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i podają sobie
z dłoni do dłoni
dziergane dzierzby
wyliniałe wiewiórki
jaszczurki
pamiętasz jak gra Kulka
te nuty podwójne
te staccata

pachną dojrzałym ciałem
owocami
sprzed sześćdziesięciu lat*
Pisane w Wenecji, Sienie, San Gimignano,
Rzymie i Palermo.

fot. archiwum OKej

ziemia i woda
pachną tamtą nocą

To, co ze skrzypiec potrafi wydobyć
Konstanty Kulka, bo o nim mowa
w wierszu, urzekło niegdyś Jarosława Iwaszkiewicza. Nie jest więc wykluczone,
że duch poety pojawi się w naszym Ośrodku Kultury 17 maja tego roku. Przybędzie na godzinę 18.00, by wysłuchać Koncertu skrzypcowego D-dur J. S. Bacha,
Poloneza D-dur Karola Lipińskiego oraz Koncertu A. Vivaldiego na lutnię i teorbę
w wykonaniu Konstantego Antoniego Kulki oraz Kwartetu Prima Vista i Antona
Biruli (teorba i lutnia).
Państwa również serdecznie zapraszamy.
Konstanty Andrzej Kulka jest zaliczany do grona najwybitniejszych skrzypków swojego
pokolenia. Urodził się w Gdańsku, tam rozpoczął naukę u Stefana Hermana. Kontynuował
ją u tego samego pedagoga w Państwowym Liceum Muzycznym i Państwowej Wyższej
Szkole Muzycznej w Gdańsku (dyplom z wyróżnieniem w 1971 r.). W wieku siedemnastu lat otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Niccolo
Paganiniego w Genui (i tu jeszcze raz można przeczytać sobie wiersz Iwaszkiewicza, by
wyobrazić sobie mistrzowski koncert i ciepło włoskiego popołudnia). Konstanty Kulka
w 1964 r. zdobył I nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Radiowym ARD w Monachium i od tego momentu rozpoczęła się jego światowa kariera. Koncertował na obu półkulach: we wszystkich krajach Europy, w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej,
Japonii i Australii. Jako solista był gościem wielu renomowanych orkiestr (m.in. Berliner
Philharmoniker, Chicago Symphony Orchestra, London Symphony Orchestra, English
Chamber Orchestra, Leningradzkej Filharmonii), uczestniczył w prestiżowych festiwalach muzycznych. Artysta ma na koncie liczne nagrania dla Polskiego Radia i Telewizji
oraz dla Polskich Nagrań.
Kwartet Prima Vista (w składzie: Krzysztof Bzówka – skrzypce, Józef Kolinek – skrzypce,
Piotr Nowicki – altówka, Zbigniew Krzymiński – wiolonczela) jest znanym brwinowskiej
publiczności zespołem kameralnym, mającym na koncie 14 płyt kompaktowych dla wytwórni Dux, Winter & Winter i Polskiego Radia. Siedem krążków uzyskało nominację do
nagrody Fryderyk przyznawanej przez Akademię Fonograficzną, a trzy z nich zostały
nagrodzone statuetką Fryderyk (kameralna wersja koncertów Chopina z Piotrem Palecznym, Cztery pory roku Vivaldiego z Konstantym Andrzejem Kulką / Fryderyki ’99 oraz
kameralna wersja koncertów fortepianowych Bacha z Waldemarem Malickim i Tamarą
Granat / Fryderyki 2000). Kwartet często współpracuje z wybitnymi polskimi i zagranicznymi solistami. Koncertował w Filharmonii Narodowej, Studiu Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego, na Zamku Królewskim, w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich,
w Belwederze, warszawskiej Zachęcie i w salach wielu filharmonii w Polsce. A 17 maja –
po raz kolejny w Brwinowie.
[aq]
* Jarosław Iwaszkiewicz, Śpiewnik włoski, Czytelnik, Warszawa 1978

Jury konkursu plastycznego „Autoportret” z przyjemnością i zadowoleniem
pragnie podkreślić wysoki poziom artystyczny prac, różnorodność technik
i sposobów plastycznego wyrazu oraz widoczne zaangażowanie. Żałujemy,
że nie możemy – z braku miejsca w galerii – pokazać na wystawie wszystkich
przysłanych obrazów. Nie chcemy nikogo skrzywdzić niesłusznym podejrzeniem, dlatego jury podejmując decyzje nie dopuszczało możliwości, że niektóre
prace mogły być wykonane niesamodzielnie. Rozstrzygnięcie tej kwestii pozostawiamy sumieniom uczestników i ich opiekunów oraz nauczycieli.
Przewodnicząca Jury
Anna Sawicka
Jury przyznało we wszystkich
grupach wiekowych równorzędne nagrody oraz wyróżnienia.
NAGRODZENI ZOSTALI:
Karol Chlebiński Pruszków
Justyna Kędra
MOK Kamyk_ Pruszków
Aleksandra Płatek
OK _Brwinów/PP
Aleksandra Bieniek
SP nr 2_Brwinów
Jakub Łada OK_Brwinów/PP
Aleksander Misiak
SP nr 9_Pruszków
Lena Demianiuk
Gimnazjum_Michałowice
Zuzanna Grochowska
Gimnazjum_Michałowice

SOFFa'rt

rys. Paweł Rogiński

wysokie topole jak panny
przebierają rękami

Konkurs został zorganizowany przy okazji przypadającej w tym roku 150
rocznicy urodzin wybitnej polskiej artystki, Olgi Boznańskiej.
Na konkurs wpłynęły 183 prace dzieci i młodzieży ze szkół, ośrodków i centrów kultury z Brwinowa, Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Piastowa,
Pruszkowa i Owczarni.
Jury w składzie:
Małgorzata Lekszycka_artystka malarka
Anna Sawicka_artystka malarka
Małgorzata Serwatka-Kopacewicz_artystka malarka,
które obradowało w siedzibie Ośrodka Kultury w Brwinowie 9 kwietnia 2015
r., zakwalifikowało do udziału w wystawie pokonkursowej 32 prace oraz
wyłoniło laureatów konkursu, przyznając im nagrody i wyróżnienia. Prace oceniane były z uwzględnieniem podziału na trzy grupy wiekowe. [ak]

nagrodzona praca Zuzanny Grochowskiej

Podniebna fraza skrzypiec
spada jak kropla wody
staczając się marmuru

Regionalny Konkurs Plastyczny Autoportret

NAROŻNIK SATYRYCZNY

KONSTANTY ANDRZEJ KULKA w Brwinowie

SOFFa'rt
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WS PÓ LNA S PR AWA

W I E M W I DZ Ę R E AGUJ Ę

Edukacji globalnej odsłona kolejna. Tym razem opowieść o przemieszczaniu się w celu
zdobycia nowych doświadczeń i ucieszenia oka, czyli o podróżowaniu.
Odpowiedzialna turystyka to najstarsza i najprostsza forma podróżowania, a jednocześnie nowy trend polegający na świadomych wyborach dokąd, po co i jak jedziemy na
wypoczynek lub w pogoni za wakacyjną przygodą.
20 MAJA_18.00 Z czym to się je, jaki ma związek ze środowiskiem, dziedzictwem kulturowym, gospodarką i jak to się ma do turystyki leśnej, ekstremalnej i poznawczej
opowie Włodek Paprodziad Dembowski, znany artysta (Łąki Łan, Dziady Kazimierskie),
inicjator Warszawskiej Turystyki Ekstremalnej, miłośnik rzek, lasów, wąwozów.
21 MAJA_16.00 Zapraszamy na warsztaty tematyczne dla młodzieży gimnazjalnej. Poprowadzi je edukatorka globalna Anna Zajdel.
Zapisy dla grup pod numerem 22 729 34 15

SUKCESY SUKCESY SUKCESY

fot. Piotr Wiernikowski

O BJA Z D OW Y S PE K TAKL D L A NA J M ŁO DSZ YCH
Mamy nadzieję, że zarówno dzieci, jak i rodzice rozpoznają już symbol naszej oferty
teatralnej dla najmłodszych konsumentów kultury. Właściwie to my już to wiemy,
a dowodem tego są pełne sale podczas przedstawień. Natomiast obawy rosną z każdym miesiącem, czy nasz skromny ośrodek to zniesie… bo niewątpliwie tłumy ściągną
na FINTIKLUSZKI Wędrownego Teatru Lalek MAŁE MI.
FINTIKLUSZKI to zabawne, błyskotliwe, wzruszające, zapomniane przypowiastki, obyczaje, wspomnienia, wierszyki i przyśpiewki, zebrane w Wędrownym Kramie z Opowieściami. Wskrzeszają świat Wielkoludów, Domowych Skrzatów. Bogactwo uniwersalnej mądrości ludowej ukazane przy pomocy różnych form teatru lalek, tradycyjnych zabawek, instrumentów muzycznych, pieśni brawurowo zaaranżowanych przez Karolinę Cichą
– laureatkę Nowej Tradycji 2013 [zaczerpnięte z teatrmalemi.pl]

OT WAR TE OGRO DY

6 M A JA _18 . 0 0

Drodzy mieszkańcy! Pierwsze spotkanie brwinowskich Ogrodowiczów wykazało
wielką ich Otwartość na apel i zainteresowanie wzięciem udziału w Festiwalu. Kolejne spotkanie, na którym postaramy się sprecyzować najistotniejsze kwestie, odbędzie
się 6 maja o godzinie 18.00 w OKeju. Serdecznie zapraszamy

LISTY doElizy
Wstęp:
Drodzy czytelnicy, dziękuję za nadesłane listy, które w większości świadczą
o tym, że nie jest Wam obcy rozwój życia kulturalnego w naszej gminie. Życie
niesie swym nurtem zarówno świeże
listki brzozy zerwane wiosennym gradem, jak i suche kłody (nie wiadomo
skąd, bo przecież w górze nurtu stoją
tylko stodoły, a przy brzegu rosną co
najwyżej forsycje, więc skąd do diabła
ta kłoda?!). Nie na każdym listku można się skupić i nie każdą kłodę da się
usunąć na łamach naszego Qltywatora.
Dlatego skupię się na listach, które dotyczą szeroko pojętej kultury.
List I
Napisała do nas pani Celina, która liźnięta pierwszym promieniem wiosennego
słoneczka zapragnęła wziąć udział
w hucznych zabawach plenerowych.
Pani Celina przeanalizowała wnikliwie kwietniową ulotkę z repertuarem
OKeja, lecz nic, czego zapragnęła pod
wpływem impulsu, nie znalazła. Śpieszę
z wyjaśnieniem:
Droga Pani Celino,
jeszcze przymrozki nocami, jeszcze
deszcze niespokojne. Repertuar na
kwiecień z oczywistych przyczyn przewiduje uprawianie kultury w pomieszczeniach zamkniętych. Wprawdzie koncert zespołu Voo Voo ujawnił pewne
mankamenty sali kameralnej OKej, lecz

na większe ekscesy sceniczne musimy
jeszcze troszkę poczekać. Przepraszam,
taką mamy aurę. A poważnie: życie kulturalne w naszej gminie układa się od
kilku lat tak, że dzieją się różne rzeczy,
pojawiają się inicjatywy mieszkańców,
rocznice, pamiętnice, rok czyjegoś imienia, ale jest kilka elementów stałych i są
to między innymi imprezy plenerowe.
Dożynki, Dni Miasta, Ogrody. O i tu proponuję zatrzymać się na chwilę: Festiwal Otwarte Ogrody. Impreza cykliczna
o zasięgu, można by rzec, trójmiejskim.
Plenerowa, różnorodna, integrująca i inspirująca. Festiwal, który współtworzą
mieszkańcy. Poświęcają swój czas, często własne środki, pokazują to, co mają
najlepszego do zaoferowania sąsiadowi bliższemu i dalszemu. Otrzymują
przy tym wsparcie (nie tylko duchowe)
Ośrodka Kultury i Biura Promocji Urzędu Gminy Brwinów. Podsumowując:
Pani Celino, do dzieła! Pani otwiera chatę, a my przynosimy adapter.
List II
Oto fragment jednego z bardziej zaskakujących listów, który autor, pragnąc
zachować pełną anonimowość, przysłał
pocztą tradycyjną. List jest krótki, dlatego pozwolę sobie zacytować go w całości, a zawarte w nim pytanie – nietrudne
do odgadnięcia:
Nad Wieruszowym i Kowalskich domem
Spłukane deszczem, poruszone gromem
Ziele jaskółcze zakwita.
Patrzy z ukosa na bramy zamknięte,
W rynnach badyle do blachy przylgnięte
Jak długo jeszcze? Pyta.

Szanowny Anonimie,
kiedy pytają nas… o takie rzeczy, odpowiadam – nie wiem. Pragnę jedynie zwrócić uwagę na fakt, że czasami
forma bardzo pomaga, ale nie zastąpi
treści. To, co według nas istotne, czyli
edukacja kulturalna dzieci, młodzieży
i dorosłych, może i czasem musi być
prowadzone w dowolnej przestrzeni. Najważniejszy jest czynnik ludzki,
osoba charyzmatycznego instruktora,
nauczyciela, animatora. Na przykład
pokój muzyczny pani Joanny Kozłowskiej to w sumie klitka, w której trzy
storczyki przycupnięte na parapecie
powodują takie stężenie wonności, że
zdarzały się przypadki ataków migren
wśród uczniów. Ale nikogo to nie odstrasza. Pani Joanna jest cenioną i lubianą nauczycielką, do której ustawiają
się kolejki uczniów w każdym wieku.
Oczywiście miło byłoby i uczniowi i jej
prowadzić lekcje gry na pianinie w stylowym gabinecie wyposażonym w system audio pozwalający na prezentację
wybranych utworów (niech to będzie
superstabilny gramofon wyposażony
w dwa talerze obracające się w przeciwnych kierunkach). Ale skoro saloniku nie
ma, to skupmy się na razie na samej muzyce. A co ma być, szanowny Anonimie,
to z pewnością będzie.
Z poważaniem
Eliza
Zachęcamy do pisania listów do redakcji Qltywatora

q lt y wato r@o k . b r w i now. p l

– najciekawsze będziemy nagradzać, śmieci zaś do
kosza kierować.

Miło nam donieść, że grupa
wokalna pod przewodnictwem Mai Olenderek zakwalifikowała się do II etapu w
XIII konkursie piosenkarskim
Tulipanada, organizowanym
przez Dom Kultury Kolorowa
w Ursusie. Dziewcząt sześć
z zespołu pod nazwą HEXAGON będzie walczyć dalej 12
maja. Trzymajmy kciuki!

7 maja
PORANEK MUZYCZNY dla szkół
16 maja
FINTIKLUSZKI
Wędrowny Teatr Lalek MAŁE MI
w ramach Objazdowego Spektaklu dla Najmłodszych
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
11.00
[Owca, ul. Cyprysowa 4, Owczarnia]
14.00
WYSTAWA prac uczestników
warsztatów fotograficznych
Marka Zdrzyłowskiegi
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00
17 maja
K.A. KULKA i Kwartet Prima Vista
koncert na 25-lecie samorządności

[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00

20 maja
WSPÓLNA SPRAWA – WIEM WIDZĘ
REAGUJĘ spotkanie z Włodkiem
Paprodziadem Dembowskim –
PLAN PODRÓŻY cz. I
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00
21 maja
PLAN PODRÓŻY cz. II
warsztaty z Anną Zajdel
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
16.00
30 _ 31 maja
ZIELONA SZKOŁA wyprawa w Góry
Świętokrzyskie dla słuchaczy
UKW i przyjaciół

Gminny Ośrodek Kultury OKej
Wilsona 2 , 05-840 B r w i n ó w
email: o k @ o k . b r w i n o w . p l
telefon: (22)
729
59
34
faks:
(22)
729
34
15
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