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VIII PIKNIK INTEGRACYJNY SZCZĘŚLIWICE 2010
18 września br. (sobota) w godz. 11.00-17.00 w Parku Szczęśliwickim
odbędzie się impreza plenerowa organizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem WISE, klubem rodzin abstynenckich OSTOJA, filiami OKO,
placówkami kultury z Ochoty oraz organizacjami pozarządowymi
pt. „VIII Piknik Integracyjny Szczęśliwice 2010”. Piknik adresowany
jest zwłaszcza do rodzin, które maja pośród siebie osoby niepełnosprawne, ale oczywiście zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Ochoty
i całej Warszawy.

03.09

GALERIA W PRZEDSIONKU
„W międzyczasie” – wernisaż wystawy prac Jacka Malinowskiego
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 18.00, wstęp wolny; wystawa czynna do 26 września

04.09

THE SOUL OF HIP HOP
Boisko OSIR, ul. Nowowiejska 37A
godz. 16.00, wstęp wolny

18 września 2010 (sobota), godz. 11.00-17.00
VIII Piknik Integracyjny Szczęśliwice 2010
Park Szczęśliwicki
wstęp wolny

04.09

WSPOMNIENIE STAREJ WARSZAWY (III)
„Piosenki o mojej Warszawie” – Warszawa lat 50. i 60. XX w.
plac Narutowicza, godz. 16.00-19.00, wstęp wolny
organizatorzy: Ośrodek Kultury Ochoty, Agencja Artystyczna 4 ETNO

XXXVIII OCHOCKIE SPOTKANIE HISTORYCZNE

07.09

Witam po wakacyjnej przerwie i zapraszam w niedzielę, 12 września,
o godzinie 11.00 na XXXVIII Ochockie Spotkanie Historyczne, które
poprowadzi Przemysław Boguszewski specjalista ds. budownictwa
wojskowego i varsavianista. Spotkanie będzie miało formę wykładu
plenerowego, połączonego ze zwiedzaniem. Poświęcone będzie
obiektom XIX-wiecznej Twierdzy Warszawa: Fortowi „Szczęśliwice”
oraz Punktowi Oporu „Rakowiec”, historii ich budowy oraz ich roli
w przeszłości i w teraźniejszości.

III FESTIWAL POEZJI SŁOWIAŃSKIEJ
„Opowiem Ci o sobie…”
– koncert Natalii Barabanszczykowej z Mołdawii
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, wejście C
godz. 18.00, wstęp wolny

10.09

WERNISAŻ WYSTAWY
„Kamieniec Podolski”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz. 12.00, wstęp wolny

12.09

DZIEŃ OTWARTY W DK „RAKOWIEC”
w programie: zapisy na zajęcia i spotkania z instruktorami
prowadzącymi zajęcia; godz. 13.00 – finał i rozdanie nagród
w konkursie plastycznym „Nowy płaszcz książki” i literackim
„Młodzi marzyciele” w ramach Festiwalu Twórczości Dziecięcej
BROMBOLANDIA; występ Dziecięcego Zespołu Wokalnego GONG
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 12.00-16.00, wstęp wolny

12.09

DZIEŃ OTWARTY W MAGAZYNIE SZTUK
w ramach dnia otwartego Iza Zalewska-Kantek poprowadzi
warsztaty collage’u z suszonych roślin pt. „Wspomnienie Lata”
Magazyn Sztuk, ul. Filtrowa 62 lok. 230
godz. 12.00-16.00, wstęp wolny

12.09

KOPCIUSZEK NA RADOMSKIEJ
widowisko baletowe „Kopciuszek” w reżyserii Anny Wujkowskiej-Morki
rozpoczynające sezon kulturalny w Centrum Artystycznym „Radomska 13”; po spektaklu rozmowy z instruktorami zajęć, zapisy oraz
poznawanie placówki
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz. 13.00, wstęp wolny

12.09

XXXVIII OCHOCKIE SPOTKANIE HISTORYCZNE
„Szlakiem ochockich fortów” poprowadzi Przemysław Boguszewski,
specjalista ds. budownictwa wojskowego i varsavianista
zbiórka na parkingu na rogu ul. Śmigłowcowej i Al. Jerozolimskich
godz. 11.00-14.00, wstęp wolny; prosimy zabrać latarki i koniecznie wygodne buty na protektorze (turystyczne lub sportowe)

13.09

NABÓR DO GONGU
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, s. 28, godz. 16.00-19.00

15.09

KABARET POD MARUDAMI
„Cała prawda o dowcipie”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 20.00, wstęp wolny

17.09

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

18.09

OPOWIADANIE NA ŚNIADANIE
„Bogowie mniejsi” – zajęcia zainspirowane mitami greckimi;
o bohaterach mitycznych i współczesnych
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 11.00, wstęp: 10 zł od dziecka; zapisy w środę
poprzedzającą spotkanie w Ośrodku Kultury Ochoty,
ul. Grójecka 75, tel. 22 822 48 70, e-mail: oko@oko.com.pl

18.09

VIII PIKNIK INTEGRACYJNY SZCZĘŚLIWICE 2010
impreza plenerowa organizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem
WISE, klubem rodzin abstynenckich OSTOJA, filiami OKO, placówkami
kultury z Ochoty oraz organizacjami pozarządowymi
Park Szczęśliwicki, godz. 11.00-17.00, wstęp wolny

Proszę zabrać latarki i koniecznie wygodne buty na protektorze
(turystyczne lub sportowe). Do zobaczenia na szlaku.
Gabriela Gab
12 września 2010 (niedziela), godz. 11.00-14.00
„Szlakiem ochockich fortów”
zbiórka: parking na rogu ul. Śmigłowcowej i Al. Jerozolimskich
wstęp wolny

SKARBY MAŁOPOLSKI – TAŃCE
Zatońcyłby druzba, ale ciasno izba
łotwórzcie do sieni, niek sie łosprzestrzeni
Zapraszamy na cykl spotkań, ktorego celem jest prezentacja tańców i obrzędów wybranych rejonów Małopolski: Skalnego Podhala,
Orawy, Spisza, Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego. Na pierwszym
spotkaniu bedziemy gościć Zespół Regionalny Polaniorze z Kościeliska, ktory pokaże góralskie obrzędy weselne. Pytomy piyknie, przydźcie ku nom!
Wioletta Obuchowska
25 września 2010 (sobota), godz. 18.00
„Wesele góralskie”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21, www.radomska13.art.pl
wstęp wolny

W MIĘDZYCZASIE

3 września 2010 (piątek)
godz. 18.00
Wernisaż prac
Jacka Malinowskiego
„W międzyczasie”
Galeria w Przedsionku
Dom Kultury „Rakowiec”
ul. Wiślicka 8
wstęp wolny
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NABÓR JESIENNY
Studio Wokalne im. Jerzego Wasowskiego ogłasza nabór jesienny.
Wszystkich chętnych zapraszamy na egzamin wstępny, który odbędzie się 28 września 2010 o godz. 17.30 w Ośrodku Kultury Ochoty,
ul. Grójecka 75. Koszt egzaminu – 35 zł.

SOBOTNIE KONCERTY KOŚCIELNE NA OCHOCIE
„Golgota Wschodu” – koncert z udziałem Anny Bojarskiej i Marka
Urbańskiego (śpiew i recytacje) oraz Janusza Tylmana (piano);
w programie m.in. wiersze: K. Iłłakowiczówny, A. Słonimskiego,
B. Ostrołęckiego, ks. J. Twardowskiego
kościół św. Jakuba Apostoła przy pl. Narutowicza
godz. 20.00, wstęp wolny

18.09

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

19.09

SZTUKA ŻYCIA – WOKÓŁ KOBIETY
warsztaty ze sztuki świadomego oddechu, głosu i kultury słowa;
zajęcia promocyjne
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 19.15, wstęp: 30 zł

20.09

PRACOWNIA TKANINY ARTYSTYCZNEJ NA RADOMSKIEJ
I spotkanie
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz. 17.00, wstęp wolny

21.09

CASTING NA RADOMSKIEJ
nabór dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat i 13-19 lat do dwóch
zespołów taneczno-teatralnych Color Dance I i Color Dance II,
w których powstaną choreografie nawiązujące do najnowszych
technik tańca, muzyki, a także spektakli teatralnych i znanych musicali
„Radomska 13” (EAT), ul. Radomska 13/21, wejście C
godz. 19.00, wstęp wolny

21.09

Kabaret Słoiczek po Cukrze tworzą Małgorzata Szapował i Magdalena Mleczak. Założyły go w lipcu 2008 roku. Nie jest to ich pierwsze
zetknięcie sceniczne, bo wcześniej przez kilka dobrych lat współtworzyły kabaret Szum, zdobywając nagrody na wszystkich festiwalach
w kraju. Później ich drogi artystyczne się rozeszły. Magda poświęciła się karierze solowej, a Gosia macierzyństwu. Teraz powracają ze
zdwojoną siłą i mocą.

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

24.09

Ich aktualny program pt. „75 B” jest społeczno-obyczajowy, chociaż nie brak w nim absurdu, zresztą tak jak w naszej codzienności.

SKARBY MAŁOPOLSKI – TAŃCE
„Wesele góralskie”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz. 18.00, wstęp wolny

25.09

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

25.09

25 września 2010 (sobota), godz. 19.00
„75 B” – program kabaretu Słoiczek po Cukrze
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
bilety: 20 zł; sprzedaż: kasa OKO, ul. Grójecka 75
rezerwacja: tel. 22 822 48 70, 22 822 93 69

SPEKTAKL TEATRALNY
„Okno” wg Ireneusza Iredyńskiego w wykonaniu Grupy T-Art
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz.19.00, wstęp wolny

25.09

KABARETOWA SCENA OKO
Kabaret Słoiczek po Cukrze z programem „75B”
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 19.00, wstęp: 20 zł; sprzedaż biletów: kasa OKO,
ul. Grójecka 75, rezerwacja: tel. 22 822 48 70, 22 822 93 69

25.09

SZTUKA ŻYCIA – WOKÓŁ KOBIETY
warsztaty ze sztuki świadomości ciała i komunikacji z otoczeniem
poprzez ruch i taniec
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 19.15, wstęp: 30 zł

27.09

SPEKTAKL TEATRALNY
„Ocalić od zapomnienia” K.I. Gałczyńskiego w wykonaniu
Teatru Literackiego
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 10.00, wstęp na zapisy

28.09

NABÓR JESIENNY DO STUDIA WOKALNEGO
IM. JERZEGO WASOWSKIEGO
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 17.30; koszt egzaminu: 35 zł; dodatkowe informacje:
tel. 22 822 48 70, 22 668 70 38, www.oko.com.pl

28.09

PRZEDSTAWIAMY... KONIECZNIE POZNAJCIE
Tadeusz Łuczejko – „Memories”; w programie koncert muzyki
ambientowej oraz wernisaż wystawy prac malarskich artysty
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 19.00, wstęp wolny

29.09

Na egzamin należy przygotować 2 utwory (zróżnicowane stylistycznie) w tym jeden po polsku oraz fragment prozy lub wiersza. Uwaga! Trzeba przynieść nuty do wykonywanych przez siebie utworów
w swojej tonacji lub podkład (CD).
Dodatkowe informacje można uzyskać: tel. 22 822 48 70, 22 668 70 38
lub www.oko.com.pl.
28 września 2010 (wtorek), godz. 17.30
Nabór do Studia Wokalnego
im. Jerzego Wasowskiego
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
koszt egzaminu: 35 zł

KABARETOWA SCENA OKO

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
18 września 2010 (sobota) o godz. 20.00, w cyklu „Sobotnie koncerty w kościołach na Ochocie” w kościele św. Jakuba Apostoła przy
pl. Narutowicza, odbędzie się koncert pt. „Golgota Wschodu” upamiętniający rocznicę napaści sowieckiej na Polskę w 1939 r. Koncert
z udziałem: Anny Bojarskiej i Marka Urbańskiego (śpiew i recytacje)
oraz Janusza Tylmana (piano). W programie koncertu usłyszymy
m.in. wiersze: K. Iłłakowiczówny, A. Słonimskiego, B. Ostrołęckiego,
ks. J. Twardowskiego, fragmenty wspomnień wdów katyńskich oraz
listę więźniów Katynia. Ilustracją muzyczną programu będę najbardziej znane pieśni wojskowe.
Anna Bojarska – aktorka, (aktorka lalkarka), pieśniarka, animatorka, teatrolog, pedagog. Na stałe współpracuje z teatrami „Rampa”, „Lalka” w Warszawie. Laureatka Przeglądów Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.
Marek Urbański – aktor teatralny i filmowy. Ze sceną zawodowo
związany od 1975 r. Laureat Nagrody Aktorskiej na XXIX Festiwalu
Sztuki Aktorskiej w Kaliszu za rolę ON w spektaklu „Życie wewnętrzne”
Marka Koterskiego w reż. A. Augustynowicz
Janusz Tylman – kompozytor, pianista, aranżer. Ukończył Akademię
Muzyczną w Warszawie, z którą związany był po studiach jako wykładowca. Występuje jako pianista na scenach i estradach Polski,
Europy oraz Stanów Zjednoczonych.
18 września 2010 (sobota), godz. 20.00
„Golgota Wschodu”
kościół św. Jakuba Apostoła przy pl. Narutowicza
wstęp wolny
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wspomnienia
Anna Żurek

L

Ażurki
spacerowe (7)

ipiec był dla mnie nie tylko upalny, ale
także nieoczekiwanie pracowity, więc
gdy zaczął się sierpień postanowiłam
najpierw chwilę poleniuchować, pospacerować nie za daleko, zadumać się nad
tym i nad owym, jak przystało statecznej
osobie… Przypadek (czy raczej sprawy do
załatwienia) zaprowadził mnie na plac Starynkiewicza. Tam, w cieniu starych drzew
na skwerze uświadomiłam sobie, że znajduję się „u swoich początków”: obok szpitala, w którym udało mi się dawno temu
przyjść na świat, że wśród tych drzew są
takie, które widziały mnie w dziecinnym
wózku, jeszcze przed powstaniem. Wychodząc z parku na Koszykową obejrzałam
leżący tam duży głaz, a dzięki okularom
udało mi się odczytać, że od 64 lat świadczy
on o udziale młodzieży „bratniego narodu
jugosłowiańskiego” w odbudowie Warszawy. Jugosławia stała się później bratem
gorzej widzianym, teraz jej nie ma wcale,
a kamień jak zwykle okazał się trwalszy…
Postanowiłam dalej iść tym tropem. i poszukać w okolicy innych znaków historii.

Krzysztof Trawkowski

T

„Największa
entuzjastka”
na Grójeckiej

ak określił naszą bohaterkę – autor
wspomnień o niej – Jan Garewicz (1921-2004), który towarzyszył jej w ostatnich
dniach: „śmierć osiemdziesięcioletniej prawie kobiety – rzecz zwyczajna. Po utracie
wzroku, po utracie mowy, ta śmierć była największym dobrodziejstwem, jakie ją mogło
spotkać. Odeszła największa entuzjastka”.
Jej współpracownicy, a także liczni przyjaciele również uważali, że posiadała osobowość szczególną, tzn. przekraczającą czasy,
w których żyła. Chodzi o Wandę Telakowską
(1905-1985), która po wojnie mieszkała na
ulicy Grójeckiej 45. Tablica upamiętniająca
znajduje się od strony ul. Wawelskiej.

4

Na mojej Kolonii Staszica pierwszy
dzień powstania i pierwsze jego ofiary
przypomina kamień na rogu Wawelskiej
i Prezydenckiej (od 1994 r.), a w al. Niepodległości, przed pięknie teraz odnowioną
kamienicą „sędziowską” od lat jest płyta
upamiętniająca rozstrzelanie w siódmym
dniu powstania ok. 50 jej mieszkańców.
Zaraz potem zakończył się pierwszy etap
mojego warszawskiego życia – mieszkańców Kolonii wygnano, a domy podpalono.
Ta data (12 sierpnia) przypomniała mi się
gdy oglądałam wystawę prezentowaną „za
miedzą” tj. na ogrodzeniu Politechniki, na
rogu Nowowiejskiej i Niepodległości. Są
tam nieznane zdjęcia z powstania, z terenu
Politechniki i jej okolic, a na planszy pokazane są pozycje walczącego tu 3. Batalionu
Pancernego AK „Golski” z 12 sierpnia 1944.
Mapka obejmuje obszar od Marszałkowskiej po Urząd Wojewódzki (obecnie NIK),
niestety na zachód od Politechniki, czyli
„u nas”, są już tylko pozycje niemieckie.
Powstańcom wypartym z głównego terenu uczelni po prawie 3 tygodniach walki,
udało się utrzymać w budynku Architektury do końca, do 5 października...
Z tego historycznego nurtu wyrwał
mnie rano telefon – rodzina bawiąca na wsi
informowała, co dzieje się tuż obok mnie
w Warszawie, sugerując, że warto zobaczyć
„ekologów wiszących na Ministerstwie
Ochrony Środowiska”. W ten sposób wróciłam do współczesności naszej dzielnicy,
a solidaryzując się z przeciwnikami wycinania drzew poszłam ich chociaż zobaczyć.
Skoro już byłam przy kładce nad Wawelską, postanowiłam wykorzystać wyjątko-

wo przyjemną pogodę i dokończyć spacer
„ścieżką Kapuścińskiego”, bo po jej otwarciu okazało się, że zaliczyłam (i opisałam)
zaledwie połowę. Zaczęłam teraz od miejsca, gdzie nieświadomi całości zeszliśmy ze
szlaku i gdzie wiedzie on dalej już nie nowo
wytyczoną drogą, ale istniejącymi od dawna alejkami. Przyjrzałam się najpierw niezliczonym miejscom na świecie, jakie Kapuściński odwiedził w swoich podróżach,
a potem ruszyłam w stronę stawu. Gdybym spojrzała pod nogi, to „poszukiwanie”
byłoby od razu ukierunkowane, bo – jak
później stwierdziłam – na ścieżce umieszczona jest tabliczka z planem najbliższych
„punktów programu”, ale dzięki gapiostwu zyskałam szansę na rozegranie indywidualnej gry terenowej, przypominając
sobie modne przed pół wiekiem podchody.
Tuż przy brzegu znalazłam kolejny cytat,
potem następny. O tej porze roku (ciepło
i słonecznie) i dnia (po 10) na Polu było naprawdę przyjemnie. Ludzi jeszcze niewiele,
ale wokół stawu opalało się już kilka osób
(na ławkach, na trawie, spacerując). Mamy
z dziećmi w wózkach szukały raczej cienia,
ale jedna z nich żwawo pomykała alejką tam
i z powrotem na rolkach. Nieco dalej chłopak z dziewczyną grali na gitarach i śpiewali o siódmym morzu.
Tym razem przeszłam cały szlak Kapuścińskiego, kończący się przy Bibliotece Narodowej. Zasiądę teraz do książek
Kapuścińskiego, a z tego spaceru przesyłam wszystkim jeden z jego cytatów:
„Uśmiech jest potrzebą życia. Człowiek,
który się do nas uśmiecha dodaje nam sił
i optymizmu, wzmacnia nasze poczucie
bezpieczeństwa”

Urodzona w Sosnowcu, ukończyła gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny
i rozpoczęła naukę w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, studiując malarstwo
i grafikę u takich profesorów jak Edmund
Bartłomiejczyk czy Wojciech Jastrzębowski.
Już w 1935 roku otrzymała złoty medal we
Florencji za grafikę, a w 1937 – otrzymała
złoty medal na Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu. W okresie międzywojennym
mieszkała na ul. 6 sierpnia 21 (teraz Nowowiejska). Obracała się wtedy w środowisku skupionym wokół kawiarni Ziemiańska. Jej poglądy artystyczne rozwinęły się
w różnych kierunkach przy udziale trochę
starszych od niej pisarzy i poetów – Jarosława Iwaszkiewicza, Antoniego Słonimskiego
i Ireny Krzywickiej. Do tego środowiska
wprowadziła ją koleżanka graficzka Janina
Konarska – żona Słonimskiego.
W okresie okupacji bardzo się udzielała
w konspiracyjnym szkolnictwie, gdzie
uczyła liternictwa i technik reklamy. Niestety cała jej twórczość artystyczna, jak i dobytek spłonęły w czasie powstania warszawskiego. Po wojnie Telakowska nie powróciła
już do twórczości artystycznej.
W lutym 1945 roku wróciła do Warszawy
i została zatrudniona w Departamencie Pla-

styki w Wydziale Planowania, gdzie razem
z Marią Skoczylas-Leszczyńską stworzyły
najpierw Biuro Nadzoru Estetyki Produkcji,
które stało się w końcu Instytutem Wzornictwa Przemysłowego na Starówce. W liście
do Iwaszkiewicza trafnie przewidywała:
„Instytut może stać się wspaniałą instytucją.
Boję się tylko, że jak już wszystko zostało
zorganizowane – to mnie wygryzą pod byle
pretekstem. Gdy głową biłam w mur oporów – nikt się nie interesował problemem
estetyki produkcji masowej. Teraz, gdy
dziura w murze została przebita – wszyscy
nagle zainteresowali się, no i mają pretensji
tysiące…” Została zdegradowana ze stanowiska dyrektora do pozycji kierownika
zespołów projektowych IWP. W latach 70.
Telakowska przekazała autorską kolekcję
polskiego wzornictwa przemysłowego do
Muzeum Narodowego.
Wspomniany na początku Jan Garewicz,
filozof i tłumacz, znawca Schopenhauera,
poznał i bardzo zaprzyjaźnił się z Wandą
Telakowską na którymś ze spotkań salonowych urządzanych przez Irenę Krzywicką
na ul. Langiewicza 29. Warto zapamiętać
credo zawodowe Telakowskiej: „dla każdego narodu najcenniejsze jest to, co go wyróżnia, oryginalność wyrazu plastycznego”
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Drodzy Czytelnicy,
Gdy co roku 1 września patrzę na dzieci w galowych strojach, myślę o pokoleniu, które
w 1939 nie poszło do szkoły. Ciężko w Warszawie ominąć i zignorować historię. Mamy
szczęście, że żyjemy w lepszych czasach. Zamiast chować się przed nalotem czy łapanką możemy cieszyć się swobodą i realizować swoje pasje. Jeśli ktoś z Państwa kiedyś marzył o czymś pięknym, nowym i twórczym dla siebie, to właśnie teraz jest najlepszy moment, żeby zacząć to robić. Zamiast skrycie zazdrościć artystom można samemu
tańczyć, malować, śpiewać, pisać i co komu w duszy gra. Wrzesień to dobry czas na
zmianę i poprawę życia. Dobry czas na zaplanowanie kolejnego roku (nawet, jeśli ktoś
już dawno temu przestał funkcjonować w trybie szkolnym) i tego, co chcemy w życiu
osiągnąć. Co mogę zrobić dobrego i ciekawego dla siebie? Ale jak powiedział Paulo
Coelho: „Ludzie tęsknią za całkowitą odmianą, a jednocześnie pragną, by wszystko
pozostało takie jak dawniej.” Życzę wszystkim Państwu odwagi i wytrwałości w realizacji twórczych pomysłów i marzeń.
Gabriela Gab

CZYTELNIA

W miarę ukazywania się na rynku księgarskim coraz to nowych, coraz bardziej niekonwencjonalnych i nietypowych, przewodników po Warszawie,
apetyt na nie wciąż zdecydowanie rośnie. Pojawił się już m.in. „Filmowy przewodnik po Warszawie”, „Przewodnik po
powstańczej Warszawie”, a nasza koleżanka, utytułowana licznymi nagrodami literackimi, Sylwia Chutnik pracuje
teraz nad przewodnikiem po Warszawie śladami wybitnych warszawianek.
Książka, którą chcę tym razem Państwu polecić ukazała się przed paroma tygodniami i szalenie zawyża poprzeczkę autorom przyszłych warszawskich przewodników. „Błyskawiczny
Przewodnik Historyczny po Warszawie”

Macieja Łubieńskiego i Michała Wójcika to pozycja świetna, pisana z pasją,
poczuciem humoru i godnym podziwu
znawstwem tematu. 63 pomysły na
spacer, które proponują autorzy, to
jednocześnie 63 szkatułkowe historie,
które każdy z czytelników może zgłębiać na własną rękę. Jeśli ktoś chce
się dowiedzieć czegoś więcej o tunelu, którym przedostał się Jan Karski na
teren getta lub o tym, co robiła włoska mafia w carskiej Warszawie, jak
wyglądała makabryczna ceremonia
zaślubin nieżyjącego Franza Kutschery z nieznaną z nazwiska Norweżką
w Pałacu Prezydenckim w lutym 1944 r.,
jak naprawdę zginął generał Józef Sowiński – powinien sięgnąć do „Błyskawicznego Przewodnika”; przewodnika,
który czyta się faktycznie błyskawicznie, ale do którego wraca się często.
Mieszkańców Ochoty na pewno najbardziej zainteresuje fragment dotyczący lokalizacji Nowej Jerozolimy – żydowskiej hurtowni towarów
z XVIII w., od której wzięły nazwę Aleje
Jerozolimskie: „awantura o powstanie,
a potem zniszczenie przez magistrat
Warszawy (czytaj: chrześcijańskie władze i kupców) pod protekcją marszałka Stanisława Lubomirskiego (czytaj:
przeciwnika króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego) Nowej Jerozolimy –
żydowskiej hurtowni towarów na te-

renie jurydyki Augusta Sułkowskiego,
to jeden z najważniejszych ekonomicznych sporów ery rodzącego się
w XVIII w. mieszczańskiego kapitalizmu. Dziś jedyną chyba pamiątką po
tych wypadkach jest nazwa alei – Jerozolimskich właśnie, które prowadziły
do przedmiotu sporu oraz słynna palma na rondzie De Gaulle’a ustawiona
przez artystkę Rajkowską. O ile palma
od czasu do czasu wstrząsana sporami
radnych, ciągle stoi, o tyle Nowa Jerozolima po dwóch latach istnienia została zniszczona (choć potem w jakiejś
części odbudowana istniała jeszcze
do 1784 r.) i śladu po niej nie ma żadnego. Mogła więc, jak chce badacz
problemu Eugeniusz Szwankowski,
stać na terenie folwarku Czyste, czyli
właśnie na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich z ul. Szczęśliwicką, albo – jak
sugeruje mapa z 1845 r. – mieścić się
między ulicami Kopińską i Opaczewską
oraz Pasteura i Białobrzeską, z centrum
mniej więcej tam, gdzie dziś ma swoją
siedzibę Ośrodek Kultury Ochoty przy
ulicy Grójeckiej, która była centralną
arterią „Kolonii Jeruzolema”.
JR
Maciej Łubieński i Michał Wójcik
„Błyskawiczny Przewodnik
Historyczny po Warszawie”
National Geographic 2010
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antykwariat
Małgorzata
Baranowska

Wracam do biblioteki (13)

U

rocza książka „W dawnych cukierniach i kawiarniach warszawskich”
jak na ironię ukazała się w roku 1983
(I wydanie PIW, II wydanie 2005 Veda).
Czego jak czego, ale cukru, czekolady, nie
mówiąc o marcepanie, wtedy w Warszawie
bardzo brakowało. Królowały kartki na cukier i wyroby czekoladopodobne. Wtedy
książka Wojciecha Herbaczyńskiego robiła
oszałamiające wrażenie. Nie tylko dlatego,
że jest naprawdę dobra, ale i z powodu swojego „muzealnego” charakteru. Już same
reklamowe druczki E. Wedla, Gajewskiego,
Ziemiańskiej, Semadeniego, Herbaczyńskiego na wyklejce wyglądają egzotycznie.
Do powstania listopadowego w Warszawie cukiernikami byli wyłącznie cudzoziemcy, a i potem ich nie brakowało. Oto
prześmiewczy wierszyk Ludwika Panczykowskiego, będący po prostu spisem nazwisk słynnych właścicieli warszawskich
cukierni:
„Bon giorno signore! Mini Ferrari.
Paravicini, bulo, caplazzi.
Semadeni robi, olgiaty, conti
Melli belli,
Ragazi, castemuro corsetti
Castello vincenti tozio
Bivetti lurs scartaccini.”

Najwięcej było rodzin włoskich i szwajcarskich. Po powstaniu listopadowym
część z nich wyjechała, a na ich miejsce pojawili się cukiernicy polscy.
Pierwsza kawiarnia warszawska powstała już w roku 1724 na rogu Granicznej i Targowej „dla jasności dodajmy, że
ówczesna ulica Targowa prowadziła od
bramy Ogrodu Saskiego do koszar Mirowskich”. Podobno warszawiacy nie mieli
jeszcze zwyczaju tam chodzić. Zaglądali
do niej wyłącznie goście związani z dworem Sasów.
Herbaczyński pochodził z rodziny węgierskiej. Jego dziadek dla pięknej Polki
osiadł w Lublinie, w okresie Wiosny Ludów. Ponieważ udzielał pomocy Polakom
i miał z tego powodu nieprzyjemności,
przybrał nazwisko Herbaczyński i przeniósł się do Warszawy. Po pierwszej wojnie
światowej rodzina zbiedniała i Wojciech
Herbaczyński nie mógł ukończyć szkoły.
Ojciec oddał go na naukę zawodu do Ryszarda Semadeniego.
To świetne miejsce – „Pod Filarami” na
placu Teatralnym. Semadeni był równocześnie właścicielem firmy cukierniczej „L. Lourse” w hotelu Europejskim. Na praktyce
terminatorzy musieli opanować produkcję

6

wszystkich rodzajów ciastek, czekoladek,
cukru, cukierków, lodów i marmoladek.
Przy tym Herbaczyński lubił słuchać opowieści starych rzemieślników o ich pracy.
Już przed wojną zaczął zbierać materiały,
w tym mnóstwo fotografii, do książki. Niestety, wszystko w czasie wojny zginęło.
Herbaczyński skończył szkołę handlową, a nawet dostał stypendium Giełdy
Warszawskiej. Nie porzucił jednak zawodu
cukiernika. Usilnie oszczędzając, w końcu
roku 1937 kupił małą cukiernię przy ulicy
Wilczej 78. Działała ona jeszcze w czasie
wojny, chociaż została uszkodzona w roku
1939. Po wojnie otworzył razem z Gajewskim lokal na rogu Wspólnej i Marszałkowskiej. Zwano go bunkrem ze względu
na kształt budowli. Został on upaństwowiony w roku 1950.
Opowieść Herbaczyńskiego pokazuje
jak bardzo bogate było słodkie życie Warszawy przedwojennej. Do naszych czasów
przetrwały takie firmy jak Bliklego, Pomianowskiego, albo, na przykład, malutki
odprysk firmy Aleksandra Puchalskiego
na Pradze. Ten ostatni miał cukiernię naprzeciwko pomnika Mickiewicza. Znany
był ze swoich skłonności do żartów i domorosłych, wierszowanych produkcji okolicznościowych.
W wierszu Puchalskiego „Gordon Bennett 30 VIII 1936” wyliczone są nacje biorące udział w konkursie balonowym:
„No, a Polska dla okrasy
Wystawiła swe dwa »Asy«:
Każda córka wie i synek,
To Burzyński no i Hynek (...).
W tych zawodach zobaczycie,
Popiszą się znakomicie,
Co potrafią – czas pokaże –
Wiwat polscy baloniarze.
Balon mój jest cukierniczy,
Kilometrów on nie liczy,
Nie był w chmurach ani razu,
Bo jest z cukru i bez gazu.”
Oczywiście dotyczy to specjalnej dekoracji cukierni, którą wszyscy chodzili podziwiać. Puchalski zawsze starał się mieć dekoracje cukrowe o tematyce aktualnej. Miał też
audycje w radiu na temat wyrobu ciastek
i roli cukierni w życiu towarzyskim.
Kto nie słyszał o życiu towarzyskim
literacko-artystycznym w kawiarni Ziemiańska, własność Karola Albrechta
i Jana Skępskiego, która powstała w 1918
roku przy ulicy Mazowieckiej. Do literatu-
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ry weszła już na stałe głównie za sprawą
Skamandrytów. Miała kilka filii w całej
Warszawie, m.in na Ochocie, przy Filtrowej 60. Sławne były torty z Ziemiańskiej
w dziesięciu odmianach. Lepiej nie powtarzajmy szczegółowych opisów Herbaczyńskiego, skoro nie możemy tych mistrzowskich wytworów zamówić. A przynoszono
je na zamówienie do domu na platerowanych półmiskach, które po paru dniach
odbierano.
Kto nie był nigdy u Bliklego na Nowym
Świecie czy nie jadł pączków stamtąd?
W każdym razie bywali tam Sienkiewicz,
Żeromski Reymont, Boy-Żeleński, Osterwa, Zelwerowicz, Solski, Dunikowski,
Emil Młynarski. Cukiernię otworzył Antoni Blikle w 1869 roku. To ukochane miejsce
warszawiaków, także nam współczesnych,
wszystkich, którzy szukają w tym mieście
choć trochę ciągłości.
W opowieści Herbaczyńskiego nie mogło też zabraknąć Karola Ernesta Wedla,
założyciela znanej wszystkim firmy. Posiadłość na Szpitalnej kupił już w roku 1879.
Potem założył sklep i pijalnię czekolady,
istniejące także dzisiaj na rogu Szpitalnej
i Hortensji (dziś Górskiego). Firma ta znana była z wielkiego asortymentu swych
wytworów i wielkiej dbałości o pracowników. Przed wojną zatrudniała już tysiąc
osób. Miała własny żłobek, przychodnię
lekarską, klub sportowy, ośrodek wypoczynkowy, ogródki działkowe.
Prawdziwy sens istnienia kawiarni to
życie towarzyskie. Toteż sławne lokale
zmieniały się z czasem we wspaniałe księgi
gości pełne fotografii, rysunków, obrazów,
pamiątek. I książka Herbaczyńskiego jest
także czymś w tym rodzaju. W dodatku
napisał ją rzeczywisty mistrz cukiernik

wspomnienia
E.T.A. Hoffmann
raz jeszcze

RADOMSKA I WOJNA

– wspomnienia Jacka Przygodzkiego,
emerytowanego profesora
Politechniki Warszawskiej

Z przyjemnością sięgam zawsze
w „Ochotniku” do świetnych artykułów
pani Małgorzaty Baranowskiej „Wracam
do biblioteki”. Tak było i tym razem, gdy
w dwunastym odcinku cyklu przeczytałem o bytności i działalności Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna w Warszawie. Barwna sylwetka tego znakomitego
niemieckiego kompozytora, pisarza i malarza, który zżył się z nasza stolicą i chyba
ją wprost pokochał, zasługuje na pewno
na przypomnienie.
Nawiązując do rekonstrukcji faktów
z nim związanych, pochodzących z pierwszej dekady XIX w., ukazanych przez autorkę, warto dokonać pewnego uzupełnienia
dotyczącego kwestii adresów warszawskich Hoffmanna. Otóż z mieszkania na
Freta w kamienicy pod Samsonem przeprowadził się on nie do pałacu Mniszchów
przy ul. Senatorskiej, który skądinąd przekształcał i ozdabiał wewnątrz dla Towarzystwa Muzycznego „Harmonia”, lecz
do pałacu Małachowskich przy tejże ulicy,
a u wylotu Miodowej (dziś róg ul. Miodowej), wówczas jeszcze nie przebitej do
Krakowskiego Przedmieścia. Właścicielem
obiektu i całej posesji określanej Roeslerowską był wtedy August Wilhelm Ferdynand Kletke, były Komisarz Sprawiedliwości, związany głównie z żywiołem
niemieckim w mieście. Jak pisałem przed
laty w swej książce „Pałac Małachowskich
i dom Roeslera”, kompozytor wraz z żoną
i siostrzenicą zajmował lokal w pierwszej
z wymienionych budowli na drugim piętrze od strony ul. Senatorskiej. Miało to
miejsce od kwietnia 1806 r. do stycznia
roku 1807, kiedy to mieszkanie Hoffmannów zarekwirowane zostało przez kwaterunek francuski działający z ramienia
władz napoleońskich panujących w stolicy
od końca 1806 r. Pozbawiony dachu nad
głową artysta znalazł wówczas schronienie na poddaszu wspomnianego już pałacu Mniszchów, by niebawem opuścić Warszawę na zawsze.
Tomasz Grygiel

Po przedwczesnej śmierci ojca moja
mama zdecydowała się wiosną 1938 r.
powrócić do swojego rodzinnego miasta
Warszawy. Wybrała Ochotę, bo tu mieszkali inni członkowie rodziny. Pamiętam
atmosferę lata 1938 r. – spokój, beztroska
i radość. Radomska to była mała uliczka
z kocimi łbami. Teraz wzdłuż chodnika są
żywopłoty, wówczas – płoty z żelaznymi
sztachetami, które Niemcy wycięli na złom.
Zamieszkaliśmy na parterze pod numerem 20, w jednym z najtańszych mieszkań na tej ulicy, ale jak na ówczesne czasy
i tak dość drogim. Domy były nowoczesne,
z żelbetowymi stropami wykładanymi
pustakami, dobrze izolowane. Nie słyszało się sąsiadów, a jak się okazało później,
nawet ogień przez ściany nie przechodził
i ronowcy musieli każde mieszkanie osobno podpalać. Nasz dom nie miał centralnego ogrzewania (w przeciwieństwie do
numeru 22, który był luksusowy – kwiaty,
marmury, lustra i winda), co w czasie okupacji okazało się zaletą, bo można było byle
czym w piecu napalić i nie marznąć.
Na Radomskiej, do numeru 14 były
wykończone, dalsze aż do Grójeckiej, nie
miały jeszcze okien, chociaż sklepy już
działały. Jak wybuchła wojna, to jakieś złodziejskie towarzystwo zamieszkało w tych
niewykończonych domach (z wyjątkiem
nr 10 i 12, bo te były bez ścian) i wszystkie
śmieci wyrzucali przez okna, gdzie rosła
olbrzymia cuchnąca sterta, którą miasto
z rzadka wywoziło. Nawet policja granatowa bała się wchodzić na te posesje.
Tam, gdzie dziś jest Hala Kopińska był
teren ogromnego przedsiębiorstwa spedycyjnego Braci Chotomskich. Gdy jechały ich wielkie wozy przeprowadzkowe,

Pałac Małachowskich, fot. T. Grygiel

ul. Radomska 20, 1939 r.

przed wojną
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ciągnięte przez konie, trzęsło się szkło
w kredensie. Kopińska miała być szeroką
arterią do Dworca Zachodniego, ale i tu
były kocie łby. Natomiast Opaczewską od
Grójeckiej jeździł specjalny wóz motorowy
oznaczony literą R, który dowoził pracowników do zajezdni tramwajowej. Nie miał
pantografu, tylko taki pałąk i nie mógł się
cofać, więc motorniczy za każdym razem
ciągnął za sznur, opuszczał, obracał i jechał
w drugą stronę. Zawsze mnie fascynowało
jak on tym manewruje.

1939
W sierpniu 1939 był jeszcze spokój, ale
już przygotowywano się do wojny. Powszechna była obsesja, że będą ataki gazów bojowych, więc wszędzie były sprzedawane tanie maski typu „namordnik”
z pochłaniaczem węglowym i okularami
jak gogle, które nosiło się w tekturowym
pudełku na szyi. Ciężko się przez nie oddychało, więc moja chora na serce babcia
dostała od lekarza pozwolenie na zakup
normalnej maski wojskowej.
Za boiskiem szkoły pani Szachtmajerowej obrona przeciwlotnicza wykopała
okopy w zygzak. Siedzielibyśmy sobie
w tych okopach spokojnie i patrzyli jak artyleria w okolicy pl. Narutowicza strzela
do niemieckich samolotów, ale to było zbyt
blisko Opaczewskiej i przygotowywanej
obrony, więc kazano ewakuować ludność
cywilną. Poszliśmy do ciotki na Złotą,
gdzie przeżyliśmy piekło. A na Radomskiej
nawet szyby nie wypadły, bo tu nie zrzucano bomb. Zostały tylko jakieś dwa niewypały, które saper niemiecki zdetonował
i z satysfakcją patrzył, jak mimo otwartych
okiem prawie wszystkie szyby poszły.

ul. Radomska 20, 2010 r.
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wspomnienia
Na przeciwko Radomskiej 6 został pancerny pojazd niemiecki – wszystko, co
można było odkręcić czy rozebrać było już
zabrane. Zaczęły się rewizje, ale niezbyt
skuteczne – szukali odbiorników radiowych i broni. Naszego radia nie zabrali,
bo było kiepskie, a do rewolweru po ojcu
mama się nie przyznała. Później ukryła
go w piwnicy pod fotelami z zamkniętego już pobliskiego kina As, do którego
przed wojną chodziło się, by popatrzeć na
publiczność, która miała zwyczaj naśladować sceny z ekranu, np. pocałunki – na
lepsze filmy jeździło się do Śródmieścia.

piwnice i naloty

Nasze piwnice zapewne budowano pod
kątem spodziewanej wojny. Każde mieszkanie miało małą, zbyt małą piwnicę dla
siebie i była jedna duża sala, nie wykorzystywana przed wojną. Tam chroniliśmy się
podczas nalotów. W czasie nalotu mieliśmy
obowiązek schodzenia do schronów. Czasem był to tylko przelot bez zrzutu, więc
ludzie nauczyli się, że nie zawsze warto
schodzić. Wracając do naszych schronów
piwnicznych – zostały tam przebite połączenia między wszystkimi piwnicami
wzdłuż Radomskiej, aby w razie zawalenia
się jednej kamienicy można było przejść do
następnej. W piwnicy kwitło życie towarzyskie, zwłaszcza jeśli dzieciaki były wybudzone w środku nocy. Bawiłem się tam
z młodszą siostrą Wandy Chotomskiej.
Najgorszy nalot był w nocy z 12 na
13 maja 1943 roku, Rosjanie zrzucili wtedy
mnóstwo bomb w całej Warszawie. U nas
wyleciały nawet te szyby w drzwiach wewnętrznych, które ocalały w czasie detonacji sapera w 1939 r. Wszędzie pożary...
W zajętym przez Niemców gmachu
szkoły pani Szachtmajerowej był zaś szpital
dla ozdrowieńców. Ze śmiechem patrzyliśmy, jak przy każdej syrenie z wielkim tupotem i przerażeniem wszyscy żołnierze
frontowi natychmiast zbiegali do schronu.

kuratorów oświaty. Ci, co mieszkali najbliżej i tak jak ja chodzili na piechotę i mniej
byli narażeni na kontrole w tramwajach,
nosili za pazuchą zakazane podręczniki do
polskiego, geografii czy historii. Kiedyś na
lekcje wpadł kolega z zakrwawioną chustką. Był w szoku. Widział uliczną egzekucję
przy ul. Barskiej, ścierał krew z chodnika.

normalne życie

W czasie okupacji toczyło się normalne
życie. Nasz nowoczesny dom miał pralnię
na ostatnim piętrze (żeby nie nosić mokrej
bielizny na górę na strych do suszenia).
Każdemu z mieszkań przysługiwały dwa
dni w miesiącu na pranie, dozorca wydawał
klucze. Po skończonym praniu wodę wylewano z bali wprost na podłogę do kratki
ściekowej. Podłoga była starannie wyłożona
kafelkami i mimo codziennego zalewania
na piętrze niżej nigdy nie było zacieków.
Zakupy robiło się w sklepie pani Czemburydze na rogu Białobrzeskiej (dziś tam
jest odzież). Był też sklepik naprzeciwko
Radomskiej 6, gdzie sprzedawano również
bimber, głównie kupowali go i spożywali
na miejscu mieszkańcy „Pekinu”, jak nazywaliśmy te samorzutnie zasiedlone przez
szemrane towarzystwo domy. Opowiadano wtedy historyjkę o pięciu warszawskich
kasiarzach złapanych w ulicznej łapance.
W trakcie wywozu na roboty do Rzeszy
otworzyli trzy wagony i umożliwili ucieczkę
wielu ludziom. Potem przechwalali się, że na
warszawskich kasiarzy nie ma mocnych.
Gazet niemieckich nie kupowaliśmy,
czytało się tylko prasę podziemną. Zachowałaby się cała kolekcja, gdyby nie spłonęła w powstaniu.

Pewnego dnia zdarzyła się tragedia.
Jedna z lokatorek, po otrzymaniu wiadomości o śmierci męża-oficera na froncie, popełniła samobójstwo – wyskoczyła
z najwyższego piętra na Kopińską. Nie
widziałem, ale słyszałem i do dziś mam
w uszach ten straszny dźwięk spadającego ciała, ziemia jakby stęknęła.
Okupacyjne życie toczyło się przy karbidówkach (różnych typach blaszanych
lampek wykonywanych w warsztatach),
w których palił się acetylen, wydobywający się z karbidu polewanego wodą. Karbid
kupowaliśmy na bazarze, który powstał na
pl. Narutowicza. Z powodu oszczędności
Niemcy ograniczali bowiem dostawy węgla do elektrowni. Dozorcy mieli obowiązek wyłączania zasilania w domach: pół
Warszawy miało światło rano, a pół po południu i po dwóch tygodniach zmiana.
W naszych domach zmieniał się skład
mieszkańców. Przyjmowano dalszych
krewnych z terenów zajętych przez
Rzeszę, np. Bydgoszczy czy Poznania.
U nas mieszkała rodzina z Łodzi. Ukrywał się jakiś Żyd. Przez jakiś czas mieszkały też instruktorki harcerskie. Dostałem
od nich odpis „Szturmówki”. W którymś
momencie w opuszczonym mieszkaniu
zamieszkała rodzina Volksdeutchów.
W 1943 ostrzeżono nas, że dom jest pod
obserwacją. Schroniliśmy się na letnisku
w Józefowie i były to moje jedyne wakacje w czasie wojny. Po latach przeczytałem u Wroniszewskiego, że pod numerem
18 mieszkał ktoś prominentny z AK i to
o niego chodziło. Konspiracja kwitła.
wysłuchała i zanotowała
Gabriela Gab

szkoła

1 września 1939 roku miałem iść do
I klasy. Mama i babcia były nauczycielkami, więc pierwsze trzy lata uczyły mnie
w domu. Potem uznały, że trzeba zapisać
mnie do szkoły i poszedłem do prywatnej
szkoły powszechnej pani Goldmanowej.
Najpierw ta szkoła działała legalnie, mam
nawet dwujęzyczne świadectwo z podpisem Anny Goldmanowej. Potem oficjalnie
szkołę zlikwidowano i chodziłem do tajnej. Był to konspiracyjny majstersztyk, bo
to nie były zwykłe tajne komplety, tylko
prawdziwa szkoła ze wszystkimi uprawnieniami nadanymi przez podziemnych

ul. Radomska 22, 1939 r.

ul. Radomska 22, 2010 r.

Serdecznie dziękujemy panu Dyrektorowi Ryszardowi Wojtkowskiemu i panu Maciejowi Aleksiejukowi za udostępnienie na potrzeby
artykułu zdjęć ze zbiorów Archiwum Państwowego m.st. Warszawy. Redakcja
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THE SOUL OF HI-HOP
Zajęcia odbywające się w ramach projektu „The Soul OF Hip-Hop” realizowanego
z funduszu „Młodzież w Działaniu” ruszyły 10 maja 2010. Uczestnicy mieli okazję
zapoznać się i bliżej zrozumieć kulturę hip-hopu poprzez warsztaty z djingu z DJ’em
Horbą, DJ’em Funk B oraz DJ’em Przeplachem, w trakcie których każdy uczestnik
obcował z gramofonami, uczył się skreczy i puszczania muzyki dla nowych B-boys
i B-girls, uczących się breakingu – tanecznej strony kultury hip-hopu – u B-boy’a
Huhera (Azizi Hustlaz) oraz B-boy’a Thomaza (RockaFellaz). Odbyły się również
warsztaty graffiti z członkiem ekipy Miami Vice z Warszawy, Writerem Hazme, który
ucząc nowych „Graffiti Writers” przekazał im dużą wiedzę na temat tworzenia oryginalnych rysunków za pomocą kartki i ołówka oraz puszek.
Każdy DJ, B-boy/B-girl, Writer, Mc ma indywidualne podejście do tworzonych przez
siebie dzieł, w których zawiera całego siebie i oddając się sztuce, przedstawia swój
świat. Dzięki warsztatom nowi DJ’e, B-boy’e/B-girl’s, Writer’rzy zostali zaszczepeni
kulturą hip-hopu, poznali ją, nauczyli się w niej funkcjonować i wykorzystywać do
artystycznej kreacji. Duży wpływ na adeptów warsztatów miały polskie osobowości hip-hopowe, które uczyły ich postrzegania każdego elementu kultury hip-hopu
i zrozumienia oraz szacunku dla innego.
Projekt zgromadził 3 grupy (po około 15 osób), które spotykały się 3 razy w tygodniu
po 2 godziny. Podczas zajęć uczestnicy projektu mogli uczyć się kolejnych elementów kultury hip-hopu oraz praktycznie wykorzystać nowe umiejętności. Warsztaty
kończą się 4 września 2010, ich uwieńczeniem jest 4th RockaFellaz Anniversary.
Ekipa RockaFellaz ma przyjemność zaprosić wszystkich na 4th Anniersary. Anniversary to 2 dni kultury hip-hopu, obejmujące contesty, warsztaty, graffiti, breakin’,
djin’, pchli targ, chill cyphers. Przybędą również specjalni goście z Polski i Europy.
Projekt finansowany jest z Funduszu Unii Europejskiej.
4 września 2010 (sobota), start: 16.00
4th Rockafellaz Anniversary
Boisko OSiR ul. Nowowiejska 37A
wstęp wolny

breakin’:
goście:
– Huher Azizi Huher (Polska)
– Jarko Lion Kingz (Polska)
– Cima – Rapid Soul Moves (Włochy)
– Eddy – Rapid Soul Moves (Włochy)
– Blow RTB (Polska)
– Bartaz – KOW (Polska)
– Bad Taste Crew (Anglia)

graffiti:

– Graffiti Jam
– Contest na najlepszy Tag
goście:
– Hazme – Miami Vice
– Bożek – Miami Vice

DJ:

LITWA-WĘGRY-CHORWACJA-HISZPANIA-PORTUGALIA-POLSKA

RUSZA @rtRe-start
– NOWY MIĘDZYNARODOWY
PROJEKT W OKO
Projekt „Art Express pressing stress”,
czyli w skrócie @rtRe-start rozpoczął
się w sierpniu tego roku i będzie trwał
do końca lipca 2012. Projekt ten powstał dzięki współpracy między trzema instytucjami kultury z Polski, Litwy
i Węgier nawiązanej podczas realizacji poprzedniego projektu VAN GOGH
(2008-2010).
@rtRe-start jest nowym przedsięwzięciem. Zaprosiliśmy do niego partnerów
także z innych krajów Europy (Portugalia, Hiszpania, Chorwacja) i obejmuje
on działania nie tylko malarskie, ale
i z innych dziedzin sztuki. Jego celem
jest ukazanie za pomocą jakich narzędzi artystycznych można przezwyciężyć
stres w sytuacji skrajnej, np. utrata pracy. Uczestnikami projektu są słuchacze
zajęć prowadzonych przez Ośrodek
Kultury Ochoty oraz jego filie.
Przez kolejne dwa lata odbędzie się
sześć spotkań w każdym kraju partnerskim, podczas których będziemy
realizować następujące programy artystyczne: malowanie i ceramika w Polsce, muzyka i teatr wiejski w Portugalii,
kreatywność na Litwie, ICT w Chorwacji, projektowanie ubrań na Węgrzech,
teatr tańca w Hiszpanii. Ponadto podczas każdego spotkania odbędą się
warsztaty związane z kulturą etniczną
kraju goszczącego. Pierwsze Spotkanie
Partnerskie odbędzie się w Warszawie
już w listopadzie. Dla międzynarodowej grupy nasi instruktorzy z Magazynu
Sztuk oraz Pracowni Ceramiki „AngobA” przygotowali następujące kursy:
batik, malowanie na jedwabiu, wykonywanie kopii oraz ceramiki.
Katarzyna Skowron
Projekt jest finansowany dzięki pozyskaniu
grantu unijnego z Programu Grundtvig.
koordynator projektu: Ośrodek Kultury Ochoty,
Warszawa (Polska)
partnerzy: Trakų Vokės bendruomenės kultūros
centras – Wilno (Litwa), TEMI Fővárosi Művelődési
Háza – Budapeszt (Węgry), Optidados – Leitura
de questionários, Lda – Leiria (Portugalia),
Narodno sveučilište Dubrava – Zagrzeb (Chorwacja), Asociación Yarleku – Alicante (Hiszpania)

– DJ Horba

Mc’s:

– Eldo
– RockaFellaz Crew

pisał:
Tomasz Thomaz Domański

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Ta publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.
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OKO/filie
PLAN ZAJĘĆ I KURSÓW
W MAGAZYNIE SZTUK
NA 2010/2011
ZAJĘCIA
Rysunek i malarstwo

– młodzież/dorośli
poniedziałek 10.00-14.00
wtorek 11.00-14.00
wtorek 16.00-20.00
czwartek 16.00-20.00
niedziela 16.30-20.30

Przygotowanie na ASP

– młodzież/dorośli
czwartek 16.30-20.30
niedziela 12.00-16.00

Zajęcia dla dzieci

sobota 10.00-12.00

Zajęcia dla młodzieży

środa 17.00-20.00
piątek 17.30-19.30

Zajęcia dla seniorów

czwartek 10.00-14.00

Batik

poniedziałek 13.00-15.00
sobota 17.00-19.00

Malarstwo sztalugowe

wtorek 17.00-20.00
środa 10.00-13.00

KURSY
Kurs malarstwa na jedwabiu
środa 11.00-14.00
piątek 17.30-20.30

PROJEKT
WSPÓŁPRACA ZE WSCHODEM
– OCHOTA DLA TRADYCJI*
X Plener w Kamieńcu Podolskim, lipiec 2010 – Podole, Bukowina (Rumunia),
Zakarpacie, Galicja, Warszawa, Lwów,
Gródek Podolski, Iwano-Frankiwsk i…
Montreal; 40 uczestników, 13-18 lat, 6 dni
w Kamieńcu w lipcu 2010: wspólne doświadczenie Katedralnego Domu Pielgrzyma, rysowanie, fotografowanie, nocne
rozmowy powiększone o emocje Mundialu w RPA. Hiszpania, Urugwaj, Niemcy
Brazylia… (ja byłem za Holandią), mecze
popołudniowe i wieczorne, część z nas to
ludzie pełni futbolowego „odjazdu”. Pełne
pasji dyskusje o życiu, historii, Ukrainie
i Polsce, pojawiła się też grupa, która myśli o Plenerze roku 2011. Wybory w Polsce
i głosowanie pełnoletnich w najbliższym
Konsulacie RP (Winnica 230 km) i nocne
oczekiwanie na wyniki.
Koniec pobytu w Kamieńcu nie był
końcem wyjazdu. Rano, 8 lipca jedziemy
do Czerniowiec, tam Iwano-Frankiwsk
i Lwów wracają do domu, Warszawa jedzie do Rumunii: Suczawa, Putna, Solca
i Arbor... Bukowina, nowy kraj, nowi ludzie, nowe emocje i dalej... Zakarpacie
(dawna Czechosłowacja) i pełen Węgrów
Użgorod, Mukaczewo, Lwów, Żółkiew...
W piątek, 10 września w samo południe w Centrum Artystycznym „Radomska 13”, filii Ośrodka Kultury Ochoty,
burmistrz dzielnicy Ochota Maurycy

– młodzież/dorośli
piątek 11.00-13.00

Kurs portretu w malarstwie
piątek 12.00-15.00

– młodzież/dorośli
środa 10.00-13.00
czwartek 10.00-14.00

Kurs rysunku węglem

środa 17.00-19.00

Kurs rysunku perspektywicznego
poniedziałek

17.00-20.00

Kurs chińskiego malarstwa
pędzlem i tuszem
poniedziałek 12.00-14.00

Ścieżkami historii sztuki

sobota 16.00-17.45
ul. Filtrowa 62 dom. 230
www.magazynsztuk.pl
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Witold Dzięciołowski

Kamieniec Podolski
ok. 100 tys. mieszkańców, miasto położone na skalnym
cyplu otoczonym wodami rzeki Smotrycz, na zachodzie
Ukrainy, w obwodzie Chmielnickim, na południowym
skraju Wyżyny Podolskiej (ok.700 km od Warszawy, 300 km
od Lwowa, 180 km od Iwano-Frankiwska, w pobliżu granicy ukraińsko-mołdawsko-rumuńskiej).

Kurs akwareli

Kurs kopiowania obrazów

Wojciech Komorowski tradycyjnie otworzy wystawę prac, które powstały
w Kamieńcu, po raz kolejny będzie także z nami Kapela „Lwowska Fala” i nasz
przyjaciel Edward Sosulski ze Lwowa.
10 lat, 400 osób, patos i zwykła wdzięczność. Kiedy w 2001 roku zrodził się we mnie
pomysł „Kamieńca”, jedną z pierwszych
myśli była obawa, czy na Ukrainie można
„przetrwać”. Dziś, po latach, chciałbym
podziękować wszystkim, uczestnikom
i osobom dorosłym, bez których Ukraina
i Polska nie miałyby tylu nowych przyjaciół. Nie wiem, jakie są efekty rysowania
i fotografowania, wiem natomiast, że po
10 latach Kamieniec Podolski jest bliskim
znajomym ludzi z Ochoty.

Historia Kamieńca Podolskiego w pigułce
Miasto wymienia już Ptolemeusz pod nadanymi przez Greków i Daków nazwami Klepiże i Petrydawa.
Wiek X – o Kamieńcu Podolskim pod jego obecną nazwą pisze ruski kronikarz Nestor. Na przełomie
XI i XII w. Kamieniec należy do Rusi Kijowskiej. W 1229 r. oblega miasto chan Połowców. W 1240 r.
zostaje zdobyte przez Batu chana i w przeciągu 100 lat staje się wysuniętą placówką tatarską.
W XIV wieku Kamieniec należy do Rusi Halicko-Wołyńskiej, w 1352 r. zostaje zdobyty przez Kazimierza
Wielkiego zostaje włączony do Polski. W 1374 r. otrzymuje prawa miejskie. Od 1434 r. staje się stolicą
woj. Podolskiego; twierdzą i ważnym punktem handlu ze Wschodem. W 1672 r. po oblężeniu – zajęty
przez Turcję, w 1699 r. zwrócony Polsce. Od 1793 r. w granicach Rosji, jako ośrodek administracyjny
Guberni Podolskiej. W 1919 r. – siedziba władz Ukraińskiej Republiki Ludowej, usuniętych z Kijowa przez
bolszewików. Traktat w Rydze 1921 pozostawia miasto w granicach Związku Sowieckiego. Od 1991
w granicach niepodległej Ukrainy.
Zabytki
W starej części miasta – zamek z XIV-XVI w. przebudowany XVI-XVII w., częściowo zachowane obwarowania miasta m.in. baszty: Garncarska, Krawiecka, Rzeźnicka oraz bramy: Polska i Ruska. Późnogotycka Katedra z XVI w. w latach 1672-1699 zamieniona na meczet. Kościoły św. Mikołaja z XIV w.
oraz św. Piotra i Pawła z XVI w. Klasztory Franciszkanów z XVI-XVII w. oraz Klasztor Dominikanów
z XVI-XVIII w., drewniana cerkiew Kriestowodwiżeńska z XVIII w. Ratusz z XVI w. 2 stare kamienne mosty
łączące starą i nową część miasta. W XVI w. zamek zmodernizowano przystosowując go do powszechnie już używanej broni palnej, podwyższono mury i zwiększono liczbę baszt. W XVII w. od strony
zachodniej zbudowano nowe fortyfikacje (Nowy Zamek).

*projekt realizowany na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie od 2000 r.
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WERNISAŻ VAN GOGH
29 czerwca odbył się wernisaż prac uczestników trzech międzynarodowych
plenerów malarskich zorganizowanych w latach 2008-2010 w Kazimierzu
Dolnym, Traku Vokes (Wilnie) na Litwie oraz Balatonkenese na Węgrzech.
Wernisaż był okazją nie tylko do poznania twórczości malarskiej uczestników
projektu – artystów amatorów, ale również ostatnim naszym – w ramach
projektu VAN GOGH – spotkaniem z litewskimi i węgierskimi partnerami. Organizatorem tej imprezy był koordynator projektu VAN GOGH – Ośrodek
Kultury Ochoty oraz Magazyn Sztuk, filia OKO. Wernisaż powstał we współpracy z Galerią Zadra. Gospodarzami wernisażu były Joanna Sułek-Malinowska i Katarzyna Skowron.
W Galerii Zadra obejrzeliśmy ok. 80 obrazów autorów polskich, litewskich
oraz węgierskich. Część artystów można było tam spotkać. Przybyli oni
licznie wraz z rodzinami i przyjaciółmi. Ogrom tego przedsięwzięcia kulturalnego podkreśliła obecność dyrektorów wszystkich ośrodków, koordynatorów i instruktorów zaangażowanych w projekt. Byli to: Bożena Majewska
– Dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty, Csaba Toth – Dyrektor TEMI Fővárosi
Művelődési Háza (Stołecznego Domu Kultury w Budapeszcie) oraz Loreta Marcinkevičienė – Dyrektor Trakų Vokės bendruomenės kultūros centras (Centrum Kultury w Traku Vokes), Eniko Zanki-Toth, Eva Kovacs, Loreta
Marcinkevičienė, Urszula Kwiatek-Kwiatkowska, Katarzyna Skowron, Danuta
Jampolska, Agnieszka Biardzka, Joanna Sułek-Malinowska, Marcin Malitka,
Jacek Malinowski, Zoltan Vago, Vida Juskaite, Vaida Kunigelyte Sidaraviciene, Ojaras Masidlauskas.
Podczas wernisażu wystąpili również uczniowie Studia Wokalnego
im. J. Wasowskiego, działającego przy Ośrodku Kultury Ochoty.

Bożena Majewska, Dyrektor OKO
z prowadzącą spotkanie Joanną Malinowską

Csaba Toth i Loreta Marcinkevičienė

Katarzyna Skowron
PS Dziekujemy Izie Puk, kierownikowi Studia Wokalnego, za współpracę przy
organizacji wernisażu. Dziękujemy również p. Jolancie Drzyzdze za pomoc
przy organizacji wernisażu.

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ta publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Uczniowie Studia Wokalnego
im. J. Wasowskiego

Instruktorzy i koordynatorzy związani z projektem VAN GOGH
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Radomska 13”

”

KOMIKS
Centrum Artystyczne „Radomska 13” zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty komiksowe. Pierwsze spotkanie odbędzie
13 września o godz. 15.00. Poprowadzi je
Paweł Płóciennik. Zapraszamy.
13 września 2010 (poniedziałek)
godz. 15.00
Warsztaty komisowe
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
koszt: 20 zł

TAŃCZ Z MAMĄ I TATĄ

nowe zajęcia dla dzieci 3-6 lat wraz z rodzicami

Mili Rodzice, zaproście swoje dzieci do
wspólnej zabawy i tańca. Wasze dzieci
od najwcześniejszych miesięcy życia kochają muzykę, z entuzjazmem poddają
się różnym rytmom i ruchem improwizują usłyszaną melodię, piosenkę. Bądźcie
z nimi w tym twórczym i radosnym poszukiwaniu ekspresji, autoprezentacji
i potrzeby wyrażania siebie poprzez ciało.
W programie: improwizacje taneczne do
muzyki klasycznej, etnicznej i popularnej,
proste układy taneczne (wspólnie tworzone) oraz zabawy taneczne w kręgu
z różnych stron świata. Zajęcia prowadzi
Joanna Zwoleńska, pedagog i instruktor
tańca, improwizacji ruchu i symboliki ciała. Pierwsze zajęcia: 27 września o godz.
12.00 i 16.00.
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
tel. 22 823 37 56

COLOR DANCE I i COLOR DANCE II
Centrum Artystyczne „Radomska 13” ogłasza nabór do dwóch zespołów taneczno-teatralnych Color Dance I i Color Dance II, w których powstaną choreografie nawiązujące do najnowszych technik tańca, muzyki, a także spektakli
teatralnych i znanych musicali.
Kierownik zespołu i choreograf: Anna Wujkowska-Morka – tancerka, choreograf,
pedagog tańca, manager. Studiowała w Nowym Jorku w Martha Graham
School for Contemporary Dance. Ukończyła Szkołę Baletową w Warszawie, Akademię Muzyczną z tytułem mgr. sztuki-pedagogika baletu, a także studia managerskie na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracuje z wieloma stołecznymi
teatrami, agencjami eventowymi i koncertowymi oraz telewizją. Występowała
na wszystkich najważniejszych polskich scenach teatralnych i estradowych.
21 września 2010 (wtorek), godz. 19.00
Casting: dzieci i młodzież w wieku 7-12 lat oraz 13-19 lat
Europejska Akademia Tańca, ul. Radomska 13/21
wstęp wolny

„OPOWIEM CI O SOBIE…”
to tytuł koncertu Natalii Barabanszczykowej z Mołdawii
odbywającego się w ramach III Festiwalu Poezji Słowiańskiej. Natalia Barabanszczykowa – poetka, znakomita wokalistka, kompozytorka, absolwentka szkoły
muzycznej i konserwatorium, dyrygent chóru w Akademickim Teatrze Opery i Baletu w Kiszyniowie, dyryguje też
dwoma chórami dziecięcymi w szkole muzycznej oraz
mieszanym chórem społeczności niemieckiej Hoffnung.
Laureatka konkursów w Turcji, Grecji, Rumunii, Lwowie,
Moskwie, Białorusi, Italii i w Polsce – na II Festiwalu Pieśni
Słowiańskich 2009. Śpiewa romanse rosyjskie, pieśni ukraińskie, bułgarskie, pieśni
sakralne i ludowe oraz poezję z podkładem muzycznym własnym, ewentualnie
może sobie akompaniować na fortepianie lub pianinie. Serdecznie zapraszamy
na duchową podróż z Natalią.
7 września 2010 (wtorek), godz. 18.00
„Opowiem ci o sobie…” – koncert Natalii Barabanszczykowej
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, wejście C
wstęp wolny

RUCH SOMATYCZNY

KOPCIUSZEK NA RADOMSKIEJ
Serdecznie zapraszamy 12 września
o godz. 13.00 dzieci i rodziców na widowisko baletowe „Kopciuszek” w reżyserii
Anny Wujkowskiej-Morki, rozpoczynające
sezon kulturalny w Centrum Artystycznym
„Radomska 13”. Po spektaklu zapraszamy na rozmowy z instruktorami zajęć na
Radomskiej, zapisy oraz do zapoznania się z placówką. Więcej informacji:
www. radomska13.art.pl.
„Kopciuszek” to baśniowa opowieść taneczno-aktorska, inspirowana baletem
„Kopciuszek” z muzyką S. Prokofiewa.
Po zakończeniu widowiska przewidziane
jest spotkanie z tancerzami, podczas którego każdy chętny będzie mógł z bliska
zobaczyć kostium, baletki, pointy, zapytać o to, co go najbardziej interesuje, zrobić pamiątkową fotografię lub też poprosić artystę o autograf.
12 września 2010 (niedziela), godz. 13.00
„Kopciuszek” – widowisko baletowe
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
wstęp wolny
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Do rodziców, wychowawców, opiekunów.
Jeśli chcesz, żeby Twoje dziecko prawidłowo rozwijało się, zaproś je na zajęcia
w czasie których aktywizując swoje zmysły w zabawie mimowolnie: rozwija mapę
ciała, ogólną koordynację ruchową, percepcję słuchową, wzrokową i dotykową; doskonali integrację oko-ucho-ręka; uczy współpracy w grupie, koncentracji na działaniu i organizacji czasu; wzmacnia poczucie własnej wartości.
W czasie zajęć wykorzystane zostaną elementy programów wspierających naturalny rozwój dziecka: Body-Mind Centering, kinezjologii, ruchu rozwijającego i integracji sensoryczno-motorycznej. Zajęcia prowadzi Joanna Zwoleńska.
Zapraszamy do Centrum Artystycznego „Radomska 13” ul. Radomska 13/21,
tel. 22 823 37 56. Pierwsze zajęcia: 27 września o godz. 10.30.

PRACOWNIA TKANINY ARTYSTYCZNEJ NA RADOMSKIEJ
Zapraszamy wszystkich chętnych 21 września 2010 o godz. 17.00 na I spotkanie
poświęcone tkaninie. Podczas zajęć zapewniamy: podstawowe wiadomości plastyczne potrzebne do wyrażania twórczej ekspresji, indywidualne podejście do
każdego uczestnika, optymalne dostosowanie techniki do każdego projektu.
Program obejmuje:
BATIK (wrzesień, październik, listopad, grudzień)
HAFT (styczeń, luty, marzec)
MALARSTWO NA JEDWABIU (kwiecień, maj, czerwiec)
zapisy: Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21, tel. 22 823 37 56
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DK Rakowiec”
”
Sztuka życia – wokół kobiety,
czyli autorskie zajęcia Anny Kędziory
SZTUKA ŻYCIA – WOKÓŁ KOBIETY

sztuka świadomego oddechu, głosu i kultura słowa
Obok niezwykle istotnego CO mówimy równie kluczowe jest W JAKI SPOSÓB
mówimy, gdyż – podążając za myślą Jana Miodka – „Im sprawniejszy język –
tym kontakt z otoczeniem skuteczniejszy i łatwiejszy”. Zapraszamy na zajęcia
w formie warsztatów, dzięki którym:
– zadziwisz otoczenie pewnością siebie oraz jasnością prezentowanych myśli,
– wspomożesz swoje zdrowie uświadamiając sobie jak świadomie
i prawidłowo posługiwać się oddechem,
– zbudujesz wiarygodność wobec otoczenia mówiąc pewnym głosem
i z wyraźną artykulacją,
– nauczysz się koncentracji i relaksacji.
Cykl spotkań:
I poziom – wrzesień-styczeń
II poziom – luty-czerwiec

MALUCHY Z WYOBRAŹNIĄ

Zajęcia dla najmłodszych (3-4 lata) wprowadzą Państwa pociechy w magiczny
świat teatru, bajek, muzyki, plastyki, ruchu
i animacji przedmiotów. Maluchy będą mogły odegrać swoją pierwszą rolę powstałą
metodą improwizacji (uznawaną za najlepszą formę edukacji) rozwijać wyobraźnię
animując przedmioty i lalki, uczestniczyć
w małej orkiestrze, zabawach ruchowych
i plastycznych ukierunkowanych na ogólny
rozwój dziecka oraz przenieść się w świat
bajkoterapii. Te i wiele innych ciekawych
zadań czeka na Wasze pociechy!

poniedziałki, godz.15.15-16.00
początek zajęć: 13 września 2010
odpłatność: 100 zł za miesiąc

EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ

2 spotkania w miesiącu:
pierwszy i trzeci poniedziałek w godz. 19.15-20.30
koszt miesięczny: 120 zł
Zajęcie inauguracyjne 20 września w promocyjnej cenie 30 zł!

SZTUKA ŻYCIA – WOKÓŁ KOBIETY
sztuka świadomości ciała i komunikacji z otoczeniem poprzez ruch i taniec
Sztuka świadomości ciała i komunikacji z otoczeniem poprzez ruch i taniec
autorski program oparty na metodzie dramy (zaangażowanie ciała metodą
improwizacji), aktorskich ćwiczeniach dotyczących świadomości ciała, kontakt improwizacji oraz elementach choreoterapii. Warsztaty pomogą:
– wydobyć Twoją pewność siebie,
– zaakceptować siebie i swoje ciało,
– zauważyć nagromadzone emocje lub ich brak,
– pogłębić świadomość swojego ciała,
– nauczyć się dialogu z drugim człowiekiem,
– nabyć umiejętności bycia i funkcjonowania w zespole,
– nie bać się podejmowania ryzyka,
– budować zaufanie.
Cykl spotkań:
I poziom – wrzesień-styczeń
II poziom – luty-czerwiec

Zajęcia nastawione na ogólny rozwój dzieci, rozwijanie kreatywności, wrażliwości,
umiejętności społecznych poprzez sztukę.
Na zajęciach wykorzystamy różne formy
aktywności teatralnej i aktorskiej, takie jak:
świat słowa – poprawna emisja i artykulacja; drama i zabawy dramowe, czyli edukacyjna metoda improwizacji wykorzystująca naturalną umiejętność wchodzenia
w różne role oraz uczące zespołowości
i kreatywności; krótkie formy taneczno-ruchowe pomagające w pozbywaniu się
nieśmiałości, budujące bezpieczeństwo
w grupie i w kontakcie z drugim dzieckiem;
praktyczne zajęcia teatralne wraz z animacją przedmiotów; nauka savoir-vivre’u
w praktyce, czyli dobre maniery i wychowanie na co dzień.
grupa: 5-7 lat
– zajęcia: środy, godz.15.15-16.00
grupa: 7-9 lat
– zajęcia: środy, godz.16.15-17.00
początek zajęć: 15 września 2010
odpłatność: 100 zł za miesiąc

2 spotkania w miesiącu:
drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godz. 19.15-20.30
koszt miesięczny: 120 zł
Zajęcie inauguracyjne 27 września w promocyjnej cenie 30 zł!

Uczestnicy warsztatów „Wokół kobiety” powinni przynieść ze sobą wygodne ubranie do treningu
oraz ręcznik lub karimatę. Zainteresowanych warsztatami prosimy o przesłanie zgłoszeń e-mailem na
adres: rakowiec@oko.com.pl. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy.
Anna Kędziora – aktorka, instruktor teatralny, b. tancerka oraz absolwentka SGH. Ukończyła także
dwuletni warsztat dramy prowadzony przez Halinę Machulską. Sztukę i teatr w pracy z dziećmi
wykorzystuje jako metodę ukierunkowaną na rozwój dziecka i jego umiejętności. Jej zawodowe
zainteresowania skierowane są również na dorosłych, na terapię przez sztukę, świadomość ciała
i kulturę słowa, człowieka i jego rozwój.

GONG ZAPRASZA
W poniedziałek 13 września 2010 r. od 16.00 do 19.00 w sali 28 (drugie piętro)
Domu Kultury „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, odbędzie się nabór do zespołu dziecięcego GONG. Przyjęte zostaną dzieci w wieku od 5,5 do 10 lat (starszaki
z przedszkoli i młodsze klasy szkół podstawowych) z dobrym słuchem, głosem
i poczuciem rytmu. Na przesłuchania należy przygotować dowolną piosenkę
w języku polskim. Dodatkowe informacje na stronie www.gong.art.pl lub pod
tel. 601 275 072.
13 września 2010 (poniedziałek), godz. 16.00-19.00
Nabór do zespołu dziecięcego GONG
Dom Kultury „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, sala 28
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Szkiełko i oko
Drodzy Czytelnicy! Witamy po wakacjach. Audycja literacka „Szkiełko i Oko” powraca. Mamy przyjemność ponownego spotkania z Państwem
i prezentowania na łamach „Ochotnika” kolejnych utworów. Tym razem kontynuacja numeru wakacyjnego. Prezentowaliśmy w nim utwory laureatów konkursu „OKO 2010”. Dziś zachęcamy do przeczytania wyróżnionych w konkursie pozycji.

OKO
2010

biernik
byłam twoim szczęśliwym przypadkiem
w przedziale drugiej klasy; obnażanie
siebie z ominięciem uprzejmości.
choć znajomość nie zeszła poniżej
pasa, była bardzo głęboka,
nie zmierzyły jej nawet zerwane
liście akacji.

Ignacy Krasicki

dzisiaj w wołaczu nie potrafimy
do siebie dotrzeć, na wyciągniecie
ręki – za daleko. pamiętasz?
kogo, co sobie daliśmy na
brudnych, zielonych siedzeniach?
znów jestem w myśli. nie znasz mojego
okna, rzucasz kamykami w pociągi.

Kiedy przeczytałem te słowa, gdzieś w polskim czasopiśmie, pomyślałem, że warto
właśnie nimi rozpocząć historię, z jaką wracałem.

JOANNA MAŁGORZATA PRZYBYLSKA
– wyróżnienie

W cieniu Uralu.
Historia Miszy (fragment)
„Tego imię za życia wypisane jest w niebie, komu chlebem powszednim jest ofiara z siebie”

Przewrotność charakteru, kazała mi zapytać: A co z tym, dla którego ktoś jest ofiarą?
Odpowiedź znalazłem w górach Ural, gdzie na granicy Europy i Azji, znajduje się
męskie więzienie dla nieletnich Rosjan. Po popełnieniu wykroczeń, za które normalnie grozi dożywocie, trafiają właśnie tam, aby odsiedzieć po kilka lat. Zdarza się, że
dostają listy. Zwykle od rodziny, rzadziej od przyjaciół. Zresztą i tak wiedzą, że wielu
z nich już nie żyje. Wyroki ulicy są znacznie bardziej surowe, niż te wydawane przez
sąd – zwłaszcza nieletnim.
Sasza trafił tutaj mając trzynaście lat. Śpiewa w chórze, ma niebieskie oczy
i krótkie włosy z zostawioną grzywką, zakrywającą czoło.

HISTORIA SASZY
„Było lato. Pamiętam dobrze, bo mocno świeciło słońce, a ludzie wypasali krowy.
Razem z kilkoma starszymi kolegami ukradliśmy części od motoru jednego staruszka,
a Wania upuścił jeszcze ropy z cysterny, która skupuje od ludzi mleko. Wszystko sprzedaliśmy w kilka dni. Potem przyjechała, na wieś, policja i mówią, że nas szukają, bo
pokradliśmy części od motoru. Okazało się, że to Miszę przyłapali, jak sprzedawał
tłumiki, a on wszystko im wygadał – z kim był i w ogóle. Policjanci sprawili nam niezły łomot. Każdy z nas był cały w siniakach. Na szczęście nie wzięli pieniędzy. Żeby
odreagować wszystko, kupiliśmy za nie piwo i papierosy. Poszliśmy pod stary barak.
Tam zawsze piliśmy. Potem, przyszedł Misza i też z nami pił. W końcu została nas tylko
trójka, bo reszta się rozeszła do domów, żeby pomóc nagnać krowy i oprzątnąć.
Rodziny: Wani i moja, nie miały żadnego inwentarza, a Misza był zbyt pijany, więc zostaliśmy... Nagle, Wania spojrzał na mnie znacząco. Chciał się zemścić za tę policję.
Rzucił się, więc na Miszę i zaczął okładać po pysku. Kiedy ten osłabł, osunął się na
ziemię. Mówił, że to nie on nas wydał, że się pomyliliśmy. Wania nie wytrzymał i zaczął go kopać z całej siły, w brzuch. Mnie też rozzłościł, bo kłamał. No, to za Wanią,
kopałem. Twarz i ubranie miał całe we krwi. Bardzo mocno mu ciekła z nosa. Powiedziałem, że już dosyć. Mógł się przecież wykrwawić. Wzięliśmy go – ja za nogi, Wania
za ręce – i zanieśliśmy do domu, żeby matka się nim zajęła. Jednak jej nie było. Pasła
jeszcze krowy…”
MIKOŁAJ SOBCZAK – III miejsce

gdzie jesteś
zastanawiam się, gdzie jesteś
ukryta w domach, blokach,
spacerująca po ulicach
i być może o kilka kroków
za mną lub obok mnie,
chowasz się gdzieś
przede mną bezwiednie,
mieszkasz nieświadomie
w tym samym mieście,
być może na tej samej ulicy
mijamy się w sklepie
i nie możemy się spotkać,
potem patrzymy w okna,
wyglądamy na ulicę,
i identycznie tęsknimy
na wyciągnięcie ręki,
na odległość dotyku jesteś,
i pojaw się wreszcie,
ponieważ z tygodnia na tydzień,
ubywa mnie coraz bardziej
patrzę przez okno,
dziś będzie deszczowa noc,
obudzę się w jej środku
i nie zasnę do świtu
MICHAŁ DĄBROWSKI
– wyróżnienie

Redakcja: Michał Dąbrowski, Agnieszka Goszczycka, Karolina Onufrowicz Kontakt z redakcją: e-mail: szkielkoioko1@tlen.pl
Naszych audycji można posłuchać na stronie Grupy Poetyckiej WARS, www.gp.wars.pl oraz na YouTube.
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Czas po lekcjach,
czyli zajęcia dodatkowe
rozmawiają: Beata Chrzanowska-Pietraszuk i Anna Salwa-Kazimierska,
psycholożki z poradni „Uniwersytet dla Rodziców”
Beata Chrzanowska-Pietraszuk: Początek września to wzmożony czas myślenia
o tym, jak w nowym roku szkolnym poradzi
sobie moja pociecha, jak ja będę mogła jej pomóc, czy pojawią się jakieś kłopoty (zwłaszcza jeśli w zeszłym roku takowe były), jak
zorganizować dziecku czas po lekcjach...
Anna Salwa-Kazimierska: I tu pojawiają się zajęcia dodatkowe. Rodzice zastanawiają się nad tym, co wybrać i co jest
ważniejsze: czy basen, angielski, tenis,
ceramika, kółko teatralne, chór, pracownia
malarska czy fotograficzna, karate czy tekwondo, a może informatyka? Oferta zajęć
dodatkowych jest bogata, a nawet bardzo
bogata. Trudno się zdecydować.
Nie należy jednak tracić głowy i rzucać
się na wszystko w nadziei, że jakoś się to
uda poskładać zarówno organizacyjnie, jak
i finansowo, ponieważ potem dziecko biega
z wywieszonym językiem z jednych zajęć
na drugie, niekiedy tracąc całą przyjemność
z uczestnictwa w takiej formie aktywności.
Zajęcia dodatkowe rozwijają, pozwalają dziecku znaleźć przyjaciół mających
podobne zainteresowania. Nie ma chyba
niczego złego w tym, że rodzice chcą, aby
ich dziecko się rozwijało i w dodatku spędzało przyjemnie czas.
Oczywiście, że nie ma niczego złego ale,
trzeba bardzo uważać, aby nie „przedobrzyć”. Przy wyborze zajęć dodatkowych
warto kierować się zdrowym rozsądkiem.
Dotyczy to zarówno rodzaju, jak i ilości zajęć dodatkowych. Trzeba wziąć pod uwagę nie tylko swoje preferencje, ale również
(a może przede wszystkim) to, czego pragnie
dziecko i oczywiście możliwości „czasowo-organizacyjne” zarówno dziecka, jak i rodziny. Zwłaszcza jeśli chodzi o młodsze dzieci,
które trzeba na takie zajęcia zaprowadzić.
Dobrze by było, aby większość zajęć
dodatkowych jakie chcemy zapewnić naszemu dziecku odbywała się na terenie
szkoły, albo chociaż w pobliskim klubie
osiedlowym czy domu kultury. Odpada
wtedy problem dowożenia młodego człowieka, a starsze dzieci mogą chodzić już
na zajęcia same.
Niestety nie zawsze jest to możliwe i niektóre zajęcia, na które chcemy wysłać nasze
dziecko odbywają się dalej od domu.
Wtedy trzeba to wkalkulować w rodzinny budżet czasu. Nie powinna zdarzyć się

taka sytuacja: dziecko przestaje chodzić
na zajęcia, które mu się podobają dlatego, że rodzic przeliczył się z czasem
i niestety nie daje rady zaprowadzić go na
rytmikę czy szachy. Zwłaszcza jeśli dziecko uczestniczy w grupowych zajęciach
o charakterze terapeutycznym np. logopedycznych, reedukacyjnych, zajęciach dla
dzieci nieśmiałych, nadpobudliwych lub
edukacyjnych (np. nauka języków). Każda nieobecność uniemożliwia nabywanie
nowych, potrzebnych mu umiejętności.
Trzeba przewidzieć takie sytuacje i zawczasu porozumieć się z babcią, kuzynką
czy nawet sąsiadką, która będzie nam mogła pomóc i będzie odprowadzała dziecko
na zajęcia.
A co z wyborem zajęć, przecież siedmio
czy ośmiolatek nie wie jeszcze, co mu się
w życiu może przydać. A rodzic wie, iż
w przyszłości przyda się znajomość języków obcych, umiejętność samoobrony czy
jazdy konnej lub gry w tenisa.
Tak to prawda, ale... o ile siedmiolatkom warto podsuwać różne propozycje,
o tyle dziesięciolatki często wiedzą, co im
się podoba i w jakich zajęciach chciałyby brać udział. Pamiętajmy jednak, żeby
wybierając zajęcia dodatkowe nie wpaść
w pułapkę spełniania swoich dziecięcych
marzeń. Jak z tą osławioną już kolejką,
którą tatusiowie kupują dla dwulatków,
potem bawią się nią sami i nie pozwalają synkom jej nawet dotykać, a na koniec
mają jeszcze pretensję do dzieci, że nie doceniają ich podarunku.
Jeśli mama chciała być baletnicą, albo
ciągnęło ją do malarstwa czy łyżwiarstwa,
może zupełnie nieświadomie popychać
swoje dziecko w takim kierunku, uważając, że to będzie najlepsze dla jej dziecka.
A tymczasem dziecko wolałoby jazdę konną czy budowanie modeli okrętów podwodnych. Zajęcia dodatkowe mają być dla
dziecka, a nie dla mamy czy taty. Rodzice
mogą znaleźć zajęcia dla siebie.
A co wtedy, gdy dziecko co chwila zmienia zainteresowania. Jednego dnia chce
chodzić na karate, a następnego woli piłkę
nożną, bo koledzy tam chodzą. Czy wtedy
ulegać zachciankom młodego człowieka
i zmieniać mu zajęcia jak rękawiczki?
Niekoniecznie. Faktycznie jednym
z częściej pojawiających się motywów
wyboru danych zajęć jest towarzystwo
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innych – powiedziałabym raczej konkretnych – kolegów. O ile przy wyborze zajęć
warto kierować się raczej preferencjami
i zdolnościami młodego człowieka niż własnymi marzeniami, o tyle, jeśli już zajęcia
zostały wspólnie wybrane i – co równie
ważne – opłacone, to warto, aby dziecko
w nich uczestniczyło chociażby przez jeden
semestr. To normalne, że po pierwszym
zachwycie przychodzi lekkie znudzenie
i zniechęcenie. Warto umówić się z dzieckiem, że zmiana zajęć może nastąpić dopiero po całym semestrze. Często zdarza się, że
po przejściowych kłopotach z motywacją,
dzieci zaczynają chętnie uczestniczyć w zajęciach i nie chcą słyszeć o rezygnacji.
A co wtedy, gdy dziecko zdecydowanie
odmawia dalszego uczestnictwa w jakiejś
formie zajęć? Przed wyjściem z domu płacze albo wynajduje sobie mnóstwo nie cierpiących zwłoki czynności?
Wtedy należy poważnie porozmawiać
z dzieckiem, wysłuchać jego zdania i zarzutów, jakie stawia ono prowadzącemu,
kolegom, organizacji zajęć, a następnie
porozmawiać z instruktorem o tym, co się
dzieje z dzieckiem na zajęciach i powziąć
odpowiednie działania.
Niekiedy powodem odmowy chodzenia na zajęcia może być zwyczajne przemęczenie.
Tak, to prawda. Wiele dzieci, które
mają dużo zajęć dodatkowych jest po prostu przemęczona. Pamiętajmy, że dzieci
chodzą do szkoły, gdzie pracują podobnie jak my, dorośli. Kodeks pracy mówi
o 42 godzinach pracy tygodniowo dla osoby
dorosłej. Znam dzieci, które pracują zdecydowanie więcej. Dziecko oprócz zajęć rozwijających jego talenty czy wyrównujących
braki potrzebuje czasu na odrabianie lekcji
zadanych w szkole, kontakty z rówieśnikami, na swobodną zabawę czy zwyczajne
„nic nie robienie”, czyli odpoczynek.
Jakie zatem zajęcia wybrać i czym się kierować?
Zdrowy rozsądek to najlepszy doradca. Jeśli zajęcia dodatkowe, to nie tylko te
konieczne, ale również te, które sprawiają przyjemność dziecku. Warto pamiętać
o odpoczynku, np. jedno popołudnie
w tygodniu wolne od zajęć dodatkowych
(te popołudnia są najbardziej cenione
przez dzieci) oraz, żeby dziecko miało czas
na swobodne kontakty z rówieśnikami.
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WSPOMNIENIE STAREJ WARSZAWY (III) – PIOSENKI O MOJEJ WARSZAWIE
Ośrodek Kultury Ochoty w cyklu „Wspomnienie starej Warszawy” już po raz
trzeci organizuje imprezę przybliżającą klimat dawnej Warszawy. W tym roku
pokażemy widzom oblicze stolicy z lat 50. i 60. XX w. Gospodarzem imprezy
będzie znany aktor Jacek Borkowski. Na estradzie ustawionej na placu Narutowicza będzie można obejrzeć m.in.: pokaz multimedialny, na który złożą się
fragmenty kronik filmowych, filmów dokumentalnych i fabularnych o tematyce warszawskiej; program słowno-muzyczny „Nad Wisłą wstaje warszawski
dzień” w reżyserii Ryszarda Jakubisiaka, przygotowany przez Teatr „Parabuch”;
„Z STS-em po latach” – spotkanie poprowadzi wybitny autor tekstów, satyryk,
aktor, reżyser Stanisław Tym, który powspomina czasy STS-u z Hanną Rek, Izabellą Olejnik, Henrykiem Malechą oraz kabaretem CIACH; „Piosenki o mojej Warszawie” – recital Jacka Borkowskiego, któremu towarzyszyć będzie 10-osobowy
zespół muzyczny pod kier. Tomasza Bielskiego.
Wśród innych atrakcji polecamy: happening „Zbudujemy nowy dom” w wykonaniu Grupy Teatralno-Historycznej „Warszawiaki”. Widzowie będą mieli okazję
obejrzeć kilka scenek rodzajowych, m.in. dotyczących odbudowy stolicy czy
propagandy PRL-u; warsztaty plastyczne „Pocztówka z Warszawy” prowadzone
przez artystów z Magazynu Sztuk (filii Ośrodka Kultury Ochoty). Magazyn Sztuk
proponuje trzy konstrukcje związane z Warszawą (Pałac Kultury, Zamek Królewski
i Syrenkę). Instalacje wykonane będą z kartonów o wysokości przekraczającej
2 m. Całość będzie przygotowana do pomalowania przez dzieci; stoiska wystawiennicze przygotowane przez warszawskich rzemieślników.
Podobnie jak w latach ubiegłych zapraszamy na bezpłatne przejażdżki zabytkowym tramwajem (na trasie pl. Narutowicza – pl. Starynkiewicza), który dowiezie
na miejsce wszystkich chętnych.
patronat honorowy: Prezydent m.st. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
patronat medialny: TVP Warszawa, Radio Plus, Życiewarszawy.pl, Gazeta Ochoty, Ursusa, Włoch, wolnasobota.pl
organizatorzy: Ośrodek Kultury Ochoty, Agencja Artystyczna 4 ETNO
4 września 2010 (sobota), godz. 16.00
„Piosenki o mojej Warszawie”
plac Narutowicza
wstęp wolny

PRZEDSTAWIAMY... KONIECZNIE POZNAJCIE
Tadeusz Łuczejko – artysta o dwóch duszach: plastyka i muzyka, urodzony w roku 1957 w Gorlicach, człowiek pogranicza i wielu
kultur Beskidu Niskiego. Różnorodność, klimat i uroki tej ciągle jeszcze do końca nie odkrytej magicznej krainy odnajdziecie w jego
pracach plastycznych i muzycznych. Zapraszamy na wernisaż i wystawę najnowszych prac artysty oraz na koncert muzyki ambientowej w jego wykonaniu. „Memories” – tytuł koncertu zaczerpnięty został z ostatniej płyty artysty.
Określenie ambient wywodzi się przypuszczalnie od hasła musique d’ameublement, którego autorem jest Erik Satie (1866-1925), rówieśnik impresjonistów. Jego ideałem była muzyka
mogąca służyć za tło do życia codziennego, czyli taka, która mogłaby wpływać na nastrój
człowieka, ale nie absorbować go na tyle, aby odrywać od innych zajęć.
Drugim źródłem ambientu jest muzyka konkretna, w szczególności dokonania Johna Cage’a
(1912-1992), znanego z bardzo niekonwencjonalnych metod uzyskiwania dźwięku. Cage łączył dźwięk z obrazem i podobnie jak inni awangardziści nie stosował tradycyjnej harmonii.
Jak pojmuje muzykę ambient Tadeusz Łuczejko możecie Państwo przekonać się 29 września
o godz. 19.00 w DK „Rakowiec”. Wystawiane także tego dnia prace artysty w Galerii w Przedsionku będą dopełnieniem tego interesująco zapowiadającego się wieczoru.
Grażyna Zaczek
29 września 2010 (środa), godz.19.00
Tadeusz Łuczejko – „Memories
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
wstęp wolny
Tadeusz Łuczejko
– plastyk; po ukończeniu szkoły podstawowej, podjął naukę w Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. W 1976 otrzymał w Ministerstwie Kultury i Sztuki uprawnienia
do wykonywania zawodu artysty plastyka o specjalności: grafika użytkowa. Zajmuje się projektowaniem plakatów, okładek książek, płyt. Maluje obrazy i projektuje
formy przemysłowe (meble, zegary, itp.) Zrealizował kilkanaście wystaw, indywidualnych m.in. w: Żywcu, Nowym Sączu, Tarnowie, Katowicach, Warszawie, a także
w Danii i na Słowacji. Laureat licznych nagród i wyróżnień.
– twórca muzyki ambientowej, realizator dźwięku; pod koniec lat 70. wraz z Mirosławem Czyżykiewiczem i kilkoma innymi przyjaciółmi zakłożył Pracownię Trójwymiarowych Marzeń – grupę grającą muzykę z pogranicza elektroniki. W roku 1996 w duecie z Piotrem Woltyńskim jako Aquavoice zadebiutował na festiwalu
El-Izerie w Świerardowie Zdroju, gdzie grał obok takich sław jak Władysław Komendarek, T. Stańko i M. Mołoniewski. W tym samym roku zagrali koncert wraz z wystawą plakatów w Danii, niedługo po tym wydarzeniu ma miejsce kolejny koncert tym razem na Słowacji. Tadeusz Łuczejko ma na swoim koncie 7 płyt. W sierpniu
2010 wystąpił z samodzielnym koncertem na Music Wave – Szczecin Live 2010. Artysta został wpisany do międzynarodowej encyklopedii „Who is Who”.

