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Ośrodek Kultury Ochoty

i jego filie

wstęp

Szanowni Państwo,
Rok 2015 był kolejnym rokiem pełnym sukcesów dla Ośrodka Kultury Ochoty i jego filii:
Pracownii Ceramiki Angoba, Magazynu Sztuk, Klubu Osiedlowego Surma oraz dwóch
Klubów Seniora: Ochoty i Baśniowa.
W 2015 roku dzięki wsparciu Władz Dzielnicy Ochota Ośrodek Kultury Ochoty powiększył się o nową przestrzeń – Pawilon „Pod Okiem” mieszczący się przy ul. Grójeckiej 79.
Pawilon „Pod Okiem” zwiększył nasze możliwości edukacji kulturalnej oraz otworzył
nas na nowe działania. Po przeprowadzonym remoncie zaistniał również jako Galeria
„Pod Okiem” – nowy punkt kulturalny na mapie Ochoty i cieszy się dużym uznaniem
wśród mieszkańców stolicy.
W 2015 roku Ośrodek Kultury Ochoty wraz z filiami zrealizował 229 imprez o charakterze kulturalnym, artystycznym, edukacyjnym i społecznym. Pomimo olbrzymiej konkurencji na rynku Ośrodek Kultury Ochoty może się pochwalić bogatą ofertą różnego
rodzaju sekcji artystycznych. W zeszłym roku było ich 108.
O wszystkich naszych dokonaniach przeczytają Państwo w tym sprawozdaniu.
Szczególne podziękowania składamy na ręce naszych pracowników, instruktorów oraz
współpracowników, których profesjonalizm, doświadczenie, zaangażowanie i kreatywność pomaga nam być jednym z najlepszych ośrodków kultury w Polsce.
Bożena Majewska – dyrektor i Ewa Maślanka – zastępca dyrektora
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Ośrodek Kultury Ochoty
Baletniczki
Zajęcia obejmowały naukę podstaw tańca klasycznego, wypracowanie prawidłowej postawy ciała, kształtowanie wrażliwości, rozwijanie naturalnego wdzięku
i gracji. Poprzez zabawę, dzieci uczyły się ruchu scenicznego, opanowały mini
etiudy baletowe. Baletniczki od lat uświetniają swoimi występami imprezy organizowane na terenie Warszawy. Zajęcia prowadzone były w 19 grupach. 17 grup
– dzieci w wieku: 3-14 lat, 1 grupa – młodzież i dorośli, 1 grupa – zespół mam.
Prowadząca: Dorota Sierakowska
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
Odbyło się 621 zajęć. Uczestniczyło 220 osób.

Taniec nowoczesny
Dla dzieci w wieku 4-6 lat. Zajęcia taneczne prowadzą do wzmocnienia i rozciągnięcia mięśni oraz poprawiają koordynację ruchową, a układy taneczne ćwiczą
pamięć ruchowo-taneczną. Zajęcia odbywały się do czerwca 2015 r.
Prowadząca: Magdalena Małecka
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
Odbyło się 20 zajęć . Uczestniczyło 16 osób.

Dancing English
Zajęcia dla dzieci w dwóch grupach wiekowych 3-4 lata i 4,5-6 lat. Uczymy
angielskiego poprzez taniec i ruch.
Prowadząca: Weronika Cendijn
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
Odbyło się 55 zajęć . Uczestniczyło 56 osób.

Studio Tańców Irlandzkich DUNMORE
Studio pracuje w oparciu o londyńską szkołę Delaney Academy of Irish Dance
(zrzeszoną w Komisji Tańca Irlandzkiego) i działa pod jej patronatem. Na zajęcia
uczęszczają dzieci, młodzież oraz dorośli. Program nauki obejmuje tańce miękkie (tańczone w specjalnych baletkach) oraz step irlandzki. Każdy trening to:
rozgrzewka, ćwiczenie techniki, nauka kroków i rozciąganie. Zajęcia odbywały
się 2 razy w tygodniu dla początkujących i średniozaawansowanych. Uczestnicy
zajęć prezentowali swoje umiejętności m.in. 22 czerwca oraz 6 grudnia. Obydwa
pokazy odbyły się przy dźwiękach muzyki na żywo.
Prowadzące: Anna Skupień, Elżbieta Wojakowska, Anna Abramowicz-Braćko
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75
Odbyło się 88 zajęć. Uczestniczyło 26 osób.

Breakdance
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat. Zajęcia taneczne breakdance
obejmowały naukę podstaw oraz historii tańca.
Prowadzący: Tomasz Domański i Bartosz Kwiadas
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75
Odbyły się 73 zajęcia. Uczestniczyły 22 osoby.

Sesje Treningowe RockaFellaz Crew
Sesje treningowe breakdance obejmowały naukę zaawansowanych ruchów, historii tańca oraz zasad skutecznego trenowania. Sesje były prowadzone w jednej
grupie (17-40 lat).
Prowadzący: Tomasz Domański
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79
Odbyły się 102 zajęcia. Uczestniczyło 36 osób.

Grupa Tańca Izraelskiego SNUNIT
Skupia ludzi zafascynowanych tańcem izraelskim. Spotkania te, nazywane harkadą, tak jak w Izraelu są otwarte zarówno dla tych, którzy kochają taniec, interesują się kulturą izraelską i chcą ją poznać, jak i tych, którzy po prostu chcą cieszyć
się tańcem i życiem. Spotkania odbywały się 2 razy w tygodniu.
Prowadząca: Monika Leszczyńska
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Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
Odbyło się 75 zajęć. Uczestniczyło 30 osób.

Grupa Taneczna STREFA COUNTRY
Grupa związana z Ośrodkiem Kultury Ochoty od początku swojej działalności.
Zespół tworzą ludzie lubiący tańczyć, zafascynowani poszukiwaniem nowych
rozwiązań dla stylu country i nowego wizerunku tańców amerykańskich.
STREFA COUNTRY była gospodarzem cyklicznych imprez w OKO pn.: „W amerykańskim stylu”.
Liderzy zespołu: Małgorzata Żurowska, Radek Grzelak
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75
Odbyło się 50 zajęć. Uczestniczyło 6 osób.

Tango argentyńskie
Nauka tańca dla młodzieży i dorosłych. Zajęcia odbywały się raz tygodniu
w dwóch grupach.
Prowadzący: Joanna Policzkiewicz-Woźniak i Jan Woźniak
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75
Odbyło się 76 zajęć. Uczestniczyło 71 osób.

Tańce afrykańskie
Nauka tańca dla dorosłych. Taniec afrykański to bardzo żywiołowa i naturalna
forma ruchu o pięknej, długowiecznej tradycji. Dzięki afro można nauczyć się
swobody wyrazu ciała, nabrać dobrej kondycji i samopoczucia. Jest to zastrzyk
energii i radości możliwy do przyswojenia dla każdego, bez względu na zdolności i predyspozycje. Zajęcia odbywały się raz tygodniu w jednej grupie.
Prowadzący: Anika Kamińska
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79
Odbyło się 5 zajęć. Uczestniczyło 7 osób.

Pawie oczko – dziecięcy zespół ludowy
Zespół tworzą młodzi warszawiacy, którzy zapragnęli poznać rodzimą kulturę
i zwyczaje przodków. Na zajęciach dzieci poznają tańce, zabawy i przyśpiewki
ludowe z różnych regionów kraju. Z wielką dociekliwością badają znaczenie słów
w gwarze, śledzą i wykonują kroki taneczne, ale najchętniej i z największą radością bawią się jak ich pra-pra-babcie i pra-pra-dziadkowie.
Prowadząca: Marta Gbiorczyk
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75
Odbyło się 39 zajęć. Uczestniczyło 9 osób.

SHIM SHAM – Czas na swing
Zajęcia taneczne dla dorosłych. Skierowane do wszystkich tych, którzy pragną
nauczyć się tańca w parze. Uczestnicy poznali podstawy tańców swingowych,
takich jak: Lindy Hop, Jitterbug czy Charleston. Głównym założeniem zajęć było
pokazanie, jak można bawić się na potańcówkach przy prawdziwym nowoorleańskim jazzie.
Prowadzący: Weronika i Michał Kwiatkowscy
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75
Odbyło się 156 zajęć. Uczestniczyło 77 osób.

Teatrzyk Malucha KOKOS i KOKOSIK
Zajęcia raz w tygodniu. W dwóch grupach wiekowych: 3-4 lata – Kokosik; 5-6 lat
– Kokosik. Zajęcia obejmowały: poznawanie wartościowej literatury dziecięcej;
ćwiczenia dykcyjne i ortofoniczne „Wierszyki łamiące języki”; zabawy integrujące
grupę; improwizacje ruchowe; zadania aktorskie; mini etiudy teatralne na zadany temat; ruch sceniczny; zasady zachowania się w grupie (odpowiedzialność,
współpraca); pracę z rekwizytem: m.in.: pacynki, marionetki, także przedmioty
codziennego użytku (łyżki, patyczki, słomki, chustki materiałowe...). Grupy przygotowały przedstawienia dla publiczności: rodziców i dziadków. Kokosik I: „Jasełka” i „Zimowa poezja”. Kokosik II: „Jasełka” i „Carnoksiężnik z Krainy Oz”.
Prowadząca: Iwona Prugar-Fiedorowicz
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75
Odbyło się 38 zajęć w każdej grupie. Uczestniczyły 34 osoby.
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Szkoła Impro

Zaawansowany kurs improwizacji komediowej. Spotkania odbywały się raz
w tygodniu w pierwszym półroczu 2015 roku.
Prowadzacy: Maciej Buchwald, założyciel Teatru Klancyk
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79
Uczestniczyło: 18 osób.

Klancyk
Zamknięte spotkania grupy teatralnej odbywały się raz w tygodniu.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79
Uczestniczyło 5 osób.

Studio Wokalne im. J. Wasowskiego
Zajęcia dla młodzieży od 16 lat i dorosłych do 40 lat. Studio to miejsce wyjątkowe, z misją uczenia i propagowania wśród słuchaczy muzyki i słowa na najwyższym poziomie. Nauka w Studiu odbywa się według autorskiego programu
instruktorów. Od 2014 roku program realizowany jest w systemie rocznym.
Studio ma na celu wychowanie pokolenia młodych wokalistów wyedukowanych na najlepszych wzorcach (Kabaret Starszych Panów, J. Kofta, W. Młynarski
etc.). Swój sukces zawdzięcza kreatywnemu myśleniu, elastyczności w układaniu
programu nauczania i wprowadzaniu nowych zajęć, zgodnie z oczekiwaniami
uczniów.
Większość uczestników Studia to studenci warszawskich uczelni, a także osoby
pracujące. W roku 2015 odbyły się zgodnie z założeniami następujące zajęcia:
Śpiew – rozwijanie muzycznej osobowości, techniki wokalnej, oddechowej oraz
interpretacyjnej, praca z akompaniatorem.
Prowadzący: Anna Szarmach, Izabela Puk, Dorota Curyłło, Przemek Zalewski,
Wojciech Majewski, Grzegorz Karaś
Odbyło się 548 godz. zajęć.
Kształcenie słuchu – rozwijanie słuchu, świadomości muzycznej, zaznajomienia
się z podstawowymi zasadami muzyki oraz rytmiki.
Prowadzący: Izabela Miśkiewicz
Odbyło się 108 godz. zajęć.
Literatura muzyczna – zajęcia traktujące o historii muzyki rozrywkowej, od Negro-spirituals do muzyki XX wieku, urozmaicane koncertami DVD, nagraniami
rożnych artystów.
Prowadzący: Aleksandra Bilińska-Słomkowska
Odbyło się 32 godz. zajęć.
Techniki emisyjne – zajęcia rozwijające techniki wokalne, skupiające się głównie
na poprawnej i zdrowej pracy nad głosem, kontroli i pracy nad oddechem.
Prowadzący: Dorota Curyłło
Odbyło się 116 godz. zajęć.
Interpretacja piosenki – zajęcia muzyczno-aktorskie, mające na celu rozwój nie
tylko wokalny, ale również aktorski (zachowanie na scenie, praca z mikrofonem,
przygotowywanie i odgrywanie etiud oraz prostych zadań aktorskich).
Prowadzący: Maciejka Mazan
Odbyło się 80 godz. zajęć
Zespoły wokalne – zajęcia praktyczne, rozwijające poczucie rytmu, słuchu harmonicznego, śpiewu na głosy (koncerty).
Prowadzący: Alina Święs, Grzegorz Karaś
Odbyło się 49 godz. zajęć
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75
W zajęciach Studia Wokalnego uczestniczyło 35 osób.

Chór ALL THAT SOUND
Celem chóru jest rozwój muzyczny uczestników poprzez praktyczne zajęcia
chóralne. Warsztaty nadają zajęciom charakter współpracy i współtworzenia.
Uczestnicy czują, że pomimo, iż są to zajęcia grupowe, każdy z nich jest traktowany indywidualnie i ma możliwość stałego rozwoju. Repertuar chóru to znane
światowe hity w nowych aranżacjach. Uczestnicy: starsza młodzież i dorośli.
Prowadzący: Anna Żaczek i Kamil Mokrzycki
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Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75
Odbyły się 24 zajęcia. Uczestniczyły średnio 24 osoby.

Chór SOULADIES
Żeński chór rozrywkowy. W OKO od 2012 roku. Wykonują znane i lubiane utwory
z gatunku pop, soul, dance i funk w ciekawych aranżacjach. Uczestnicy: starsza
młodzież i dorośli.
Prowadzący: Anna Żaczek i Kamil Mokrzycki
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75
Odbyły się 22 zajęcia. Uczestniczyło 20 osób.

Śpiew tradycyjny
Zajęcia chóralne z repertuarem pieśni tradycyjnych różnych kultur z całego świata. Spotkania odbywały się raz w tygodniu w pierwszym półroczu 2015 r.
Udział w spotkaniach był bezpłatny.
Prowadzące: Agnieszka Kocińska, Zosia Bernad
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79
Uczestniczyło 10 osób.

Śpiew dla każdego
Indywidualne warsztaty śpiewu dla wszystkich chętnych w wieku 15-100 lat, dla
tych, którzy zawsze chcieli, ale nie mieli czasu i możliwości, dla tych którzy uważają, że nie mają głosu lub słuchu.
Prowadząca: Bożena Szok
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75
Odbyło się 76 zajęć. Uczestniczyło 18 osób.

Nauka gry na instrumentach
Zajęcia indywidualne przeznaczone są dla osób w każdym wieku, dostosowane
do wieku i umiejętności
pianino, skrzypce
Prowadząca: Ałła Zdanowska
Odbyło się 128 zajęć. Uczestniczyło 21 osób.
fortepian
Prowadzący: Tomasz Smukowski
Odbyło się 147 zajęć. Uczestniczyło 15 osób.
instrumenty klawiszowe, flet prosty
Prowadzący: Krzysztof Dąbrowski
Odbyło się 47 zajęć. Uczestniczyło 5 osób.
perkusja
Prowadzący: Łukasz Kalbarczyk
Odbyły się 122 zajęcia. Uczestniczyło 7 osób.
gitara akustyczna
Prowadzący: Mirosław Kozak
Odbyło się 95 zajęć. Uczestniczyły 4 osoby.
gitara
Prowadzący: Bogdan Kupisiewicz
Odbyły się 64 zajęcia. Uczestniczyły 4 osoby.
gitara akustyczna, elektryczna, klasyczna
Prowadzący: Paweł Filasiński
Odbyły się 93 zajęcia. Uczestniczyło 10 osób.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75

Zajęcia muzyczne
Fortepian, pianino, skrzypce, flet, keyboard, solfeż, teatrzyk muzyczny „Ansambl”
Zajęcia prowadzono 5 razy w tygodniu.
Prowadząca: Danuta Fąfara-Burak
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75
Odbyło się 200 zajęć. Uczestniczyło 28 osób.
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TAI-CHI
Ćwiczenia relaksujące ciało i umysł, poprawiające krążenie, wpływające na wzrost
siły, elastyczność, pomagające zachować młodość przez długie lata.
Prowadząca: Lada Malinakowa.
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
Odbyło się 65 zajęć. Uczestniczyło 41 osób.

Gimnastyka dla Seniorów
Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla seniorów z terenu Ochoty. Organizator: Zespół
Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Zajęcia w 4 grupach.
Prowadząca: Marzena Wiśniewska
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
Odbyło się 110 zajęć. Uczestniczyło 70 osób.

Szkiełko i OKO
Głównym celem grupy „Szkiełko i oko” było redagowanie i realizowanie cyklicznych audycji radiowych o charakterze literackim pt. „Książki pod lupą”. Audycje
nagrywane w Studiu Nagrań OKO emitowane były co tydzień.
Audycje „Książki pod lupą” były emitowane w dziesięciu stacjach radiowych:
Radio Banita Maxx, Radio Wnet, Radio HeyNow, Radio Malbork, Radio Hobby,
Internetowe Radio Rdjo, Radio 7, Radio KiS, Radio Bemowo, Radio Białołęka.
„Książki pod lupą” są obecne także na najczęściej odwiedzanym portalu literackim „pisarze.pl” oraz na stronie internetowej Radia Wnet. Osoby tworzące „Szkiełko i oko” współpracują z comiesięczną audycją literacką „Jak pisarz
z pisarzem” emitowaną w Radiu Wnet. W audycjach gościło wielu wybitnych autorów: Grzegorz Gortat, Wacław Holewiński, Wojciech Letki, Krzysztof Masłoń,
Piotr Matywiecki, Jarosław Molenda, Żaneta Nalewajk, Marian Pilot, Iwona Smolka, Wit Szostak, Piotr Wojciechowski, Elżbieta Wojnarowska, Dorota Suwalska,
Piotr Gociek, Jerzy Górzański, Marek Kochan, Krzysztof Piskorski, Jakub Kulczyk.
W 2015 r. grupa zorganizowała trzy imprezy z cyklu „OKOlica literacka”. Wzięli
w nich udział: Małgorzata Piekarska, Katarzyna Boruń-Jagodzińska, Małgorzata
Strykowska-Zaremba, Grzegorz Matuszyński, Piotr Muldner-Nieckowski, Maciej
Parowski, Michał Dąbrowski, Agnieszka Herman, Katarzyna Nowak, Agnieszka
Syska, Krzysztof Szturmak, Maria Jentys-Borelowska, Wojciech Chmielewski,
Wacław Holewiński oraz redaktor naczelny E-Tygodnika literacko-artystycznego
„pisarze.pl” Bohdan Wrocławski i redakcja audycji „Książki pod lupą”.
Z audycją stale współpracuje wybitny lektor Andrzej Ferenc.
Opiekun zespołu redakcyjnego: Marek Ławrynowicz, Maria Jentys-Borelowska
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75
Odbyły się 2 spotkania. Uczestniczyło 12 osób.

Avangardowy Klan Fantastów
Fantastyczne warsztaty bitewno-modelarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
W programie: nauka poprawnego sklejania, obrabiania i malowania figurek do
różnorodnych systemów bitewnych. Prezentacja systemów bitewnych, począwszy od Warhammera, idąc przez Ogniem i Mieczem, a skończywszy na Star Wars.
Wspólne budowanie domów, miast i terenów do bitew.
Prowadzący: Joanna i Tomasz Wolscy
Klub Osiedlowy Surma | ul. Białobrzeska 17 do czerwca
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75 od września do grudnia
Odbyły się 32 zajęcia. Uczestniczyły 4 osoby.

Cyberlock
Cykl otwartych spotkań na temat zagrożeń i bezpieczeństwa w sieci. Spotkania
dedykowane szczególnie rodzicom, którzy chcieliby wiedzieć więcej na temat
niebezpieczeństw płynących z sieci.
Prowadzący: Michał Czyżewski
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79
Odbyły się 3 spotkania. Uczestniczyło 30 osób.

Zajęcia stolarskie
Podstawy bezpiecznej pracy z drewnem, która może przydać się w każdym
domu. Zajęcia przeznaczone były dla osób dorosłych.
Prowadzący: Adam Litke, Wojciech Gajewski
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Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21
Odbyło się jedno spotkanie inaugurujące cykl. Uczestniczyło 15 osób.

Muzyczne warsztaty komputerowe
Zajęcia na temat oprogramowania, które powinien znać każdy muzyk. Ćwiczenie
pisania nut na komputerze i edycja tekstów nutowych, montaż nagrań dźwiękowych, jak w studiu nagraniowym, zagadnienie MIDI, czyli sposób programowania komputera tak, żeby sam zagrał utwór muzyczny zgodnie z wyobrażeniem
użytkownika.
Prowadzący: Krzysztof Dąbrowski
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75
Odbyło się 10 spotkań. Uczestniczyło 8 osób.

Pracownia Ceramiki AngobA
Warsztaty otwarte
Grupy mieszane wiekowo. Otwarta formuła warsztatów pozwala dołączyć do
grupy w każdym momencie roku, indywidualne prowadzenie każdego uczestnika. 7 warsztatów tygodniowo po trzy godziny, od poniedziałku do soboty. Pełny zakres ceramiki: lepienie, toczenie, formy, wypalanie, zdobienie angobami,
szkliwienie.
Prowadzące: Emilia Grzymała, Joanna Nodzykowska-Szarkowska, Żaneta Christow-Jezierska
Odbyło się 280 warsztatów. Uczestniczyło średnio po 18 osób.

Rzeźba
Rzeźba z modela: głowa, postać, akt, itp. Raz w tygodniu, 4 godziny.
Prowadząca: Żaneta Christow-Jezierska
Odbyło się 40 zajęć. Uczestniczyło średnio po 10 osób.

Grupa młodzieżowa
Zajęcia dla młodzieży szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Pełny zakres
ceramiki z przystosowaniem do wieku uczestników. Raz w tygodniu, 2 godziny.
Prowadząca: Emilia Grzymała
Odbyło się 39 zajęć, uczestniczyło średnio po 10 osób.

Zajęcia dla przedszkoli i szkół
Zajęcia dostosowane do programu edukacyjnego w placówce oświatowej.
Zajęcia cykliczne – cały rok szkolny, sezonowe lub okazyjne.
Prowadzący: Emilia Grzymała, Małgorzata Rojek
Odbyło się 186 zajęć. Uczestniczyło średnio po 25 dzieci.

Zajęcia dla szkół i przedszkoli w placówce
oświatowej
Zajęcia w klasach szkolnych, świetlicach i przedszkolach. Program proponowany
przez instruktora, zajęcia cykliczne lub okazyjne.
Prowadzący: Grażyna Sawicka
Odbyło się 26 zajęć. Uczestniczyło średnio po 25 dzieci.
W czerwcu, na zakończenie sezonu, Pracownia wydała katalog prac uczestników
wszystkich zajęć obrazujący całoroczne dokonania.

MAGAZYN SZTUK
Przygotowanie na ASP
Celem kursu było przygotowanie uczestników do egzaminów praktycznych na
uczelnie plastyczne i stworzenie zestawu prac malarskich i rysunkowych do teczki. Uczestnicy kursu przygotowali wymagane prace oraz nabyli umiejętności do
pozytywnego zdania egzaminu wstępnego. Zajęcia dzieliły się na czwartkowe
z malarstwa martwej natury i niedzielne dotyczące studium postaci. Podczas
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zajęć były przybliżane zagadnienia budowy dzieła plastycznego i filozofia budowy wypowiedzi artystycznej.
Prowadzący: Marek Ejsmond-Ślusarczyk
Odbyły się 44 zajęcia. Uczestniczyło 9 osób.

Rysunek i malarstwo
Rysunek prowadzony był w oparciu o martwą naturę i działania z wyobraźni.
Przeprowadzone zostały zagadnienia z kompozycji, światłocienia i perspektywy
powietrznej. Na zajęciach z malarstwa uczestnicy uczyli się posługiwania kolorem w gamach prostych i złożonych. Podczas zajęć z malarstwa grupa zaawansowana pracowała nad obrazami według własnego pomysłu w oparciu o zdjęcia
i szkice. Zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu.
Prowadzący: Jacek Malinowski
Odbyło się 96 zajęć. Uczestniczyło 29 osób.

Rysunek i malarstwo
Zajęcia 3 razy w tygodniu. Zagadnienia były podzielone na martwą naturę, portret oraz malarstwo olejne według własnych pomysłów. Na zajęciach z martwej
natury przeprowadzono ćwiczenia kolorystyczne, omówiono różnice między
walorem a kolorem. Podczas zajęć z portretu uczestnicy pracowali z modelem
ucząc się budowy głowy, obserwacji oraz oddania charakteru pozującej osoby.
Prowadzący: Katarzyna Saniewska
Odbyły się 72 zajęcia. Uczestniczyło 18 osób.

Akwarela
Zajęcia 4 razy w tygodniu. Grupy pracowały nad połączeniem dwóch technik
w jednej pracy, techniki mokrej na mokrym oraz malarstwa na suchym podkładzie. Każdy nowy temat był poprzedzony prezentacją multimedialną przykładowych prac oraz krótkim wykładem na temat strony technicznej.
Prowadzący: Joanna Sułek-Malinowska
Odbyło się 80 zajęć. Uczestniczyło 30 osób.

Batik
Zajęcia dla dorosłych raz w tygodniu. W minionym roku grupa składała się z osób
zaawansowanych. Powstały duże prace o motywach abstrakcyjnych, roślinnych
oraz figuratywnych. Tkaniny zostały zaprezentowane na wystawie podczas Nocy
Muzeów w Magazynie Sztuk.
Prowadzący: Mariola Gołda
Odbyły się 24 zajęcia. Uczestniczyły 4 osoby.

Batik dla obcokrajowców
Zajęcia dwa razy w tygodniu. Były prowadzone w języku angielskim i hiszpańskim. W minionym roku, oprócz tradycyjnego batiku na tkaninie, były realizowane projekty na jedwabiu oraz technika shibori.
Prowadzący: Liliana Chwistek
Odbyło się 20 zajęć. Uczestniczyły 4 osoby.

Forma i wyobraźnia
Zajęcia dla młodzieży mające na celu pobudzenie wyobraźni poprzez różne działania artystyczne. Zajęcia były podzielone na zagadnienia tematyczne. Młodzież
po zapoznaniu się z tematem, wpierw pracowała na podstawie martwej natury,
a następnie to samo zagadnienie opracowywała, wykorzystując różne techniki
malarskie i rysunkowe. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu.
Prowadzący: Joanna Sułek-Malinowska
Odbyło się 20 zajęć. Uczestniczyło 7 osób.

Tkactwo
Zajęcia raz w tygodniu. Uczestnicy samodzielnie wykonali projekty tkanin, snuli
osnowę oraz dobierali kolorystycznie wełnę. Powstały małe gobeliny, wykonane
ściegiem lnianym o wymiarach 50x40cm. Część osób zapoznała się z techniką
makramy.
Prowadzący: Katarzyna Lis-lachowicz
Odbyło się 20 zajęć. Uczestniczyło 5 osób.
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Plastyka dla dzieci
Zajęcia raz w tygodniu dla dzieci 6-9 lat, podczas których dzieci wykonywały
kompozycje malarskie w technice temperowej, rysunki pastelami, węglem, ołówkiem, a także formy przestrzenne i dekoracje okolicznościowe. Inspiracje czerpały
z wyobraźni i własnej obserwacji.
Prowadzący: Beata Bliźniewska-Dzik
Odbyło się 20 zajęć. Uczestniczyło 5 osób.

Plastyka dla młodzieży
Zajęcia raz w tygodniu. Młodzież pracowała w technikach malarskich oraz rysunkowych w oparciu o martwą naturę i modela.
Prowadzący: Marta Rutkowska
Odbyło się 20 zajęć. Uczestniczyły 2 osoby.

Warsztaty plastyczne
Zajęcia raz w tygodniu dla młodzieży. Różnorodne techniki, studium natury,
ilustracje zjawisk realnych i fantastycznych. Twórcze eksperymenty.
Prowadzący: Katarzyna Arabudzka
Odbyły się 24 zajęcia. Uczestniczyło 6 osób.

Mały plastyk
Na zajęciach dzieci rozwijały wszechstronne zdolności manualne oraz kształtowały wyobraźnię. Zarówno podczas ćwiczeń z form przestrzennych (tworzenie
przedmiotów dekoracyjnych, zabawek, pojemniczków i elementów ubioru), jak
i form płaskich (malowanie, rysowanie, wyklejanie obrazów, komiksów, gier,
witraży itd.) dzieci wykazywały się zaangażowaniem i kreatywnością, nadając
pracom wyraźne cechy indywidualne oraz wielokrotnie w zaskakujący i ciekawy sposób rozwijając temat zajęć. Dzieci uczestniczyły w spotkaniach chętnie
i z radością, kilkukrotnie też same były pomysłodawcami kolejnych zajęć.
Zajęcia, poza rozwojem stricte plastycznym, pomogły również uczestnikom
uwierzyć we własne możliwości oraz zwiększyły entuzjazm dla wszelkich działań kreatywnych.
Prowadzący: Dorota Flaga
Odbyły się 24 zajęcia. Uczestniczyło 5 osób.

Suchy pastel
Zajęcia dla młodzieży i dorosłych. Odbywały się raz w tygodniu.
Na zajęciach zrealizowano ćwiczenia, których tematem były: martwa natura,
portret i pejzaż. Zagadnienia poruszone podczas zajęć to: kompozycja, światłocień, temperatura barw, walor. Uczestnicy warsztatów przyswoili podstawowe
wiadomości dotyczące techniki suchego pastelu.
Prowadzący: Rajmund Gałecki
Odbyły się 24 zajęcia. Uczestniczyło 5 osób.

Kopie
Zajęcia dla dorosłych raz w tygodniu.
Dla osób zainteresowanych umiejętnością kopiowania malarstwa. Kurs obejmował zarówno wiedzę teoretyczną, przekazywaną w formie wykładów oraz
dialogów edukacyjnych, jak i zajęcia praktyczne pod fachowym okiem specjalisty-artysty plastyka.
Prowadzący: Katarzyna Saniewska
Odbyły się 24 zajęcia. Uczestniczyło 8 osób.

Wielki mały człowiek
Zajęcia raz w tygodniu w dwóch grupach wiekowych. Pierwsza grupa, z godzinnymi zajęciami dla dzieci od trzeciego roku życia oraz druga-półtoragodzinna
dla dzieci w wieku 7-9 lat. Tematy i techniki były zróżnicowane w zależności od
grupy wiekowej oraz na bieżąco zmieniane pod wpływem zainteresowań i potrzeb uczestników, tak by jak najlepiej dostosować dla nich program. Na części
zajęć dzieci pracowały na dużych formatach przy sztalugach, poznając technikę
malarską, na innych zajęciach, przy użyciu materiałów z recyklingu wykonywały
prace przestrzenne, biżuterię, proste formy rzeźbiarskie.
Prowadzący: Katarzyna Jaruga
Odbyło się 48 zajęć. Uczestniczyło 12 osób.
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Klub Osiedlowy SURMA
Pierwszy kroczek
Zajęcia dla dzieci w wieku 0-3 roku życia. Zajęcia wraz z mamami, tatusiami,
babciami, opiekunkami. Spotkania przeznaczone są na swobodne rozmowy
uczestników oraz zabawę i pierwszy społeczny kontakt dzieci przygotowujących
się do żłobka lub przedszkola. Rodzice, opiekunowie mieli okazję wymienić się
informacjami dotyczącymi zagadnień zdrowia, wychowania, rozwoju dziecka,
a także podzielić się troskami i radościami rodzicielstwa.
Koordynatorzy: Małgorzata Białkowska, Mirosław Kozak
Odbyło się 39 zajęć. Uczestniczyło 86 osób.

Klub Kobiet „Białobrzeska”
Comiesięczne spotkania dla kobiet dojrzałych, będących na emeryturze – grupa o charakterze samopomocowym. Inicjatywa sąsiedzka mieszkanek osiedla
wspierana przez pracowników Klubu. Uczestniczki informują się o wydarzeniach
kulturalnych, organizują sobie wycieczki krajoznawcze i spotkania świąteczne.
Prowadzący: Elena Lesznowska, lokalna liderka
Odbyło się 5 zajęć. Uczestniczyło 15 osób.

Sąsiadówka
Spotkania otwarte dla wszystkich mieszkańców osiedla, którzy chcą się poznać,
a jednocześnie wymienić umiejętnościami według zasad tzw. banku czasu. Plan
atrakcji i warsztatów ustalany jest wspólnie ze wszystkimi uczestnikami sąsiadówek. Pracownicy klubu nie narzucają tematyki spotkań, inicjatywa wychodzi od
mieszkańców. Spotkania mają charakter warsztatowy, integracyjny, animacyjny.
Uczestnicy sąsiadówek aktywnie włączyli się w przygotowanie i realizację Dnia
Sąsiada na Ochocie.
Prowadzący: Grażyna Gnatowska
Odbyło się 38 spotkań. Uczestniczyło 22 sąsiadów.

Nauka gry na gitarze akustycznej
Prowadzący: Mirosław Kozak
Odbyło się 12 zajęć. Uczestniczyły 2 osoby.

Dzielnicowy Klub Seniora
ochota
Zespół Wokalno-Taneczny WRZOS
Zespół „Wrzos” od wielu lat pielęgnuje folklor warszawski. W repertuarze zespołu
dominują piosenki starej Warszawy, pieśni warszawskiej ulicy, szlagiery i ballady podwórkowe. Zespół składa się z dwóch integralnych części: grupy wokalnej i tanecznej. Tradycją zespołu jest włączenie do programu rocznie 6 nowych
utworów wokalnych. W pierwszej połowie 2015 do repertuaru włączono trzy
nowe pastorałki oraz staropolską kolędę, wyszukaną w zbiorach Oskara Kolberga p.t. „Pieśni Ludu Polskiego”. Jedną z nowych form wprowadzonych w 2015r.
było śpiewanie krótkich szlagierów i ballad podwórkowych w formie kanonów
muzycznych – z uwagi na trudność tylko warsztatowo. W sierpniu podczas
warsztatów artystycznych, przygotowane zostały dwa utwory do repertuaru
cygańskiego. Repertuar zespołu powstaje podczas spotkań i prób prowadzonych
w formie warsztatów wokalno-muzycznych dwa razy w tygodniu.
Prowadzący: Ryszard Dybicz
Zespół liczył 32 osoby.

Zespół choreograficzny
Grupa choreograficzna jest integralną częścią zespołu „Wrzos” – śpiewa, ale
przede wszystkim tańczy, tańce oparte na folklorze warszawskim. Układy taneczne przygotowuje zawodowy choreograf. Od 2015 roku zespół pracuje pod kierunkiem choreografa, tancerza z zespołu Mazowsze. Zespół składa się z czterech
par tańczących oraz 4 solistek. Warsztaty odbywały się systematycznie raz w tygodniu. W drugiej połowie roku częstotliwość zajęć była uzależniona od potrzeb.
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Prowadzący: Konrad Czejanek
Zespół liczył 12 osób.

Kabaret Nie deptać
Kabaret „Nie deptać” pracuje już piąty rok. Powstał z inicjatywy seniorów.
W stałym repertuarze znajdują się scenki oparte na tekstach Jeremiego Przybory
i Jerzego Wasowskiego, monologi i skecze Stefana Wiecheckiego, piosenki Stanisława Wielanka. Wszystkie programy kabaret prezentuje na scenie noszącej
nazwę „Teatr domowy”, gdzie systematycznie raz w miesiącu może go obejrzeć
szeroka publiczność. W kabarecie, jego uczestnicy prezentują także własne teksty, wzbogacone znanymi piosenkami. W roku 2015 r. w ramach dalszej edukacji
teatralnej rozszerzyliśmy scenę o Teatr Lalkowy. Na zorganizowanych warsztatach zapoznaliśmy seniorów z historią powstania teatru lalkowego w starożytnym Egipcie, Azji, Europie oraz w Indiach. W XIX wieku dostrzeżono dydaktyczne
i wychowawcze możliwości teatru lalek i repertuar skierowano również do dzieci.
W ramach integracji międzypokoleniowej wybraliśmy na kolejnych warsztatach
krótką formę żartu scenicznego z morałem „O królewnie Śnieżce i Krasnoludkach”. Dwa tygodnie trwały warsztaty. Następne ćwiczenia pozwoliły seniorom
poznać istotę aktorstwa lalkowego poprzez animację. Ćwiczyliśmy z seniorami
świadomość ciała, rytmu, teatralnej przestrzeni, wspólne zabawy pozwoliły uruchomić wyobraźnię. W przedstawieniu bierze udział 7 osób. Rolę narratora, złej
macochy i pozostałych krasnali przedstawiamy w żywym planie – seniorzy. „Żart”
wyreżyserował i teksty opracował opiekun grupy Zdzisław Sobociński. Część tekstów odtwarzana jest z płyty CD – nagrana muzyka i głosy występujących seniorów. Projekt zgłoszono do konkursu „Edukacja kulturalna seniorów”
Na święta Bożego Narodzenia zespół kabaretu przygotował „Jasełka” wg Leona
Schilera w opracowaniu i reżyserii Zdzisława Sobocińskiego. Pod koniec roku do
zespołu doszły dwie nowe osoby. Zajęcia prowadzone były 2 razy w tygodniu.
Prowadzący: Zdzisław Sobociński
Grupa liczyła 13 osób.

Sekcja Literacka
Zajęcia mają charakter dwugodzinnych warsztatów. Konsultacje i korekta utworów literackich tworzonych przez uczestników, poznawanie zasad kompozycji
utworów, środków wyrazu literackiego, figur stylistycznych i poetyki. Warsztaty
również przygotowują uczestnika do samodzielnej prezentacji.
Uczestnicy sekcji biorą udział w przeglądach i konkursach literackich z dużym
powodzeniem, wydają również tomiki wierszy oraz prozę. Drukowane w miesięczniku literackim „Akant” wiersze, recenzje literackie, podnoszą prestiż spotkań. Wprowadzona nowa forma spotkań nosząca nazwę „Rozmowa na wiersze”
bardzo uatrakcyjnia prowadzone warsztaty. Od września wprowadzone zostały
raz w miesiącu konsultacje z krytykiem literackim. Zajęcia prowadzone były raz
w tygodniu.
Prowadzący: Stefan Jurkowski
Uczestniczyło średnio 12 osób.

Salon Pracy Twórczej „Prezentacje”
Salon daje możliwość samorealizacji w dziedzinach: malarstwa, rysunku, literatury, poezji. W Klubie prowadzone są warsztaty literackie. Warsztaty te odbywały
się przez cały rok. Wieczory autorskie odbywały się kameralnie raz w miesiącu
w Klubie i skupiały rodziny oraz przyjaciół twórców.
Gospodyni Salonu: Janina Pytka
Średnia ilość uczestników 45 osób.

Gimnastyka taneczno-relaksacyjna
Prowadzone zajęcia to ćwiczenia ogólnousprawniające, pozwalają zachować
dobrą kondycję oraz sprawność ruchową, poprawiają samopoczucie.
Ćwiczenia uwzględniają schorzenia uczestniczek i są dostosowane do ich możliwości fizycznych. Zajęcia prowadzone były przy muzyce, według autorskiego
scenariusza instruktora. Zajecia odbywały się raz w tygodniu w dwóch grupach.
Finansowane przez Zespół Sportu i Rekreacji dla Urzędu Dzielnicy Ochota m.st.
Warszawy.
Prowadząca: Aleksandra Wasilewska
Średnia ilość uczestników 12 osób.

Zespół Literacko-Recytatorski
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Członkowie tego zespołu spotykali raz w miesiącu lub przed imprezą okolicznościową. Członkowie byli organizatorami wieczorów i biesiad literackich, brali
udział w imprezach klubowych oraz imprezach w innych placówkach. Uczestniczyli w konkursie recytatorskim „Mówiło” organizowanym przez Młodzieżowy
Dom Kultury „Ochota”, w Turnieju Teatrów Jednego Aktora, zdobywając I miejsce
i dwa II miejsca.
Prowadząca: Janina Pytka
Uczestniczyło 5 osób.

Sekcja brydżowa
Grupa osób grających w brydża sportowo i towarzysko spotykała się dwa razy
w tygodniu.
Opiekun: Janina Pytka
Średnia ilość uczestników 12 osób.

Nordic Walking
Nordic wolking wykorzystuje naturalną formę aktywności ruchowej człowieka: marsz, chód, bieg. Uprawianie nordic wolking poprawia zdrowie i kondycję
fizyczną, uruchamia 90% mięsni, wzmacnia układ odpornościowy, poprawia
sprawność układu krążenia, wydolność układu oddechowego, pozwala wyjść
na świeże powietrze. W okresie wiosennym zajęcia zostały wznowione i prowadzone były pod kierunkiem instruktora raz w tygodniu w Parku Szczęśliwickim.
Grupa zaawansowana kontynuowała zajęcia nawet w okresie braku instruktora
oraz w zimowej porze roku.
Prowadzący: rehabilitant zatrudniony przez Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Grupa liczy 16 osób, członków DKS „Ochota”. Średnio uczestniczyło 7 osób.

Stowarzyszenie
Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej
Organizacja pozarządowa. Stowarzyszenie prowadzi działalność od 1989 r.,
utrzymując więzi z Rodakami w Drohobyczu, Borysławiu i Truskawcu. W swej
działalności statutowej Stowarzyszenie niesie pomoc Rodakom w utrzymaniu
spuścizny kulturalnej, zachowaniu tradycji, rozwoju kultury i tożsamości narodowej oraz integracji byłych mieszkańców Ziemi Drohobyckiej. Spotkania raz
w miesiącu.
Prowadzący: Romuald Kołudzki-Stoobe, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia

osiągnięcia
X Mazowiecki Przegląd Twórczości Artystycznej
Seniorów „Węgrowskie Barwy Jesieni”
III Miejsce i Nagroda Finansowa dla Kaberetu Nie deptać w kategorii Kabarety
Wyróżnienie dla Sławomira Mierzejewskiego w kategorii poezja
Węgrowski Ośrodek Kultury | Węgrów

Konkurs Recytatorski Mówiło
I nagroda dla Teresy Przywózki i Danieli Winiarskiej
II nagroda dla Zofii Kowalskiej
w kategorii Turnieju Teatrów Jednego Aktora
Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota” | ul. Rokossowska 10

Rada Seniorów Ochoty
Wiosną 2015 r. ochoccy seniorzy wybrali 9 osobową Radę Seniorów. W skład
Rady weszła uczestniczka naszego klubu Zofia Kowalska.

Klub Seniora BAŚNIOWA
Zespół wokalny Babie LATO
Repertuar zespołu to kilkadziesiąt piosenek polskich i zagranicznych z różnych
epok: piosenki rozrywkowe, pieśni patriotyczne, religijne i te związane z polskimi
świętami.
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Na uwagę zasługuje sięgnięcie po repertuar w językach obcych. Uczestnicy doskonalą dykcję, emisję głosu, pamięć muzyczną, interpretację i wrażliwość muzyczną. Pracują nad umiejętnością łączenia śpiewu z ruchem scenicznym. Zespół
występował podczas takich wydarzeń klubowych jak: Spotkanie noworoczne,
Święto Babci i Dziadka, Wielkanoc, Dzień Matki – program poetycko-muzyczny
„Matka Papieża”, Święto Niepodległości 11 Listopada, Spotkanie Wigilijne. Wystąpił z koncertem pt. „Serce mam tylko jedno…” z okazji „Walentynek” oraz Dnia
Kobiet w DDPS przy ul. Walecznych 59 na Saskiej Kępie oraz z programem artystycznym w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” w ramach
realizacji międzynarodowego projektu CARE & CULTURE.
Wspólnie z grupą teatralną „Róże – z Przystojnymi Kolcami” oraz zespołem tańca
integracyjnego „Rytm” pracuje nad programem rozrywkowym zatytułowanym
„Baśniowe Podróże” przygotowywanym na jubileusz 50-lecia KSB w 2016 roku.
Prowadząca: Jolanta Salamonowicz
Odbyło się 55 spotkań. Uczestniczyło 10 osób.

Zespół Tańca Integracyjnego Rytm
W repertuarze zespołu znajdują się tańce ludowe, narodowe, klasyczne oraz
tańce różnych kultur, w tym rumuńskie, chorwackie, tureckie, greckie, bułgarskie, żydowskie, irlandzkie. Dominują grupowe układy taneczne realizowane wg
koncepcji instruktora. Grupa chętnie występowała poza klubem m.in. w DDPS
Praga-Południe oraz Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami”
nr 2 w ramach międzynarodowego projektu CARE & CULTURE. Zespół zaprezentował swoje umiejętności podczas Balu Seniora w klubie Proxima w ramach Dni
Seniora 2015.
Współpracuje z zespołem tańca integracyjnego Bielańskiego Centrum Kultury.
Zajęcia wspólne odbywały się raz w miesiącu naprzemiennie w Pawilonie „Pod
Okiem” oraz siedzibie BCK.
Prowadzący: Paweł Sumało
Odbyły się 54 zajęcia. Uczestniczyło 9 osób.

Grupa teatralna „Róże – z Przystojnymi Kolcami”
Zajęcia obejmowały ćwiczenia prawidłowego oddechu, dykcji, impostacji i emisji
głosu, ruchu scenicznego, prezentacji scenicznej, form zapamiętywania tekstu
oraz opanowania tremy. Na podstawie scenariuszy autorstwa Krystyny Adamiec
oraz prof. Ludwika Dobrzyńskiego powstały etiudy sceniczne i większe formy
teatralne z oprawą muzyczną i aranżacjami Jerzego Muczyńskiego.
W ramach cyklu „W ogrodzie słowa”, zapoczątkowanego w 2014 roku, zespół
kontynuował prezentację programu poetycko-muzycznego pt. .„Poezja ma zdrowe rumieńce.Tadeusz Różewicz – ostatni z wielkich XX i XXI wieku”. Pokazał go
w Domu Kultury w Wołominie, Klubie Złotego Wieku – filii Domu Kultury Wola,
Pawilonie Pod Okiem, siedzibie klubu oraz 6 lipca 2015 w Domu Artysty Weterana w Skolimowie. Spektakl doczekał się bardzo pozytywnych recenzji
w „Tygodniku Południe” oraz „Nowej Ochocie”. W trakcie realizacji jest program
pt. „Motywy Miłosne w polskiej poezji” oraz spektakl międzypokoleniowy „Fantazje Pana Kleksa”. Grupa może się poszczycić współpracą z aktorami młodego
pokolenia. Instruktor-akompaniator: Jerzy Muczyński.
Prowadząca: Krystyna Adamiec
Odbyło się 66 zajęć grupowych oraz 14 zajęć indywidualnych. Uczestniczyło
9 osób.

Kalejdoskop
Tematyczne Spotkania Klubowe. Cotygodniowe spotkania poświęcone wybranym zagadnieniom, wydarzeniom, problemom społecznym. Wypełniają je także
spotkania z ciekawymi ludźmi, pogadanki historyczne, poradnictwo, warsztaty,
badania ankietowe, niekiedy koncerty, wieczory poetyckie, wernisaże. Gromadzą ogół społeczności klubowej. Aktywizują, integrują, dokształcają, zaspokajają
potrzebę spędzenia czasu w grupie, otwierają na otaczający świat, pozytywnie
nastrajają.
Tematyka spotkań, to szeroki wachlarz zagadnień: popularno-naukowych, ratunkowo-medycznych, dotyczących profilaktyki zdrowia, prawnych, kulturalnych,
historycznych, geograficznych, muzycznych, rocznicowych.
Odbyły się 33 spotkania. Uczestniczyło średnio 28 osób w spotkaniu.

Sekcja brydżowa PIK
Rozgrywki brydża sportowego. Zajęcia przyciągają przedstawicieli różnych grup
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zawodowych, m.in. byłych prawników, nauczycieli, przewodników, pracowników
administracji publicznej, kierowców komunikacji miejskiej, rzemieślników i in.
Uczestnicy oprócz „naturalnego zacieśniania przyjaźni” ćwiczą sprawność umysłową i wzajemną tolerancję.
Prowadzenie: Jolanta Salamonowicz, Edward Inglik
Odbyło się 59 zajęć. Uczestniczyło 10-12 osób.

Akademia Kontaktów Społecznych AKOS
Stowarzyszenie działa prospołecznie. Podejmuje inicjatywy służące przybliżeniu
życia oraz dokonań starszego pokolenia ludziom młodym, pozbawionym często rzetelnej wiedzy o odchodzącym pokoleniu. Gromadzi i publikuje materiały
archiwalne. Prowadzi warsztaty międzypokoleniowe, organizuje wystawy, wydaje książki. Współpracuje z Klubem Seniora „Baśniowa” od wielu lat. Skupia
w swoich szeregach nauczycieli, dziennikarzy, psychologów, ludzi nauki i sztuki,
podróżników, pasjonatów – w wielu przypadkach osoby czynne zawodowo.
Na uwagę zasługuje przedsięwzięcie zorganizowane przez AKOS w siedzibie
i przy współpracy KS „Baśniowa” o szczególnych walorach kulinarno-edukacyjnych: „Obywatelko, Obywatelu! Poczęstuj się – jak za PRL-u!”
Raz w miesiącu członkowie AKOS spotykają się w klubie na tzw. walnym zgromadzeniu.
Prowadząca: Anna Żurek
Odbyło się 6 spotkań. Uczestniczyło 20 osób.

AKOS – Teatr Niemożliwy
Od stycznia 2013 w ramach AKOS działa Teatr Niemożliwy prowadzony przez Sylwię Kalisz. Ma już na swoim koncie premierę spektaklu satyrycznego p.t. „Damy
PRL. Kobieta praktyczna i lawirująca”. Ostatnim osiągnięciem Teatru Niemożliwego jest mała forma teatralna „Z humorem o zdrowiu” zaprezentowana w KSB
28.05.2015. Grupę teatralną zasilają także seniorzy KSB.
Prowadząca: Sylwia Kalisz
Odbyło się 10 spotkań. Uczestniczyło 7 osób.
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Ośrodek Kultury Ochoty
Klub Młodego Naukowca
Program warsztatów naukowych został skonstruowany tak, aby w logicznym ciągu zależności wyjaśnić dzieciom otaczający nas świat. Podczas zajęć uczestnicy
wykonują różne doświadczenia, tak aby lepiej zrozumieć i zapamiętać omawiane zjawisko. Warsztaty naukowe dostosowywane są dla dzieci w wieku 5-12 lat.
Warsztaty zrealizowano przy współpracy z Funiversity raz w miesiącu w dwóch
grupach.
10.01.2015
„3,2,1… Reakcja!” grupa początkująca
Pewien naukowiec powiedział kiedyś, że „światem rządzi chemia”. Czym jest tak
naprawdę ta uznawana jeszcze 200 lat temu za magię nauka i co kryje się pod
tajemniczym określeniem „reakcje chemiczne”? Dzieci przeprowadziły kilka efektownych eksperymentów.
„Perfumy” grupa kontynuująca
Zajęcia były inspirującą podróżą w świat przeróżnych aromatów. Mali perfumiarze stworzyli zapachy o jakich tylko marzą, by następnie zamknąć je w buteleczce
własnego szamponu i hydrożelowych kuleczkach.
21.02.2015
„Dinozaury” grupa początkująca
Te stworzenia opanowały naszą planetę na ponad 160 mln lat, by potem nagle zniknąć. Dziś stanowią jeden z głównych tematów zainteresowań dzieci, za
którym kryje się prawdziwa nauka – paleontologia.
„Skały i minerały” grupa kontynuująca
W trakcie warsztatów dzieci stały się petrografami i odkrywały tajemnice drzemiące w środku skał. Poznawały tajniki mineralogii, uczyły się klasyfikować
minerały.
14.03.2015
„Magnesy i magnetyzm” grupa początkująca
Czym jest pole magnetyczne, gdzie można znaleźć bieguny oraz jak można sprawić, by coś lewitowało? To tylko niektóre z pojęć poruszanych na zajęciach poświęconych magnesom. A od nich już tylko mały kroczek do wynalezienia prądu.
„Wodne eksperymenty” grupa kontynuująca
Warsztaty były poświęcone wodzie i jej niezwykłym właściwościom. Mali
naukowcy przeprowadzili kilka eksperymentów, które wyjaśniły im dlaczego kropla zawsze ma taki a nie inny kształt, czym są prądy wodne, jak powstają wiry
oraz dlaczego Archimedes wyskoczył z wanny krzycząc „Eureka!”
18.04.2015
„Prąd elektrostatyczny” grupa początkująca
Czy można dotknąć urządzenia o napięciu 200 tys. Volt i przeżyć? Czy można
zapalić swoim własnym ciałem żarówkę? Odpowiedzi na pytania dzieci szukały
na warsztatach.
„Elektryczność” grupa kontynuująca
Tematem zajęć był prąd elektryczny. Dzieci wykonały wiele eksperymentów,
podczas których dowiedziały się między innymi czym są układy elektryczne,
w jaki sposób działają oraz jak można wykorzystać prąd do zrobienia silnika elektrycznego.
16.05.2015
„Chemia w kuchni” grupa początkująca i kontynuująca
Za każdym razem kiedy zabieramy się za gotowanie stajemy się naukowcami.
To właśnie w kuchni zachodzi ogromna ilość reakcji chemicznych. Dzieci poznały podstawowe składniki odżywcze zawarte w niektórych produktach oraz ich
ciekawe właściwości chemiczne.
13.06.2015
„Zagadki kryminalne cz. 1” grupa początkująca
Dzieci, wcielając się w detektywów, miały okazję dowiedzieć się bardzo dużo na
temat budowy ciała ludzkiego.
„Wielka powtórka” grupa kontynuująca
Sprawdzano, co dzieciom udało się zapamiętać.
12.09.2015
„Nie taki mokry lód” grupa początkująca
Podczas zajęć dzieci dowiedziały się jakie są stany skupienia substancji oraz
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w jaki sposób można je zmieniać. Samodzielnie wykonały najprawdziwszą substancję, która była trochę cieczą, a trochę ciałem stałym.
„Ach to powietrze” grupa kontynuująca
Tematem przewodnim zajęć było niewidoczne, ale niezbędne do życia powietrze. Wykonując wiele eksperymentów, dzieci dowiedziały się, że oprócz udziału
w tym niezwykle ważnym procesie jakim jest oddychanie, powietrze ma kilka
innych zadziwiających i unikalnych właściwości.
17.10.2015
„Magnesy i magnetyzm” grupa początkująca
Czym jest pole magnetyczne, gdzie można znaleźć bieguny oraz jak można sprawić, by coś lewitowało? To tylko niektóre z pojęć poruszanych na zajęciach poświęconych magnesom. A od nich już tylko mały kroczek do wynalezienia prądu.
„Prąd elektryczny” grupa kontynuująca
Tematem zajęć było fascynujące zjawisko fizyczne jakim jest prąd elektryczny.
Dzieci wykonały wiele eksperymentów, podczas których dowiedziały się czym
są układy elektryczne, w jaki sposób działają oraz jak można wykorzystać prąd
do zrobienia silnika elektrycznego.
21.11.2015
„Badanie skał i minerałów” grupa początkująca i kontynuująca
Czy wiemy skąd na świecie wzięła się sól? Jak powstawał marmur czy piasek?
W trakcie warsztatów dzieci stały się prawdziwymi petrografami i odkryły
tajemnice drzemiące w środku skał. Poznały tajniki mineralogii, nauczyły się klasyfikować minerały i doświadczyły, że prawdą jest przysłowie „Nie wszystko złoto,
co się świeci”. Na zajęciach każdy stworzył własną skałę, której powstanie zajęło
wyjątkowo – tylko parę minut.
12.12.2015
„Kwasy i zasady” grupa początkująca i kontynuująca
Podczas warsztatów dzieci miały okazję wcielić się w małych chemików przyglądając się kwasom i zasadom. Wykonały kilka wesołych i kolorowych eksperymentów, których celem było pokazanie, że istnieją różne związki chemiczne
oraz zwrócenie uwagi na różnice między nimi. Dzieci wykonały eksperymenty
z suchym lodem, stworzyły prawdziwy wskaźnik pH oraz zbadały działanie magicznego atramentu.
Odbyło się 20 warsztatów. Uczestniczyło 45 osób.

Sobotnie Spotkania Muzyczne
Cykl imprez muzycznych dla dzieci w wieku 4-7 lat (z rodzicami). Poznawanie
dźwięków, budowy instrumentów muzycznych. Wspólne muzykowanie prowadzili: Bogdan Kupisiewicz i Mariusz Puchłowski – muzycy zespołu Des Orient.
Dzieci odkrywały, że same są pięknymi i dźwięcznymi instrumentami. Grały na
swoich rękach, gwizdały, śpiewały swoim jedynym i niepowtarzalnym głosem,
zawsze poszukując nowości. Scena była otwarta dla wszystkich.
28.02.2015
„Lutowi perkusjoniści – bombo – indiański bęben”
07.03.2015
„Wiosenni przyjaciele – okaryna”
11.04.2015
„Nutki z rabatki – cymbały”
23.05.2015
„Fujarka wierzbowa”
13.06.2015
„Kubański tres”
10.10.2015
„Kolorowe zapasy – ronroco”
14.11.2015
„Ciszej, ciemniej, jesienniej – anklung”
19.12.2015
„Gwiazdkowe klarneciki”
Odbyło się 8 spotkań. Uczestniczyło 240 osób.
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Będę Muzykiem
14.11.2015
Warsztaty dla muzyków, których celem było wyposażenie uczestników w nowoczesne narzędzia pozwalające na sprawne poruszanie się po muzycznym rynku
pracy. Warsztaty zrealizowane przez zespół „Dźwiękowni”, dofinansowane z budżetu m.st. Warszawa.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79
Uczestniczyło 20 osób.

RockaFellaz Anniversary
11.12.2015
Taneczne zajęcia warsztatowe w 4 różnych stylach: popping, hip-hop dance,
breaking oraz rock dance.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79
Uczestniczyło 35 osób.

Pracownia ceramiki ANGOBA
Masa lejna
Specjalna forma zajęć ceramicznych polegająca na użyciu gliny płynnej (lejnej).
Czterogodzinne warsztaty realizowane w sobotnie popołudnia.
Prowadząca: Grażyna Sawicka
Odbyło się 8 warsztatów. Uczestniczyło średnio po 6 osób.

Zajęcia rodzinne
Odpowiadając na potrzeby spędzania czasu wolnego rodziców (opiekunów)
z dziećmi, Pracownia prowadzi zajęcia rodzinne w niedzielne przedpołudnia.
Dzieci, przy wsparciu dorosłych, wykonują zadany temat ceramiczny. Wszystkie
prace są wypalane. Zajęcia cieszą się ogromnym powodzeniem – obowiązują na
nie zapisy ze względu na większą liczbę chętnych niż może pomieścić Pracownia.
Prowadzący: Grażyna Sawicka, Małgorzata Rojek
Odbyło się 10 warsztatów. Uczestniczyło średnio po 40 osób.

Wypał raku
Wypały raku przed Pracownią. Wypał techniką pozwalającą osiągać niepowtarzalne efekty.
Odbyło się 6 wypałów. Uczestniczyło średnio po 10 osób i okoliczni mieszkańcy
w charakterze widzów.

Klub Osiedlowy SURMA
Samopomocowa grupa szyciowa
Warsztaty skierowane do dorosłych mieszkanek Warszawy, które potrafią
lub chciałyby się nauczyć szyć na maszynie. Grupa miała charakter samopomocowy oraz otwarty, a więc uczestniczki uczyły się od siebie nawzajem,
by móc samodzielnie uszyć niepowtarzalne, oryginalne elementy ubioru lub
dekoracji otoczenia. Warsztaty działały według idei ekonomii wzajemnościowej
– kobiety korzystające z warsztatów ustalały inny sposób płatności niż pieniądze
(np. uszycie poduszek na kanapy klubu, wykonanie z materiału ozdobnych
choinek).
Koordynator: Grażyna Gnatowska
Odbyło się 8 warsztatów. Uczestniczyło 20 osób.

Warsztaty cyrkowe
Warsztaty cyrkowe dla dzieci obejmujące naukę żonglerki, ekwilibrystykę,
zabawy ruchowe, zajęcia parateatralne. To doskonała zabawa, okazja do poprawy
sprawności fizycznej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz rozwoju kreatywności (zwłaszcza dla dzieci nieśmiałych, nadpobudliwych, dyslektyków).
Prowadząca: Anna Adamczyk
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Odbyło się 35 zajęć. Uczestniczyło 11 osób.

Maluchy w ruchu
Warsztaty dla dzieci w wieku 2-3 lata wraz z rodzicami. Elementy rytmiki, zabawy w cyrk, rysowanie. Zajęcia miały na celu pobudzenie rozwoju ruchowego
i manualnego dzieci oraz lepsze przygotowanie ich do aktywności w przedszkolu.
Prowadząca: Anna Adamczyk
Odbyło się 12 zajęć. Uczestniczyło 16 osób.

Mlekoteka
13.05.2015, 10.06.2015, 24.11.2015, 15.12.2015
Otwarte bezpłatne grupy wsparcia laktacyjnego. Spotkania dla kobiet z niemowlętami. Cel spotkań – promowanie karmienia mlekiem kobiecym. W programie
przekazywanie aktualnej i rzetelnej wiedzy opartej o badania, dzielenie się
doświadczeniami, wsparcie douli.
Organizatorzy: Fundacja Rodzić po Ludzku, Małgorzata Jackowska – doula,
Maminiec – doradca macierzyński
Odbyły się 4 spotkania. Uczestniczyło 30 osób.

Warsztaty wielkanocne
21.03.2015
„Pomponowe dekoracje i inne wielkanocne atrakcje”. Warsztaty wielopokoleniowe dla rodzin. Podczas warsztatów powstały kurczaki z pomponików wełnianych.
Uczestnicy ozdabiali styropianowe jajka na Wielkanoc.
Prowadząca: Lidia Niepokólczycka-Niedźwiedzka
Uczestniczyło 6 osób.

Nożyczki – kurs szycia
Warsztaty z podstaw szycia na maszynie, adresowane do dziewczyn i kobiet.
Wiedza teoretyczna połączona z praktycznymi ćwiczeniami. Po każdych zajęciach
uczestniczka miała uszyty gotowy produkt.
Prowadząca: Martyna Wroniszewska
Odbyło się 10 zajęć. Uczestniczyła 1 osoba.

Dzielnicowy Klub Seniora
OCHOTA
Wiosenne warsztaty plastyczne
marzec 2015
Zajęcia plastyczne pozwoliły przygotować wystrój stołu wielkanocnego. Uczestnicy warsztatów wzięli udział w konkursie pt. „Pisanki, koszyczki wielkanocne”.
Zajęcia odbywały się raz w tygodniu.
Prowadząca: Kalina Wolska, plastyk, wolontariusz
Odbyło się 8 zajęć. Uczestniczyło 12 osób.

Warsztaty lalkarskie
marzec 2015
Konstrukcja lalek oraz przygotowanie materiałów do szycia kostiumów.
Warsztaty prowadzili: Zdzisław Sobociński, Ewa Smagieł – kostiumolog
Uczestniczyło 8 osób.

EBRU
„Ebru” – technika malowania farbą na wodzie i przenoszenia obrazu na papier.
Seniorzy zapoznali się z tą techniką podczas letnich warsztatów w Kamieńczyku.
Zajęcia i pokazy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zorganizowano wystawę
prac powstałych podczas warsztatów.
Warsztaty prowadził Zdzisław Sobociński
Uczestniczyło 14 osób.
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Klub Seniora BAŚNIOWA
Plastyczne i dekoratorskie
styczeń, marzec, maj, wrzesień, listopad 2015
Zajęcia, podczas których wykonywane były dekoracje, ozdoby świąteczne, kukła
Marzanny, Gaik, instalacje przestrzenne, elementy scenografii na potrzeby klubu.
Spotkania raz na 2 miesiące.
Prowadzenie: Jolanta Salamonowicz
Uczestniczyło: 6-10 osób.

Taneczne
14.01, 11.02, 11.03, 15.05, 18.11.2015
Wspólna inicjatywa instruktorów tańca integracyjnego Pawła Sumało z KSB
i Justyny Gębskiej z Bielańskiego Centrum Kultury. Półtoragodzinne spotkania
warsztatowe odbywały się naprzemiennie na Ochocie oraz na Bielanach.
Pawilon „ Pod Okiem” | ul. Grójecka 79
Bielańskie Centrum Kultury | ul. Goldoniego 1
Uczestniczyło: 10 osób.
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Ośrodek Kultury Ochoty
22.01.2015
Śpiew
Egzamin z przedmiotu – Śpiew. Występ uczniów Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego prezentujących swoje umiejętności zdobyte podczas półrocznej nauki
w Studiu.
Uczestniczyło 70 osób.

23.01.2015
Interpretacja Piosenki
Egzamin z przedmiotu – Interpretacja Piosenki. Występ uczniów Studia Wokalnego im. J.Wasowskiego prezentujących swoje umiejętności zdobyte podczas
półrocznej nauki w Studiu.
Uczestniczyło 70 osób.

06.02.2015
SAGITTARIUS BLUES GROUP
Spotkanie z tradycyjnym bluesem. Zespół wystąpił w składzie: Robert Lubera
– gitara, wokal, Andrzej Paprot – gitara, Andrzej Kosiorowski – bas, Mariusz Moskalewicz – perkusja
Uczestniczyło 46 osób.

07.02.2015
Nasze korzenie
Wernisaż wystawy twórczości sześciu artystek: Doroty Blhałowicz, Marty Kowalczyk, Małgorzaty Kowalczyk, Anny Kuc, Julii Szczawińskiej i Małgorzaty Wieczorek
Uczestniczyło ok. 60 osób.

13.02.2015
„Morze – Raj Pierwszy”
Wernisaż wystawy instalacji Andrzeja Cieślika. Prezentowane instalacje to pejzaże polskiego morza, plaży, wydm, urwisk. Autor połączył malarstwo realistyczne
z nowoczesnymi formami i przedstawił w formie witrażowej. Instalacje uzupełniły rozrzucone poduszki, na których można było usiąść i oglądać ekspozycję
z perspektywy plaży. Całość dopełniła muzyka morza – szum fal, śpiew ptaków
i mew oraz fragmenty muzyki fortepianowej specjalnie skomponowanej przez
Przemka Kuczyńskiego.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79
Uczestniczyło 50 osób.

13.02.2015
Światowe przeboje solo i w duecie
Koncert karnawałowy z udziałem Natalii Kovalenko i Marka Ravskiego. Na
zakończenie karnawału pełen emocji i radości, elegancki koncert z kameralnym
brzmieniem fortepianu znanego pianisty i akompaniatora Andrzeja Płonczyńskiego. W programie usłyszeliśmy najbardziej znane i lubiane światowe i polskie
przeboje od lat 30. do nam współczesnych. Dwójka artystów o przepięknych
głosach wykonała piosenki polskie, angielskie, francuskie, hiszpańskie, rosyjskie
w oryginalnych językach i po polsku.
Uczestniczyło 135 osób.

14.02.2015
Trifon Zarezan
Bałkańskie Święto Wina oraz koncert zespołu Sarakina Balkan Band. Trifon
Zarezan to pierwsze wiosenne święto Bułgarów obchodzone przez hodowców
winorośli, karczmarzy oraz wszystkich miłośników wina. Podczas imprezy nie
zabrakło tańców, opowieści o obyczaju podcinania winorośli oraz dobrej muzyki
w wykonaniu zespołu Sarakina.
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
Uczestniczyło 130 osób.
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16.02.2015
Koncert Walentynkowy
Koncert chóru All That Sound. Był to wieczór znanych i lubianych piosenek
o miłości w zupełnie nowych aranżacjach. Nastrojowy klimat, pozytywne wibracje podkreśliły wyjątkowość koncertu.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79
Uczestniczyło 100 osób.

09-19.03.2015
D.W. Karolak
Wystawa prac malarskich reprezentanta młodego pokolenia, studenta ASP.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79
W wernisażu uczestniczyło 50 osób.

14.03.2015
III Mazowiecki Konkurs Pianistyczny

Przesłuchania do konkursu. Podczas przesłuchań jury wyłoniło 14 laureatów
w trzech grupach wiekowych.
W przesłuchaniach uczestniczyły 42 osoby.

17.03.2015
Dudy Juliana
Wieczór w dniu Świętego Patryka pełen muzyki irlandzkiej i szkockiej. Wystąpił
zespół w składzie: Anna Trauman – flety, bodhran, Artur Rutkowski – śpiew, Piotr
Prądzyński – akordeon, Mirosław Kozak – banjo, Marcin Kozakiewicz – mandolina
Bartlomiej Kubielski – gitara. Układy choreograficzne zaprezentowali uczestniczy
Studia Tańców Irlandzkich „Dunmore” z OKO.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79
Uczestniczyło 119 osób.

20-29.03.2015
Grupa Autonomia
Wystawa prac malarskich grupy studentów warszawskiego ASP.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79
W wernisażu uczestniczyło 50 osób.

20.03.2015
Czerwone drogi Auroville
Spotkanie z Pawłem Kowalczykiem. Opowieść o wolontariacie we wspólnocie
Auroville w południowych Indiach
Uczestniczyło ok. 40 osób.

24.03.2015
Koktajlowe Okolice Jazzu
Koncert słuchaczy Studia Wokalnego im. J.Wasowskiego z towarzyszeniem zespołu pod kierownictwem Grzegorza Karasia. W programie utwory polskie i zagraniczne.
Klubokawiarnia „Mam Ochotę” | ul. Grójecka 75
Uczestniczyło 40 osób.

27.03.2015
Martyna Welenc
Koncert dyplomowy słuchaczki Studia Wokalnego, Martyny Welenc, kończący
jej naukę w Studio.
Uczestniczyło 60 osób.

29.03.2015
III Mazowiecki Konkurs Pianistyczny
im. Muzio Clementiego – finał
Podczas finału laureaci konkursu zaprezentowali różne interpretacje utworów
A. Mozarta. J.S. Bacha, F. Chopina i wielu innych kompozytorów.
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Po koncercie zostały rozdane dyplomy i nagrody dla 14 finalistów w trzech
kategoriach wiekowych, a także podziękowania dla nauczycieli przygotowujących tegorocznych laureatów.
Uczestniczyło 65 osób.

30.03-12.04.2015
Turcja – Europa/Azja
Wystawa fotografii. Podczas trwania wystawy, 10 kwietnia odbyło się niecodzienne spotkanie dające możliwość „skosztowania” tureckiej kultury dosłownie
i w przenośni. Spotkanie było „wspólnym mianownikiem” kilku ważnych wydarzeń: 600. lecia więzi polsko-tureckiej, wizyty studyjnej w Turcji (czerwiec-lipiec
2014 r.) oraz wystawy fotografii Piotra Robakowskiego. W spotkaniu udział wzięli:
dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która rozpoczęła spotkanie prelekcją nt. „Przenikanie kultur a granice tożsamości. Islam – chrześcijaństwo. Czy pokojowa koegzystencja jest możliwa?”;
prof. dr hab. Wojciech Bieńkowski z Uczelni Łazarskiego w Warszawie, który w
niezwykle interesującym wykładzie „Czy tygrys uniknie pułapki średniego poziomu rozwoju?” przedstawił obecną sytuację ekonomiczną Turcji oraz prognozy na
przyszłość, porównując w tym zakresie Turcję z Polską; Yasin Özbek, prezes Dunaj
Instytutu Dialogu, który przybliżył miejsca prezentowane na fotografiach oraz
przedstawił działalność Dunaj Instytutu Dialogu; mgr historii sztuki Joanna Puchalska, autorka książki „Dziedziczki Soplicowa”. Zaproszeni goście oraz uczestnicy mieli okazję nie tylko podziwiać Turcję w obiektywie Piotra Robakowskiego,
obejrzeć film o parzeniu słynnej tureckiej herbaty, ale i spróbować specjałów
kuchni tureckiej.
Współorganizatorem wystawy i spotkania był Dunaj Instytut Dialogu.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79
Uczestniczyło 40 osób.

11.04.2015
Dubbing Box czyli Bitwa na dubbingi
Wieczór w ramach DKF-u Faktor Berliński. Uczestnicy wzięli udział w konkursie-zabawie z filmem w tle, czyli boksie na słowa. Uczestnicy mieli za zadanie podłożyć na żywo dialogi do urywków filmowych. Ducha sportowej rywalizacji pilnował sędzia, a o przejściu zawodnika do kolejnej rundy decydowała publiczność.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79
Uczestniczyło 30 osób.

13-26.04.2015
Fraktale
Wystawa prac Jacka Kudrewicza. Prezentowane prace to wizualizacje konstrukcji
matematycznych opisanych programami komputerowymi. Twórcą obrazów nie
był artysta malarz a profesor matematyki. 18.04.2015 odbył się wykład Jacka
Kudrewicza na temat techniki powstawania fraktali.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79
Uczestniczyło: 40 osób w wernisażu, 22 osoby w wykładzie.

24.04.2015
Przybora
Koncert uczniów Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego poświęcony i dedykowany wybitnemu poecie, autorowi tekstów i artyście kabaretowemu Jeremiemu Przyborze z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy jego urodzin.
Przygotowanie koncertu Maciejka Mazan. Uczniom akompaniował zespół pod
kierownictwem Wojciecha Majewskiego.
Uczestniczyło 90 osób.

24.04.2015
Odcienie Indii
Barwne spotkanie z kulturą Indii. Uczestnicy mieli okazję podziwiać piękne stroje
tancerek oraz egzotykę tańca indyjskiego, zapoznać się z muzyką ludową, spróbować medytacji oraz skosztować kuchni indyjskiej. Spotkanie współorganizowane ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Sahaja Yoga.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79
Uczestniczyło 80 osób.
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25.04-08.05.2015
Projekcje wyobraźni
Wystawa plakatów filmowych przygotowana przez DKF Faktor Berliński wspólnie
z Muzeum Plakatu. Prezentowano prace najbardziej uznanych artystów polskiej
szkoły plakatu jak również ich uczniów. Prelekcję i rozmowę poprowadził Rafał
Nowakowski z Muzeum Plakatu w Wilanowie.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79
Uczestniczyło 20 osób.

25.04.2015
„Pejzaż – ulotne chwile”
Finisaż wystawy malarstwa Przemysława Sasina.
Uczestniczyło 15 osób.

08-15.05.2015
Kowalczyk/Litwiniec
Wystawa prac malarskich.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79
Uczestniczyło 40 osób.

15-22.05.2015
Tusz x Farba x Grafit x Kreda czyli 2D kontest
Na nasze wydarzenie zaprosiliśmy reprezentantów wszystkich form ekspresji
w 2D. Mieli za zadanie przynieść swoje narzędzia pracy i zamalować wybrane
przez siebie płótna. Następnie prace zawisły w Pawilonie „Pod Okiem”, a głosowanie trwało od 15 do 22 maja.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79
Uczestniczyło 40 osób.

19.05.2015
Koktajlowe Okolice Jazzu
Koncert słuchaczy Studia Wokalnego im. J.Wasowskiego z towarzyszeniem
zespołu pod kierownictwem Grzegorza Karasia. W programie usłyszeliśmy utwory polskie i zagraniczne.
Klubokawiarnia „Mam Ochotę” | ul. Grójecka 75
Uczestniczyło 35 osób

22.05-11.06.2015
„Portrety”
Wystawa fotografii Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami”.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79
Uczestniczyło 50 osób.

29.05-11.06.2015
„20 lat później – NAWIĄZANIA”
Indywidualna wystawa prac malarskich Edwarda Umińskiego.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79
Uczestniczyło 30 osób.

23.05.2015
„Z muzyką przez wieki i kraje”
Recital fortepianowy Katarzyny Pietroń, promujący debiutancką płytę artystki
„Beethoven, Chopin, Debussy”. Usłyszeliśmy również pianistyczne wersje znanych arii operowych i operetkowych (Lehar, Offenbach, Bizet, Puccini).
Uczestniczyło 12 osób.

31.05.2015
„Dedlajn”
Komedia przedstawiająca z przymrużeniem oka sceny z życia korporacji. Współczesne życie przedstawione w krzywym zwierciadle, humor i piosenki m.in.
z repertuaru Janis Joplin i musicalu „Hair”. Wystąpili uczniowie Studia Piosenki im.
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Jerzego Wasowskiego. Tekst, tłumaczenia piosenek i reżyseria: Maciejka Mazan.
Uczestniczyło 100 osób.

11.06.2015
Wieczór autorski Michała Dąbrowskiego
Promocja tomu poetyckiego „Wiersze”. Autor jest członkiem zespołu „Szkiełko
i Oko”. Moderator spotkania: Marek Ławrynowicz.
Biblioteka „Przystanek Książka” | ul. Grójecka 42
Uczestniczyło ok. 50 osób.

13.06.2015
Wibracje 2010-2015
Wernisaż wystawy malarstwa Ewy Blusiewicz. Wieczór uświetnił koncert Kapeli
Jazgodki, grającej muzykę etniczną i autorską.
Uczestniczyło ok. 100 osób.

16.06.2015
Freedom 90
Koncert piosenek, które były i cały czas pozostają największymi przebojami lat
90. Usłyszeliśmy utwory wykonywane m.in. przez No Doubt, Lauryn Hill, Lennego
Kravitza i Backstreet Boys w interpretacjach wychowanków Studia Wokalnego
im. J. Wasowskiego. Akompaniował zespół pod kierunkiem Grzegorza Karasia.
Uczestniczyło 90 osób.

19.06.2015
Bitwa na dubbingi vol. II
Wieczór w ramach DKF-u Faktor Berliński. Uczestnicy wzięli udział w konkursie
polegającym na podkładaniu dźwięków do filmu na żywo.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79
Uczestniczyło 40 osób.

21.06.2015
Pokaz baletowy
Występ grup baletowych i tańca nowoczesnego działających w OKO. Pokaz dla
rodziców, znajomych i zaproszonych gości, na zakończenie zajęć baletowych.
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
Pokaz obejrzało 120 osób.

29.06.2015
Śpiew
Egzamin z przedmiotu ŚPIEW. Wystąpili uczniowie Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego prezentując umiejętności zdobyte podczas półrocznej nauki w Studio.
Uczestniczyło 60 osób

29.06.2015
All That Sound
Koncert chóru podsumowujący pracę w minionym sezonie. Zespół wykonał
znane covery z gatunku muzyki: pop, soul, r’n’b w nowych aranżacjach. Świetna
zabawa to najlepsze podsumowanie koncertu.
Uczestniczyło 90 osób.

30.06.2015
„Pociąg do Częstochowy”
Przedstawienie „Pociąg do Częstochowy” – egzamin z przedmiotu Interpretacja
Piosenki. Wystąpili uczniowie Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego, prezentując
swoje umiejętności zdobyte podczas półrocznej nauki w Studio. Przedstawienie
„Pociąg do Częstochowy” czyli gangsterzy kontra zakonnice to komedia muzyczna na kanwie musicalu „Sister Act”, z piosenkami m.in. z musicalu „Sister Act”
i „Dreamgirls”. Tekst, przekład piosenek i reżyseria – Maciejka Mazan.
Uczestniczyło 100 osób.

05.07.2015

31

imprezy

All That Sound
Koncert chóru. Koncert wieńczący letnie warsztaty muzyki gospel.
Kościół Św. Jakuba Apostoła | ul. Grójecka 38/ pl. Narutowicza
Uczestniczyło: 500 osób.

04.09.2015
„Poezji Nie prowadzimy”
Wieczór autorski Ewy Karbowskiej, wystawa prac plastycznych Andrzeja Heidricha oraz koncert – wbrew tytułowi tomiku „Prowadzenie poezji” w wykonaniu:
Barbary Dziekan, Grażyny Łapińskiej, Mirosława Czyżykiewicza, Lecha Dyblika,
Przemysława Wróblewskiego oraz Antoniego Murackiego, który koncert poprowadził.
Uczestniczyło 60 osób.

10.10.2015
Dzień Czeczeński
Instytut Kultury Narodów Kaukazu wspólnie z Ośrodkiem zaprosił dużych i małych warszawiaków na spotkanie z kulturą czeczeńską. W programie nie zabrakło
atrakcji dla dzieci, młodzieży, rodziców i dziadków m.in.: pokaz filmu pt. „Czekam
na odpowiedź”, koncert zespołu pieśni i tańca „Sintar”, wystawa „Polska – Kaukaz”
oraz warsztaty kulinarne, taneczne i tworzenia biżuterii.
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
Uczestniczyło 55 osób.

17.10.2015
SAKHIOBA
Koncert Gruzińskiego Zespołu Wokalnego. „Sakhioba” to czternastoosobowy
chór męski – jeden z najbardziej znanych gruzińskich zespołów wokalnych.
Twórca zespołu – Malkhaz Erkvanidze jest światowej sławy muzykologiem
i śpiewakiem, autorem wielu opracowań muzycznych oraz pomnikowego
24-tomowego dzieła „Gelati Skola” – o najważniejszej szkole śpiewu liturgicznego w Gruzji – Gelati. Zespół specjalizuje się w wykonywaniu muzyki wokalnej
i instrumentalnej – gruzińskiej polifonii, muzyki liturgicznej, narodowej i etnicznej. Gościł z koncertami w wielu krajach Europy i Ameryki, brał udział w Festiwalu „Pieśni naszych Korzeni” w Jarosławiu. W Ośrodku wystąpił z repertuarem
wokalno-tanecznym.
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
Uczestniczyło 141 osób.

18.10.2015
Tribute to Nalepa
Koncert w hołdzie dla spuścizny Tadeusza Nalepy – gitarzysty, kompozytora,
wokalisty, harmonijkarza i autora tekstów, założyciela grupy Breakout. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był gitarzysta i wokalista bluesowy – Marcin Kołdra.
W programie koncertu usłyszeliśmy takie utwory Nalepy, jak: „Ten o Tobie film”,
„Kiedy byłem małym chłopcem”, „Nocą puka ktoś”, „Dbaj o miłość” i wiele innych.
Uczestniczyło 70 osób.

24-25.10.2015
Fantastyczny Figurkowy Weekend
Miłośnicy gier bitewnych, planszowych, modelarstwa i malarstwa figurkowego
brali udział przez dwa dni w doskonałej zabawie. W programie znalazły się m.in.
konkurs malarsko-modelarski „Hussar”, pokazy malarstwa figurkowego – Jarosław Drabek i LAN Studio, konkurs speed paintingu, pokazy gier planszowych
oraz nauka malowania dla najmłodszych połączona ze specjalnym mini-konkursem dla początkujących. Na imprezie stawili się nie tylko najlepsi polscy malarze
figurowi, ale również artyści z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Korei Płd. i Australii.
Bardzo miłym akcentem tegorocznej edycji FFW było zdobycie nagrody dla „Najlepszego Juniora” przez Michała Dubowskiego – uczestnika zajęć Avangardowego Klanu Fantastów prowadzonych w Ośrodku Kultury Ochoty przez Tomasza
Wolskiego.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79
Uczestniczyło: 140 osób.
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06.11.2015
„Pociąg do Częstochowy”
Przedstawienie „Pociąg do Częstochowy” czyli gangsterzy kontra zakonnice.
Komedia muzyczna na kanwie musicalu „Sister Act”, z piosenkami m. in. z musicalu „Sister Act” i „Dreamgirls”. Tekst, przekład piosenek i reżyseria – Maciejka Mazan
w wykonaniu słuchaczek S. Wokalnego im J. Wasowskiego.
Uczestniczyło 110 osób.

06.11.2015
Wieczór Afrykański
Koncert muzyki Afryki Środkowej, pokaz zdjęć oraz wstęp do zajęć. Prowadzący:
Anika Kamińska z zespołem.
Uczestniczyło 40 osób.

07.11.2015
Vahanara & Przyjaciele
Koncert dla Czarka. Koncert zespołu rockowego ku czci przyjaciela zespołu, brata
jednego z muzyków, w rocznicę jego śmierci.
Uczestniczyło 30 osób.

13.11.2015
Odyssey & Backbone
czyli podwójne postmetalowe uderzenie w wykonaniu dwóch zespołów łączących w swojej twórczości ciężkie przestrzenne riffy, niebanalne aranżacje i nostalgiczne melodie.
Uczestniczyły 24 osoby.

16.11.2015
Koktajlowe Okolice Jazzu
Koncert słuchaczy S.Wokalnego im. J.Wasowskiego z towarzyszeniem zespołu
pod kierownictwem Grzegorza Karasia. W programie utwory polskie oraz zagraniczne.
Klubokawiarnia „Mam Ochotę” | ul. Grójecka 75
Uczestniczyło 45 osób.

21.11.2015
„Reminiscencje roślinne”
Wernisaż wystawy prac Krystyny Humiennej. Podczas wernisażu autorka prezentowała również wiersze i piosenki swojego autorstwa.
Uczestniczyło 35 osób.

28-29.11.2015
Piosenka jest dobra na wszystko
VIII Edycja Konkursu Wokalnego. Uczestnicy konkursu to zarówno amatorzy jak
i zawodowcy, młodzi wokaliści, aktorzy z całej Polski. Uczestnicy prezentują
utwory genialnego duetu we własnych opracowaniach i aranżacjach. Eliminacje do konkursu przebiegały trzyetapowo: I etap to przesłuchania nadesłanych
nagrań. II etap to przesłuchania z akompaniatorem – przesłuchań dokonuje Jury,
wyłaniając finałową piątkę. III etap – koncert finałowy, podczas którego zostaje
wyłoniona trójka laureatów. Koncert Finałowy poprowadzili Monika i Grzegorz
Wasowscy. Uczestnicy konkursu oceniani byli przez Jury w składzie: Barbara
Kraftówna (przewodnicząca), Anna Serafińska, Aleksandra Bilińska-Słomkowska
(sekretarz), Bogdan Hołownia, Paweł Sztompke, Marek Majewski. Gwiazdą
wieczoru był wokalista Krzysztof Kiljański i The New Warsaw Trio, który w 100
rocznicę urodzin Jeremiego Przybory zaprezentował utwory z najnowszej płyty
„Przybora” w niezwykle oryginalnych i ciekawych aranżacjach.
Uczestniczyło 100 osób.

28.11.2015
Andrzejki na ludowo
W ten andrzejkowy wieczór wprowadził gości zespół Jarzębina z Kucudzy
z autorskim programem „Gadki, śpiewy i hulanki”. Przygrywała kapela Hałasów,
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a całość prowadził Stanisław Jaskułka. Wszyscy uczestnicy dobrze się bawili
i częstowali swoiskim jadłem.
Organizatorami imprezy byli: Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Wydział
Kultury oraz Ośrodek Kultury Ochoty.
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
Uczestniczyły 64 osoby.

04.12.2015
ALL THAT SOUND
Koncert chóru. Podczas koncertu można było usłyszeć znane popowe i soulowe
przeboje w niecodziennych aranżacjach. Koncert uświetnił występ prowadzących, a zarazem liderów chóru Sound’n’Grace Anny Żaczek-Biderman i Kamila
Mokrzyckiego.
Pawilon „Pod Okiem” ul. Grójecka 79
Uczestniczyło: 160 osób.

06.12.2015
Roztańczone Mikołajki
Pokaz tańców irlandzkich przygotowany przez Studio „Dunmore” pod kierunkiem Anny Skupień z muzyką na żywo w wykonaniu Eweliny Grygier – flety
poprzeczne, Patrycja Napierała – bodgran.
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
Uczestniczyło 85 osób.

06.12.2015
Pokaz baletowy
Pokaz dla rodziców i znajomych. Baletnice zaprezentowały swoje umiejętności
w nowych układach tanecznych. Widzowie byli zachwyceni poziomem występu.
Reżyseria Dorota Sierakowska, prowadzenie Katarzyna Drzazgowska
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
Uczestniczyło 150 osób.

11.12.2015
Między nami
Koncert Dominiki Zioło z zespołem w składzie: Dominik Rosłon – piano, Sławek
Pogoda – gitara. Przewrotne, ale i poruszające teksty, akustyczne brzmienia,
latynoskie rytmy, nastrojowe melodie.
Uczestniczyło 14 osób.

12.12.2015
Master Of Class, RockaFellaz Anniversary
Międzynarodowe zawody breakdance dla dzieci i młodzieży.
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
Uczestniczyły 173 osoby.

15.12.2015
Spotkanie Świąteczne
Występ słuchaczek Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego podczas spotkania
Wigilijnego pracowników Ośrodka Kultury Ochoty. Na program złożyły się piosenki świąteczne i kolędy, akompaniował Grzegorz Karaś.
Uczestniczyło osób.

16.12.2015
Święta coraz bliżej
Koncert o tematyce świątecznej przygotowany przez słuchaczy oraz instruktorów Studia Wokalnego im. J .Wasowskiego. Akompaniował zespół pod kierownictwem Grzegorza Karasia.
Klubokawiarnia „Mam Ochotę” | ul. Grójecka 75
Uczestniczyło 50 osób.
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Pracownia ceramiki ANGOBA
17.01.2015
Integracyjna impreza karnawałowa
Dla uczestników wszystkich zajęć. Motywem przewodnim było samodzielne wykonanie rękawiczki (pacynki) – odbył się konkurs, a nagroda główna to miesiąc
zajęć gratis.
Uczestniczyło 57 osób.

Magazyn Sztuk
07-30.01.2015
Akwarele
Wystawa prac uczniów z Magazynu Sztuk. Na wystawie zostało zaprezentowanych 26 prac o różnorodnej tematyce. Prace były tak dobrane, aby zwiedzający
mogli dopatrzeć się ciekawych rozwiązań technicznych oraz dostrzec niezwykłe
walory tej trudnej techniki.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75
Uczestniczyło 60 osób.

07-31.03.2015
Kobiece spojrzenie na miasto
Na wystawie został zaprezentowany cykl prac wykonanych w technice olejnej,
przedstawiający miasto w nietypowych kompozycjach i kolorystyce. Prace powstały w okresie dwóch lat na zajęciach w Magazynie Sztuk.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75
Uczestniczyło 80 osób.

21.03.2015
Wielkanoc z Magazynem Sztuk
Odbyły się dwa warsztaty: pisanek (zdobienie woskiem i barwienie) i kurczaków.
Uczestnicy poznali technikę batiku i sposoby tworzenia pisanek. Na warsztacie
tworzenia kurczaków, każdy mógł wykazać się inwencją twórczą.
Uczestniczyło 48 osób.

09-30.05.2015
Akwarela
Wystawa prac ucznia Magazynu Sztuk Andrzeja Byczewskiego. Na wystawie
zostało zaprezentowanych 26 akwarel powstałych w ciągu ostatnich 2 lat. Prace
zachwycały lekkością, przenikaniem barw oraz doskonałym warsztatem.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75
Uczestniczyło 80 osób.

06-12.06.2015
Plener malarski
Plener był podsumowaniem całorocznej pracy i okazją do wykorzystania wiadomości w praktyce. Uczniowie pracowali według programu autorskiego. Plon
tygodniowego pleneru to 175 prac w technice akwareli, suchej pasteli oraz oleju.
Dworek Modrzewiowy | Radziejowice
Uczestniczyły 22 osoby.

12-18.06.2015
Z daleka
Wystawa malarstwa Agnieszki Głębickiej. Na wystawie zostały zaprezentowane
prace olejne w większości wykonane w Magazynie Sztuk. Autorka za pomocą
prostych środków artystycznych przedstawiła ważne sytuacje z jej życia. Jej
obrazy cechuje minimalizm i oraz dążenie do uproszczeń.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79
Uczestniczyło 60 osób.
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16.06.2015
Zakończenie roku malarskiego
Wystawa prac uczniów wszystkich pracowni Magazynu Sztuk, mająca na celu
podsumowanie półrocznej pracy. Na wystawie zaprezentowane zostały prace
w różnych technikach plastycznych.
Uczestniczyło 70 osób.

26.06.2015
Batik
Wernisaż wystawy batików Dominca Lukandwy, artysty z Ugandy. Na wystawie
zaprezentowano prace wykonane w tradycyjnej technice batiku o tematyce
związanej z Afryką. Z przyczyn od nas niezależnych artysta nie mógł przyjechać
do Polski. Podczas wernisażu połączyliśmy się z artystą przez skype.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79
Uczestniczyło 30 osób.

19-26.09.2015
Plener malarski w Toskanii
Nasi artyści i uczniowie mieli możliwość pracy twórczej w najpiękniejszym rejonie Toskanii. Emocje malarskie podsycało niezwykłe światło, atmosfera i piękno
miejsca. Przyjęci serdecznie przez włoskich gospodarzy wszyscy wrócili pełni
energii, pomysłów i koncepcji twórczych.
Toskania | Tenuta di Casaglia
Uczestniczyło 20 osób.

01-25.09.2015
Od pejzażu do abstrakcji
Wystawa Andrzeja Biczewskiego składała się z 25 obrazów wykonanych w technice akrylu z użyciem past fakturujących. Realistyczny pejzaż pięknie uzupełniał
się z wielobarwnymi kompozycjami abstrakcyjnymi. Autor obrazów stopniowo
wprowadzał widza w świat wyobraźni, gdzie odrealniony pejzaż pozwalał na
odlezienie własnej interpretacji.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75
Uczestniczyło 50 osób

15.10.2015
10 urodziny Magazynu Sztuk
W ramach dziesięciolecia istnienia Magazynu Sztuk filii Ośrodka Kultury Ochoty
została zorganizowana wystawa instruktorów. Każdy prezentowany tam artysta
przedstawił prace o własnym, dalece zindywidualizowanym stylu wypowiedzi
plastycznej oraz w odmiennych technikach. Często poruszanym zagadnieniem,
pretekstem malarskim były pejzaże, człowiek i kompozycje abstrakcyjne. Tak
duża różnorodność tematów, technik, doboru materiałów oraz form, pozwalała
lepiej wyrazić twórcze zamiary, pokazać jakie wpływy świata zewnętrznego kierowały artystami w procesie twórczym. Podczas wernisażu zostały przeprowadzone warsztaty stemplowania koszulek.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79
Uczestniczyło 120 osób.

23-25.10.2015
Plener jesienny akwarelistów
Podczas pleneru uczestnicy zapoznali się z gamą łamaną oraz tęczową. Zostały omówione zagadnienia dotyczące barw nasyconych oraz kontrastów. Przeprowadzono ćwiczenia na podstawie pejzażu z wodą oraz lasu, uwzględniając
jesienną aurę.
Domek Szwajcarski | Radziejowice
Uczestniczyło 10 osób

02-31.12.2015
Wystawa fotografii Anity Kulon
Autorka prac mieszka od 10 lat w Dublinie. Z pasją zajmuje się fotografowaniem
zwłaszcza portretów. Fascynują ją twarze i emocje jakie można nimi przekazać.
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Na wystawie zaprezentowano zdjęcia przedstawiające postacie.
Każde zdjęcie to inna historia balansująca na granicy dobrego snu i sennego
koszmaru, bajki z dobrym i złym zakończeniem. Większość z bohaterów zdjęć to
postacie androgeniczne, bez wieku. Często nierealne z pogranicza snu i fantazji.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75
Uczestniczyło 20 osób.

05.12.2015
Święta z Magazynem Sztuk
Nasza pracownia przygotowała bezpłatne warsztaty świąteczne dla naszych
uczniów oraz mieszkańców Ochoty. Warsztaty obejmowały tworzenie witażyków
batikowych, dekorowanie piórami i rafią choinek ze stożków styropianowych
oraz wykonanie filcowych magnesów. W dużej mierze w warsztatach brały udział
rodziny wielodzietne.
Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21
Uczestniczyło 35 osób.

Klub Osiedlowy SURMA
10.12.2015
Podwórkowa Gwiazdka
Coroczne wydarzenie mające na celu zacieśnianie więzi sąsiedzkich, poznanie
się i zintegrowanie mieszkańców Ochoty, uczestników zajęć w miłej świątecznej
atmosferze. Program tworzyli sami mieszkańcy w ramach sąsiedzkiej aktywności i uczestnicy zajęć prowadzonych przez Wolontariuszy w ramach zasady wzajemności. W programie: malowanie drewnianych choinek, wiklina papierowa,
ozdabianie bombek styropianowych, ubieranie choinki, kącik kulinarny, koncert
w wykonaniu uczestniczki zajęć nauka gry na pianinie i małego 6-letniego
sąsiada, wspólne śpiewanie kolęd oraz zabawy i animacje cyrkowe dla dzieci
i dorosłych.
Uczestniczyło 50 osób.

Dzielnicowy Klub Seniora
OCHOTA
07.01.2015
Toast Noworoczny
Uczestniczyły 42 osoby.

19.01.2015
Koncert kolęd dla przyjaciół
Uczestniczyło 40 osób.

22.01.2015
Dzień Babci i Dziadka w Klubie
Uczestniczyło 28 osób.

26.01.2015
Kolęda 2015
Wspólne śpiewanie kolęd z członkami Klubu Seniora URSUS.
Uczestniczyło 45 osób.

29.01.2015
Jasełka
Występ dla członków klubu.
Uczestniczyły 32 osoby.

09.03.2015
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Dzień Kobiet
Koncert w wykonaniu aktora Mirosława Kowalczyka.
Uczestniczyło 26 osób.

10.03.2015
Kabaret 20.lecia międzywojennego
Występ Mirosława Kowalczyka dla członków klubu.
Uczestniczyło 29 osób.

26.03.2015
Topienie Marzanny
Całodzienna wycieczka do Kamieńczyka i uroczyste powitanie wiosny.
Uczestniczyło 48 osób.

30.03.2015
Spotkanie przy wielkanocnym stole
W programie Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu członków grupy teatralnej.
Uczestniczyło 40 osób.

16.04.2015
Spotkanie międzypokoleniowe
Uczestniczyło 50 osób.

18.05.2015
Przycisk życia
Spotkanie zapoznające seniorów z nowymi formami kontaktu z instytucjami
ratującymi życie. Organizator: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
Ochota m.st. Warszawy.
Uczestniczyło 39 osób.

24-25.06.2015
Wianki
Impreza dwudniowa w Kamieńczyku. Część artystyczna: „Sobótka” – piosenki
i wiersze okolicznościowe oraz „Szukaj kwiatu paproci” – inscenizacje i konkursy.
Na zakończenie zabawa taneczna.
Uczestniczyły 52 osoby.

30.06.2015
Królewna Śnieżka i Krasnoludki
Przedstawienie dla dzieci z Przedszkola nr 99.
Uczestniczyło 40 osób.

03.08.2015
Kamieńczyk 2015
Letnie Warsztaty Artystyczne.
Uczestniczyło 28 osób.

04.10.2015
Teatr Domowy
Spotkanie z „Kabaretem Starszych Panów”.
Uczestniczyło 39 osób.

06.11.2015
Monolog i piosenka z lat 20 XX w.
Spotkanie z aktorem Mirosławem Kowalczykiem.
Uczestniczyło 45 osób.

10.11.2015
Piosenka jest dobra na wszystko
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Anegdoty teatralne, spotkanie z aktorem Mirosławem Kowalczykiem, mieszkańcem Ochoty.
Uczestniczyły 32 osoby.

17.12.2015
Przy Wigilijnym Stole
Spotkanie okolicznościowe.
Uczestniczyło 45 osób.

Klub Seniora BAŚNIOWA
20.01.2015
Spotkanie z radną
Spotkanie z Dorotą Stegienką, radną Dzielnicy Ochota. Poruszono kwestie projektów dla seniorów 60+ oraz budżetu partycypacyjnego na rok 2016.
Uczestniczyło 18 osób.

27.01.2015
Jesienny piknik w Żabieńcu – retrospekcja
Spotkanie seniorów z Klubów Seniora Baśniowa i Rakowiec. Pokaz slajdów połączony z pogadanką o osadzie „Zimne Doły” oraz roli lasu w ekosystemie.
Prowadzenie: Sylwia Młodowiecka
Uczestniczyło 26 osób.

03.02, 10.02.2015
Scrabble
Propagowanie gry w scrabble wśród osób 60+, propozycja spotkań warsztatowych z instruktorami. Omówienie zasad gry oraz ćwiczenia praktyczne na planszy. Fundacja „Umysł” im. Alfreda Buttsa.
Prowadzenie: Dorota Zielińska
Uczestniczyło 46 osób.

07.02.2015
Bal karnawałowy
Impreza taneczna pt. „W pałacowym klimacie” urozmaicona konkursami i nagrodami, z muzyką na żywo, dla seniorów Klubów: Baśniowa i Rakowiec. Oprawa
muzyczna: Stanisław Kakietek. Przygotowanie i prowadzenie imprezy: Grażyna
Rowińska, Jolanta Salamonowicz.
Dom Kultury Rakowiec | ul. Wiślicka 8
Uczestniczyło 35 osób.

17.02.2015
Zabawa ostatkowa
Wieczorek taneczny przy muzyce mechanicznej z konkursami i zabawami.
Uczestniczyło 41 osób.

24.02.2015
SKOK KASA POLSKA
Historia SKOK-ów w Polsce – fakty i mity. Prezentacja działalności oraz szerokiej
oferty dla seniorów. Omówienie zasad zabezpieczenia środków finansowych.
Prowadzenie: Justyna Witecka
Uczestniczyły 24 osoby.

10.03.2015
Cyganeria
Recital Krystiana Makstona z okazji Dnia Kobiet.
Uczestniczyło 28 osób.

17.03.2015
Gry i zabawy stolikowe
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Karty, puzzle, domino, warcaby, flirt towarzyski, Rumikub.
Uczestniczyło 20 osób.

23.03.2015
Topienie Marzanny
Powitanie wiosny w Kamieńczyku. Całodzienna wycieczka seniorów z Klubów:
Baśniowa i Rakowiec. W programie: parada z Marzanną i Gaikiem w ciekawej
oprawie artystycznej, wspólne biesiadowanie, spacer nad Liwiec.
Uczestniczyło 26 osób.

26.03.2015
Wielkanoc w polskiej tradycji i kulturze
Wykład Małgorzaty Balickiej w KS Baśniowa z inicjatywy Stowarzyszenia AKOS.
Uczestniczyło 12 osób.

28.03.2015
Spotkanie wielkanocne
Tradycyjne śniadanie wielkanocne z potrawami przygotowanymi przez seniorów
w KS „Baśniowa”. Program artystyczny w wykonaniu zespołów „Babie Lato” i „Róże
– z Przystojnymi Kolcami”.
Uczestniczyły 54 osoby.

14.04.2015
Mały festiwal piosenki ulubionej
Prezentowanie przez seniorów ulubionych piosenek i skeczy z oprawą muzyczną
na żywo bądź karaoke.
Uczestniczyło 28 osób.

23.04.2015
Z humorem o zdrowiu
Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie AKOS w KS Baśniowa o terapeutycznym charakterze i żartobliwym zabarwieniu.
Uczestniczyło 6 osób.

28.04.2015
Zabawa taneczna
Zabawa z muzyką na żywo. Dobór utworów i prowadzenie: Andrzej Boguradzki.
Uczestniczyło 45 osób.

12.05.2015
SOS – Przycisk życia
Prezentacja oferty firmy NOVUM – urządzenia ułatwiającego wezwanie pomocy
w sytuacjach kryzysowych. Oferta dla seniorów rekomendowana przez Wydział
Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota.
Uczestniczyły 24 osoby.

19.05.2015
Piknik wiosenny
Wyjazd integracyjno-rekreacyjny seniorów z klubów: Baśniowa i Rakowiec.
Osada Zimne Doły | Żabieniec k/Piaseczna | Nadleśnictwo Chojnów
Uczestniczyło 28 osób.

28.05.2015
Z humorem o zdrowiu
Krótkie scenki teatralne o zdrowiu i opiece medycznej w polskiej rzeczywistości
potraktowane „z przymrużeniem oka”, przygotowane przez „Teatr Niemożliwy”
AKOS. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Stowarzyszenia AKOS.
Uczestniczyło 10 osób.

09.06.2015
Spotkanie prozdrowotne
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Prawdziwe przyczyny otyłości i cukrzycy oraz chorób autoimmunologicznych.
Analiza i profilaktyka w każdym wieku. Spotkanie prozdrowotne z pokazem
multimedialnym poprowadzone przez Małgorzatę Nitkę – psychodietetyczkę
z Akademii Równowagi Ciała i Ducha oraz Annę Ulatowską – dietetyczkę i absolwentkę UM.
Uczestniczyły 34 osoby.

12.06.2015
Matka Papieża
Program słowno-muzyczny poświęcony Emilii Wojtyłowej, na podstawie biografii
autorstwa Mileny Kindziuk. Program w wykonaniu zespołu wokalnego „Babie
Lato”.
Uczestniczyło 20 osób.

16.06.2015
Koncert w stylu retro
Szlagiery oraz mniej znane piosenki XX-lecia międzywojennego w wykonaniu
Macieja Klocińskiego, laureata Złotego Liścia na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Retro im. M. Fogga.
Uczestniczyło 26 osób.

23.06.2015
Wianki
Całodzienna wycieczka związana z tradycją puszczania na wodę wianków w Noc
Świętojańską. W programie: część artystyczna, spacer po lesie i nadbużańskich
łąkach, ognisko i zabawa taneczna.
Kamieńczyk n/Bugiem
Uczestniczyło 20 osób.

30.06.2015
Podsumowanie sezonu
Uroczyste spotkanie połączone z omówieniem działalności KS Baśniowa w sezonie 2014/2015. Zabawa taneczna przy muzyce mechanicznej.
Uczestniczyło 45 osób.

15.09.2015
„Róża – super owoc”
Wykład prozdrowotny przygotowany przez Instytut Polska Róża. Propagowanie
dobrodziejstw płynących ze stosowania naturalnego soku z dzikiej róży.
Uczestniczyło 18 osób.

24.09.2015
Obywatelko, Obywatelu!
Poczęstuj się – jak za PRL-u!
Impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie AKOS, podczas której przypomniano tradycje i przepisy kulinarne z czasów realnego socjalizmu. Degustacja
potraw zainspirowała uczestników do osobistych wspomnień, dotykających
także edukacji i kultury.
Uczestniczyło: 8 osób.

07.10.2015
Piknik Jesienny
Całodzienny wycieczka. Impreza plenerowa na pożegnanie lata o charakterze
edukacyjno-rekreacyjnym.
Osada Zimne Doły | Żabieniec k/Piaseczna | Nadleśnictwo Chojnów
Uczestniczyło 20 osób z KS Baśniowa.

13.10.2015
Zabawa taneczna
Popołudnie z muzyką na żywo w KS Baśniowa. Do tańca grał Andrzej Boguradzki.
Uczestniczyły 32 osoby.
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20.10.2015
Kabaret XX-lecia międzywojennego.
Humor i piosenka z tamtych lat. Koncert w wykonaniu aktora Mirosława Kowalczyka.
Uczestniczyło 38 osób.

03.11.2015
Islam – szanse i zagrożenia
Wykład połączony z prezentacją multimedialną poświęcony przybliżeniu okoliczności powstania, doktryny i tradycji Islamu oraz jego współczesnego oblicza wobec aktualnych wydarzeń w Europie. Prowadzenie: mgr Roman Salamonowicz.
Uczestniczyło 40 osób.

10.11.2015
Drogi do Niepodległości
Akademia poświęcona 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Program słowno-muzyczny przygotował zespół wokalny „Babie Lato”.
Uczestniczyły 34 osoby.

27.11.2015
Andrzejki
Wieczór rozrywkowy dla seniorów z Klubów Rakowiec i Baśniowa oraz sympatyków. W programie koncert Stanisława Górki oraz wróżby, konkursy, loteria
i taniec.
Uczestniczyło 12 osób z KS Baśniowa.

01.12.2015
Prawidłowe odżywianie a zdrowe kości
Wykład poświęcony zasadom zdrowego odżywiania oraz odpowiedniego doboru pokarmów dla prawidłowego funkcjonowania układu kostnego. Prowadzenie: mgr Małgorzata Nitka – psychodietetyk i mgr Anna Ulatowska – konsultant
medyczny.
Uczestniczyły 24 osoby.

08.12.2015
Świadomy konsument 60+
Wykład z zakresu praw i obowiązków konsumenta w świetle nowelizacji prawa
polskiego poprowadzony przez mec. Beatę Kloc z Fundacji AMICUS.
Uczestniczyło 20 osób.

18.12.2015
Spotkanie Wigilijne
Uroczysta wieczerza w bożonarodzeniowym nastroju oprawiona programem
artystycznym w wykonaniu zespołów „Babie Lato” i „Róże z Przystojnymi Kolcami”.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79
Uczestniczyło: 55 osób z KS Baśniowa.
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Ośrodek Kultury Ochoty
Wieczory Bardów
Spotkania z twórcami i wykonawcami form literacko-muzycznych (ballad,
piosenek literackich, poezji śpiewanej). Głównym celem jest popieranie, rozwijanie
i upowszechnianie twórczości artystów preferujących te gatunki muzyki.
07.03.2015
„Czerwony Tulipan Jubileuszowo”
Najnowszy program, grany z okazji 30. lecia istnienia zespołu. Były to swoiste piosenki o drodze, stanowiące artystyczny dokument czasu, istnienia i działalności
twórczej. Zespół wystąpił w niezmiennym od lat składzie: Ewa Cichocka – śpiew;
Krystyna Świątecka – śpiew, flet; Stefan Brzozowski – śpiew, gitara; Andrzej Czamara – gitara; Andrzej Dondalski – gitara basowa.
Uczestniczyło 125 osób.
22.03.2015
„Mężczyzna prawie idealny”
Recital Artura Gotza, któremu na instrumentach klawiszowych i akordeonie
akompaniował Dariusz Igielski. W programie usłyszeliśmy autorskie utwory
Agnieszki Chrzanowskiej (tekst, muzyka).
Uczestniczyło 26 osób.
11.04.2015
„Skruchy i erotyki dla Ewy”
Koncert do wierszy Jacka Kaczmarskiego. Wystąpił Mateusz Nagórski i Andrzej
Dębowski. Koncert połączony z premierą i promocją płyty. W pierwszej części
usłyszeliśmy wiersze Jacka Kaczmarskiego z muzyką M. Nagórskiego i A. Dębowskiego, druga część to koncert „standardów” Jacka Kaczmarskiego.
Uczestniczyło 85 osób.
19.04.2015
„Zielone Szkiełko i OKO”
Piosenki i kabaretiana. Recital autorski Roberta Kasprzyckiego. Tytuł nawiązuje
zarówno do miejsca akcji – niemal stałej siedziby Kasprzyckiego w Warszawie, ale
także jego działalności w kabarecie Zielone Szkiełko. Jego najnowszy recital był
zatem bardzo różnorodny, pojawiło się sporo standardów jak i nowości z działki
około kabaretowej.
Uczestniczyło 126 osób.
11.10.2015
„Pinakoteka”
Muzyka, którą gra Pinakoteka jest wyrazista i pełna improwizacji całego zespołu:
łączy elementy ballady jazzowej, popu, piosenki aktorskiej, swingu i piosenki
kabaretowej. Pojawiają się różnorodne rytmy rumby, bossa novy, tanga, boogie,
reggae połączone z ciekawą, zaskakującą harmonią.
Uczestniczyło 35 osób.
17.10.2015
„Pejzaż z piosenką”
Recital autorski Antoniego Murackiego z zespołem. Koncerty Antoniego to
spektakle satyryczno-liryczne o dużym ładunku emocjonalnym, które wzruszają, zachwycają, rozśmieszają i zmuszają do myślenia. Niebanalne pieśni, bogate w warstwie harmonicznej, mające zawsze coś do powiedzenia słuchaczowi
– o ludziach, emocjach, miłości czy relacjach z drugim człowiekiem.
Uczestniczyło 70 osób.
19.11.2015
Nowe brzmienie Włodzimierza Wysockiego
Wystąpił zespół „Projekt Volodia”. Impreza w ramach Międzynarodowego Festiwalu Bardów OPPA ‘2015. W programie: zaskakujące aranże z gitarą elektryczną,
banjo, akordeonem, ukulele oraz sekcją rytmiczną, wciągające opowieści o życiu
Wysockiego, pokazy multimedialne z archiwalnych materiałów filmowych.
Uniwersalność muzyki zespołu pozwoliła zgromadzić publiczność w każdym
wieku, od nastolatków do fanów Wysockiego pamiętających jego występy
„na żywo”
Uczestniczyło 95 osób.
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19.12.2015
„Zupa jest najważniejsza”
Recital autorski TOMASZA SZWEDA z zespołem „Szwedzki Stół”. W koncercie usłyszeliśmy ballady, utwory liryczne, satyrę polityczną i społeczną, piosenki country.
Najlepsze wybrane utwory z bogatego repertuaru artysty. Przeboje i premiery.
Refleksyjne, śmieszne i magiczne. Polski songwriter, narrator i komentator codzienności, śpiewał piosenki o ludzkim doświadczeniu, widzeniu świata z perspektywy zwykłego człowieka.
Uczestniczyło 120 osób.
W ramach cyklu odbyło się 8 koncertów. Uczestniczyły 682 osoby.

W amerykańskim stylu
Wspólna zabawa przy dźwiękach muzyki na żywo, połączona z pokazami i nauką
tańców. Gospodarzem imprez jest grupa taneczna STREFA COUNTRY z OKO.
14.02.2015
Walentynki z Drink Barem
Koncert zespołu „Drink Bar” połączony z pokazem i nauką tańców country prowadzoną przez grupę taneczna „Strefa Country”. Imprezę poprowadził Andrzej
Pajewski. „Drink Bar”– grupa grająca od ponad dwudziestu lat muzykę amerykańskiego południa – bluegrass na oryginalnych instrumentach, takich jak:
5. strunowe banjo, skrzypce, gitara akustyczna, mandolina i dobro, z zachowaniem charakterystycznej dla tej muzyki harmonii wokalnej. „Drink Bar” wprowadza zawsze pogodny nastrój i atmosferę świetnej zabawy.
Uczestniczyło 59 osób.
14.06.2015
Country na lato
Gospodarz imprezy „Strefa Country” przygotowała specjalnie na tę imprezę nowe
układy choreograficzne. Gościnnie wystąpił zespół „Trace” w składzie: Sławek Burakowski – śpiew, gitara elektryczna, Andrzej Karczmarczyk-śpiew, gitara basowa, Jarosław Gaś – perkusja, Rafał Oryńczak – śpiew, harmonijki ustne i gitara
akustyczna. Usłyszeliśmy wiele standardów muzyki country. Świetną zabawę jak
zwykle poprowadził niezawodny Andrzej Pajewski.
Uczestniczyło 28 osób.
05.12.2015
Mikołajki z Gwiazdą
Była to prawdziwa uczta dla fanów muzyki country. W mikołajkowym „prezencie” wystąpiła długo oczekiwana, największa gwiazda muzyki country (nie tylko
w Polsce) Alicja Boncol z zespołem „Koalicja”. Niezwykły talent wokalny, charyzma, energia, profesjonalizm i uroda sprawiają, że Artystka trafia z ogromnym
powodzeniem zarówno do młodzieży, jak i do ludzi dojrzałych. Jest laureatką
wielu festiwali zarówno w kraju jak i zagranicą. Gospodarzem imprezy była formacja taneczna „Strefa Country”.
Uczestniczyło 115 osób.
W cyklu odbyły się 3 imprezy. Uczestniczyły 202 osoby.

Artyści Ochoty – mieszkańcom
Spotkania pozwalające poznać sylwetki i twórczość artystów mieszkających
na Ochocie. W cykl wchodzą: koncerty, wystawy, pokazy, spotkania i warsztaty.
26.04.2015
Wielka sława to żart
Koncert operetkowy inaugurujący cykl. Wystąpili: Sylwia Knap – sopran, skrzypce, Jakub Gąska – tenor, Włodzimierz Trzeciak – fortepian, Ireneusz Dydliński
– słowo wiążące. Był to wieczór znanych arii, duetów operetkowych i musicalowych.
Uczestniczyło 70 osób.
04.12.2015
Recital Bożeny Sitek
Autorka zaprezentowała fragmenty swoich programów: „Za horyzontem”, „Przeboje klasyki i filmu Fryderyk Chopin” oraz utwory z autorskiej płyty „Muzyka
dworku szlacheckiego”
Uczestniczyło 30 osób.
W cyklu odbyły się 2 koncerty. Uczestniczyło 100 osób.
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Energia źródeł – Folkowe OKO
Nowy cykl spotkań z muzyką folkową. Po każdym z koncertów publiczność
uczestniczy w moderowanym spotkaniu z artystami. Moderatorem spotkań był
dziennikarz muzyczny Adam Dobrzyński. W 2015 roku odbyły się następujące
koncerty:
03.10.2015
Koncert zespołu „Dzikie Jabłka”
Dzikie jabłka to wspólnie brzmiąca melodyjna słowiańska nuta i porywający rytm
afrykańskich bębnów. To żywe zespolenie polskiego folkloru i inspiracji Afryką.
Uczestniczyło 21osób.
21.11.2015
Koncert zespołu „Circle of Bards”
Grupa powstała w 2008 r. w Lublinie jako autorski projekt wokalisty i kompozytora Mariusza Migałki. W zamyśle artysty było to spójne przedsięwzięcie skupiające
kompozycje majace charakter celtyckich ballad, inspirowanych światem baśni
i fantastyki.
Uczestniczyło 18 osób.
05.12.2015
Koncert zespołu „Fuente”
Muzyka „Fuente” to powrót do muzycznych korzeni. Jahiar Azim Irani, pochodzący z Iranu wirtuoz perskiego instrumentu santur wnosi do zespołu muzykę
orientalną, która w niebanalny sposób łączy się na scenie z inną muzyczną tradycją – flamenco.
Uczestniczyło
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
W ramach cyklu odbyły się 3 koncerty. Uczestniczyło 75 osób.

Grunt to bunt
Muzyka – literatura – film. Nowy projekt pokazujący najciekawsze zjawiska w kulturze alternatywnej. Nazwa nawiązuje do uznanej marki „Grunt to bunt” – książek autorstwa Grzegorza Witkowskiego o subkulturze festiwali w Jarocinie oraz
do radia internetowego „Radio bunt”. Formuła spotkań muzycznych polega na
koncercie zespołu znanego szerszej rzeszy słuchaczy oraz często debiutującego
zespołu, który gra w ramach eliminacji do festiwalu „Rock na bagnie”. Festiwal ten
odbywa się cyklicznie w Goniądzu, w pierwszych dniach lipca. Wszystkie koncerty są transmitowane na antenie Radia bunt.
26.11.2015
Grunt to bunt – literatura
Alternatywa lat 80. czyli Skuteczna ucieczka z krainy paranoi, to temat spotkania
z Krzysztofem Skibą („Big Cyc”) i Grzegorzem K. Witkowskim (dziennikarzem
Teraz Rocka i Radia Bunt)
08.12.2015
Grunt to bunt – muzyka
Koncert zespołów: „Moskwa”. W latach 80. zespół stał się kultową grupą sceny
punk rock i pozostaje taką do dnia dzisiejszego; „Oi! Brygada”. Muzykę cechuje
masa energii osadzona w klimatach punka lat 80. W obecnym składzie zespół gra
od około 3 lat. Na swoim koncie mają singiel „Zero Punkrotyzmu” oraz debiutancki krążek pt. „Atmosfera jest najważniejsza”.
15.12.2015
Grunt to bunt – muzyka
Koncert zespołów: „Blue Deep Shorts” – ich muzyka została określona jako „odwaga alternatywy i lekkość popu”. „Deep Down Inside” – to nietuzinkowa mieszanka indie-popu, folkowej nostalgii i jazzowej lekkości, które zespala ze sobą
eteryczny, jednocześnie emocjonalny wokal.
W ramach cyklu odbyły się 3 spotkania, uczestniczyło 91 osób.

Dyskusyjny Klub Filmowy – Faktor Berliński
Dyskusyjny Klub Filmowy jest dobrowolnym zrzeszeniem miłośników sztuki
filmowej, którzy nie tylko pragną pogłębić swą wiedzę w tej dziedzinie, ale zamierzają także brać czynny udział w popularyzowaniu wartościowych zjawisk
artystycznych. Z jednej strony DKF jest szkołą patrzenia na film, sprzyjającą wyrobieniu właściwych kryteriów oceny dzieł sztuki, z drugiej – szkołą kształcenia
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i rozwijania postaw. DKF realizuje swoje cele poprzez organizowanie: projekcji
utworów o wysokich walorach artystycznych, poprzedzonych prelekcją i zakończonych dyskusją, spotkań z teoretykami, krytykami, twórcami filmowymi, ludźmi sztuki, nauki oraz otwartych imprez popularyzujących wartościowe zjawiska
i treści filmowe. W 2015 roku DKF Faktor Berliński otrzymał finansowe wsparcie
z Filmoteki Narodowej i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
09.01.2015
Spotkanie z polskim niezależnym kinem fantastycznym
W ramach spotkania pokazane zostały cztery krótko- i średnio-metrażowe filmy:
„Paranoia”, reż. Błażej Kujawa; „The Bartender”, reż. Piotr Budzowski; „Iron Cloud”,
reż. Nikodem Wojciechowski; „Potop Krwi”, reż. Michał Domaszewski
Zaproszeni goście: Błażej Kujawa, Nikodem Wojciechowski, Michał Domaszewski,
Piotr Budzowski, Kuba Macierewicz. Prelegent: Konrad Domaszewski.
27.02.2015
Hunter S.Thompson
Spotkanie poświęcone Hunterowi S.Thompsonowi – dziennikarzowi, ikonie
popkultury alernatywnej. projekcja filmu „Tam wędrują bizony”, reż. Art Linson.
Gościem spotkania był Marceli Szpak – polski tłumacz literatury anglojęzycznej,
dziennikarz, pisarz, poeta. Spotkanie prowadził Konrad Domaszewski.
13.03.2015
W odmętach sztuki totalnej
Projekcja filmu „Totart czyli odzyskiwanie rozumu”, reż. Bartosz Paduch
Gościem spotkania był Miłosz Janiec, montażysta filmu.
25.04.2015
Projekcje Wyobraźni – Polskie plakaty filmowe
Wystawa prac najbardziej znanych artystów Polskiej Szkoły Plakatu. Historię
polskiego plakatu filmowego przybliżył Rafał Nowakowski – pisarz, poeta, performer, historyk sztuki.
08.05.2015
David Cronenberg
Projekcja filmu „Jak kropla wody” reż. David Cronenberg. Gościem specjalnym
spotkania był filmoznawca, współautor książki poświęconej twórcy – prof. Andrzej Pitrus. Moderator spotkania: Konrad Domaszewski.
12.06.2015
DKF Faktor Berliński we współpracy z festiwalem Bom Dla Brasil
Projekcja filmu „Zabawa w Boga”, reż. Héctor Babenco. Ekranizacja powieści
Petera Matthiessena ukazująca zderzenie dwóch odmiennych cywilizacji w sercu brazylijskiej Amazonii. Po filmie odbyła się dyskusja z zaproszonymi gośćmi
oraz z organizatorami festiwalu. Gościem spotkania był Aldo Vargas-Tetmajer.
Polak i Bolwijczyk – pasjonat historii cywilizacji kultur prekolumbijskich Ameryk.
Wykładowca na Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji na Uniwersytecie
Jagiellońskim.
18.09.2015
Dźwięk filmowy
Spotkanie poświęcone dźwiękowi w filmie. O dźwięku w filmie opowiedział wieloletni dźwiękowiec, teoretyk i praktyk zarazem – Bogusław Wiktorowicz, skupiając się na trzech zagadnieniach: dźwięk na planie filmowym, warstwy dźwiękowe
w filmie, postprodukcja dźwięku.
16.10.2015
Spotkanie z kinem intymnym
Wyjątkowe spotkanie z filmem „Mów do mnie” oraz jego reżyserką, absolwentką
łódzkiej szkoły filmowej – Martą Prus. Film zdobył nagrodę za najlepszy dokument na festiwalu Łodzią po Wiśle oraz grand prix na festiwalu Solanin. Prowadzenie Konrad Domaszewski.
20.11.2015
„Kebab i Horoskop”
Projekcja filmu oraz spotkanie z reżyserem Grzegorzem Jaroszukiem
18.12.2015
Spotkanie z kinem niemym
Projekcja filmu „Puszka Pandory” (1929 r.) w reżyserii jednego z ważniejszych
twórców ery kina niemego – Georga Wilhelma Pabsta. Projekcja z muzyką na
żywo w wykonaniu Roberta Brylewskiego, legendy polskiego rocka, punk rocka
i reggae.
W ramach DKF odbyło się 9 spotkań. Uczestniczyło 220 osób.
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Artystyczna Niedziela z Mamą i Tatą

Trzygodzinny program adresowany do rodziców i dzieci. W programie dwa bloki:
spektakl teatralny lub prezentacja muzyczna oraz tematyczne warsztaty plastyczne. Spotkania odbywały się raz w miesiącu.
14.02.2015
„Magiczne Walentynki” czyli „Czarodziejski Bal Karnawałowy” dla dzieci
i rodziców przygotowany przez instruktorów prowadzących zajęcia w Ośrodku Kultury Ochoty. Podczas warsztatów plastycznych dzieci wykonały barwne
kotyliony, maski i inne elementy stroju karnawałowego.
22.03.2015
„Z dziennika zębowej wróżki” – spektakl teatralny w wykonaniu aktorów
z Teatru „Arkadia” z Białegostoku. Warsztaty plastyczne „Trudne do zgryzienia”.
26.04.2015
„Łódka” – spektakl tradycyjnego tureckiego teatru cieni. Warsztaty plastyczne
tworzenia figurek tureckich.
24.05.2015
„Snow White and the Rappers”
Królewna Śnieżka i raperzy. Przedstawienie teatralne dla dzieci i rodziców
w języku angielskim. Brytyjska pantomima w wykonaniu lektorów Helen Doron
English, autorstwa Helen Doron - brytyjskiej lingwistki i twórczyni programów
do nauki języka angielskiego.
11.10.2015
„Przygody Kubusia i Ancymona” oraz warsztaty plastyczne.
08.11.2015
„Nowe przygody Koziołka Matołka” – przedstawienie teatralne w wykonaniu
aktorów z Gliwickiego Teatru Muzycznego i warsztaty plastyczne.
13.12.2015
„Prawdziwa historia Bożego Narodzenia” – spektakl w wykonaniu teatru
„Scena”. Jest to opowieść o tym co nas Polaków wyróżnia w zjednoczonej
Europie oraz o kultywowaniu tradycji. Warsztaty artystyczne ozdób i upominków
świątecznych.
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
W ramach cyklu odbyło się 7 spotkań. Uczestniczyło 465 osób.

OKOlica Literacka – literacki kwartalnik mówiony
17.04.2015
Prezentacja nowego pisma literackiego „Podgląd”. W spotkaniu udział wzięli: Małgorzata Piekarska (redaktor naczelna), Katarzyna Boruń-Jagodzińska, Małgorzata
Strykowska-Zaremba, Grzegorz Matuszyński, Piotr Muldner-Nieckowski, Maciej
Parowski.
22.05.2015
Prezentacja nowych tomów poetyckich. Wystąpili poeci: Katarzyna Boruń-Jagodzińska, Michał Dąbrowski, Agnieszka Herman, Grzegorz Matuszyński, Piotr
Muldner-Nieckowski, Katarzyna Nowak, Agnieszka Syska, Krzysztof Szurmak.
27.11.2015
W spotkaniu udział wzięły poetki: Maria Jentys-Borelowska i Agnieszka Syska, pisarze Wojciech Chmielewski i Wacław Holewiński, Bohdan Wrocławski
– redaktor naczelny e-Tygodnika Literacko-Artystycznego „Pisarze.Pl” oraz redakcja audycji „Książki pod lupą”. Moderatorami spotkań byli: Anna Wysocka i Marek
Ławrynowicz.
W 2015 roku odbyły się 3 spotkania. Uczestniczyło 117 osób.

Klub Osiedlowy SURMA
Spotkania z baśniami
Rodzinne spotkania tworzące w założeniu spójny cykl, podczas którego uczestnicy poznają różne baśnie oraz sposób na ciekawe ich opowiedzenie. Każde
spotkanie miało w programie kilka bajek opowiedzianych przez bajarza z oprawą muzyczną na prawdziwych instrumentach oraz prosty warsztat plastyczny
i zabawy ruchowe związane z tematyką bajek.
28.02.2015
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Baśnie arabskie
28.03.2015
Baśnie angielskie
18.04.2015
Baśnie meksykańskie
10.10.2015
Baśnie polskie
14.11.2015
Baśnie z Dalekich Wysp
12.12.2015
Baśnie z Krain Północy
Odbyło się 6 spotkań. Uczestniczyło 60 osób.

Cyrkowe Akcje Podwórkowe
6, 13, 20, 29.05.2015 | 10, 17, 24.06.2015 | 7, 14, 21, 28.10.2015
Spotkania dla dzieci, młodzieży i rodziców na ochockich podwórkach z młodzieżową grupą CIRCUS. W programie pokazy akrobatyczne, zabawy z żonglerką, obracaniem diabolo i talerzyków na kijkach. Dla najmłodszych – zwierzęta
z balonów. Byliśmy na tych podwórkach ochockich, na które zapraszali nas rodzice zawiadamiając wcześniej okolicznych mieszkańców. W ten sposób aktywizowaliśmy i integrowaliśmy rodziców różnych osiedli. Koordynatorka: Grażyna
Gnatowska
Odbyło się 11 spotkań. Uczestniczyło 120 osób.

Dzielnicowy Klub Seniora
OCHOTA
Salon Pracy Twórczej „Prezentacje”
20.02.2015
„Rozmowy wierszem”
Prezentacja wszystkich uczestników warsztatów literackich w klubie.
13.03.2015
„Wiersze na dobranoc dla dzieci”
Prezentacja poezji członków klubu.
09.10.2015
„Klucz do nieba”
Prezentacja powieści Joanny Svenson „Klucz do nieba”. Pisarka dobrze znana już polskiemu czytelnikowi. „Klucz do nieba” to kontynuacja prezentowanej już w Salonie powieści „Tajemnica medalionu”. Postacie które poznajemy
w powieściach autorki – emigranci, czasem kontrowersyjni zmuszają czytelnika
do refleksji. Życzymy autorce dalszych sukcesów.
Odbyły się 3 spotkania. Uczestniczyło średnio 38 osób w spotkaniu.

Teatr Domowy
Scena prezentacji kabaretu „Nie deptać” oraz innych drobnych form scenicznych
otwierana raz w miesiącu dla zaproszonych gości: rodzin i przyjaciół, a szczególnie sąsiadów z okolicznych domów.
24.01.2015
„Jasełka” spektakl dla seniorów
Uczestniczyło 28 osób.
25.02.2015
Kabaret „Nie deptać” z programem dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej.
Uczestniczyło 35 osób.
03.03.2015
„Biesiada na Słupeckiej” – spotkanie integracyjne, występ zespołu wokalnego
„Leszczyna” z Klubu Seniora Ursus.
Uczestniczyło 21osób.
Odbyły się 3 prezentacje. Uczestniczyły 84 osoby.
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Klub Seniora BAŚNIOWA
19.01.2015
„Syberyjskie losy artystów polskich – Eugeniusz Bodo”
Ilustrowana opowieść o losach sławnego aktora na podstawie książki Henryka
Wolańskiego „Już taki jestem zimny drań”.
Uczestniczyło 8 osób.
20.01.2015
„Exodus – bogowie i królowie”– seans filmowy
Kinoteka | Pałac Kultury i Nauki
Uczestniczyło 13 osób.
26.02.2015
POLIN
Zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem, degustacja potraw żydowskich.
Muzeum Historii Żydów Polskich | ul. M. Anielewicza 6
Uczestniczyło 25 osób.
03.03.2015
Królewski Ogród Światła
Wycieczka do Wilanowa celem obejrzenia instalacji świetlno-muzycznej zainstalowanej w pałacowych ogrodach.
Wilanów | ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
Uczestniczyło 10 osób.
17.04.2015
Olga Boznańska
Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem.
Muzeum Narodowe | Aleje Jerozolimskie 3
Uczestniczyło 17 osób.
21.04.2015
„Optymistki” – seans filmowy
Kinoteka | Pałac Kultury i Nauki
Uczestniczyło 19 osób.
12.05.2015
Łazienki Królewskie
Wiosenna wycieczka seniorów z klubów „Baśniowa” i „Rakowiec”. Koncert Chopinowski, poszukiwanie sarniej rodziny, ciekawostki przyrodnicze.
Uczestniczyło 17 osób.
15.05.2015
Międzynarodowy Dzień Tańca
Zespół Tańca Integracyjnego „Rytm” wziął udział w warsztatach metodą Klanzy.
Bielański Ośrodek Kultury | ul. Goldoniego 1
Uczestniczyło 9 osób.
20.05.2015
„Rozmowa ze sobą”
Spotkanie autorskie Mirosława Kossakowskiego, promocja nowego tomiku wierszy.
Muzeum Niepodległości | al. Solidarności 62
Uczestniczyło 5 osób.
01.06.2015
Spotkanie z Olgierdem Łukaszewiczem
Delegacja seniorów i Grupy Teatralnej „Róże – z Przystojnymi Kolcami” w siedzibie ZASP. Konferencja poświęcona historii zrzeszania się polskich artystów
oraz kondycji polskiej kultury i sztuki od początku XX wieku do dziś. Rozmowa
z Olgierdem Łukaszewiczem – prezesem ZASP-u.
ZASP | Al. Ujazdowskie 45
Uczestniczyło 18 osób.
22.06.2015
Wycieczka do Gdańska – pociągiem Pendolino
Całodzienna wycieczka seniorów z klubów „Baśniowa” i „Rakowiec”. W programie:
zwiedzanie obiektów zabytkowych starówki z przewodnikiem.
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Uczestniczyło 7 osób.
14.09.2015
Śladami Powstania Warszawskiego
Wycieczka do miejsc upamiętniających walki powstańcze na warszawskiej Starówce. Zwiedzanie Muzeum Ordynariatu Polowego WP.
Stare Miasto | Katedra Polowa Wojska Polskiego | ul. Długa 13/15
Uczestniczyło 13 osób.
22.09.2015
Park Miniatur Województwa Mazowieckiego
Lekcja historii oraz zwiedzanie obiektu z przewodnikiem.
Park Miniatur | ul. Senatorska 38
Uczestniczyło 20 osób.
24.09.2015
„Czy jeszcze wierzysz?” – seans filmowy
Kino Luna | ul. Marszałkowska
Uczestniczyło 6 osób.
25.09.2015
Wycieczka do Konstancina
Całodzienny wyjazd seniorów z klubów„Baśniowa” i „Rakowiec”. Wizyta w tężni.
Zwiedzanie Muzeum Historii Konstancina w konstancińskim Domu Kultury.
Konstanciński Dom Kultury | Konstancin-Jeziorna | Mostowa 15
Uczestniczyło 9 osób.
29.09.2015
„Nigdy nie jest za późno” – seans filmowy
Kinoteka | Pałac Kultury i Nauki
Uczestniczyło 26 osób.
16.10.2015
„Apartament” – seans filmowy
Kino Luna | ul. Marszałkowska
Uczestniczyło 28 osób.
17.11.2015
„Panie Dulskie” – seans filmowy
Kinoteka | Pałac Kultury i Nauki
Uczestniczyło 21 osób.
17.11.2015
„Mazurek Dąbrowskiego – pieśń nieśmiertelna”
Wykład historyczny Michała Rybaka – towarzyszący wystawie „Z orłem białym
przez wieki”.
Muzeum Niepodległości | al. Solidarności 62
Uczestniczyło 12 osób.
24.11.2015
Ziemia obiecana. Miasto i nowoczesność
Wielowątkowa wystawa wykorzystująca najnowsze techniki multimedialne, opowiadająca o przeobrażeniach Warszawy na przełomie XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem higieny, edukacji, sportu, reklamy i codziennej egzystencji.
Wykład dr Magdaleny Gawin pt. „Miasto i higiena”.
BUW | ul. Dobra 56/66
Uczestniczyło 16 osób.
09.12.2015
„Tupią tu – w rytmie butów” – spektakl rewiowy
Teatr Syrena | ul. Litewska 3
Uczestniczyło 18 osób.
15.12.2015
Warszawa świątecznie
Spacer szlakiem iluminacji świetlnych i konstrukcji świątecznych
Al. Ujazdowskie | Nowy Świat | Krakowskie Przedmieście | Stare Miasto
Uczestniczyło 8 osób.
Odbyło się 21 wyjść. Uczestniczyło średnio 15 osób. Łącznie 309 osób.
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Ośrodek Kultury Ochoty
07.01.2015
„Gwiazdo świeć, kolędo leć”
Ten świąteczny koncert pełen radości, optymizmu, w którym każdy znajdzie dla
siebie nutkę refleksji. To rodzaj muzycznej wędrówki pośród najpiękniejszych
polskich kolęd i pastorałek w specjalnych aranżacjach, wykonanych przez wybitnych artystów: Olgę Bończyk, Alicję Majewską i Zbigniewa Wodeckiego. Przy
fortepianie zasiadł znany kompozytor, pianista i aranżer – Włodzimierz Korcz.
Kościół pw. N.P.N.M parafia św. Jakuba Apostoła | Pl. Narutowicza
Uczestniczyło ok. 1200 osób.

17.05.2015
Majówka tradycyjnie, na ludowo wielokulturowo
Impreza plenerowa, jako propozycja do aktywnego, rodzinnego spędzenia czasu
w otoczeniu przyrody. Urząd Dzielnicy Ochota, Wydział Kultury i Ośrodek Kultury
Ochoty przygotowali wiele atrakcji podczas dziewiątej edycji „Majówki tradycyjnie na ludowo, wielokulturowo”.
Imprezę rozpoczął barwny przemarsz przedstawicieli Agencji Promocji Rzemiosł
i Kultury Ludowej „Na Obartek”. Wkroczyli na scenę z hymnem na ustach napisanym specjalnie na tę okoliczność. Dzięki przygotowanym przez Agencję prezentacjom prac gospodarskich i narzędzi uczestnicy imprezy mieli niepowtarzalną
okazję, by przenieść się w przeszłość i poczuć jak na prawdziwej dawnej wsi.
Dużym zainteresowaniem odwiedzających tego dnia Park Szczęśliwicki cieszył
się jarmark rękodzieła, rzemiosła ludowego i tradycyjnej kuchni. Przemierzając
przez Park można było spotkać tkaczkę, wikliniarza, ceramika, pszczelarza, zobaczyć pokazy przędzenia wełny na kołowrotku, młócenia lnu, ubijania masła. Na
warsztatach, które znalazły wielu amatorów można było własnoręcznie wykonać
m.in. kwiatek z bibuły, koszyk z wikliny, figurkę z pieczywa obrzędowego, świecę
woskową, wycinankę łowicką, fujarkę lub biżuterię. Pracownia Ceramiki Angoba
i Magazyn Sztuk – filie OKO, tradycyjnie przygotowały warsztaty dla najmłodszych. Ciekawym pomysłem okazało się połączenie tradycyjnego tureckiego teatru cieni Karagoz z wykonaniem figurek polskiej Pyzy techniką proponowaną
przez Umuta Nebioglu.
Na scenie wystąpili: Kapela Maliszów, Zespół Regionalny „Zielony Jawor”, Zespół Pieśni i Tańców Bałkańskich „Iglika”, Dzieci Sintaru z obdarzoną niezwykłym
głosem Kesirą Adajewą, Dziecięcy Zespół Ludowy „Pawie oczko” i Zespół Nirmal
Shakti z tancerką Martą Musiał. Na zakończenie wystąpiła Elena Rutkowska
z zespołem „Cygańskie Czary”. Gospodarzem sceny był, jak zawsze niezawodny
– Stanisław Jaskułka. Pod koniec pikniku na ręce Pani Burmistrz reprezentanci
średniowiecznej wioski wręczyli chleb, który był wypiekany na kamiennym trzonie prawdziwego pieca podczas trwania imprezy, z życzeniami zdrowia, szczęścia
i dobrobytu dla dzielnicy.
Gośćmi Majówki byli przedstawiciele ochockich władz: Przewodniczący Rady
Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Pan Witold Dzięciołowski, Burmistrz Dzielnicy
Ochota Pani Katarzyna Łęgiewicz i Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ochota Pan
Krzysztof Kruk i Pan Grzegorz Wysocki.
Uczestnicy wydarzenia również mogli skosztować świeżo upieczonego wiejskiego chleba oraz przysmaków kuchni polskiej, tureckiej, tajskiej, indyjskiej, tatarskiej i czeczeńskiej.
Dziękujemy wszystkim wykonawcom, twórcom, wystawcom, i uczestnikom.
A słowa hymnu niech nam towarzyszą przez kolejny rok – „Niechaj Nam nie
zabraknie Na Ochocie – ochoty! „A kłopoty za płoty”.
Park Szczęśliwice
Uczestniczyło ok. 800 osób.

14.06.2015
Powitanie lata z Baletniczkami
Pokaz podsumowujący dorobek grup tanecznych działających w Ośrodku Kultury Ochoty w roku szkolnym 2014/2015. Reżyseria: Dorota Sierakowska. Prowadzenie: Katarzyna Drzazgowska.
Teatr Syrena | ul. Litewska 3
W pokazie uczestniczyło 100 tancerzy. Widowisko obejrzało 310 osób (członków rodzin i znajomych).
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28.06, 3-5.07.2015
XXIII Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy
Wydarzenie artystyczne o międzynarodowym zasięgu realizowane w miejskiej
przestrzeni publicznej Warszawy. Prezentacje z dziedziny sztuk performatywnych, a w szczególności teatru, tworzą wyrazisty i barwny kalejdoskop doświadczeń i przemyśleń artystycznych zaprezentowanych na otwartej scenie Warszawy, jej ulicach, placach, skwerach i w parkach.
Pierwszy spektakl odbył się na Placu Zamkowym 28 czerwca. Wystąpiła hiszpańska grupa Cia Mar Gómez ze spektaklem „Heart wash”. Spektakl odbył się dzięki
wsparciu Instytutu Cervantesa. Kolejne wydarzenia odbyły się na Ochocie:
30.07.2015
wystąpił Teatr KTO (Polska) ze spektaklem „Peregrinus” oraz Teatr Akt (Polska)
ze spektaklem „Poza czasem”.
04.07.2015
wystąpił: Teatr Vosa (Czechy), Teatr Formy (Polska) ze spektaklem „Mistrz i Małgorzata”, Teatr: A3Teatr (Polska) ze spektaklem „Sen nocy letniej”.
05.07.2015
wystąpił Teatr Vosa (Czechy) oraz Teatr Klinika Lalek (Polska) ze spektaklem
„Cyrk bez przemocy”. W Parku Szczęśliwickim na widzów czekały również namioty cyrkowe, a w nich warsztaty sztuki cyrkowej: żonglerka, żonglerka grupowa,
diabolo, akrobatyka na szarfach.
Na zakończenie festiwalu w niedzielę odbyła się parada ulicą Szczęśliwicką do
Parku Zachodniego, gdzie spektakl finałowy „Pedaleando hacia el cielo” zaprezentował Teatr TOL (Belgia).
Festiwal organizowany był wspólnie z Urzędem Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
i ze Stowarzyszeniem Scena 96
Spektakle na Ochocie odbyły się w Parku Szczęśliwickim
Spektal finałowy – w Parku Zachodnim
Uczestniczyło około 3 tysięcy osób.

13.09.2015
DZIEŃ BAJKI
W niedzielę skwer przy ul. Baśniowej zamienił się w najbardziej bajkowe miejsce
w Warszawie. Odbyła się siódma edycja familijnej imprezy plenerowej, w roku
2015 pod hasłem „Strachy na lachy – oswajamy świat”. Podczas imprezy spektakle
plenerowe zaprezentowali:
„Teatr Pinezka” Przemka Grządzieli z Gdańska – „Strach na wróbla szuka wróbla” (czyli wybuchowa mieszanka klaunady, pantomimy, tańca, akrobacji, masek,
marionetek, szczudeł, żonglerki piłkami, maczugami, kółkami, diabolo, plucia
ogniem, jazdy na monocyklu oraz improwizacji z publicznością).
„Teatr Klinka Lalek” z Wrocławia – „Księga z gór” (abstrakcyjna opera lalkowa
z dużymi figurami, ciekawymi lalami, instalacjami i aktorami w maskach, dla
dzieci i dorosłych, do muzyki i pieśni Andrzeja Szymańskiego. Scenografia i lalki
autorstwa Zbigniewa Roszkowskiego, koncepcja i reżyseria – Wiktor Wiktorczyk.
Odbył się też „Bal straachów i duchów“, spotkanie z brzuchomówcą Piotrem
Borutą, czyli improwizowana próba spektaklu „Świat wg Czochera”.
Ośrodek Kultury Ochoty zaproponował szeroki wachlarz warsztatów artystycznych, promujących zajęcia odbywające się w jego siedzibie oraz w filiach. Uczestnicy festynu wzięli udział w warsztatach: plastycznych, ceramicznych, cyrkowych,
muzycznych, teatralnych, literackich, naukowych.
Gospodarzem imprezy był znany aktor – Maciej Gąsiorek
Impreza współorganizowana z Urzędem Dzielnicy Ochota m. st. Warszawa,
Wydziałem Kultury.
Skwer | ul. Baśniowa
Uczestniczyło około 800 osób.

18.09.2015
Dźwiękzłam Show
Pokazy teatrów tańca. Międzynarodowe wydarzenie z udziałem tancerzy z Polski
i Francji. Dźwiękzłam Show to przedsmak głównego dnia imprezy, która odbyła
się 19 września 2015 r.
Teatr Ochoty | ul. Reja 9
Uczestniczyło 85 osób.
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19.09.2015
Cooking Clash X DźwiękZłam
„Uliczne jedzenie – Uliczna sztuka”
Było to zetknięcie breakdance, muzyki funk, soul oraz reggae z gotowaniem,
pokazami kulinarnymi i jedzeniem. Podczas imprezy nie zabrakło licznych atrakcji zarówno dla najmłodszych jak i dla dorosłych. Rozegrane zostały konkursy,
zawody taneczne i w gotowaniu swobodnym oraz przeprowadzono szereg
warsztatów plastycznych, artystycznych, tanecznych i graffiti. Odwiedzający mogli spróbować potraw rodem z Włoch, Meksyku, Hiszpanii. Na scenie wystąpili:
Kapela funkowo-jazzowa „Flue” z Krakowa oraz „Junior Stress Reagge” z Lublina.
Zwycięzcami VIII edycji zawodów Cooking Clash został Związek Kucharzy Amatorów, którzy urzekli publikę, prostym menu i świetną organizacją! Zdobyli 166 głosów! Wielkie gratulacje! II miejsce ilością 161 widelczyków zajęli Catering Corps
– broniący tytułu. Oddali chochlę debiutującym ZKA, ale zdeklasowali wszystkich
w kategorii profesjonalistów, którzy wyróżnili ich jednogłośnie! Nagrodę profesjonalistów przyznało jury w składzie: Jakub Steuermark (Masło i Szałwia), Isabel
Balderas (Dos Tacos) i Arkadiusz Sitek (La Maison). III miejsce przypadło wspaniałym „Spicy Lovers”. Gratulujemy wszystkim uczciwej i zaciętej walki, pysznego
jedzenia i ogromu pracy, jaki włożyli w nakarmienie blisko 500 osób!
Najlepszą ekipą taneczną „DźwiękZłam” w kategorii dzieci i młodzież do lat 18
okazali się „Yound Mad Skillz” ze Szczecina. Tytuł najlepszego tancerza breakdance przypadł bboy-owi Skank (Kingz Of Warsaw), który reprezentował Polskę na
międzynarodowych zawodach tanecznych „Just Jam” w Anglii. Do oceny zmagań
zawodników zaprosiliśmy najlepszych polskich Dj`ów (muzyków) oraz tancerzy:
Bartosza Biernackiego „Bartaz”, Jarosława Kulewicza „Yarko” oraz Davida Colas
z Francji.
Organizatorami Cooking Clash x DźwiękZłam byli: Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy, Wydział Kultury, Ośrodek Kultury Ochoty oraz Skład Bananów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim który wzięli udział w imprezie, a w szczególności Pani Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy – Katarzynie Łęgiewicz.
Organizatorzy serdecznie dziękują MPWiK (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji) za nieocenione wsparcie imprezy beczkowozem.
Park Szczęśliwicki
Uczestniczyło ok. 1000 osób.

02.10-05.11.2015
Dni Seniora Ochota 2015
Imprezy organizowane przez Urząd Dzielnicy Warszawa Ochota m.st. Warszawy,
Wydział Kultury. Ośrodek Kultury Ochoty był współorganizatorem.
02.10.2015
Koncert ELENI
Inauguracja Dni Seniora Ochota 2015
Aula Zespołu Szkół Zawodowych d. „Kolejówka” | ul. Szczęśliwicka 56
Uczestniczyło 360 osób.
12.10.2015
Koncert „Anna German jakiej nie znacie”
Wystąpili: Natalia Kovalenko, Krzysztof Cwynar przy akompaniamencie Andrzeja
Płonczyńskiego
Aula Zespołu Szkół Zawodowych d. „Kolejówka” | ul. Szczęśliwicka 56
Uczestniczyło 360 osób.
28.10.2015
„W krainie opery, operetki i musicalu”
Koncert operetkowy. Wystąpili: Teresa Siewierskaj, Beata Żelazek, Jerzy Ostapiuk,
Feliks Gałecki i Paweł Rozbicki
Aula Zespołu Szkół Zawodowych d. „Kolejówka” | ul. Szczęśliwicka 56
Uczestniczyło 260 osób.
05.11 2015
„Bawimy się z Ochotą”
Bal kończący obchody Dni Seniora, połączony z prezentacją zespołów z Klubów
Seniora działających na terenie dzielnicy.
Klub „Proxima” | ul. Żwirki i Wigury 2
Uczestniczyło 210 osób.
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13-15.11.2015
VI International Ochota Blues Festival
W ciągu dwóch dni OKO wypełniała muzyka bluesowa. Energetyczny koktajl,
autentyczny entuzjazm i radość zapewnili publiczności znani polscy i zagraniczni przedstawiciele tego muzycznego gatunku. Festiwal zorganizowany był
we współpracy z Urzędem Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy i Fundacją 9 Muz.
13.11.2015
Koncert zespołów: „Cheap Tobacco” (Polska) oraz „Sergiei Kurek Trio” (Białoruś,
Niemcy, Brazylia)
14.11.2015
Koncert zespołów „Forsal” (Polska), „Blues Bazar” (Polska), „Lester Kidson”
(Kanada, Polska).
15.11.2015
Koncert zespołów: „Levi” (Polska), „Willie Mae Unit” (Polska) oraz gwiazdy
festiwalu Leszka Cichońskiego & „Guitar Workshop” (Polska)
Uczestniczyło około 250 osób.

17.12.2015
Koncert Zbigniewa Wodeckiego
Spotkanie podsumowujące działalność kulturalną w roku 2015. Na spotkanie
zaprosił Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st . Warszawy, a organizatorem imprezy
był Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Wydział Kultury.
Atmosfera na koncercie była wspaniała, a wykonane przez artystę utwory dostarczyły zgromadzonym gościom niezapomnianych przeżyć.
Sala widowiskowa OKO | ul Radomska 13/21
Uczestniczyło 110 osób.

Magazyn Sztuk
15.03.2015
Art Fresh Festival VI
Magazyn Sztuk był instytucją wspierającą festiwal, w którym uczestniczyło
62 artystów z różnych ugrupowań artystycznych. Podczas imprezy Magazyn
Sztuk zaprezentował prace instruktorów oraz reklamował Ośrodek Kultury Ochoty. Nasze stoiska cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Hotel Sheraton | ul. B. Prusa 2
Uczestniczyło ok. 3000 osób.

Klub Osiedlowy SURMA
29.05.2015
Europejski Dzień Sąsiada na Ochocie
W roku 2015 już od marca spotykaliśmy się, przygotowując i wzajemnie wspierając w sąsiedzkich działaniach. Wspieraliśmy też sąsiedzkie spotkania z mieszkańcami.
Pretekstem do zatrzymania się i spędzenia razem czasu były różnorodne działania przygotowane przez sąsiadów: wspólny poczęstunek przy stole, rozmowy
sąsiedzkie; wernisaż wystawy „Łazienki w czterech porach roku”; warsztat „zrób
sobie rybkę”; prezentacja wyrobów z wikliny papierowej; „Nasze ZOO” malowanie
zwierzątek z drewna; pokaz żonglerki grupy CIRCUS oraz nauka robienia piłeczek
do żonglowania; sąsiedzkie przepisy – książeczka z przepisami przyniesionymi
wraz z przygotowanymi produktami.
Koordynator dzielnicowy i inicjatorka – Grażyna Gnatowska.
Dzień Sąsiada świętowany był również w 7 punktach na Ochocie przy udziale
ponad 20 ochockich instytucji i organizacji.
Plac przed Klubem Osiedlowym „Surma” | ul. Białobrzeska 17
Uczestniczyło 60 sąsiadów.
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09.12.2015
XII Święto Wolontariusza „Wolontariat z Ochotą”
Współorganizatorami byli przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych
pracujących z wolontariuszami w 2015 r.:
• Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,
• Centrum Samopomocy Mieszkańców „Sami Sobie”,
• Fundacja Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz Pomocy Rodzinie ATN,
• Gimnazjum Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku,
• Klub Rodzin Abstynenckich „Ostoja”,
• XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja,
• Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych,
• Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”,
• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,
• Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym „Echo”,
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9,
• Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod skrzydłami”,
• Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Krokus”,
• Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Wręczono 6 podziękowań od Burmistrza szczególnie zasłużonym wolontariuszom. Tradycyjnie już dyrektorzy i prezesi wręczyli także podziękowania swoim
wyróżniającym się społecznikom. Całość została ozdobiona piosenkami i recytacją w wykonaniu uczniów Gimnazjum.
Gimnazjum nr 16 | ul. S. Skarżyńskiego 8
Uczestniczyło 200 osób.
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Zima w mieście
Ośrodek Kultury Ochoty
29.01.2015
„Opowieść Wigilijna”
– słuchowisko radiowe na żywo
Spektakl w wykonaniu teatru „Ekipa” dla uczestników akcji „Zima w mieście”.
utorom zależało na przypomnieniu widzom (ale i słuchaczom) jak unikatowym
zjawiskiem jest tworzenie się spektaklu w ich wyobraźni. Gdy dodamy do tego
fabułę dickensowskiej powieści, pełną cudów, duchów i podróży w czasie, otrzymamy przedstawienie niespotykane i nieograniczone w swym przekazie. Przy
tym wszystkim publiczność miała okazję przyjrzeć się trochę kulisom spektaklu
,który powstaje na ich oczach. Całość prezentowana była z lekkim przymrużeniem oka.
Z tej oferty skorzystało kilka zorganizowanych, ochockich punktów „Zimy w mieście” oraz wiele osób indywidualnych.
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
Uczestniczyło 120 osób.

19.01, 21.01, 23.01, 28.01, 30.01.2015
Mini Akademia Teatralna
Warsztaty teatralne dla dzieci młodszych
Podczas zajęć zajmowaliśmy się „szeroko pojętą” tematyką teatralną. Ćwiczenia
i zabawy były oparte na tekstach wierszy Jana Brzechwy o tematyce „ptasiej”.
Miny, gesty, zmiana głosu, wcielanie się w różne role oraz możliwość charakteryzacji kredkami i farbami do twarzy – sprawiły dzieciom wiele radości. Największą
jednak atrakcją było przymierzanie kostiumów teatralnych i słodki poczęstunek
żelkową pizzą i lizaki w kształcie dinozaurów. Dzieci nauczyły się dwóch piosenek, zaśmiewając się z przygód krokodyla i 4 wesołych małpek. Warsztaty zakończyły się pokazem umiejętności zdobytych podczas zajęć. Był to mini spektakl
pt. „Wrona i ser” wg Jana Brzechwy. Odbyły się też warsztaty z rodzicami i publicznością. Dzieci bawiły się, konkurowały z rodzicami, strojąc miny, bawiąc się
balonami, bańkami mydlanymi, stempelkując oraz tańcząc (wspólnie z rodzicem)
z rekwizytem przy muzyce. Na zakończenie dzieci otrzymały słodkie upominki.
Uczestniczyło 17 dzieci.
Warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 6-9 lat
W programie warsztatów znalazły się: ćwiczenia, zabawy teatralne oraz przygotowanie spektaklu – plan wykonano z nadwyżką !:) Pracowaliśmy na „Wścibskich” Doroty Gellnerowej. Uczestnikom, tekst bardzo się podobał. Dzieci były
bardzo zdyscyplinowane, chętne do nauki mimo ferii, widać było, że wiedzą po
co przyszły i czas wolny od szkoły chcą wykorzystać nie tylko na zabawę, ale
i naukę czegoś ciekawego, co je interesuje. Warsztaty zakończone były uroczystym spektaklem, który mimo krótkiego czasu na przygotowanie…był naprawdę
udany. Wykorzystaliśmy stroje zgromadzone w Ośrodku, z których na co dzień
korzysta grupa Kokos. Bardzo dużą pomocą, kreatywnością i odpowiedzialnością
wykazali się również Rodzice oraz Babcie dzieci. Po spektaklu dzieci otrzymały
słodkie upominki.
Prowadząca Iwona Prugar-Fiedorowicz
Uczestniczyło 28 dzieci.

19,20,21,22 i 23 stycznia 2015
Warsztaty muzyczne bajką malowane
Warsztaty wspólnego muzykowania. W programie warsztatów odbyły się ćwiczenia głosowe i zabawy muzyczne oraz nauka wspólnego śpiewania. Celem
zajęć było zapoznanie uczestników z treścią bajki Jana Brzechwy „Trzy wesołe
krasnoludki” z muzyką Danuty Fąfary oraz próba zainscenizowania muzycznych
fragmentów ze śpiewem i dialogami, z podziałem na role, na scenie.
Prowadząca: Danuta Fąfara-Burak.
Uczestniczyło 7 dzieci w wieku 5-7 lat i 2 opiekunów.
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Poznaj fortepian
Indywidualna nauka gry odbywała się w trzech grupach wiekowych:
5-12 lat (15 uczestników) – program obejmował podstawowe zagadnienia rytmiczno-melodyczne, motorykę, umuzykalnianie, ciekawostki z zakresu budowy
instrumentu.
12-18 lat (6 uczestników) – program obejmował budowę instrumetu, czytanie
nut, granie na cztery ręce.
18 i więcej lat (2 uczestników) – program obejmował budowę instrumentu,
podstawowe zagadnienia z dziedziny akustyki, pracę nad materiałem nutowym
przyniesionym przez kursantów.
Prowadzący: Tomasz Smukowski
Uczestniczyły 23 osoby w wieku od 5 do 30 lat.

20.01, 22.01, 27.01, 29.01.2015
Fingerstyle
Czterodniowe warsztaty gitarowe dla młodzieży i dorosłych.
Prowadzący: Mirosław Kozak
Uczestniczyło 8 osób.

Pracownia Ceramiki AngobA
25.01.2015

Niedzielne, warsztaty rodzinne. Dzieci, z pomocą rodziców, tworzyły ramki na
zdjęcia wg własnego projektu. Prace zostały wypalone i można je pomalować
dowolnymi farbami.
Zainteresowanie było większe niż liczba osób, które może pomieścić Pracownia.
Uczestniczyło 40 osób.

Magazyn Sztuk
20.01.2015
„Malarskie zagadki zimy”
Dwugodzinny warsztat plastyczny. Pierwszym zadaniem podczas warsztatu było
wykonanie pejzażu zimowego. Dzieci po obejrzeniu przykładowych fotografii
zimowych krajobrazów mogły opowiedzieć o tych które same gdzieś widziały
i zostały poproszone o wymienienie najpiękniejszych barw zimowych (biel, błękit, niebieski, granat). Następnie na przygotowanych tekturach miały za zadanie
namalować chłodną gamą barw wymyślony przez siebie pejzaż zimowy. Kiedy
podłoże przeschło, rozmawialiśmy o świetle, w którym śnieg i lód zaczynają się
błyszczeć.
Drugim zadaniem podczas warsztatu było ozdobienie namalowanych pejzaży
różnymi błyszczącymi dodatkami. Dzieci doklejały do tekturek cekiny, koraliki,
kryształki i kamyczki.
Ponieważ data warsztatu splotła się z nadchodzącym Dniem Babci i Dziadka,
dzieci wykonały dodatkowo papierowe tulipany na drewnianych patyczkach
– jako prezent dla dziadka, oraz nawlekały kolorowe korale dla babć.
Prowadząca: Katarzyna Jaruga
Uczestniczyło: 18 osób.

27.01.2015
Warsztat plastyczny
Podczas dwugodzinnego warsztatu dzieci wykonały dwie prace plastyczne.
Pierwszą pracą był pejzaż zimowy łączący malarstwo i wyklejankę ozdobami.
Jako drugi temat, dzieci wykonały figurki bałwanków. Każde dziecko otrzymało dwie styropianowe kule, które trzeba było połączyć wbitymi wykałaczkami
w postać bałwana. Następnie dzieci samodzielnie, przy użyciu farby w sprayu
malowały małe pojemniczki po jogurtach, które stały się dla bałwanów kapeluszami. Potem kolejno wykonywały ręcznie elementy stroju takie jak miotła
(z drewnianego patyczka i papieru kolorowego), szal (z zawiązanej na szyi kolorowej wstążki) i doklejane z filcowych kulek i guzików ozdoby, oczy, nos.
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Prowadząca: Katarzyna Jaruga
Uczestniczyło: 21 osób.

Klub Osiedlowy SURMA
Ferie w klubie odbywały się pod hasłem „Twórcze ferie dla rodzin”. Przeprowadzono dwa bloki warsztatowe: cyrkowe i malowania na szkle.

Warsztaty cyrkowe
Odbyły się 3 spotkania poświęcone zabawom cyrkowym. Program obejmował:
zajęcia ogólnorozwojowe, ćwiczenia z ekwilibrystyki podczas których dzieci
i rodzice uczyli się utrzymywania równowagi, ćwicząc na wałkach rola bola oraz
zajęcia z żonglerki, czyli nauka i zabawy żonglerskie z takimi przyborami jak:
chustki, piłki i kółka.
Warsztaty cieszyły się uznaniem rodziców i zadowoleniem dzieci. Na zakończenie uczestnicy poznali metodę tworzenia postaci zwierząt ze skręcania cienkich
długich balonów.
Prowadzący: Anna Adamczyk – pedagog cyrku, trenerka Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, założycielka i prowadząca grupę cyrkową
CIRCUS.
Uczestniczyło 18 osób.

Warsztaty malowania na szkle
Odbyły się 4 spotkania. Uczestnicy poznali technikę malowania farbami witrażowymi, ozdabiali naczynia szklane według pomysłów własnych bądź odwzorowywali przygotowane propozycje. W zajęciach brali udział także rodzice.
Warsztaty prowadziła mieszkanka naszego osiedla Lena Lesznowska, w zamian
za korzystanie z nieodpłatnych lekcji języka angielskiego. Warsztaty cieszyły się
dużą popularnością.
Uczestniczyło: 26 osób.

Dzielnicowy Klub Seniora
OCHOTA
20.01, 27.01, 30.01.2015
Warsztaty teatralno-kabaretowe
Trzy warsztaty integracyjne dla seniorów i dzieci uczestniczących w akcji „Zima
w mieście” (ze Szkoły Podstawowej nr 264 i III Ogrodu Jordanowskiego). Scenografię stanowiły kostiumy teatralne, które uczestnicy mogli oglądać, dotykać
i przymierzyć. Na warsztatach dzieci dowiedziały się czym jest teatr, aktor w teatrze oraz widz. Zajęcia oparte były na zadaniach i grach aktorskich rozwijających
poczucie rytmu, pamięć, uwagę sceniczną. Gry i zabawy miały również na celu
rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości dziecięcej. Dzieci razem z seniorami ćwiczyły dykcję, wymawiając poszczególne sylaby. Łączenie trudnych sylab dostarczało
dzieciom świetnej zabawy słownej. Końcowym efektem było przygotowanie żartu scenicznego pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. Puentą żartu były
morały: „Nie otwieraj drzwi obcym” oraz „Myj ręce przed jedzeniem”
W zajęciach 30.01 wzięło udział 4 dzieci, które przybyły w towarzystwie swoich
dziadków. Dzieci wychodziły po 2 godzinnych zajęciach radosne i rozbawione.
Prowadzący: Zdzisław Sobociński – instruktor w DKS OCHOTA (kabaret „Nie Deptać”).
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75
Uczestniczyły: 42 osoby w tym 8 osób dorosłych (seniorzy z DKS OCHOTA ) oraz
38 dzieci.

Klub Seniora BAŚNIOWA
22.01.2015
„Co z tą zimą?”
Warsztaty przygotowane przez instruktorów z Klubu Seniora BAŚNIOWA
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w siedzibie klubu. W warsztaty zaangażowało się również kilku członków klubu.
W warsztatach wzięły udział dzieci w wieku 7-12 lat z punktu „Zima w mieście”
z III Ogrodu Jordanowskiego na Ochocie. Ze względu na szczupłość miejsca,
dzieci zostały podzielone na dwie grupy piętnastoosobowe z opiekunami.
Odbyły się dwa półtoragodzinne warsztaty. Były to zajęcia integracyjne i interdyscyplinarne. Obejmowały: tańce w grupie, zabawy ruchowe z wykorzystaniem
kuli śniegowej, zabawy językowe, łamigłówki wyrazowe, zapytajki i zagadki
związane z zimą, ciekawostki przyrodnicze będące przyczynkiem do rozmowy na temat anomalii pogodowej oraz zmian klimatycznych w świecie, naukę
odpowiednio dobranej do tematu piosenki pt. „Śnieżne wianki” (ze słowami
w refrenie: „A bałwanki…plotą sobie śnieżne wianki, i z pogodna białą miną plotą
coś o wiośnie zimą”), a także grę na instrumentach Orffa.
Każde spotkanie kończyło się wspólną zabawą, w której po trosze zostały zaznaczone wszystkie artystyczne elementy wykorzystane podczas warsztatu. Sporo
radości i satysfakcji dostarczyło dzieciom zaśpiewanie przyswojonej piosenki
z towarzyszeniem instrumentów, po wcześniejszych ćwiczeniach porządku rytmicznego. Niektóre z dzieci po raz pierwszy trzymały w rękach instrumenty muzyczne, toteż ich brzmienie wzbudzało ogromną ciekawość a posługiwanie się
nimi stanowiło nie lada wyzwanie.
Dzieci uczestniczące w zajęciach były zdyscyplinowane i aktywne – to także
zasługa towarzyszących im pań nauczycielek, które z chęcią zaangażowały się
we wspólną zabawę. Dzieci opuszczały „Baśniową” uśmiechnięte i zadowolone.
Zajęcia były bardzo udane, zaś dla instruktorów pracujących na co dzień z seniorami, stanowiły kolejne interesujące doświadczenie zawodowe na polu integracji
międzypokoleniowej.
Prowadzący: Jolanta Salamonowicz, Krystyna Adamiec i Paweł Sumało.
Uczestniczyło 30 dzieci.

Lato w mieście
Ośrodek Kultury Ochoty
08.07.2015
„Plaża w mieście”

Impreza plenerowa dla dzieci z punktów akcji oraz indywidualnych uczestników
z opiekunami. Przygotowana przez instruktorów Ośrodka Kultury Ochoty i filii:
Pracowni Ceramicznej Angoba, Magazynu Sztuk, Klubu Osiedlowego Surma,
Klubu Seniora Baśniowa oraz gościnnie Fundację Miejsce Kreatywne, Fundacja
„Akademia Iwony Kalaman”. W programie:
• najpiękniejsze zabawy dziecięce z różnych stron świata tj.: Limbo (taniec „plażowy”; Trynidad, Jamajka), Slackline, czyli czy umiesz chodzić w powietrzu,
wyścigi samolotów papierowych, Szewc (Meksyk), Manuhan (Filipiny), Zik zak
zuk (Katalonia), Nawa Kuji (Japonia), Tolchi Nori (Korea)…
• hity „plażowe”, nauka piosenek „Na plaży fajnie jest”, „Gdy leżę na plaży”
• zbieranie i malowanie ceramicznych muszelek
• warsztaty artystyczne: wachlarze, filcowe wariacje, słoneczne maski, kapelusze
plażowe, stroje plażowe (dawniej i dziś),
• zabawy ruchowe i dźwiękonaśladowcze
• zabawy w piasku (budowanie zamków, statków, aut, lepienie babek z użyciem
zestawów foremek, przesiewanie piasku sitkiem, zabawy manualne). Przystępne omówienie przepisów regulaminu obowiązującego każdego plażowicza.
• budowanie z klocków lego
• warsztaty kulinarne czyli kreatywna lodówka
Teren krytego lodowiska | ul. Rokosowska 10
Uczestniczyło ok. 500 osób z punktów akcji: 60 osób ze SP nr 61 (Ochota), 20
osób ze PD (Ochota), 50 osób z III Ogrodu Jordanowskiego (Ochota), 20 osób
z Ogniska Przedszkolnego nr 1 z Jordanka (Ochota), 65 osób z SP 88 (Włochy), 30
osób z Klubu Panorama, 40 osób z SP nr 314 (Białołęka), 25 osób ze SP nr 42 (Targówek), 20 osób z Zespołu Szkół nr 45 (Praga Północ), 25 osób z Integracyjnego
Ośrodka Wsparcia (Ursus), 25 osób ze SP nr 14 (Ursus), 20 osób z Zespołu Szkół
Integracyjnych nr 75 (Praga Południe), 20 osób ze SP nr 16 (Ursynów), 30 osób
ze SP nr 114 (Targówek), 20 osób ze SP 247 (Bielany), 20 osób ze SP 234 (Wola).
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Letnia Akademia Teatralna dla dzieci
lipiec 2015

Zajęcia dwa razy w tygodniu. Odbyło się 8 spotkań.
„Skrzaty, Trolle? Stworki?..... czyli po prostu Muminki na wakacjach”
Zajęcia dla dzieci młodszych w wieku 3-5 lat. Zabawy i ćwiczenia teatralne
w oparciu o książki Tove Jansson „Muminki”. („Lato Muminków”, „Dolina Muminków”, „Pamiętnik Taty Muminka”). Podczas ostatnich zajęć odbyły się warsztaty
z rodzicami, podsumowujące pracę. Dzieci dostały również słodycze i upominki.
W warsztatach uczestniczyło 19 dzieci (15 z Ochoty, jedno dziecko z Sadyby,
jedno z Pragi i dwie osoby z Raszyna). Sześcioro dzieci tworzyło grupę stałą.
„Zaczaruj lato”
Zajęcia dla dzieci starszych w wieku 6-10 lat. Ćwiczenia i zadania aktorskie, zabawy teatralne dla dzieci i młodzieży odbywały się w oparciu o książki: „Karolcia”,
„Malutka czarownica”, „Harry Potter”. Wielką atrakcją była możliwość przebierania
się w kostiumy teatralne ze zbiorów instruktora oraz OKO. W ramach zajęć odbyły
się również warsztaty plastyczne, podczas których dzieci robiły „czarodziejskie”
przedmioty (m.in. koraliki Karolci, latające mini miotły itp.) oraz warsztaty, podczas których powstały figurki do Teatrzyku Cieni.
Warsztaty zakończyły się spektaklem z udziałem rodziców. Dzieci otrzymały upominki i słodycze.
Uczestniczyło 12 dzieci z Ochoty.

18.08, 20.08, 25.08, 27.08.2015
Lato Muminków
Czyli co to jest pływający teatr i co to jest teatr prawdziwy? Zajęcia dla dzieci młodszych w wieku 3-5 lat. Były kontynuacją tematyki lipcowej. Tym razem
w kręgu zainteresowania był Pływający Teatr Muminków. Stanowił pretekst do
zapoznania dzieci ze światem teatru (terminologia, zasady funkcjonowania). Dla
dzieci, które pierwszy raz zetknęły się z Muminkami przewidziane było „szybkie
zapoznanie” się z bohaterami popularnego cyklu opowieści (warsztaty plastyczne, stworzenie własnego Muminka).
Podczas zajęć dzieci nauczyły się również trzech piosenek, które wykonały
z akompaniamentem stworzonych przez siebie instrumentów perkusyjnych.
Cykl zajęć zakończył się wspólną zabawą z rodzicami. Dzieci otrzymały słodycze
i drobne upominki.
Uczestniczyło 14 dzieci z Ochoty (czworo kontynuowało zajęcia z lipca)

Zaczaruj lato
Zajęcia dla dzieci starszych w wieku 6-9 lat. Na zajęciach kontynuowano tematykę lipcową dotyczącą czarów, czarowania…. W oparciu o przygody malutkiej
Czarownicy na podstawie książki Otfrieda Preusslera uczestnicy zajęć stworzyli
własną czarodziejską historię, która została pokazana rodzicom podczas ostatniego spotkania. Największą frajdę sprawiło dzieciom wspólne tworzenie scenografii (tajemniczej i straszliwej) oraz kreowanie własnego kostiumu czarownicy
i czarownika. Dzieci po spektaklu otrzymały pacynki – paluszki.
Instruktor : Iwona Prugar-Fiedorowicz
Uczestniczyło 8 dzieci w wieku 6- 9 lat oraz jeden chłopiec 11 letni.

24.08, 25.08, 27.08, 1.09, 3.09.2015
Pierwsze kroki na fortepianie
Zajęcia indywidualne 30 minutowe. W programie: historia i budowa instrumentu, czytanie nut, prawidłowe ułożenie ręki, praca nad materiałem nutowym
zaproponowanym przez prowadzącego lub przyniesionym przez uczestnika,
wykonanie miniatury fortepianowej na cztery ręce z instruktorem Tomaszem
Smukowskim.
Uczestniczyło 31osób w wieku od 4,5 roku do 32 lat.

30.06, 01.07.2015
Warsztaty Gospel
Tradycyjnie w Ośrodku Kultury Ochoty odbyły się 3 dniowe warsztaty chóralne.
Prowadzenie: Anna Żaczek, Kamil Mokrzycki – liderzy chóru „Sound’n’Grace”.
Warsztaty zakończyły się koncertem w dniu 5 lipca w kościele przy placu Narutowicza.
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Uczestniczyło: 36 osób w warsztach.

lipiec-sierpień 2015
Joga dla Seniorów
Dwumiesięczny kurs dla osób po sześćdziesiątce. Uczestnicy poznali proste pozycje jogi oraz nauczyli się zestawów do samodzielnych ćwiczeń w domu.
Uczestniczyło 25 osób.

Półkolonie z Małym Inżynierem w OKO
3 tygodniowe turnusy półkolonii dla dzieci powyżej 7 lat. W programie: budowanie robotów z klocków lego, szalone eksperymenty czyli proste doświadczenia
chemiczne, fizyczne oraz tworzenie własnych gier komputerowych.
Uczestniczyło ok. 40 dzieci.

SHIM SHAM
Warsztaty taneczne dla dorosłych. Przez cztery tygodnie w odbywały się 4 bloki
zajęć tanecznych: gimnastyka jazzowa, stealing, technika swingoutów, aerials.
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
Uczestniczyło ok. 80 osób.

Magazyn Sztuk
Lato ze sztuką
Prócz udziału we wspólnej imprezie „Plaża w mieście” Magazyn Sztuk przygotował letnią ofertę warsztatową:

06-9.07.2015
Batik dla zaawansowanych
Letni kurs batiku dla zaawansowanych. Uczestnicy wykonali duże, wielobarwne
tkaniny ozdobne.
Uczestniczyły 3 osoby.

1, 2, 3, 8, 9, 10.07.2015, 19-21.08, 26-28.08.2015
Rysunek i malarstwo
Warsztaty z rysunku i malarstwa. Podczas kursu można było namalować obraz
olejny, akrylowy lub temperowy pod kierunkiem instruktora, który za każdym
razem rozpoczynał zajęcia wykładem na temat różnych technik malarskich oraz
technicznych rozwiązań w obrazie. Dodatkowo każdy uczestnik zmierzył się ze
studium rysunku z naciskiem na głęboki światłocień. W roku 2015 uczestnicy
kursu mogli korzystać z zajęć w godzinach 11.00-20.00, nie ograniczając się
w czasie. Dzięki temu każdego dnia kursanci uczestniczyli zarówno w rysunku,
jak i w zajęciach z malarstwa.
Uczestniczyły: 24 osoby w lipcu, 16 osób w sierpniu.

Klub Osiedlowy SURMA
3.07, 15.07, 16.07, 22.07.2015
Cyrkowe akcje podwórkowe
Odbyły się 4 akcje dla dzieci, młodzieży i rodziców/opiekunów na podwórkach.
Spotkania prowadzone przez wykwalifikowanego pedagoga cyrku. W organizację i promocję każdej akcji włączali się aktywnie mieszkańcy określonego podwórka, dzięki czemu zawsze była duża frekwencja. Podczas dwugodzinnych
spotkań dzieci uczyły się kręcić talerze cyrkowe na kijku, obracać diabolo, żonglować. Dzieci w grupach uczestniczyły również w konkursach sprawnościowych
i zawodach przeciwko dorosłym (np. przeciąganie liny). W programie był również
pokaz akrobatyczny młodzieżowej grupy CIRCUS.
Podwórka w okolicach: ul. Białobrzeska 17 | ul. Bitwy Warszawskiej 1920/10 |
skwer ul. Baśniowa.
Uczestniczyło ok. 30 osób w każdej akcji.
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Współpraca ze Wschodem
– Ochota dla Tradycji
Projekt realizowany wspólnie przez Ośrodek Kultury Ochoty, Urząd Dzielnicy
Ochota m.st. Warszawy, placówki oświaty, kultury i sportu z terenu dzielnicy
Ochota. Celem projektu jest poznanie i upowszechnianie wiedzy o przeszłości,
współczesnym życiu i problemach wschodnich sąsiadów Polski. Znaczenie Kresów w historii i kulturze Polski oraz przede wszystkim nawiązywanie współpracy
pomiędzy podmiotami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu
działającymi w Polsce i w krajach będących jej wschodnimi sąsiadami (w tym
z organizacjami mniejszości polskiej).

12-17.01.2015

Wizyta osób z Ukrainy, pracujących z dziećmi autystycznymi. Wizyta miała na
celu poznanie systemu pomocy dzieciom autystycznym w Polsce.
Warszawa Ochota
Uczestniczyło: 40 osób z Warszawy. 2 osoby z Kamieńca Podolskiego

11-15.03.2015

Oficjalna delegacja dzielnicy Ochota na Ukrainie.
Kamieniec Podolski | Iwano-Frankiwsk | Lwów
Uczestniczyło: 160 osób z Ukrainy. 5 osób z Polski.

16-20.03.2015

Wizyta w Warszawie uczniów nauczycieli z Iwano-Frankiwska, przedstawicieli
Parlamentu Uczniowskiego i Klubu Europejskiego. Spotkania w 5 szkołach na
Ochocie, rozmowy o współpracy z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ochota.
Warszawa Ochota
Uczestniczyło: 300 osób z Warszawy. 5 uczniów i 2 nauczycieli z Iwano-Frankiwska.

23-27.03.2015

Pobyt w Warszawie na zaproszenie Zespołu Szkół nr 82, grupy uczniów z V klasy
polskiej szkoły nr 3 w Iwano-Frankiwsku.
Warszawa Ochota
Uczestniczyło: 30 osób z Warszawy.
13 uczniów i 2 nauczycieli z Iwano-Frankiwska.

26-29.03.2015

Wyjazd przedstawicieli Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ochota oraz opiekunów
do Iwano-Frankiwska. Spotkania w 4 szkołach (ok 350 uczniów). Kontynuacja
rozmów w Warszawie z przedstawicielami Parlamentu Uczniowskiego i Klubu
Europejskiego Iwano-Frankiwska.
Iwano-Frankiwsk
Uczestniczyło: 350 osób z Ukrainy. 5 uczniów i 2 opiekunów z Warszawy.

02- 07.06.2015

Wyjazd edukacyjno-historyczny grupy dorosłych.
Lwów | Kamieniec Podolski
Uczestniczyło: 25 osób z Ukrainy. 32 osoby z Polski.

09.06.2015

Wystawa fotograficzna w LO im J. Słowackiego „Majdan w oczach dziennikarzy
polskich”, projekcja filmu p.t. „Rewolucja Godności” dziennikarzy „Kuriera Galicyjskiego”.
Liceum Ogólnokształcące im J. Słowackiego | Wawelska 46
Wystawę obejrzało 300 osób z Warszawy.

22.06.2015

Wizyta przedstawicieli polskich organizacji z Iwano-Frankiwska, Kołomyji, Kałuszy, Nadwornej.
Warszawa Ochota
Uczestniczyło 5 osób z Warszawy. 7 osób z Ukrainy.

28.06-04.07.2015

Udział uczniów z Liceum nr 23 w Iwano-Frankiwsku w akcji „Lato w Mieście”.
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Warszawa Ochota
Uczestniczyło: 15 osób z Warszawy. 11 uczniów z opiekunem z Iwano-Frankiwska.

13-20.07.2015

Przyjazd do Warszawy w okresie akcji „Lato w Mieście” uczniów ze szkoły nr 13
(z rozszerzonym językiem polskim) Liceum w Kamieńcu Podolskim.
Warszawa Ochota
Uczestniczyło: 15 osób z Warszawy. 11 uczniów z opiekunem z Ukrainy.

05-09.10.2015

Wizyta pracowników placówek pracujących z dziećmi autystycznymi z Kamieńca
Podolskiego w celu poznania systemu pomocy dzieciom autystycznym obowiązującego w Polsce.
Warszawa Ochota
Uczestniczyło: 6 osób z Kamieńca Podolskiego.

09-11.11.2015

Wizyta Kapeli „Lwowska Fala” ze Lwowa. Odbyły się 2 koncerty.
Zespół Szkół nr 26 | Ośrodek Kultury Ochoty
Uczestniczyło: 210 osób z Warszawy. 8 członków Kapeli

11-14.11.2015

Wizyta mieszkańców z parafii Św. Piotra i Pawła w Kamieńcu Podolskim. Parafianie zaprezentowali przedstawienie dotyczące życia i śmierci Michała Wołodyjowskiego. Odbyły się 4 spotkania w szkołach.
Warszawa Ochota
Uczestniczyło: 420 osób z Warszawy. 9 osób z Kamieńca Podolskiego.

18-21.11.2015
Wizyta uczniów z Liceum nr 13 w Iwano-Frankiwsku w ramach integracji
i wymiany z uczniami czterech szkół na Ochocie.
Warszawa Ochota
Uczestniczyło: 8 osób z Iwano-Frankiwska.

20-30.11.2015

„Malowane ogniem” – wystawa prac ukraińskiego artysty Bohdana Pyłypiva.
Bohdan Pyłypiv tworzy mało znaną techniką – pirografią (wypalania na „drewnianym płótnie”). Wystawa prezentowała dorobek artysty z ostatnich 15 lat. Patronat
medialny: Kurier Galicyjski.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79
W wernisażu 20.11.2015 r. uczestniczyło 20 osób.

03, 10.12.2015

Monodram Elżbiety Lewak. Spektakl na podstawie „Wspomnienia z domu niewoli” Beaty Obertyńskiej.
Spektakl obejrzało 250 osób w 2 szkołach.

Care@culture
Kontynuacja i zakończenie trzyletniego międzynarodowego projektu dotyczącego integracji kulturalnych miejsc opiekujących się seniorami. Partnerami projektu były zarówno oddziały geriatryczne, domy dziennego pobytu dla seniorów, jak
i placówki kulturalne oferujące zajęcia dla seniorów samodzielnych, aktywnych
i w ten sposób dbające o ich sprawność. W projekcie udział wzięły: Holandia
(autor projektu), Francja, Belgia, Turcja, Polska.

14-16.01.2015

W ramach projektu finansowanego ze środków Programu Grundtvig odbyło się
spotkanie, w trakcie, którego gościliśmy wolontariuszy z organizacji partnerskich
(Belgii, Francji, Holandii, Turcji). Celem spotkania była prezentacja działalności
naszych Klubów Seniora. Gościliśmy w Środowiskowym Domu Samopomocy
„Pod Skrzydłami”, gdzie nasi seniorzy opiekują się osobami niepełnosprawnymi.
Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Skrzydłami” | ul. Grójecka 109
Uczestniczyło 60 osób.
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08-10.04.2015

Kolejne spotkanie partnerskie odbyło się w La Terrasse we Francji, gdzie wspólnie
z wolontariuszami uczestniczyliśmy w warsztatach w Domu Opieki. Warsztaty
dotyczyły aktywizacji kulturalnej rezydentów Domu.
La Terrasse | Francja
Uczestniczyło 30 osób.

22.04.2015

Program wokalno-taneczny przygotowany i zaprezentowany wspólnie przez
zespół wokalny „Babie Lato” i zespół tańca integracyjnego „Rytm” z Klubu Seniora
„Baśniowa” w ramach projektu. Muzykowanie z towarzyszeniem instrumentów
Orffa, zabawa taneczna.
Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Skrzydłami” | ul. Grójecka 109
Uczestniczyło 14 osób.

06.05.2015 r.

Występ gościnny Grupy Teatralnej „Róże – z Przystojnymi Kolcami” w ramach
Międzynarodowego projektu Care & Culture. Program artystyczny z wykorzystaniem tekstów polskich poetów: J. Brzechwy, J. Tuwima, W. Chotomskiej. Wspólna
zabawa z pensjonariuszami.
Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Skrzydłami” | ul. Grójecka 109
Uczestniczyło 11 osób.

17-20.06.2015

Spotkanie podsumowujące projekt Care&Culture – festiwal, na którym wszyscy partnerzy zaprezentowali efekty osiągnięte w trakcie całego projektu. OKO
przedstawiło film, na którym udokumentowane zostały akcje ochockich Klubów
Seniora w Środowiskowym Domu Samooomocy „Pod Skrzydłami”.
Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Skrzydłami” | ul. Grójecka 109
Uczestniczyło 120 osób.

24-27.06.2015

Udział instruktorów DKS „Ochota” i Klubu Seniora „Baśniowa” w spotkaniu
z partnerami projektu Care & Culture w Belgii. Prezentacja filmu z warsztatów w
Domu Dziennego Pobytu „Pod Skrzydłami”. Film opatrzony słownym komentarzem. Udział w prezentacjach i dyskusjach o aktywizacji seniorów, rezydentów
domów opieki i domów dziennego pobytu.
Uczestnicy festiwalowego spotkania w Brukseli zapoznali się z techniką zdobienia papieru EBRU. Zainspirowani, postanowili przekazać zdobytą wiedzę
seniorom. Pokaz tej techniki, a następnie zajęcia odbyły się podczas Warsztatów
Artystycznych w Kamieńczyku w Polsce.
Bruksela | Belgia
W spotkaniu w Brukseli z DKS Ochota uczestniczyli: Ryszard Dybicz, Zdzisław
Sobociński z Klubu Seniora Baśniowa: Jolanta Salamonowicz i Krystyna Adamiec.

16-22.02.2015
Entrepreneurship as a way
to struggle with youth unemployment
Szkolenie dotyczące tworzenia i realizowania projektów młodzieżowych w programie Erasmus oraz dotyczących walki z bezrobociem.
Celem projektu było wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu bezrobocia
młodzieży w Unii europejskiej oraz z umiejętności tworzenia i realizowania projektów młodzieżowych walczących z tym zjawiskiem. Uczestnicy dostali kompleksową wiedzę na temat bezrobocia w UE: jego przyczyn, skutków i planów
Komisji Europejskiej jak przeciwdziałać temu zjawisku.
Pawilon „ Pod „Okiem” | Grójecka 79
W szkoleniu wzięło udział 30 uczestników z 10 krajów.

25-28.03.2015
Creative Spaces
Projekt dotyczy kreatywnych eksperymentów w przestrzeni kultury. To również
akcja, która ma na celu rozwijanie i wzmacnianie talentów młodych osób. Spotkanie otwierające projekt odbyło się w Berlinie i miało na celu uszczegółowienie
tego dwuletniego planu.
Partnerzy projektu: Vitamine C (Belgia), 2eme Lieu (Francja), Caritas Vienna
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(Austria), Kraftverket (Dania), Lecce (Włochy), Narodni dom Maribor (Słowienia),
Schlesische (Niemcy), Wychodne pobrezie (Słowacja).
Berlin | Niemcy
Uczestniczyło 13 osób.

03-05.06.2015
ENCC
Spotkanie Europejskiej Sieci Ośrodków Kultury (ENCC) odbyło się tym razem na
Łotwie. OKO wysłało dwuosobową reprezentację, która uczestniczyła w kilku
panelach dyskusyjnych i warsztatach, które głównie dotyczyły rozwoju zasięgu
działalności i poszerzania grupy odbiorców kultury.
Ryga | Łotwa
Uczestniczy 2 osoby, delegacja z OKO

30.06-6.07.2015
Europe Du Hiphop – ERASMUS+
W ramach współpracy z zagranicą OKO wysłało grupę muzyków, tancerzy na
europejską wymianę młodzieży. Celem spotkania była wymiana doświadczeń na
tle malarskim Graffiti, tanecznym breakdance, muzycznym rap oraz djing. Grupy
przedstawiały kulturę Hip-Hop z własnego kraju.
Grenoble | Francja
Uczestniczyło 36 osób.

15.12.2015
#2gether4more
#2gether4more – to akcja realizowana z okazji 25. urodzin organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Akcja polega na zrobieniu wspólnie czegoś
pożytecznego dla lokalnej społeczności – czegoś, co pozostawi pozytywny ślad
współpracy młodych ludzi z Polski i Niemiec. W ramach akcji młodzież z Technikum Hotelarsko-Gastronomiczno-Turystycznego upiekła dla seniorów wspaniały
tort przyozdobiony w logo akcji. Degustacja odbyła sie podczas spotkania młodzieży polskiej i niemieckiej z seniorami.
Dzielnicowy Klub Seniora | ul. Słupecka 4
Uczestniczyło 12 osób.
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Ośrodek Kultury Ochoty
•
•
•
•
•
•
•

Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Skrzydłami”
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem „Nie z tej Bajki”.
Fundacja Zwalcz Nudę
Fundacja Akademia Iwony Kalaman
Fundacja Blisko Ludzi
Stowarzyszenie Scena96
Stowarzyszenie Sahaja Yoga

Pracownia Ceramiki ANGOBA
• Fundacja Rak’n’Roll Wygraj Życie.
• Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem „Nie z tej Bajki”
Pracownia prowadziła warsztaty ceramiczne w imprezach plenerowych: Dzień
Ziemi, Lato w mieście, Dzień Bajki, Piknik Kulinarny.

Klub Osiedlowy Surma
Koalicja na Rzecz Ochoty
Jest to partnerstwo – ruch społeczny środowiska lokalnego. Celem Koalicji jest
integrowanie aktywnych osób działających na rzecz środowiska, poznawanie
własnych zasobów, możliwości i potrzeb, ułatwianie przepływu informacji, zwiększenie skuteczności działań. W ramach Koalicji działają następujące komisje, pracujące niezależnie i gromadzące ludzi wokół zagadnień, którymi się zajmuje:
• Komisja ds. osób starszych
• Komisja ds. osób niepełnosprawnych
• Komisja ds. kultury
• Komisja ds. bezpieczeństwa, przemocy, profilaktyki
Planowanie strategiczne odbywa się raz w roku, poza tym komisje spotykają się
w zależności od potrzeb – w okresie sprawozdawczym 20 razy. W pierwszym
półroczu intensywnie pracowała Komisja do spraw osób niepełnosprawnych,
przygotowując po raz szósty dzień sportu osób niepełnosprawnych „Ochota na
sport”, który odbył się 17 czerwca w Hali OSIR.
W sportowych rozgrywkach wzięło udział 90 zawodników reprezentujących
organizacje i instytucje wspierające osoby z niepełnosprawnościami, członków
Koalicji.
Reaktywowana po przerwie Komisja ds. osób starszych opracowuje program
dotyczący wolontariatu seniorów i dla seniorów.
Komisja ds. bezpieczeństwa, przemocy, profilaktyki również podjęła działania
po kilkuletnim zawieszeniu pojawiła się osoba, która objęła koordynację prac
komisji. Głównym wyzwaniem jakim planuje zająć się Komisja jest bezpieczeństwo na drogach – rowery. Problematyka z perspektywy osób korzystających
i nie korzystających z tego coraz bardziej popularnego pojazdu.
Spotkania Komisji odbywały się w terminach uzgodnionych z partnerami, w Surmie oraz w instytucjach partnerskich.
11 grudnia członkowie Koalicji uczestniczyli w spotkaniu partnerstw warszawskich w Narodowym Instytucie Audiowizualnym NinA. Seminarium poświęcone
było wymianie doświadczeń i integracji przedstawicieli warszawskiej sieci partnerstw lokalnych.

Klub Seniora BAŚNIOWA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy OPS Praga Południe, ul. Walecznych 59
Klub Seniora Rakowiec, ul. Wiślicka 8
Stowarzyszenie AKOS (Akademia Kontaktów Społecznych)
Biblioteki na terenie Ochoty
Fundacja dla Wolności
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1
Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7
Klub Złotego Wieku, filia Ośrodka Kultury im. Stefana Żeromskiego na Woli,
ul. Młynarska 35 A.
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• Koalicja Na Rzecz Ochoty
• Spotkania delegatów różnych instytucji działających na Ochocie, pracujących
na rzecz seniorów, w celu identyfikacji problemów i propozycji ich rozwiązywania. Spotkania raz na kwartał.

wolontariat
Wolontariat w kulturze
Projekt, mający na celu aktywizację osób w różnym wieku, które chcą dzielić się
swoimi zainteresowaniami, wiedzą, pasją z innymi. Wolontariusze przychodzą na
spotkania ze swoimi pomysłami lub włączają się do już realizowanych projektów
i prowadzą zajęcia. Z wolontariuszami zawarliśmy Porozumienia o współpracy
zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Ośrodek Kultury Ochoty
Gry planszowe w OKO
Spotkania dla dorosłych przy strategicznych grach planszowych o tematyce
historycznej, militarnej, polityczno-społecznej. Rozgrywki prowadzone były
w oparciu o własne zasoby prowadzącego i graczy. Odbywały się zazwyczaj od
17.00 do 22.00 raz w miesiącu.
Prowadzący: Krzysztof Dytczak– wolontariusz
W spotkaniach uczestniczyło zazwyczaj od 3 do 8 osób.
Stała współpraca przy realizacji oświetlenia i nagłośnienia podczas organizowanych w Ośrodku Kultury Ochoty imprezach z wolontariuszką Kamilą Faber.

Klub Osiedlowy SURMA
Wolontariusze pracowali regularnie przy projektach: Punkt Informacji Obywatelskiej, Poznaj swoje możliwości – praca z komputerem dla osób starszych,
Nauka języka angielskiego 60+, Nauka języka niemieckiego 60+, Europejski Dzień
Sąsiada.
Prowadzący: Małgorzata Żbikowska.
Odbyły się 4 spotkania. Uczestniczyło 5 osób.

Język angielski 60+
Poziom podstawowy i średniozaawansowany. Uczestnicy zdobywają umiejętność komunikacji w różnych praktycznych sytuacjach. Prowadzący przygotowują materiały, ćwiczenia, nagrania i piosenki, na bazie których opiera się lekcja.
Zajęcia te mają także na celu przełamywanie barier w mówieniu oraz aktywizację
osób starszych.
Prowadzący: Anna Błachnio, Paulina Gabrel, Tamara Jurska, Anna Świniarska, Ewa
Chwiejczak – wolontariusze.
Odbyły się 94 zajęcia w 5 grupach. Uczestniczyło 60 osób.

Język niemiecki 60+
Poziom podstawowy. Zajęcia w małej grupie. Cel kursu to zdobycie praktycznych
umiejętności językowych przydatnych podczas podróży, a także poznanie obyczajów niemieckich i integracja uczestników.
Prowadzący: Justyna Janikowska – wolontariusz.
Odbyło się 13 zajęć, w których uczestniczyło 8 osób.

„Poznaj swoje możliwości – praca z komputerem
dla osób starszych”
Program kursu przewidziany na 20 tygodni. Dwugodzinne zajęcia odbywały się
raz w tygodniu. Program kursu zaplanowany na dwóch poziomach: podstawowym i zaawansowanym. W programie na poziomie podstawowym znalazły się:
edytor tekstu, poczta e-mail oraz wyszukiwanie informacji w Internecie. Program
na poziomie zaawansowanym obejmował: rozszerzenie umiejętności z kursu
podstawowego oraz obróbka zdjęć, prezentacje, multimedia. Kurs był bezpłatny.
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Prowadzący: Leszek Nitychoruk, Krystyna Wierzbicka, Jerzy Szewczyk, Anna Kobyłka – wolontariusze.
Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Białobrzeska 27
Odbyło się 114 zajęć dla 7 grup kursowych. Uczestniczyło 70 osób.

Konsultacje komputerowe
Indywidualne konsultacje dla seniorów posiadających własne laptopy. Zajęcia prowadzone przez mieszkankę Ochoty w ramach wzajemności. Seniorzy
pracowali nad konkretnymi zagadnieniami, które sprawiają im kłopot w obsłudze
laptopa.
Prowadząca: Katarzyna Kazuń
Odbyło się 12 zajęć. Uczestniczyło 5 osób.

Punkt Informacji Obywatelskiej
Projekt przeznaczony dla mieszkańców Ochoty i okolic, którzy potrzebują bezpłatnej porady i pomocy przy załatwianiu spraw mieszkaniowych, spadkowych,
majątkowych, i innych urzędowych oraz administracyjnych. Podczas dwugodzinnych dyżurów wolontariuszki udzielały porad i sporządzały gotowe pisma do
urzędów.
Prowadzące: Beata Jabłońska, Ewa Kacprzak-Szymańska - wolontariuszki
Odbyło się 39 dyżurów. Z porad skorzystało 90 osób.

Nauka gry na pianinie
Indywidualne bezpłatne lekcje dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej, z problemami zdrowotnymi, dla których muzyka jest formą terapii.
Prowadząca: Barbara Stanienda-Szewczyk – wolontariuszka
Odbyło się 45 lekcji dla 1 uczestniczki.

Ewaluacje projektów z wolontariuszami
Ewaluacje mają na celu podsumowanie pracy Wolontariuszy przy projektach
w danym sezonie, zarówno pod kątem sukcesów, jak i trudności. Wolontariusze
oceniają efektywność swojej pracy, osiągnięte cele, jakie sobie założyli oraz deklarują chęć współpracy w następnym sezonie. Po każdej ewaluacji tworzony jest
raport z wnioskami na przyszłość.
Prowadzący: Małgorzata Żbikowska – pracownik Surmy
Odbyły się 2 spotkania. Uczestniczyło 3 wolontariuszy.

Z Ochotą na spacer
Sąsiedzkie spacery piesze i rowerowe dla dorosłych, którzy chcą aktywnie spędzać wolny czas, odkrywać Warszawę, poznawać ciekawych ludzi. To propozycja
dla tych, którzy lubią rozmawiać i dzielić się swoimi doświadczeniami, historiami
rodzinnymi związanymi z miejscem spaceru lub innymi miejscami w Warszawie.
Prowadzący: Lidia Pawlak, Ewa Binkiewicz – wolontariuszki
Odbyło się 6 spacerów. Uczestniczyły 3 osoby.

Warsztaty fotografii dziecięcej
Warsztaty dla młodych rodziców, którzy chcą nauczyć się, jak prostymi gadżetami zastąpić profesjonalne akcesoria fotograficzne. Tematem warsztatów jest
światło i kompozycja oraz jak urządzić małemu modelowi sesję zdjęciową podczas zabawy, spaceru czy na urodzinach. Dodatkowym atutem zajęć była możliwość uczestnictwa dzieci.
Prowadząca: Agata Jakóbczyk – wolontariuszka
Odbyły się 1 zajęcia. Uczestniczyły 3 osoby.

17.12.2015
Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne dla Wolontariuszy i Przyjaciół Klubu organizowane jak co
roku przed świętami w atmosferze wspólnego kolędowania jest również okazją
do podziękowania i wyróżnienia Wolontariuszy za cały rok pracy.
Prowadzący: Grażyna Gnatowska, Małgorzata Żbikowska – pracownicy Klubu
Osiedlowego Surma
Uczestniczyło 25 osób.
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Ośrodek Kultury Ochoty
30.05.2015
Dzień Dziecka
Impreza plenerowa. Głównym organizatorem festynu był Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota. Impreza adresowana do całych rodzin.
Na estradzie wystąpiły amatorskie zespoły wokalne, taneczne i muzyczne z placówek kultury Ochoty oraz gwiazda zespól „Domisie”. Z OKO wystąpiły: Dziecięcy
zespól folklorystyczny „Pawie Oczko” pod kierunkiem Marty Jarosz oraz zespół
Baletniczki pod kierunkiem Doroty Sierakowskiej.
Park Szczęśliwicki
Wystąpiło 10 osób z zespołu „Pawie Oczko” oraz 20 baletniczek.

30.05.2015
Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej
Uczennice Studia Wokalnego im. J.Wasowskiego z OKO wystąpiły z fragmentem
koncertu „Przybora”.
Łazienki Królewskie
Wystąpiło 8 osób ze Studia Wokalnego im.J.Wasowskiego.

26.09.2015
13. Rodzinny Piknik Integracyjny
Targi Ochockich Organizacji Pozarządowych
Impreza plenerowa organizowana wspólnie przez Stowarzyszenie WISE, Klub
Rodzin Abstynenckich „Ostoja”, filie OKO, placówki kultury z Ochoty oraz organizacje pozarządowe.
Na estradzie m.in.: śpiewy, tańce, teatr, akrobacje, prezentacje autorskie. Najmłodsi wykonawcy mieli 3 lata, najstarsi… są już seniorami! Znane przeboje
zagrał zespół KA-DWA z Kielc. W alejkach parkowych prawie 50 stoisk z różnymi
atrakcjami dla dzieci i dorosłych.
Park Szczęśliwicki

Magazyn Sztuk
18.03-18.04.2015
Planeta dzikich zwierząt
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego Przegląd Swobodnych Inicjatyw organizowany przez DK Działdowska. Magazyn
Sztuk zgłosił do konkursu 10 prac. Otrzymaliśmy nagrodę oraz dwa wyróżnienia.
DK Działdowska | ul. Działdowska 6
Uczestniczyło 10 osób z Magazynu Sztuk

24.04-24.05.2015
18 Przegląd Twórczości Plastycznej Interpretacje
Konkurs plastyczny dla osób dorosłych. W roku 2015 tematem był czas. Nasza
pracownia wystawiła 26 obrazów w różnych technikach. Zdobyliśmy I nagrodę
oraz wyróżnienie.
MOK w Piastowie I ul. Warszawska 24
Uczestniczyło 26 osób.

16.05.2015
Noc Muzeów
W ramach Nocy Muzeów Magazyn Sztu zorganizował warsztaty batiku. Uczestnicy wykonali tą techniką mandale. Zaznajomili się z podstawami technologii:
woskowaniem, barwieniem i prasowaniem. Każdy z uczestników wykonał prace
według własnego pomysłu. Warsztatom towarzyszyła wystawa batików wykonanych w naszej pracowni przez uczniów i instruktorów.
Magazyn Sztuk I ul. Radomska 13/21
Uczestniczyło 100 osób.
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17.05.2015
Majówka Tradycyjnie na ludowo, wielokulturowo
Impreza plenerowa. Magazyn Sztuk przygotował trzy warsztaty plastyczne dla
dzieci: witraże z papieru i bibułki, ludowe ptaki wykonane na bazie kul styropianowych oraz lalki teatru cieni, gdzie bohaterką była Pyza na polskich dróżkach.
Park Szczęśliwicki
Uczestniczyło 140 osób.

31.05.2015
Dzień Dziecka
Impreza plenerowa. Magazyn Sztuk przygotował dwa warsztaty: tworzenie biedronek na kulach styropianowych oraz lalki formowane na łyżkach drewnianych.
Dzieci samodzielnie wykonywały prace pod opieką instruktorów. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Park Szczęśliwicki
Uczestniczyło 130 osób.

Dzielnicowy Klub Seniora
OCHOTA
13.09.2015
Dzień Bajki
Impreza plenerowa. Członkowie Klubu Seniora przygotowali warsztaty plastyczne dla dzieci i zaprezentowali fragment bajki lalkowej.
Skwer | ul. Baśniowa
Uczestniczyło 18 osób.

02.10-25.11.2015
Dni Seniora Ochota 2015
Trwające dwa miesiące Dni Seniora to uczta kulturalna dla starszego pokolenia
mieszkańców Ochoty, w tym seniorów zrzeszonych w klubach seniora. W programie: koncerty, seanse kinowe, spektakle teatralne, spotkania autorskie, wykłady,
warsztaty twórcze, zawody sportowe, bal i inne atrakcje.
Uczestniczyło 40 osób z Klubu.

18.10.2015
X Mazowiecki Przegląd Twórczości Artystycznej
Seniorów „Węgrowskie Barwy Jesieni”
III Miejsce i Nagroda Finansowa dla Kaberetu Nie deptać w kategorii Kabarety
Wyróżnienie dla Sławomira Mierzejewskiego w kategorii poezja
Węgrowski Ośrodek Kultury | Węgrów
Uczestniczyło 20 osób.

Klub Seniora Baśniowa
10.01.2015
XXXII finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Seniorzy z klubu Baśniowa wzięli udział w imprezie zorganizowanej przez Gimnazjum nr 14.
Gimnazjum nr 14 | ul. Barska 32
Uczestniczyło 10 osób.

13.03.2015
Kwartet RAMPA – koncert
Uroczystość w z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet i Mężczyzn. Specjalne
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zaproszenie dla KSB.
Centrum Promocji Kultury Praga Południe | ul. Podskarbińska 2
Uczestniczyło 5 osób.

13.09.2015
Dzień Bajki
Rodzinna impreza plenerowa dla dzieci i dorosłych. W 2015 roku temat wiodący:
„Strachy na lachy – oswajamy świat”. Popularyzuje literaturę i sztukę dziecięcą
poprzez różnorodne działania twórcze.
Skwer | ul. Baśniowa
Uczestniczyło 2 instruktorów z KSB.

02.10-25.11.2015
Dni Seniora Ochota 2015
Trwająca ponad dwa miesiące uczta kulturalna dla starszego pokolenia mieszkańców Ochoty w tym seniorów zrzeszonych w klubach seniora. W ramach
imprezy odbywają się koncerty, seanse kinowe i spektakle teatralne, spotkania
autorskie, wykłady, warsztaty twórcze, zawody sportowe, bal i inne atrakcje. Podczas Balu Seniora zaprezentował się Zespół Tańca Integracyjnego „Rytm” przygotowany przez instruktora Pawła Sumało.
Uczestniczyło 58 osób z KSB.

luty-grudzień 2015
Kurs komputerowy
Zajęcia dla osób wykluczonych cyfrowo, w tym seniorów. Zajęcia odbywały się
raz w tygodniu. Zajęcia finansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa.
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 109 | ul. Białobrzeska 44
Odbyły się 34 zajęcia. Uczestniczyło 7 osób.

15.10.2015
„Podaj dalej 2 – Senior dla Kultury”
Projekt „Podaj Dalej 2 – Senior dla Kultury” jest działaniem realizowanym przez
Naukową i Akademicką Sieć Komputerową, dofinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Konferencja dla seniorów 60+ podsumowująca dwuletni projekt dotyczący
swobodnego korzystania z komputera i bezpiecznego poruszania się w sieci.
Zorganizowana przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyczną we współpracy
z warszawskimi instytucjami kultury, m.in. Muzeum Narodowym, Muzeum Niepodległości, Narodowym Instytutem F. Chopina, Żydowskim Instytutem Historycznym, Muzeum Literatury, Zamkiem Królewskim, Muzeum Karykatury.
Partnerem Konferencji, obok DK KADR i Domu Spotkań z Historią był Ośrodek
Kultury Ochoty. Patronat: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dom Kultury Kadr | ul. Gotarda 16
Uczestniczyło: 6 osób.
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