec kolosalnych różnic, które
zdecydują o tym, że ten zostanie prezydentem, tamten urzędnikiem, a ktoś jeszcze
inny szewcem. Oczywiście zmieniając środowisko, zachęcając, można podciągnąć
każdego, ale niekoniecznie do tego samego
poziomu. Jednak wierzę w to, że jeśli młodemu człowiekowi stworzy się odpowiednie warunki to będzie miły, sympatyczny
i twórczy. Natomiast jeśli zacznie się go
ograniczać, bardzo łatwo go zastraszyć.
Sekret na dobre wychowanie w pigułce?
Najistotniejsze jest to, aby rodzice i nauczyciele rozmawiali z dziećmi i żeby
dzieci mogły wyrażać swoje stanowisko.
Normalne, zdrowe dzieci są do tego chętne. Byle tylko ich nie zamykać.
rozmawiała Urszula Muszel

„Bromba i niektórzy” – Teatr Poszukujący, Ośrodek Kultury (Wesoła); reż. Bogumiła Stachurska
„Sekretem Wróżki” – Teatr Bez Nazwy, SP nr 2 (Zduńska Wola); reż. Alicja Szturma

12.00-14.30
„Jak to jest z tym umiarem” – Grupa Teatralna Oksymoron oraz grupa wokalno instrumentalna
Koniec Przerwy, Gimnazjum nr 47 (Warszawa); reż. Aniela Ignaszak
„Niezwykłe Dzieje Doktora Fausta” – Kaprys Barski, Gimnazjum nr 14 (Warszawa); reż. Wioletta Białoskórska
„Odwet Wiedźmy Zeﬁryny” – Grupa Teatralna „Schody”(Łódź); reż. Maria Sowińska

11 maja 9.00-12.00
„O Vicewersach” – Mały Teatrzyk Dziesiątki, SP nr 10 (Warszawa); reż. Joanna Ryszkowska
„Bambuko” – Koło Teatralne SP im. św. Franciszka z Asyżu (Warszawa); reż. Agnieszka Masna
„Woda Życia” – Grupa „Echo” SP nr 175 (Warszawa); reż. Zuzanna Siedlarek
„Poplątanie z Pomieszaniem” – Teatr Zaczarowane Koło, DK „Dorożkarnia” (Warszawa); reż. Stanisław Dembski

JURY: Liliana Bardijewska(autorka książek i sztuk dla dzieci, wydawca), Mateusz Damięcki (aktor), Matylda Damięcka (aktorka), Mirosław Kowalczyk (aktor)

Prezentacje konkursowe na najlepszą inscenizacje teatralną sztuki Macieja Wojtyszki. Grupy teatralne profesjonalne oraz niezależne. Sala widowiskowa DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8.

21 maja 10.30

„Pożarcie Królewny Bluetki” – Agencja Artystyczna ART-D (Warszawa); reż. Ireneusz Dydliński

22 maja 9.00

„Pożarcie Królewny Bluetki” – Teatr Rodziców (Warszawa); reż. Marta Dąbrowska

10.30

„....i inni” – Grupa Ad Hoc (Białystok); reż. Maria Żynel, Tomasz Czarnecki

12.00

„Rycerz Niezłomny, albo niewola Księżniczki Parakselencji” – Szkoła Aktorska Haliny i Jana Machulskich
przy P.O. ASSITEJ (Warszawa); reż. Halina Machulska

JURY:

Hanna Bałtyn (krytyk teatralny), Liliana Bardijewska, (autorka książek i sztuk dla dzieci), Mirosław
Pawłowski (animator kultury, współtwórca Festiwalu Dziecięce Lato Teatralne)
Na pokazy konkursowe wstęp wolny. Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszą rezerwację pod numerem telefonu: (0 22) 823 66 72

KONKURS RECYTATORSKI:
Wyjątkowo trudnych wierszy Bromby i Fikandra. Sala widowiskowa DK „Rakowiec”, Wiślicka 8.

14 maja 9.00-12.00 Przesłuchania konkursowe
JURY: Marta Gryko (aktorka, logopeda), Mirosław Kowalczyk (aktor), Justyna Kulczycka (aktorka).
Wszystkich chętnych zapraszamy do widowni.

KONKURS PLASTYCZNY:

„Podróż do wszechświatów – a może są inne dziury kosmiczne” na podstawie komiksu
Macieja Wojtyszki „Trzynaste Piórko Eufemii”

8 maja

Obrady jury konkursu plastycznego w składzie: Agnieszka Cieślikowska (ilustrator książek dla
dzieci i młodzieży), Zoﬁa Manowiecka (plastyk), Janusz Zadurowicz (artysta plastyk).

WIELKI FINAŁ:

Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Warszawa, Pole Mokotowskie, 3 czerwca 2007
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