
Szanowni Państwo,

z prawdziwą przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejną edycję  
raportu poświęconego ubiegłorocznej działalności Ośrodka Kultury Ochoty i jego 
filii: Pracowni Ceramiki ANGOBA, Magazynu Sztuk, Klubu Osiedlowego SURMA, 
dwóch Klubów Seniora: Baśniowa i Ochota.

Rok 2018 w Ośrodku Kultury Ochoty upłynął pod znakiem jubileuszy: 
100 lat niepodległości Polski, 50 rocznica istnienia OKO,  20 urodziny Studia  
Wokalnego im. Jerzego Wasowskiego oraz pierwszy rok działalności MAL  
Grójecka 109. To także rok intensywnej działalności artystycznej i edukacyjnej  bo-
gatej w imprezy i wydarzenia. Najważniejsze z nich to: styczniowy koncert kolęd i 
pastorałek w Parafii Św. Jakuba Apostoła przy Placu Narutowicza, cztery familijne 
imprezy plenerowe: Majówka tradycyjnie, na ludowo wielokulturowo; Tworzą z 
Ochotą, Dzień Bajki i Uliczna Sztuka- Uliczne Jedzenie. Ostatniej z nich towarzy-
szyła instalacja, zbudowana w przestrzeni parku Szczęśliwickiego, poświęcona 50. 
leciu OKO.  Ponadto warto zwrócić uwagę na: International Ochota Blues Festiwal; 
Fantastyczny Figurkowy Weekend; Konkurs – Piosenka jest dobra na wszystko, 
Rozświetlenie choinki na Placu Narutowicza, Święto Wolontariusza w hotelu Ra-
disson Blue Sobieski. 

W sprawozdaniu znajdą Państwo: 202 sekcje, w których uczestniczyło 
ponad 2000 osób, w tym ok. 1000 dzieci, 57 koncertów, 80 spotkań, wykładów, 
179 warsztatów, 13 wystaw, 11 projekcji filmowych, 10 wydarzeń i ponad 18 tys. 
uczestników. Aby ułatwić przeglądanie raportu, zamieściliśmy szczegółowy spis 
treści z podziałem na 11 działów. 

Mamy nadzieję, że znajomość ubiegłorocznych przedsięwzięć zachęci  
i zainspiruje Państwa do skorzystania z naszych kolejnych propozycji.

Pracownikom, instruktorom i współpracownikom dziękujemy za ich  
profesjonalizm, otwartość i zaangażowanie, a uczestnikom za obecność.

Zachęcamy  i zapraszamy. Bądźcie z nami.

Bożena Majewska - dyrektor i Ewa Maślanka - zastępca dyrektora
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sekcje

Ośrodek Kultury Ochoty
Teatrzyk Malucha – KOKOS i KOKOSIK
Zajęcia odbywały się w dwóch grupach wiekowych, raz w tygodniu.
Zajęcia obejmowały poznawanie wartościowej literatury dziecięcej. 
ćwiczenia dykcyjne i ortofoniczne „Wierszyki łamiące języki”. Zaba-
wy integrujące grupę. Improwizacje ruchowe. Zadania aktorskie. 
Mini etiudy teatralne na zadany temat. Ruch sceniczny. Zasady 
zachowania się w grupie (odpowiedzialność i współpraca). Praca  
z rekwizytem: m.in.: pacynki, marionetki, także przedmioty codzien-
nego użytku (łyżki, patyczki, słomki, chustki materiałowe...).
Prowadząca: Iwona Prugar-Fiedorowicz
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Odbyło się 67 zajęć. Uczestniczyło 16 osób.

baletniczki
Zajęcia obejmowały naukę podstaw tańca klasycznego, wypraco-
wanie prawidłowej postawy ciała, kształtowanie wrażliwości, rozwi-
janie naturalnego wdzięku i gracji. Poprzez zabawę, dzieci uczyły się 
ruchu scenicznego, opanowały mini etiudy baletowe. Baletniczki od 
lat uświetniają swoimi występami różnego rodzaju imprezy organi-
zowane na terenie Ochoty i Warszawy.
Prowadząca: Dorota Sierakowska
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
Odbyło się 228 zajęć. Uczestniczyło 120 osób w 15 grupach.

W dniach 02.12 i 09.12.2018 odbyły się pokazy baletowe dla rodziców  
i zaproszonych gości. Grupy baletowe prezentowały swoje umiejęt-
ności w choreografiach opracowanych przez prowadzącą zajęcia. 
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
Udział wzięło 120 baletnic. Występy oglądało 155 zaproszonych 
gości.

Dancing English 
Taniec dla dzieci z językiem angielskim. Uczymy się angielskiego 
poprzez taniec i ruch. Zajęcia odbywały się w jednej grupie wieko-
wej do czerwca a od września do grudnia w dwóch grupach wie-
kowych.
Prowadząca: Weronika Cendijn
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Odbyło się 51 zajęć. Uczestniczyło 12 osób.

baby breakdance
Zajęcia ruszyły w listopadzie 2018 roku. Zajęcia przeznaczone dla 
dzieci w wieku: 5-10 lat. Breakdance pozwala na dowolność ru-
chową, funkcjonuje poza normami, nie jest zamknięty w układach 

ani rytmach, ale wymaga dużej sprawności fizycznej. Na zajęciach 
uczniowie poznają kroki i różne możliwości łączeń między sobą.
Prowadzący: Patryk Czarnecki 
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Odbyło się 8 zajęć. Uczestniczyło 5 osób.

breakdance
Zajęcia taneczne obejmowały naukę podstaw oraz wiedzy dotyczą-
cej historii tańca. Zajęcia były prowadzone w dwóch grupach (6-10 
lat) i (13-21 lat) – odbywały się tylko w pierwszym półroczu 2018 r.
Prowadzący: Tomasz Domański 
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Odbyło się 40 zajęć. Uczestniczyło 6 osób.

Sesje Treningowe
Sesje treningowe breakdance obejmowały naukę zaawansowanych 
ruchów oraz zasad skutecznego trenowania. Sesje były prowadzone 
w jednej grupie (13-40 lat).
Prowadzący: Tomasz Domański 
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Odbyły się 62 zajęcia. Uczestniczyło 12 osób.

Taniec Jazzowy  
– Jazztify OKO Dance Team
Zajęcia 2 razy w tygodniu w dwóch grupach wiekowych. Zajęcia 
oparte były na technice tańca jazzowego, współczesnego, impro-
wizacji oraz teatru tańca. ćwiczenia koordynacyjne i rozciągające 
kształtowały świadomość ciała, wzmacniały mięśnie oraz poprawia-
ły ich elastyczność. Elementy improwizacji uaktywniały wyobraźnię 
i pobudzały kreatywność. Pełne pasji i energii choreografie zapew-
niały dużo zdrowego ruchu i przede wszystkim dobrej zabawy.
Prowadząca: Weronika Cendijn
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75

Odbyły się 134 zajęcia. Uczestniczyło 19 osób. 

Studio Tańców Irlandzkich DUnMORE
Studio działa pod patronatem londyńskiej szkoły Delaney Academy 
of Irish Dance (zrzeszonej w Komisji Tańca Irlandzkiego). Program 
nauki obejmował tańce miękkie (tańczone w specjalnych balet-
kach) oraz step irlandzki. Każdy trening prowadzony był według 
zasady: rozgrzewka, ćwiczenie techniki, nauka kroków, rozciąga-
nie. Zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych 2 razy w tygodniu  
w 2 grupach: początkującej i średniozaawansowanej.
Prowadząca: Anna Skupień 
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Odbyły się 44 zajęcia. Uczestniczyło 37 osób.

Nowość! 
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Ladies Dance
Zajęcia ruchowe dla kobiet połączone z niewielkim wysiłkiem fi-
zycznym, a jednocześnie dające odpowiednią porcję ruchu. To do-
skonały lek na stres, chandrę czy zły nastrój. Pozwalają rozładować 
napięcie, uzyskać zgrabną sylwetkę a przy tym świetnie się bawić.
Prowadząca: Monika Sznajder 
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75 
Odbyło się 17 zajęć. Uczestniczyło 5 osób.

grupa Tańca Izraelskiego SnUnIT
Grupa skupia ludzi zafascynowanych tańcem izraelskim. Spotkania 
są otwarte zarówno dla tych, którzy kochają taniec, interesują się 
kulturą izraelską, albo chcą ją poznać jak i tych, którzy po prostu 
chcą cieszyć się tańcem i życiem. Zajęcia 2 razy w tygodniu.
Prowadząca: Monika Leszczyńska
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79 
Odbyło się 36 zajęć. Uczestniczyło 26 osób.

grupa Taneczna STREFA COUnTRY 
Grupa związana z OKO od początku swojej działalności. Zespół two-
rzą ludzie lubiący tańczyć, zafascynowani poszukiwaniem nowych 
rozwiązań dla stylu country i nowego wizerunku tańców amery-
kańskich. 
Liderzy zespołu: Małgorzata Żurowska i Radek Grzelak
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75 
Odbyło się 25 zajęć. Uczestniczyły 4 osoby. 

Tango argentyńskie 
Nauka tańca dla młodzieży i dorosłych. Zajęcia raz w tygodniu  
w dwóch grupach.
Prowadzący: Joanna Policzkiewicz-Woźniak i Jan Woźniak
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Odbyły się 72 zajęcia. Uczestniczyło 50 osób.

Tańce i Śpiewy bułgarskie
W programie zajęć znalazły się m.in. tańce korowodowe z różnych 
regionów Bułgarii, Macedonii, Serbii i Rumunii, w tym także obrzę-
dowe. Uczestnicy zaprezentowali się podczas imprezy plenerowej 
„Majówka Tradycyjnie na ludowo, wielokulturowo” 20 maja w Parku 
Szczęśliwickim. Zajęcia bezpłatne.
Instruktorzy: Emilia Nieznańska i Stojan Uzunow.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Odbyło się 50 zajęć. Uczestniczyło 18 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 moż-
liwości, i dla tych, którzy uważają, że nie mają głosu lub słuchu. 
Prowadząca: Bożena Szok
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Odbyło się 126 zajęć. Uczestniczyło 17 osób. 

Chór ALL ThAT SOUnD 
Zajęcia dla starszej młodzieży i dorosłych raz w tygodniu. Celem 
chóru jest rozwój muzyczny uczestników poprzez zajęcia chóral-
ne. Zajęcia mają charakter grupowy, ale każdy z uczestników jest 
traktowany indywidualnie. Zajęcia dają możliwość stałego rozwoju 
i poznania swoich możliwości. Na repertuar chóru składają się świa-
towe przeboje w nowych aranżacjach. W 2018 r chór liczył 70 osób. 
Prowadzący: Anna Żaczek-Biderman i Kamil Mokrzycki
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Odbyło się 39 zajęć. Uczestniczyło średnio 58 osób.

Zespół SOULADIES 
Żeński zespół liczący ponad 20 osób. W repertuarze muzyka z ga-
tunku: pop, soul, funk, r’n’b. Podczas prób i koncertów emanują 
pozytywną energią i radością czerpaną ze wspólnego śpiewania. 
Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. 
Prowadzący: Anna Żaczek-Biderman i Kamil Mokrzycki 
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Odbyło się 38 zajęć. Uczestniczyło średnio 21 osób.

ShIM ShAM – Czas na swing
Zajęcia taneczne dla dorosłych. Uczestnicy poznali podstawy tań-
ców swingowych, takich jak: Lindy Hop, Jitterbug czy Charleston.  
i zobaczyli jak można bawić się na potańcówkach przy prawdziwym 
nowoorleańskim jazzie boogie i swingu. 
Prowadzący: Weronika i Michał Kwiatkowscy
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21 
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Odbyły się 143 zajęcia. Uczestniczyły 364 osoby w 13 grupach.

Muzyczne warsztaty komputerowe 
Zajęcia na temat oprogramowania, które powinien znać każdy mu-
zyk. Zapis 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 19 zajęć. Uczestniczyły 2 osoby.
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nauka gry na instrumentach 
muzycznych
Zajęcia indywidualne w formie warsztatów przeznaczone dla osób 
w każdym wieku (dzieci, młodzież, dorośli), dostosowane do wieku 
i umiejętności.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75

pianino, skrzypce
Prowadząca: Ałła Zdanowska
Odbyło się 669 zajęć. Uczestniczyło 25 osób.

fortepian
Podczas zajęć uczestnicy poznają prawidłową technikę gry na for-
tepianie, literaturę muzyczną różnych epok, podstawy harmonii 
i formy muzyczne. Prowadzący kładzie nacisk na kameralistykę  
i improwizację. Zajęcia odbywają się również w języku angielskim.
Prowadzący: Tomasz Smukowski
Odbyło się 457 zajęć. Uczestniczyło 20 osób. 

perkusja
Prowadzący: Maciej Dziedzic
Odbyły się 432 zajęcia. Uczestniczyło 11 osób.

gitara akustyczna, elektryczna, klasyczna
Program zajęć: podstawy techniki gry, notacja muzyczna, cechy po-
szczególnych stylów muzyki rozrywkowej, zajęcia umuzykalniające 
dla dzieci z elementami improwizacji. Zajęcia odbywają się również 
w języku angielskim. 
Prowadzący: Paweł Filasiński
Odbyło się 148 zajęć. Uczestniczyło 9 osób. 

gitara akustyczna
Prowadzący: Bogdan Kupisiewicz
Odbyło się 35 zajęć. Uczestniczyło 7 osób.

Taekwondo KIDS
Zajęcia wspierające naturalny rozwój psycho-ruchowy. Zajęcia od-
bywały się w dwóch grupach, różniących się stopniem zaawanso-
wania.
Prowadzący: Marcin Wierżajtys
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
Odbyło się 10 zajęć. Uczestniczyło 8 osób.

gimnastyka dla seniorów
Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla seniorów z terenu Ochoty. Orga-
nizator: Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Prowadząca: Marzena Wiśniewska
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
Odbyły się 72 zajęcia. Uczestniczyło 65 osób.

Avangadrowy Klan Fantastów
Warsztaty bitewno-modelarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
W programie: nauka poprawnego sklejania, obrabiania i malowania 
figurek do różnorodnych systemów bitewnych. Prezentacja syste-
mów bitewnych, począwszy od Warhammera, idąc przez Ogniem  
i Mieczem, a skończywszy na Star Wars. Wspólne budowanie do-
mów, miast i terenów do bitew. Sekcja zakończyła działalność  
z dniem 30.06.2018 roku po 9 latach fantastycznych spotkań.
Prowadzący: Joanna i Tomasz Wolscy
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Odbyło się 17 zajęć. Uczestniczyły 3 osoby.

Elektronika dla dorosłych
Kurs poświęcony podstawom elektroniki. Uczestnicy poznali pod-
stawowe pojęcia takie jak: napięcie, natężenie, opór, zwarcie, induk-
cyjność, pojemność. Umiejętności pozyskane podczas kursu będą 
przydatne, np. przy drobnych naprawach domowych, czy budo-
waniu własnych obwodów, jak np. zasilacza do modułu Bluetooth.
Prowadzący: Patryk Synowiec
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75 
Odbyło się 8 zajęć. Uczestniczyło 6 osób.

Szkiełko i OKO
Głównym celem grupy „Szkiełko i OKO” było redagowanie i realizo-
wanie cyklicznych audycji radiowych o charakterze literackim pt. 
„Książki pod lupą”. 
W roku 2018 grupę twórczą „Szkiełko i OKO” stanowili: Marek ław-
rynowicz (opieka redakcyjna), Anna Wysocka (sekretarz redakcji), 
Barbara Bocian (książki popularnonaukowe), Anika Idczak (literatura 
piękna i popularnonaukowa), Katarzyna Plichta-Szwarc (literatura 
piękna polska i obca), Agnieszka Stabro (poezja, korespondent 
„Książek pod lupą” w Krakowie), Katarzyna Staszczyk (reportaż, 
książki o tematyce sportowej, biografie), Justyna Witkowska (litera-
tura piękna polska i obca), Aleksandra Wyperowicz (literatura pięk-
na, biografie), Michał Dąbrowski (literatura piękna polska i obca), 
Michał Kozłowski (literatura piękna, reportaż). W roku 2018 do gru-
py „Szkiełko i Oko” dołączył Ludomir Wiśniewski.
Audycje nagrywane w Studiu Nagrań OKO emitowane były co ty-
dzień w 10 stacjach radiowych, na portalu Pisarze.pl, stronie inter-
netowej Radia „Wnet”, stronie internetowej ksiazkipodlupa.pl oraz 
(wybrane audycje) na stronach internetowych wydawców omawia-
nych książek. W 2018 roku zrealizowano 24 audycje radiowe po-
święcone następującym książkom i wydarzeniom literackim:
•	  Zdzisław Antolski – „Dzidziuś”
•	 Jakub Bobrowski, Mateusz Wrona – „Mitologia słowiańska”
•	 Brooke-Hatching – „Atlas lądów niebyłych”
•	 Martyna Bunda – „Nieczułość” (rozmowa z autorką)
•	 łucja Dudzińska – „METAmorfozy.wybrane”(rozm. z autorką)
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•	 Maria Duenas – „Krawcowa z Madrytu”
•	 Anna Cieplak – „Lata powyżej zera”
•	 Julian Felowes – „Snoby”
•	  Joshua Foer, Dylan Thuras, Ella Morton – „Atlas osobliwości”
•	 Wioletta Grzegorzewska – „Stancje” (rozmowa z autorką)
•	 Tom Hanks – „Kolekcja nietypowych zdarzeń”
•	 Lechosław Herz – „Pod ożywczym drzew cieniem”
•	 Justyna Kopińska – „Z nienawiści do kobiet”
•	 Aleksandra Pawlicka, Joanna Kos-Krauze – „Jest życie po końcu 

świata”
•	 Cezary łazarewicz – „Tu mówi Polska”
•	 Anna Matysiak – „Tyle nieznanych ryb” (rozm. z autorką)
•	 Kurban Said – „Ali i Nino”
•	 Leszek Szaruga – rozmowa z autorem z okazji jubileuszu
•	 Bartosz Szczygielski – „Krew” (rozmowa z autorem)
•	 „Światła małego miasta” (autor zbiorowy)
•	 Marcin Świetlicki – „Nieprzysiadywalność”
•	 Szczepan Twardoch – „Ballada o pewnej panience”
•	 Lina Wolff – „Poliglotyczni kochankowie”
•	 Agnieszka Wolny-Hamkało – „Moja córka komunistka”
Z audycją stale współpracuje wybitny lektor Andrzej Ferenc.
Opiekunem zespołu redakcyjnego „Książki pod lupą” jest Marek 
ławrynowicz.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Odbyło się 38 spotkań. Uczestniczyło 12 osób.

Studio Wokalne im. Jerzego 
Wasowskiego
Wyjątkowe miejsce z dwudziestoletnią tradycją. Kształci młodzież 
od 16 roku życia i dorosłych do 40 lat. 
Misją Studia jest wychowanie młodych wokalistów wyedukowa-
nych na najlepszych wzorcach (Kabaret Starszych Panów, J. Kofta, 
W. Młynarski etc.). Nauka w Studiu odbywa się według autorskiego 
programu instruktorów. Spośród obowiązujących przedmiotów, 
głównym jest oczywiście śpiew. W programie zajęć znajdziemy rów-
nież historię muzyki rozrywkowej, techniki emisyjne, czyli techniki 
pracy nad głosem i oddechem, aktorskie interpretacje piosenek, 
zachowanie na scenie czy też metody pracy z mikrofonem. Instruk-
torzy pracujący w Studio pomagają zarówno profesjonalistom jak 
i amatorom rozwijać swoje wokalne umiejętności. Wielu jego wy-
chowanków to laureaci krajowych i międzynarodowych konkursów 
oraz festiwali
W 2018 roku odbyły się zgodnie z założeniami następujące zajęcia:
Śpiew (przedmiot główny) – prowadzący: Anna Szarmach, Izabela 
Puk, Dorota Curyłło, Grzegorz Karaś. Lekcje śpiewu, polegające na 
rozwijaniu muzycznej osobowości, techniki wokalnej, oddechowej 
oraz interpretacyjnej, praca z akompaniatorem. 

Odbyło się 560 godz. zajęć.

Techniki emisyjne – prowadzący: Dorota Curyłło. Zajęcia rozwijają-
ce techniki wokalne, skupiające się głównie na poprawnej i zdrowej 
pracy nad głosem, kontroli i pracy nad oddechem. 
Odbyło się 80 godz. zajęć.

Interpretacja piosenki – prowadzący: Macieja Mazan. Zajęcia 
muzyczno-aktorskie, mające na celu rozwój nie tylko wokalny ale 
również aktorski (zachowanie na scenie, praca z mikrofonem, przy-
gotowywanie i odgrywanie etiud i prostych zadań aktorskich). Od-
bywały się raz w tygodniu. 
Odbyło się 146 godz. zajęć.

Zespoły wokalne – prowadzący: Alina Święs/Grzegorz Karaś. Zaję-
cia praktyczne, rozwijające poczucie rytmu, słuchu harmonicznego, 
śpiewu na głosy i jednocześnie opracowujące repertuar na koncer-
ty okolicznościowe.
Odbyło się 58 godz. zajęć. 

grupa teatralna – prowadzący: Macieja Mazan. Zajęcia aktorsko-
-wokalne, polegające na pracy nad autorskim przedstawieniem 
muzycznym.

Odbyło się 58 godz. zajęć. 
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Uczestniczyło 28 osób. 

Pracownia Ceramiki ANGOBA
Warsztaty otwarte 
Grupy mieszane wiekowo. Otwarta formuła warsztatów pozwala 
dołączyć do grupy w każdym momencie roku, indywidualne pro-
wadzenie każdego uczestnika. 8 warsztatów tygodniowo po trzy 
godziny, od poniedziałku do soboty.
Pełny zakres ceramiki: lepienie, toczenie, formy, wypalanie, zdobie-
nie angobami, szkliwienie.
Prowadzące: Emilia Grzymała, Joanna Nodzykowska-Szarkowska, 
Żaneta Christow-Jezierska
Pracownia Ceramiki AngObA | ul. Przemyska 18
Odbyło się 277 zajęć. Uczestniczyło 190 osób.

Rzeźba
Rzeźba z modela: głowa, postać, akt, itp. Raz w tygodniu, 4 godziny.
Prowadząca: Żaneta Christow-Jezierska
Pracownia Ceramiki AngObA | ul. Przemyska 18
Odbyło się 40 zajęć. Uczestniczyło 12 osób.
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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
Pracownia Ceramiki AngObA | ul. Przemyska 18
Odbyło się 40 zajęć. Uczestniczyło 12 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
Pracownia Ceramiki AngObA | ul. Przemyska 18
Odbyło się 200 zajęć. Uczestniczyło ok. 675 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: Magdalena Sobczak
Odbyło się 59 zajęć. Uczestniczyło 150 dzieci.

MAGAZYN SZTUK 
Wielki mały człowiek
Zajęcia dwa razy w tygodniu w trzech grupach wiekowych (dzieci 
3-6 lat). Zajęcia opierały się o zabawy różnymi technikami plastycz-
nymi, które wpływały na rozwój kreatywności i twórczego myślenia. 
Dzieci malowały na dużych formatach, używały pasteli suchej i olej-
nej, bawiły się flamastrami, kredkami ołówkowymi, tworzyły kolaże 
oraz lepiły formy przestrzenne z masy solnej i plasteliny. Program 
zajęć obejmował również recykling art.
Prowadzący: Katarzyna Jaruga
Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21 
Odbyło się 114 zajęć. Uczestniczyło 36 osób.

Zaczarowany pędzel
Zajęcia raz w tygodniu, dla dzieci w wieku 7-10 lat. Grupa skoncen-
trowana była wyłącznie na technikach malarskich, z wprowadze-
niem elementów historii sztuki. Na zajęciach uczestnicy poznawali 
epoki historyczne, typowych przedstawicieli malarstwa oraz oglą-
dali przykłady ich dzieł. Wykonywali prace inspirowane konkretny-
mi artystami, na zadany lub temat dowolny, z wyobraźni.

Instruktor: Katarzyna Jaruga
Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21
Odbyło się 39 zajęć. Uczestniczyło 13 osób.

Artystyczny Misz masz
Zajęcia raz w tygodniu dla dzieci w wieku 7-10 lat. Uczestnicy łączyli 
różne techniki plastyczne oraz rękodzielnicze. W programie zajęć 
znalazło się więc: szycie, majsterkowanie, tworzenie prac prze-
strzennych, malarstwo, rysunek, proste formy rzeźbiarskie, kolaż, 
tworzenie biżuterii, malowanie na tkaninach. 
Prowadzący: Katarzyna Jaruga 
Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21
Odbyło się 39 zajęć. Uczestniczyło 12 osób.

Plastyka dla dzieci
Zajęcia dla dzieci w wieku 9-12 lat raz w tygodniu. W zajęciach 
wykorzystane były elementy gier i zabaw oraz literatura dziecięca. 
Dzieci tworzyły ilustracje i kolaże gazetowe na podstawie przeczy-
tanego tekstu. Niestety ze względu na niską frekwencję, grupa zo-
stała zamknięta.
Prowadzący: Beata Bliźniewska-Dzik
Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21
Odbyło się 6 zajęć. Uczestniczyły 3 osoby. 

Artystyczny alfabet
Zajęcia raz w tygodniu dla dzieci z klas I-IV szkoły podstawowej. 
Zajęcia miały na celu podróż w krainę wyobraźni wizualnej i prze-
strzennej. Inspiracjami były utwory plastyczne, filmowe i literackie. 
Dzieci mogły nie tylko malować ale również tworzyć formy prze-
strzenne, wykorzystując papier mache, styropian, gąbkę i karton.
Prowadzący: Katarzyna Arabudzka
Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21
Odbyło się 14 zajęć. Uczestniczyło 9 osób. 

Modowe wariacje
Zajęcia dla dzieci od 6 lat, obywały się raz w tygodniu. Zajęcia prze-
znaczone były dla dzieci, które uwielbiają nie tylko szyć ale również 
odnawiać stare rzeczy albo nadawać im inne formy. Grupa uczyła 
się filcowania, malowania na szkle, tworzenia przestrzennych form, 
decoupage oraz szycia.
Prowadzący: Mariola Gołda
Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21
Odbyło się 12 zajęć. Uczestniczyły 3 osoby. 

Warsztaty plastyczne 
Zajęcia dla młodzieży raz w tygodniu. Część z młodych adeptów 
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sztuki, zwłaszcza osoby o dłuższym stażu uczestnictwa, podejmo-
wała się realizacji własnych, ciekawie dobranych tematów wyko-
rzystując zdobyte wcześniej umiejętności i wiedzę. Były to przede 
wszystkim obrazy malowane na płótnie, tekturze – techniką farb 
olejnych lub akrylowych. Wielkim zainteresowaniem cieszyło się 
modelowanie form przestrzennych. W ramach tej techniki został 
zrealizowany temat „Fantastyczne stwory”, „Smoki” oraz „Maski”. 
Kilka osób próbowało swych sił w wykonywanych z dużą precyzją 
rysunkach piórkiem i tuszem, cienkopisami, jak również w projek-
tach linorytów.
Prowadzący: Katarzyna Arabudzka
Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21
Odbyło się 36 zajęć. Uczestniczyło 12 osób. 

Forma i wyobraźnia
Zajęcia dla młodzieży mające na celu pobudzenie wyobraźni po-
przez różne działania artystyczne. Od stycznia do maja grupa zma-
gała się z proporcjami człowieka oraz zwierzęcia. Powstały prace  
w różnych technikach plastycznych, łącznie z kolażem. Dużą atrak-
cją było rysowanie żywych zwierząt. Dzieci mogły obserwować mo-
dela z natury i skupić się na najważniejszych cechach aby oddać 
charakter postaci. W drugim półroczu grupa uczyła się rysunku. 
Młodzież zapoznała się ze sposobami obliczania proporcji, nauczy-
ła się konstrukcji, budowania przestrzeni za pomocą perspektywy 
oraz zapoznała się z różnymi rodzajami kompozycji. 
Prowadzący: Joanna Sułek-Malinowska
Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21
Odbyło się 31 zajęć. Uczestniczyło 6 osób.

Akwarela
Zajęcia 3 razy w tygodniu po dwie godziny. Powstało 6 grup.  
W styczniu wszyscy pracowali nad tematem zima i bardzo ważnym 
zagadnieniem w tym temacie: kolor śniegu, jego odcienie w cieniu 
i w świetle. Od marca do końca maja, grupy zmagały się z zagadnie-
niem silnego światła i cienia w różnych tematach. Każdy uczestnik 
musiał wykonać pięć prac ukazujących silne światło słoneczne w 
tematach takich jak: architektura, pejzaż, zwierzę, człowiek, kwiaty. 
W drugim półroczu uczestnicy zmierzyli się z zagadnieniem tła oraz 
łączenia tuszu z akwarelą. Na podstawie twórczości Ann Blockley, 
każdy wykonał ćwiczenia używając soli, foli oraz kolorowych tuszy. 
Powstało wiele ciekawych prac o tematyce roślinnej.
Prowadzący: Joanna Sułek-Malinowska
Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21
Odbyło się172 zajęć. Uczestniczyło 36 osób.

Przygotowanie do szkół plastycznych
Zajęcia raz w tygodniu. Powstały szkice i studia z natury, głównie 
studium postaci, studium głowy, dłoni, martwa natura, pejzaż, drze-

wo, roślina, kwiat. Wprowadzono elementy projektowania graficz-
nego oraz form przestrzennych. Na bieżąco odbywały się korek-
ty i poruszana była problematyka komponowania form płaskich  
i przestrzennych z uwzględnieniem zasad kompozycji otwartej, 
zamkniętej, symetrycznej, asymetrycznej, rytmicznej, statycznej  
i dynamicznej. Uczestnicy zapoznali się z chronologią epok i stylów 
w historii sztuki. 
Prowadzący: Marta Rutkowska
Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21
Odbyło się 30 zajęć. Uczestniczyło 5 osób.

Przygotowanie na ASP
Celem kursu było przygotowanie uczestników do egzaminów prak-
tycznych na uczelnie plastyczne oraz stworzenie zestawu prac ma-
larskich i rysunkowych do tzw. teczki. Zajęcia dzieliły się na: kurs ry-
sowania postaci w akcie, 4 pozy 30. minutowe i dotyczące studium 
postaci. Podczas zajęć były przybliżane zagadnienia budowy dzieła 
plastycznego i filozofia budowy wypowiedzi artystycznej. Celem 
rysowania postaci było zapoznanie się z anatomią i proporcjami 
człowieka. Podczas tego czasu kursanci mogli wypracować własny 
styl i umiejętność szybkiego rysowania postaci.
Prowadzący: Marek Ejsmond-Ślusarczyk
Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21 
Odbyło się 78 zajęć. Uczestniczyło 8 osób. 

Suchy pastel
Zajęcia dla młodzieży i dorosłych raz w tygodniu. Grupa zapozna-
ła się z techniką suchego pastelu, jego możliwościami i zaletami. 
Celem zajęć był rozwój kreatywności, poznanie techniki, tworze-
nie prac z wykorzystaniem wybranego motywu. Tematy ćwiczeń: 
martwa natura, szybkie szkice postaci, portret, pejzaż i architek-
tura. Grupa była przygotowywana pod kątem wyjazdu na plener 
do Kamieńca Podolskiego. W drugim półroczu ćwiczenia opierały 
się głównie o martwą naturę. Duży nacisk był nałożony na światło  
i kolor w obrazie.
Prowadzący: Rajmund Gałecki
Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21 
Odbyły się 34 zajęcia. Uczestniczyło 5 osób.

Portret
Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Pracownia portretu polegała 
na pracy z modelem. Na każdych zajęciach pozowała inna osoba, 
dzięki czemu uczestnicy uczyli się obserwacji i szukania charakte-
rystycznych cech modela. 
Podczas zajęć instruktor przekazywał podstawowe wiadomości  
o budowie głowy i sposobie tworzenia portretu. Dodatkową atrak-
cją było obserwowanie instruktora podczas rysowania, ponieważ 
każdorazowo wykonywał pokazowy rysunek. 
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Prowadzący: Igor Yelpatov
Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21
Odbyło się 30 zajęć. Uczestniczyło 5 osób.

Malarstwo sztalugowe  
– rysunek i malarstwo
Zajęcia raz w tygodniu. Celem zajęć było doskonalenie umiejętno-
ści malarskich, stosowanie różnych środków wyrazu plastycznego, 
obserwacja natury oraz tworzenie z wyobraźni. Przeprowadzone 
ćwiczenia umożliwiły pobudzenie kreatywnego myślenia, rozwinę-
ły sprawność manualną i wyrobiły koordynację ręka oko. ćwiczenia 
odbywały się z natury i na podstawie inspiracji twórczością daw-
nych, jak i również współczesnych mistrzów. Uczestnicy zapoznali 
się z barwami podstawowymi i komplementarnymi, nauczyli się 
złotego podziału, poznali różne rodzaje kompozycji. Zostały rów-
nież przeprowadzone zajęcia z perspektywy powietrznej i linearnej.
Prowadzący: Rajmund Gałecki
Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21 
Odbyły się 34 zajęcia. Uczestniczyło 10 osób.

Malarstwo sztalugowe
Zajęcia dla dorosłych raz w tygodniu. Grupa pracowała nad swoimi 
indywidualnymi projektami. Część osób wykonywała wcześniejsze 
szkice akwarelowe, które po zatwierdzeniu przez instruktora zostały 
przenoszone na podobrazie. Prace były wykonywane w technice 
olejnej oraz akrylowej. Uczestnicy dowiedzieli się co to jest pod-
malówka oraz imprymitura. W drugim półroczu został omówiony 
problem związany z barwami nasyconymi, nienasyconymi oraz 
perspektywą powietrzną. Każdy z uczestników wykonał po kilka 
ćwiczeń kolorystycznych na kartonach. Część ćwiczeń, została wy-
korzystana do obrazów olejnych.
Prowadząca: Joanna Sułek-Malinowska
Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21 
Odbyło się 30 zajęć. Uczestniczyło 8 osób.

Od realizmu do abstrakcji
Warsztaty miały na celu kompleksowe zapoznanie uczestnika z dro-
gą jaką należy pokonać do świadomej kreacji malarstwa abstrak-
cyjnego poprzez poszczególne etapy; od realistycznego przedsta-
wienia, deformację malarską, dla której podstawą jest realny obraz, 
poprzez daleko posuniętą syntezę, aż po czystą abstrakcję. Zajęcia 
były podzielone na 4 etapy po 4 godziny, w czasie których podane 
były procesowi odrealnienia wybrane przez uczestnika tematy: wła-
sne zdjęcia, kompozycje realistyczne (pejzaż, martwa natura, model 
ludzki) i inne prace figuratywne. Po zakończeniu cyklu 4 spotkań 
proces ulegał powtórzeniu. Przy okazji zajęć uczestnik mógł zgłębić 
różne techniki malarskie: temperowa, akrylowa, olejna, mieszane.

Prowadzący: Marek Ejsmond-Ślusarczyk
Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21
Odbyło się 11 zajęć. Uczestniczyło 5 osób.

Architektura i pejzaż miejski
Zajęcia dla dorosłych i młodzieży raz w tygodniu w 2 grupach. Za-
jęcia obejmowały: wykład z zakresu teorii perspektywy i historii 
sztuki, ćwiczenia teoretyczne oraz rysunek martwej natury, wnętrza 
i pejzażu. Wykłady były prowadzone w oparciu o prezentację mul-
timedialną. W ramach realizowanego programu szczególną uwagę 
poświęcono przygotowaniu uczestników zajęć do pleneru w Ka-
mieńcu Podolskim. Po zapoznaniu się z różnymi rodzajami perspek-
tywy, wykonano ćwiczenia rysunkowe i malarskie na podstawie 
zdjęć obiektów z Kamieńca Podolskiego. W czasie zajęć uczestnicy 
poznawali również zasady kompozycji, światłocienia oraz różne 
techniki rysunkowe. W drugim półroczu powstała tylko jedna gru-
pa, która kontynuowała zagadnienia z pierwszego semestru.
Prowadzący: Olga Prokop-Miśniakiewicz
Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21
Odbyło się 48 zajęć. Uczestniczyło 8 osób.

Malarstwo olejne dla dorosłych
Na zajęciach uczestnicy mieli możliwość poznania malarstwa 
olejnego od podstaw. Nauczyli się mieszania barw, dowiedzieli 
się czym różni się impasto od laserunku, czym jest podmalówka 
oraz poznali technologię malarstwa olejnego. Zajęcia odbywały się 
raz w tygodniu, w godzinach wieczornych. ćwiczenia opierały się  
o martwa naturę. Uczniowie pracowali za każdym razem nad no-
wym tematem, dzięki czemu w krótkim czasie zapoznali się z pod-
stawowymi problemami tej techniki. 
Prowadzący: Igor Yelpatov
Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21
Odbyło się 11 zajęć. Uczestniczyły 3 osoby.

Kopie
Zajęcia dla dorosłych raz w tygodniu. Podstawą było zapoznanie 
uczestników z tajnikami technologii dawnego malarstwa olejnego. 
Każdy z uczestników pracował nad wybranym przez siebie tema-
tem, poznając specyfikę danego dzieła, sposób nakładania farb, 
analizując warstwy malarskie.
Prowadzący: Igor Yelpatov
Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21
Odbyło się 19 zajęć. Uczestniczyły 2 osoby. 

Rysunek i malarstwo
Zajęcia dla dorosłych i młodzieży, odbywały się raz w tygodniu 
w 2 grupach po 3 godziny. Zajęcia były prowadzone w oparciu  
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o martwą naturę oraz własne tematy. Podczas zajęć prowadzone 
były ćwiczenia z zakresu kompozycji, posługiwania się kolorem  
i światłocieniem.
Prowadzący: Olga Prokop-Miśniakiewicz
Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21
Odbyły się 54 zajęcia. Uczestniczyło 16 osób.

Malarstwo eksperymentalne
Zajęcia dla osób dorosłych, raz w tygodniu. Podczas tych zajęć 
uczestnicy pod postacią świetnej zabawy połączonej z odkrywa-
niem sztuki współczesnej i nauki malarstwa, obcowali z dziełami 
twórców XX i XXI wieku. Po mini wykładzie i prezentacji dzieł oma-
wianego artysty-malarza przystępowali do własnej twórczości in-
spirowanej danym artystą. Efektem był rozwój ekspresji malarskiej 
i odwagi twórczej.
Prowadzący: Marek Ejsmond-Ślusarczyk
Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21
Odbyło się 11 zajęć. Uczestniczyły 3 osoby.

Podstawy rysunku i malarstwa 
akademickiego
Grupa pracowała nad zasadami rysowania form prostych w rozpro-
szonym i ostrym oświetleniu. Regularnym zagadnieniem ćwiczeń 
było wierne odnalezienie proporcji, zgranie przedmiotów w prze-
strzeni, uwzględniając skróty perspektywiczne. Instruktor zwracał 
uwagę na nasycenie szarości, fakturę i rodzaj kreski. Uczestnicy za-
jęć pracowali na podstawie ułożonych martwych natur.
Prowadzący: Igor Yelpatov
Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21
Odbyło się 18 zajęć. Uczestniczyły 2 osoby. 

batik
Zajęcia dla dorosłych raz w tygodniu. Podczas zajęć uczestnicy 
poznali genezę i technologię wykonania batiku. Realizowane były 
prace według własnych projektów uczestników oraz kopie znanych 
dzieł. W tym półroczu uczestniczki pracowały nad gradacją koloru, 
indywidualnością oraz oryginalnością projektów.
Prowadzący: Izabela Zalewska-Kantek
Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21
Odbyły się 32 zajęcia. Uczestniczyły 4 osoby.

Tkactwo
Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Po zapoznaniu się z podsta-
wowymi technikami tkackimi, uczestniczki przystąpiły do własnych 
projektów pod kierunkiem instruktorki. Materiały użyte to najczę-
ściej wełna, bawełna, fragmenty tkanin, dzianin i inne. W roku 2018 
prace „Z lotu ptaka” Joanny Pasynkiewicz oraz „Panorama Warsza-

wy” Urszuli Kamockiej zdobyły wyróżnienia w IX Przeglądzie Gobe-
linów organizowanym przez Bielański Ośrodek Kultury. 
Prowadzący: Katarzyna Lis-lachowicz
Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21 
Odbyło się 26 zajęć. Uczestniczyło 10 osób.

Klub Osiedlowy SURMA
Klub Kobiet bIAłObRZESKA 
Inicjatywa sąsiedzka mieszkanek osiedla wspierana przez pracow-
ników Klubu. Spotkania dla kobiet będących na emeryturze. Jest to 
grupa o charakterze samopomocowym. Uczestniczki informują się 
i uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych w dzielnicy i w mieście, 
organizują sobie wycieczki krajoznawcze i spotkania świąteczne.
Prowadzący: Elena Lesznowska, lokalna liderka
Klub Osiedlowy „Surma” | ul. białobrzeska 17
Odbyły 2 spotkania. Uczestniczyło 40 osób.

Śpiewnik domowy
Wspólne śpiewanie piosenek z dawnych lat. Nauka piosenek war-
szawskich, ogniskowych, biesiadnych, turystycznych, powstańczych 
i kolęd. W jednym spotkaniu uczestniczyło 10 osób.
Koordynował i akompaniował Mirosław Kozak.
Klub Osiedlowy „Surma” | ul. białobrzeska 17
Odbyło się 17 spotkań. Uczestniczyło 35 osób.

Pierwszy kroczek
Zajęcia dla dzieci od narodzin do 3 roku życia wraz z mamami. Spo-
tkania przeznaczone były na swobodne rozmowy uczestników oraz 
zabawę. Był to pierwszy społeczny kontakt dzieci przygotowują-
cych się do żłobka lub przedszkola. Rodzice i opiekunowie mieli 
okazję wymienić się przydatnymi informacjami dotyczącymi zagad-
nień zdrowia, wychowania, rozwoju dziecka, a także podzielenia się 
troskami i radościami rodzicielstwa. Spotkania odbywały się dwa 
razy w tygodniu (styczeń-czerwiec), oraz raz w tygodniu (wrzesień-
-grudzień). Średnio w jednych zajęciach uczestniczyło 8 osób.
Koordynator: Anna Nowacka 
Klub Osiedlowy „Surma” | ul. białobrzeska 17

Odbyło się 48 zajęć. Uczestniczyło 76 osób. 

Sąsiadówka
Spotkania otwarte dla mieszkańców osiedla wokół „Surmy”, którzy 
chcą się poznać, a jednocześnie wymienić umiejętnościami we-
dług zasad tzw. banku czasu. Plan atrakcji i warsztatów ustalany 
jest wspólnie ze wszystkimi uczestnikami. Pracownicy klubu nie 
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narzucają tematyki spotkań, inicjatywa wychodzi od mieszkańców. 
Spotkania mają charakter warsztatowy, integracyjny, animacyjny. 
Uczestnicy sąsiadówek aktywnie włączali się w przygotowanie  
i realizację Dnia Sąsiada, Dnia Śledzia oraz Podwórkowej Gwiazdki.
Prowadzący: Grażyna Gnatowska
Klub Osiedlowy „Surma” | ul. białobrzeska 17 
Odbyły się 33 spotkania. Uczestniczyło 14 sąsiadów.

nauka gry na gitarze akustycznej
Prowadzący: Mirosław Kozak
Klub Osiedlowy „Surma” | ul. białobrzeska 17 
Odbyło się 67 zajęć. Uczestniczyło 6 osób.

Klub Młodzieżowy
Nowy pilotażowy projekt. Udostępniamy młodzieży miejsce,  
w którym może się spotykać. Młodzi ludzie sami aranżują i tworzą 
tę przestrzeń decydując jak ma wyglądać i co ma się w niej dziać. 
Przy wsparciu animatora mogą podejmować własne inicjatywy, 
organizować wspólnie wydarzenia, zajęcia lub imprezy. Miejsce 
to umożliwia realizowanie swoich pasji i rozwijanie zaintereso-
wań. Podczas wypracowywania programu klubu oraz aranżowania 
przestrzeni, zorganizowaliśmy spotkania organizacyjne: 4.07, 11.07, 
18.07, 25.07, 27.11.2018.
Koordynacja: Anna Nowacka

Klub Osiedlowy „Surma” | ul. białobrzeska 17
Odbyło się 5 spotkań. Uczestniczyło 9 osób.

Dzielnicowy Klub Seniora  
OCHOTA
Zespół Wokalny WRZOS
Podczas prób 2 razy w tygodniu seniorzy pracowali nad poprawą 
emisji głosu oraz prawidłowym oddechem. W repertuarze chóru 
dominują znane piosenki Starej Warszawy, piosenki ludowe, legio-
nowe, pieśni patriotyczne oraz kolędy. W 2018 roku zespół praco-
wał nad nowym repertuarem. Przygotował m.in. koncert patrio-
tyczny i koncert kolęd „Wspólne kolędowanie”. Wspólnie z Chórem  
„Z Barskiej” zespół „Wrzos” przygotował koncert z okazji obchodów 
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę pt. „Moja Ojczy-
zna”. Program został zaprezentowany 12.11.2018 w OKO. 
Prowadząca: Ewa Jurkiewicz
Dzielnicowy Klub Seniora | ul. Słupecka 4 
Zespół liczy 23 osoby.

Kabaret nIE DEPTAć
Zespół kabaretu istnieje już ponad 10 lat. Próby prowadzone były 
dwa razy w tygodniu. 
W 2018 roku zespół opracował nowy program pt. „Wiech po li-
ftingu”, w którym prezentuje nowe skecze i monologi oraz nowe 
piosenki o Warszawie. W programie wykorzystane zostały felietony  
i teksty Stefana Wiecheckiego (w adaptacji instruktora Zdzisława 
Sobocińskiego), teksty Hemara i piosenki z repertuaru Jaremy Stę-
powskiego i Stanisława Wielanka. W programie kabaretowym pt. 
„Nie deptać uczuć” zespół przygotował skecze i piosenki do tek-
stów Jeremiego Przybory i muzyki Jerzego Wasowskiego. Programy 
kabaretu były prezentowane podczas imprez klubowych i spotkań 
okolicznościowych poza siedzibą klubu. W kwietniu kabaret wystą-
pił w półfinale konkursu „O Laur Wiecha”.
Prowadzący: Zdzisław Sobociński 
Dzielnicowy Klub Seniora | ul. Słupecka 4
Zespół liczy 8 osób. 

Sekcja Literacka
Zajęcia prowadzone były raz w tygodniu. Warsztaty polegały na 
konsultacjach i wprowadzeniu korekty utworów literackich, two-
rzonych przez uczestników. Uczestnicy poznajli zasady kompozycji 
utworów, środków wyrazu literackiego, figur stylistycznych i po-
etyki. Zajęcia przygotowały również uczestników do samodzielnej 
prezentacji swojej twórczości. Uczestnicy brali udział w przeglądach 
i konkursach literackich. Z dużym powodzeniem wydawali tomiki 
wierszy oraz prozę. W 2018 roku Sławomir Mierzejewki opublikował 
2 tomy wspomnień związanych z Ostrołęką oraz Mirosława Kiczuk 
tomik wierszy, zatytułowany „Równi ptakom”. Uczestnicy publiku-
ją swe utwory w pismach literackich „Radostowa”, „Akant”, „Topos”, 
„Sekrety Zary”. 20.11.2018 r. odbyło się w OKO spotkanie literackie 
z Mirosławem Kossakowskim, jednym z uczestników sekcji.
Prowadzący: Andrzej Zaniewski, poeta, krytyk literacki Warszaw-
skiego Związku Literatów Polskich.
Dzielnicowy Klub Seniora | ul. Słupecka 4
Uczestniczyło średnio 15 osób.

Klub Seniora BAŚNIOWA
Zespół wokalny bEZ PAUZY 
Repertuar zespołu to kilkadziesiąt piosenek polskich i zagranicz-
nych z różnych epok: piosenki rozrywkowe, pieśni patriotyczne, re-
ligijne i te związane z polskimi świętami. Na uwagę zasługuje sięga-
nie po repertuar w językach obcych. Uczestnicy doskonalą dykcję, 
emisję głosu, pamięć muzyczną, interpretację i wrażliwość muzycz-
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ną. Pracują nad umiejętnością łączenia śpiewu z ruchem scenicz-
nym. Zespół przygotował okolicznościowe programy do takich 
wydarzeń klubowych jak: Spotkanie wigilijno-noworoczne, Dzień 
Kobiet, powitanie wiosny w Kamieńczyku czy wspólnie z zespołem 
„Miraż” z DK Rakowiec oprawę spotkania wielkanocnego dla senio-
rów w Kamieńczyku. 10 czerwca wystąpił w Parku Szczęśliwickim 
podczas imprezy plenerowej „Tworzą z Ochotą”. Zespół „Bez Pauzy” 
podtrzymuje kontakty z różnymi placówkami edukacyjnymi Ocho-
ty (przedszkola, szkoły, domy dziecka). Na zaproszenie Biblioteki 
„Baśniowa” współtworzył koncert z okazji 100 lat Niepodległości 
Polski zatytułowany „Jak Polacy wolność odzyskali”. W inscenizacji 
uczestniczyły dzieci z Przedszkola nr 61. 
Prowadząca: Jolanta Salamonowicz

Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Odbyło się 56 spotkań. Uczestniczyło średnio 18 osób.

Zespół tańca integracyjnego RYTM
W repertuarze zespołu znajdują się tańce ludowe, narodowe, kla-
syczne oraz tańce różnych kultur, w tym rumuńskie, chorwackie, 
tureckie, greckie, bułgarskie, żydowskie, irlandzkie. Dominują 
grupowe układy taneczne realizowane wg koncepcji instruktora. 
„Rytm” współpracuje z zespołem tańca integracyjnego Bielańskie-
go Centrum Kultury, Akademią Pedagogiki Specjalnej im. M. Grze-
gorzewskiej i Gimnazjum nr 14 z oddziałami integracyjnymi im. L. 
Staffa. Zajęcia wspólne odbywały się raz w miesiącu naprzemiennie 
w pawilonie „Pod Okiem” oraz siedzibach szkół. 10 czerwca zespół 
wystąpił podczas imprezy „Tworzą z Ochotą”. Z okazji 100-lecia od-
zyskania przez Polskę niepodległości zespół wziął udział w warsz-
tatach tańca narodowego – poloneza pod kierunkiem instruktora.
Prowadzący: Paweł Sumało

Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Odbyły się 32 zajęcia. Uczestniczyło średnio 13 osób.

grupa teatralna KOnTRAPUnKT 
Zajęcia obejmują ćwiczenia prawidłowego oddechu, dykcji, im-
postacji i emisji głosu, ruchu scenicznego, prezentacji scenicznej, 
form zapamiętywania tekstu oraz opanowania tremy. Na podstawie 
scenariuszy autorstwa Krystyny Adamiec oraz prof. Ludwika Do-
brzyńskiego powstały etiudy sceniczne i większe formy teatralne  
z oprawą muzyczną i aranżacjami Jerzego Muczyńskiego. 
Zespół zrealizował spektakl pt. „Tango – tęsknota za uczuciem”  
z udziałem młodych adeptów sztuki wokalno-aktorskiej, którego 
premiera odbyła się 22.04.2018 w Pawilonie „Pod Okiem”. Gru-
pa wystąpiła w uroczystym koncercie pt. „Ignacy Jan Paderewski  
w 100-lecie Niepodległości” wyreżyserowanym przez Krystynę Ada-
miec specjalnie na obchody setnej rocznicy Niepodległości Polski. 
Kolejnym wyzwaniem będzie opowieść o życiu i twórczości Zofii 
Nałkowskiej. 

Zespół wspomaga bieżącą działalność klubu oraz projekty ze-
wnętrzne (Zima w Mieście, Lato w Mieście). Raz w miesiącu – za 
sprawą instruktora prowadzącego – w ramach zajęć teatralnych, 
odbywają się spotkania z aktorem lub literatem wzbogacające 
i weryfikujące pracę warsztatową. „Kontrapunkt” współpracuje  
ze znanymi artystami: Barbarą Majewską, Ryszardem Praczem, Mar-
kiem Dumiczem, Anną Thun i Moniką Roscą .
Prowadząca: Krystyna Adamiec. 
Instruktorzy akompaniatorzy: Jerzy Muczyński i Monika Rosca 

Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Odbyło się 69 zajęć grupowych. Uczestniczyło średnio 7 osób. 
Odbyło się 10 lekcji indywidualnych.  
Uczestniczyły średnio 2 osoby.

Sekcja brydżowa PIK
Rozgrywki brydża sportowego. W zajęciach uczestniczyli przedsta-
wiciele różnych grup zawodowych, m.in. byłych prawników, nauczy-
cieli, przewodników, pracowników administracji publicznej, kierow-
ców komunikacji miejskiej, rzemieślników. Uczestnicy poprzez grę 
zespołową utrzymują żywe relacje, dbają o sprawność umysłową, 
współpracę i tolerancję, zawiązują przyjaźnie. Współuczestniczą  
w życiu klubowym, służą pomocą w codziennej pracy klubu. 
Prowadzenie: Jolanta Salamonowicz, Edward Inglik

Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Odbyło się 60 zajęć. Uczestniczyło średnio 10 osób.

Chi Kung 
Forma Jadeitowej Księżniczki – zajęcia relaksacyjnej gimnastyki 
chińskiej. Chi Kung (Qigong) należy do form rodzinnych, praktyko-
wanych w małym gronie. Można ją ćwiczyć niezależnie od wieku  
i stanu zdrowia na stojąco i na siedząco. ćwiczenia Chi Kung to spo-
kój i relaks, poprawa zdrowia, rozwój i pobudzenie energii życiowej, 
uspokojenie myśli, praca z oddechem.
Godzinne zajęcia odbywały się raz w tygodniu:
Prowadzenie: Dariusz Duszyński

Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyło średnio 9 osób.

gimnastyka
Zajęcia dla seniorów zrzeszonych w klubach seniora OKO. 60 mi-
nut raz w tygodniu. ćwiczenia z uwzględnieniem indywidualnych 
możliwości uczestników, korygujące oraz podnoszące sprawność  
i ogólne samopoczucie. Prowadzone były w sposób motywujący, 
atrakcyjny, stymulujący odpowiednio każdą partię mięśni również 
przy muzyce. Widocznym efektem ćwiczeń jest znaczna poprawa 
nastroju seniorów.  
Prowadzenie: Dagmara Skurczyńska
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Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Uczestniczyło średnio 12 osób.

MAL Grójecka 109
Maluchy i spółka
Spotkania integracyjne dla rodziców z małymi dziećmi w przyjaznej 
atmosferze. W jednym spotkaniu uczestniczyło 8 osób.
MAL | ul. grójecka 109 
Odbyły się 53 zajęcia.  
Uczestniczyło 60 osób. (30 rodziców, 30 dzieci).

W krainie zabaw i bajek
Spotkania dla dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami. 
Wspólna zabawa po której sąsiadka Sylwia czytała dzieciom opo-
wiadania.
MAL | ul. grójecka 109
Odbyło się 15 zajęć. Uczestniczyły 4 osoby.

gimnastyka na matach
Spokojne ćwiczenia dla osób w każdym wieku.
Prowadziła sąsiadka Irena.
MAL | ul. grójecka 109
Odbyło się 9 zajęć. Uczestniczyło 5 osób.

Klub ogrodniczek
Spotkania osób zainteresowanych ogrodnictwem miejskim! Pierw-
szym projektem było założenie ogrodu społecznego na Placu Pod 
Skrzydłami. 
MAL | ul. grójecka 109
Odbyło się 9 zajęć. Uczestniczyło 5 osób.

Sąsiedzkie planszówki
Wieczory gier planszowych.
Prowadziła sąsiadka Karolina. 
MAL | ul. grójecka 109
Odbyły się 3 zajęcia. Uczestniczyły 4 osoby.

Rusz się z muzyką
Spotkania przy muzyce.
Prowadziła sąsiadka Ania.
MAL | ul. grójecka 109
Odbyły się 3 spotkania. Uczestniczyły 3 osoby.

Cotygodniowa medytacja latihan
Latihan to medytacja w ruchu. Pomaga odzyskać kontakt ze swoim 
ciałem, spokój i równowagę emocjonalną. 
Spotkania prowadzone były przez sąsiadkę Asię.
MAL | ul. grójecka 109 
Odbyło się 7 spotkań. Uczestniczyło 3 osoby.

Spotkania sąsiedzkie
Spotkania były okazją do wymiany pomysłów na działania oraz po-
znania się. 
MAL | ul. grójecka 109
Odbyło się 8 spotkań. Uczestniczyło 9 osób.

Otwarte spotkania z Mindfulness
Spotkania świeckiej medytacji, których można było zapoznać się  
z technikami pomagającymi w wyciszeniu umysłu. 
Prowadzenie: wolontariusze Asia i Patryk.
MAL | ul. grójecka 109
Odbyło się 12 spotkań. Uczestniczyło 8 osób.

Uszyj z nami na maszynie
Sąsiedzkie szycie dla osób o zróżnicowanych umiejętnościach. Spo-
tkania były okazją nie tylko do uszycia czegoś, czy nabycia wiedzy, 
ale także do nawiązania znajomości, rozmów i spędzenia czasu  
w przyjaznej atmosferze.
MAL | ul. grójecka 109
Odbyło się 7 spotkań. Uczestniczyło 6 osób.

Robimy na drutach
Nauka podstaw dziewiarstwa z sąsiadką Krystyną.
MAL | ul. grójecka 109 
Odbyły się 4 spotkania. Uczestniczyło 5 osób.

Klub Czytelnika
Cykliczne spotkania miłośników książek i rozmowy na temat książek 
znanych i nieznanych, przeczytanych i odłożonych na później oraz 
wymiana czytelniczych doświadczeń.
MAL | ul. grójecka 109
Odbyło się 7 spotkań. Uczestniczyło 5 osób.

Coworking
Udostępnienie biurka i dostępu do Internetu dla freelancerów. 
MAL | ul. grójecka 109
Skorzystały 4 osoby.
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Ośrodek Kultury Ochoty 
bliżej Afryki
19.05, 18.11.2018
Warsztat muzyczny, skierowany do instruktorów oraz uczestników 
zajęć domów kultury mający na celu integrację kulturową oraz inte-
grację domów kultury. Inspiracja do działań muzyczno-wokalnych 
oraz tanecznych w grupie. Wskazówki jak rozwijać pracę w zespole 
ciesząc się muzyką, śpiewem i tańcem wywodzącym się z Afryki 
oraz jak umiejętnie korzystać ze zdobytej wiedzy i metod pracy na 
swoich zajęciach. Projekt finansowany przez Warszawski Program 
Edukacji Kulturalnej. Fundusz Animacji Kulturalnej.
Prowadzenie: Mama Diouf, Jakub Pogorzelski
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75 
19.05.2018 Uczestniczyło 18 osób.  
18.11.2018 Uczestniczyło 5 osób.

Sobotnie Spotkania Muzyczne
Cykl imprez muzycznych dla dzieci w wieku 4-7 lat (z rodzicami). 
Poznawanie dźwięków, budowy instrumentów muzycznych. Dzie-
ci odkrywały, że same są pięknymi i dźwięcznymi instrumentami. 
Grały na swoich rękach, gwizdały, śpiewały swoim jedynym i niepo-
wtarzalnym głosem, zawsze poszukując nowości. Podczas spotkań 
scena była otwarta dla wszystkich.
Wspólne muzykowanie prowadzili: Bogdan Kupisiewicz i Mariusz 
Puchłowski – muzycy zespołu Des Orient

17.02.2018  Sopelkowa muzyczka – metalofon
10.03.2018  Wstawaj wiosno – dzwoniący Jaś
14.04.2018  Wiśniowe kwiatki – grające donice
12.05.2018  Wesołe mrówki, majówki – mandol
13.10.2018  Z muzycznej spiżarni – domowy klarnecik
08.12.2018  Dźwięczne strunki – santor, perskie cymbały
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75 
Odbyło się 6 spotkań. Uczestniczyło 97 osób.

Sobotnie Spotkania z Teatrem Kamishibai
W lutym 2018 wystartował nowy cykl warsztatów teatralnych. Ka-
mishibai jest teatrem ukrytym w drewnianej skrzynce. Uruchamia 
wyobraźnię i kreatywność uczestników. Uczy umiejętności opowia-
dania, czytania na głos, tworzenia własnych historii, rysowania. Jako 
teatr narracyjny niesie ze sobą konkretną opowiedzianą historię. 
Gdy otwiera się okno magicznej skrzynki, historia wylatuje z niej, 
wypełnia przestrzeń Tu i Teraz. Stawia pytania, porusza, pobudza... 
Trzeba swoje wrażenia wyrzucić z siebie, przegadać, prześpiewać, 

przetańczyć... Dlatego tę szczególną formę teatralną łączymy  
z warsztatem (muzycznym, plastycznym, tanecznym), który umożli-
wia swobodną wypowiedź artystyczną i jest zarazem podsumowa-
niem. Dla widzów od 4 lat.

24.02.2018 Indie – „Bajka o orle, który myślał, że jest kogu-
tem”

24.03.2018  Australia – „Bajka o gąsienicy, która zmieniła się 
w motyla”.

21.04.2018 Japonia – „Ogród niebios”
26.05.2018  Rosja – „Bajka o złotym jajku”
23.06.2018  Polska – „Legenda o królu Kruków”
20.10.2018 Indonezja – baśń „Mahameru i olbrzym z wyspy 

Wulkanów”
17.11.2018 Estonia – „Bajka o trzech węzłach i władczyni 

morza”
15.12.2018 Arabia – „Bajka o księciu Husajnie i latającym 

dywanie”
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Odbyło się 8 spotkań. Uczestniczyło 168 osób.

Pracownia Ceramiki ANGOBA
Masa lejna
Specjalna forma zajęć ceramicznych polegająca na użyciu gliny 
płynnej (lejnej). W sobotnie popołudnia, 4 godziny.
Prowadząca: Magdalena Sobczak

Pracownia Ceramiki AngObA | ul. Przemyska 18
Odbyło się 9 warsztatów. Uczestniczyło 48 osób.

Zajęcia rodzinne
Odpowiadając na potrzeby spędzania czasu wolnego rodziców 
(opiekunów) z dziećmi, Pracownia prowadzi zajęcia rodzinne w nie-
dzielne przedpołudnia. Dzieci przy wsparciu dorosłych, wykonują 
zadany temat ceramiczny. Wszystkie prace są wypalane. Zajęcia cie-
szyły się ogromnym powodzeniem – obowiązywały na nie zapisy ze 
względu na większą ilość chętnych niż może pomieścić Pracownia.
Prowadzący: Magdalena Sobczak, Małgorzata Rojek

Pracownia Ceramiki AngObA | ul. Przemyska 18
Odbyło się 12 warsztatów. Uczestniczyło 228 osób.

Wypał raku 
Wypał techniką pozwalającą osiągać niepowtarzalne efekty. 
Prowadzący: Magdalena Sobczak
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Przed Pracownią Ceramiki AngObA | ul. Przemyska 18 
Odbyły się 3 wypały. Uczestniczyło 30 osób i okoliczni mieszkańcy 
jako widzowie.

MAGAZYN SZTUK
Autorskie warsztaty malarstwa 
niefiguratywnego/abstrakcyjnego
Warsztaty z malarstwa abstrakcyjnego i niefiguratywnego prze-
znaczone dla osób początkujących i średnio zaawansowanych. Za-
daniem warsztatów było przybliżenie problematyki w malarstwie 
niefiguratywnym i abstrakcyjnym oraz nabycie umiejętności prze-
kazania własnego świata wewnętrznych przeżyć i wrażliwości w po-
łączeniu z przypomnieniem podstawowych wiadomości z budowy 
dzieła i historii malarstwa. Podczas warsztatów każdy z uczestników 
stworzył około 10 prac w różnych technikach: tempera, akryl i mie-
szanej. 
Instruktor: Ewa Najdenow-Pudełko

Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21
04-25.02.2018 
Odbyły się 4 zajęcia. Uczestniczyło 12 osób. 

18.03, 25.03, 15.04, 22.04.2018 
Odbyły się 4 zajęcia. Uczestniczyło 7 osób. 

13.05, 20.05, 27.05, 10.06.2018
Odbyły się 4 zajęcia. Uczestniczyło 7 osób. 

13.10, 27.10, 10.11, 24.11.2018 
Odbyły się 4 zajęcia. Uczestniczyło 7 osób.

Klub Osiedlowy SURMA
Warsztaty cyrkowe 
Warsztaty dla dzieci obejmujące naukę żonglerki, ekwilibrystykę, 
zabawy ruchowe, zajęcia parateatralne. Doskonała zabawa, okazja 
do poprawy sprawności fizycznej, koordynacji wzrokowo-rucho-
wej oraz rozwoju kreatywności (zwłaszcza dla dzieci nieśmiałych, 
nadpobudliwych, dyslektyków). W jednych zajęciach uczestniczyło 
średnio 8 osób.
Prowadząca: Anna Adamczyk pedagog cyrku, trenerka Polskiego 
Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, założycielka  
i prowadząca Grupę Cyrkową CIRCUS.
Klub Osiedlowy „Surma” | ul. białobrzeska 17

Odbyło się 38 zajęć. Uczestniczyło 15 osób.

Maluchy w ruchu
Warsztaty dla dzieci w wieku od 2 do 3 lat, wraz z rodzicami. Ele-
menty rytmiki, zabawy w cyrk, rysowania. Zajęcia miały na celu 
pobudzenie rozwoju ruchowego i manualnego dzieci oraz lepsze 
przygotowanie do aktywności w przedszkolu. 
W jednych zajęciach średnio uczestniczyły 2 osoby.
Prowadząca: Anna Adamczyk pedagog cyrku, trenerka Polskiego 
Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, założycielka  
i prowadząca Grupę Cyrkową CIRCUS.
Klub Osiedlowy „Surma” | ul. białobrzeska 17
Odbyło się 15 zajęć. Uczestniczyło 6 osób. 

Kurs elektroniki dla dorosłych
Kurs poświęcony podstawom elektroniki. Na zajęciach można 
było poznać podstawowe pojęcia m.in. napięcie, natężenie, opór, 
zwarcie, indukcyjność i pojemność, oraz samemu zbudować proste 
układy. Umiejętności, które zdobyli kursanci, będą przydatne, np. 
przy drobnych naprawach domowych czy budowaniu własnych 
obwodów, jak np. zasilacza do modułu Bluetooth.
Prowadzący: Bartosz Sawicki, student Politechniki Warszawskiej, 
założyciel szkoły „Kursy Elektroniki”, www.kursyelektroniki.pl
Klub Osiedlowy „Surma” | ul. białobrzeska 17 
Odbyło się 10 zajęć. Uczestniczyły 4 osoby. 

Warsztaty malowania na szkle
05.04, 12.04.2018
Uczestnicy ozdobili naczynia szklane według własnych pomysłów. 
Prowadziła je mieszkanka naszego osiedla Elena Lesznowska,  
w ramach „zasady wzajemności” za korzystanie z lekcji języka an-
gielskiego prowadzonych przez wolontariuszy. 

Klub Osiedlowy „Surma” | ul. białobrzeska 17
Odbyły się 2 warsztaty. Uczestniczyło 10 osób. 

Warsztaty z filcowania biżuterii
15.02, 22.02, 01.03, 08.03.2018
Podczas warsztatów można było wykonać biżuterię wg własnego 
projektu. Powstały: naszyjniki, kolczyki oraz wisiory. 
Prowadząca: Alicja Sularz, grafik, mieszkanka Ochoty

Klub Osiedlowy „Surma” | ul. białobrzeska 17
Odbyły się 4 warsztaty. Uczestniczyły 22 osoby.

Warsztaty sutasz 
22.11, 29.11.2018
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Warsztaty w ramach sąsiedzkich spotkań. Tworzenie biżuterii  
i ozdób metodą sutasz. Każdy miał możliwość samodzielnego za-
projektowania i wykonania ozdoby. 
Prowadząca: Alicja Sularz, grafik, mieszkanka Ochoty

Klub Osiedlowy „Surma” | ul. białobrzeska 17
Odbyły się 2 warsztaty. Uczestniczyły 24 osoby. 

Warsztaty kulinarne
29.10, 21.11.2018
Wraz z młodzieżą przygotowywaliśmy wegetariańskie przysmaki. 
Zdrowe i pyszne dania, które można łatwo przygotować w domu  
i zabrać ze sobą do szkoły. 
Prowadzące: Lena Bersz, Anna Nowacka 

Klub Osiedlowy „Surma” | ul. białobrzeska 17
Odbyły się 2 spotkania. Uczestniczyło 16 osób.

Warsztaty modelarskie
24.10, 07.11.2018
Warsztaty dla młodzieży. Składanie modeli szybowców były znako-
mitą okazją do kreatywnego spędzenia wolnego czasu.
Prowadzący: Maciej Kwiecień
Klub Osiedlowy „Surma” | ul. białobrzeska 17
Odbyły się 2 spotkania. Uczestniczyło 6 osób.

Warsztaty robienia breloczków z filcu
20.11, 27.11.2018
Warsztaty dla młodzieży. Powstały filcowe breloczki – matrioszki. 
Każdy uczestnik miał możliwość stworzenia breloczka według wła-
snego projektu. Taki brelok to uroczy drobiazg, który można zawie-
sić przy plecaku, piórniku czy kluczach.
Prowadząca: Alicja Sularz, mieszkanka Ochoty
Klub Osiedlowy „Surma” | ul. białobrzeska 17 
Odbyły się 2 spotkania. Uczestniczyło 12 osób.

Zbuduj robota światłoluba
26.11, 03.12, 10.12, 17.12.2018
Kurs elektroniki dla młodzieży. Na warsztatach młodzież miała 
możliwość zbudowania własnego robota podążającego za świa-
tłem oraz kilka obwodów elektrycznych jak czujnik zmierzchu czy 
sterownik silnika. 
Prowadzący: Patryk Synowiec
Klub Osiedlowy „Surma” | ul. białobrzeska 17 
Odbyły się 4 spotkania. Uczestniczyło 7 osób. 

Klub Seniora BAŚNIOWA
Finezja – warsztaty rękodzielnicze
18.01, 25.01, 15.02, 15.03, 19.04, 17.05, 14.06, 18.10, 29.11, 
13.12.2018
Podczas warsztatów filcowania powstały: obrazki, pisanki, stroiki 
wielkanocne, broszki i choinki zdobione cekinami i koralikami, tor-
by z aplikacjami. Na warsztatach decoupage: drewniane akcesoria 
kuchenne z motywem ludowym, bombki i ozdoby świąteczne. 
Prowadzenie: Małgorzata Bojdzińska, instruktor plastyk

Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Odbyło się 7 warsztatów. Uczestniczyło 10 osób.

Warsztaty taneczne
31.01, 21.03, 18.04, 28.11.2018
Wspólna inicjatywa instruktorów tańca integracyjnego 60+: Klubu 
Seniora „Baśniowa” i Bielańskiego Centrum Kultury. Półtoragodzin-
ne spotkania odbywały się naprzemiennie, na Ochocie i na Biela-
nach.
Prowadzenie: Paweł Sumało, Justyna Gębska, Wojciech Gębski

Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
bielańskie Centrum Kultury | ul. goldoniego 1
Odbyły się 4 spotkania. Uczestniczyło średnio 20 osób.

Taniec w kręgu
07.02, 07.03, 23.05.2018
Międzypokoleniowe warsztaty taneczne dla seniorów i młodzie-
ży z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. L. Staffa. 
Zainicjowane przez Zespół Tańca Integracyjnego „Rytm” przy 
wsparciu dyrekcji szkoły oraz opiekuna koła wolontariatu Ewy 
Ratowskiej. 1,5. godzinne zajęcia odbywały się naprzemiennie  
w Pawilonie „Pod Okiem” oraz sali teatralnej Gimnazjum.
Prowadzenie: Paweł Sumało. Opieka dydaktyczna: Ewa Ratowska

Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyło średnio 20 osób.

gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. L. Staffa  
| ul. barska 32
Uczestniczyło średnio 12 osób. 

główka pracuje
06.11.2018
Konkurs quizowy z nagrodami w formie rywalizacji „stolikowej”. 
Dobór pytań dotyczących wiedzy z różnych dziedzin.

22



warsztaty

Prowadzenie zabawy: Grażyna Rowińska.

Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyło 15 osób.

11.11.2018
Konkurs quizowy z nagrodami. ćwiczenie pamięci za pomocą sko-
jarzeń dotyczących wiedzy popularno-naukowej. 
Prowadzenie: Grażyna Rowińska.

Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyło 10 osób.

Miejsce Aktywności Lokalnej
bałwan bez śniegu
03.02.2018
Warsztaty plastyczne dla dzieci.

MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło 8 osób.

Pomaluj MAL
17.02.2018
Wspólne malowanie po oknach w ramach integracji sąsiedzkiej. 

MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło ok. 50 osób.

Warsztaty koralikowe
25.01, 8.03, 26.04, 17.05, 21.06, 20.09, 04.10 i 25.10, 6.11, 
13.11.2018
Sąsiedzkie warsztaty koralikowe prowadzone przez sąsiadkę Bar-
barę. 

MAL | ul. grójecka 109
Odbyło się 10 spotkań. Uczestniczyło 66 osób.

Mamo! Tato! Pomóż mi zrobić to samemu
20.02,28.03, 25.04, 23.05, 20.06
Cykl adresowany do rodziców i opiekunów dzieci: jak pomóc swoje-
mu dziecku w adaptacji w przedszkolu, jak lepiej rozumieć potrzeby 
własnego dziecka i wydajniej wspomagać je w prawidłowym roz-
woju psychoruchowym.
Prowadząca: Mirosława Suchocka pedagog specjalny, terapeuta, 
propagatorka nauczania integracyjnego i włączającego. Współpra-
cuje z APS.

MAL | ul. grójecka 109 
Odbyło się 5 spotkań. Uczestniczyły 4 osoby.

Ogród w słoiku
13.03.2018 
Warsztaty tworzenia mini ogródków w słoikach prowadzone przez 
sąsiadkę Iwonę.
MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło 38 osób.

Warsztaty filmowe
28.03.2018
Pierwsze spotkanie z filmem dla młodzieży. W programie nauka 
obsługi kamery, nauka języka filmu oraz realizacja etiud filmowych.
Prowadzący Janusz Popławski – instruktor filmowy 
MAL | ul. grójecka 109 
Uczestniczyły 3 osoby.

Tworzyć każdy może
Sąsiedzkie spotkania decoupage. Prowadząca: Marianna, studentka 
edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych.
03-24.04.2018
Warsztaty decoupage
MAL | ul. grójecka 109
Odbyły się 4 spotkania. Uczestniczyło 5 osób.

08-29.05.2018
Warsztaty makramy
MAL | ul. grójecka 109
Odbyły 4 spotkania. Uczestniczyło 6 osób.

Osoba niewidoma w przestrzeni 
publicznej
19.04.2018 
Warsztaty świadomościowe dotyczące funkcjonowania osób 
niewidomych i pracy psa przewodnika. Celem warsztatów było 
promowanie pracy psa przewodnika, uczenie prawidłowych reakcji 
na osobę niewidomą. 
Organizatorem warsztatów była Fundacja „Pies przewodnik”.
MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło 7 osób.

Malowanie bańkami
21.04.2018
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Malowanie bańkami to metoda na stworzenie niepowtarzalnych 
abstrakcji. Warsztaty dla dzieci. 
MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło 15 osób.

gdzie jest nemo?  
Tworzymy wspólnie ocean
21.04, 26.04, 12.05.2018
Sąsiadka Alina wspólnie z dziećmi tworzyła ocean z masy solnej. 
Rybki, rozgwiazdy i inne morskie stwory zostały powieszone w spe-
cjalnie przygotowanej ramie dając złudzenie oceanu. 
Prowadząca: sąsiadka Alina.
MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło 35 osób.

Origami
12.05.2018 
Spotkanie dla dzieci i rodziców, podczas których tworzyli z papieru 
kwiaty i zwierzęta. 
Prowadząca: praktykantka Marianna
MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło 7 osób.

Zaginiony Skarb
15.05-19.06.2018
Warsztaty dla dzieci w wieku 4-6 lat wg autorskiego scenariusza.
Prowadząca: sąsiadka łucja.
MAL | ul. grójecka 109
Odbyło się 6 spotkań. Uczestniczyło 10 osób.

Wieczorne randki
12.06 i 19.07.2018
Spotkanie dla par i małżeństw pragnących pogłębić swoje relacje 
w związku. Celem spotkania było tworzenie wspólnej przestrzeni 
poprzez szczerość i otwartość na drugą osobę. 
Prowadząca: sąsiadka Asia
MAL | ul. grójecka 109
Odbyły się 2 spotkania. Uczestniczyło 14 osób.

Aby zmysły nie prysły
25.08, 25.09.2018
Warsztaty sensoryczne dla seniorów organizowane przez Dom 
Dziennego Pobytu ,,Z Ochotą” w ramach Warszawskich Dni Seniora.
Uczestniczyły 22 osoby.

Modelowanie 3D
09.10.2018
Warsztaty dla młodzieży z ROBISZ.TO w ramach Warszawskich Dni 
Młodzieży.
MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło 7 osób.

Warsztaty kulinarne  
– kuchnia wegetariańska
18.10.2018
Warsztaty dla młodzieży w ramach Warszawskiego Festiwalu Mło-
dzieżowego.
MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło 6 osób.

Dieta na mózgu
19.10.2018
Warsztaty dla młodzieży, podczas których omówione zostały zasady 
zdrowego komponowania posiłków, tak aby wzmocnić swój mózg.
MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło 8 osób.

Jak czytać etykiety
19.10.2018
Warsztaty dla młodzieży w ramach Warszawskiego Festiwalu Mło-
dzieżowego.
MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło 25 osób.

Wprowadzenie do spotkań w ruchu
23.10.2018
Spotkania w ruchu mają na celu rozwijanie umiejętności odczuwa-
nia, reagowania. Poprzez ciało i ruch otwierają drogę do poszerze-
nia umiejętności emocjonalno-społecznych w życiu. 
Prowadząca: sąsiadka Kasia. 
MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło 5 osób.

Malujemy dynie
30.10.2018
Rodzinne warsztaty malowania i ozdabiania dyń.
Prowadząca: sąsiadka Kasia.
MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło 40 osób.
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Warsztaty sensoryczne
05.11,12.11,19.11, 26.11, 03.12, 17.12.2018
Zajęcia sensoryczne dla dzieci do 2 roku życia.
Prowadząca: sąsiadka Kasia.
MAL | ul. grójecka 109 
Odbyło się 6 spotkań. Uczestniczyło 12 osób.

Zetpety dla dzieci
08.11,15.11, 22.11, 29.11, 06.12, 13.12.2018 
Warsztaty plastyczno-techniczne dla dzieci w wieku 4-10 lat.
Prowadząca: sąsiadka Kasia 
MAL | ul. grójecka 109
Odbyło się 6 spotkań. Uczestniczyło 9 osób. 

bo taniec łagodzi obyczaje  
– zatańczmy po wietnamsku
11.10 – 30.11.2018
Warsztaty tańca wietnamskiego z kapeluszami.
Organizator: Fundacja Wspierania Integracji Wietnamczyków  
w Polsce.
MAL | ul. grójecka 109
Odbyło się 8 spotkań. Uczestniczyły 4 osoby.

W krainie szaMALi
08.11, 15.11, 22.11, 29.11, 05.12, 06.12, 12.12.2018
Tematyczne warsztaty kulinarne prowadzone przez sąsiadów oraz 
wolontariuszy. Podczas spotkań pieczono m.in. ziemniaki, kruche 
ciasteczka, sernik Niny Rubinstein, falafele, pierniczki świąteczne, 
przygotowano zdrowe przekąski oraz ugotowano zupę.
MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło 47 osób.

Wszyscy wszystkim ślą życzenia
01.12.2018
Warsztaty tworzenia kartek świątecznych.
Prowadząca: sąsiadka Magda
MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło 18 osób.

Filcowe bałwanki
11.12.2018
Rodzinne warsztaty tworzenia bałwanków z wykorzystaniem filcu. 
Prowadząca: sąsiadka Ania

MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło 16 osób.

Świąteczne wypieki
13.12.2018 
Wspólne pieczenie oraz lukrowanie pierniczków zainicjowane 
przez rodziców i dzieci z przedszkola nr 225 z Ochoty. 

MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło ok. 25 osób.

18.12.2018
Wspólne pieczenie oraz lukrowanie pierników zainicjowane przez 
rodziców i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 175.
MAL | ul. grójecka 109 
Uczestniczyło ok 20 osób.
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13.01-08.02.2018 
„Przemyślenia” 
Wystawa malarstwa Wiesławy Siejki  
Wiesława Siejka – mieszka i pracuje w Warszawie. Malarstwo olej-
ne uprawia od 2000 roku. Interesuje się też innymi technikami, 
takimi jak akryl, akwarela, pastel, kolaż, grafika. Zajmuję się cera-
miką i rzeźbą. Tworzy gobeliny. Inspiracje czerpie głównie z na-
tury. Fascynuje Ją kolor, syntetyczna kompozycja oraz ich relacje  
z otoczeniem. W malarstwie nie zamyka się w jednym stylu. Jest 
niespokojnym duchem, który wciąż poszukuje, drąży i eksperymen-
tuje. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Miała 
6 wystaw indywidualnych. Od 2015 r. należy do Związku Polskich 
Artystów Malarzy i Grafików, a od 2016 r. do Związku Polskich Ar-
tystów Plastyków.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Wernisaż: 13.01.2018. Uczestniczyło ok. 60 osób.

09-28.02.2018
„Na tamten brzeg – rzecz o wiśle”
Wystawa malarstwa Anny Miszalskiej-Gąsienicy i Jerzego Mi-
szalskiego
Anna Miszalska-Gąsienica absolwentka warszawskiej ASP. Ma  
w swoim dorobku obrazy olejne (pejzaże, kwiaty, portrety), a także 
cykle gwaszy i pasteli prezentowane na 15 wystawach zbiorowych 
i 81 pokazach indywidualnych w kraju i za granicą. Przedmiotem 
jej zainteresowań i twórczej inspiracji jest krajobraz Polski, jego róż-
norodność, atmosfera i zmienność związana z porami dnia i roku.
Jerzy Mieszalski z wykształcenia geodeta, kartograf, doktor nauk 
geograficznych. Jego twórczość jest efektem zainteresowań oj-
czystymi krajobrazami kulturowymi i przyrodniczym. Jego obrazy 
dokumentują często ginące już obiekty, takie jak wiatraki, młyny 
wodne. Prezentował swoje prace na 117 wystawach indywidual-
nych i 63 ekspozycjach zbiorowych w kraju i za granicą.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79 

03-28.03.2018
„Synergia” 
Wystawa malarstwa artystów z Magazynu Sztuk   
Udział wzięli: Joanna Sułek-Malinowska, Kasia Jaruga, Olga Prokop-
-Miśniakiewicz, Marek Ejsmond-Ślusarczyk, Rajmund Gałecki, Igor 
Yelpatov. Wystawa przedstawiła dorobek twórczy z ostatniego roku, 
artystów skupionych wokół Magazynu Sztuk – filii Ośrodka Kultury 
Ochoty. Każdy z twórców przedstawił prace we własnym, zindywi-
dualizowanym stylu wypowiedzi plastycznej oraz w odmiennych 
technikach. Często poruszanym zagadnieniem/pretekstem malar-
skim był pejzaż. Dla części – punkt wyjścia do działań plastycznych, 
a dla innych forma wyjściowa do zaprezentowania swoich postaw 

życiowych. Drugim wiodącym elementem był człowiek. Wystawa 
ukazała drogę indywidualnych poszukiwań twórczych oraz rodo-
wody artystyczne twórców. 
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79 
Wernisaż: 03.03.2018. Uczestniczyło ok. 80 osób.

14.04-10.05.2018
„Ludzie – kwiaty – pejzaże” 
Wystawa malarstwa Marii Żwirełło     
Maria Żwirełło – absolwentka malarstwa w PWSSP w Sopocie. 
Uprawiała malarstwo sztalugowe, malowała tkaniny dekoracyjne, 
tworzyła biżuterię artystyczną ze srebra i bursztynu. Przez wiele lat 
była związana z Cepelią w Gdyni. Tworzyła do samego końca, jej 
ostatnia wystawa indywidualna miała miejsce w sierpniu 2016 r.  
w siedzibie ZPAP. 
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79 
Wernisaż: 14.04.2018. Uczestniczyło ok. 30 osób.

19.04, 24.04.2018
„gęby, mordy i mordusie ... to zobaczyć 
muszę !” 
Wystawa foto Mariusza Kmicha Krakowskiego
Zdjęcia ukazywały ciekawe formy drzewne, przypominające twarze 
ludzkie i zwierzęta. Autorem zdjęć jest Mariusz Krakowski, miesz-
kaniec okolic Puszczy Kampinoskiej. Autor wystawy, przygotował 
również mały recital, podczas którego zaprezentował swoje kom-
pozycje. Wernisaż stworzył okazję do spotkania się w sąsiedzkim 
gronie oraz możliwość nawiązania trwałych sąsiedzkim kontaktów.
Klub Osiedlowy „Surma” | ul.  białobrzeska 17
Odbyły się 2 spotkania. Uczestniczyło 50 osób. Wystawę obejrzało 
kolejne 70 osób. 

12.05-07.06.2018
„Lśnienie”
Wystawa malarstwa Dariusza Jacha     
Dariusz Jach – artysta malarz, konserwator dzieł sztuki, projektant, 
performer, pedagog. Prace Dariusza Jacha nie niosą ze sobą kon-
kretnej narracji, ale otwierają się na widza i jego skojarzenia. Zasto-
sowane przez artystę materiały – złoto mosiądz, srebro, miedź, alu-
minium oraz towarzyszące im kolory uzyskane za pomocą różnych 
rodzajów farb i pigmentów, tworzą razem wyjątkowe kompozycje, 
w których poszukiwana jest odpowiedź na pytanie – czym jest świa-
tło? Wernisaż uświetniła recitalem Ewa Zaborowska „Roberta” – pio-
senkarka i edukatorka muzyczna. 
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79 
Wernisaż: 12.05.2018. Uczestniczyło ok. 40 osób.
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09.06-05.07.2018
„Dwa światy”
Wystawa malarstwa Krystyny Mąkoszy
Krystyna Mąkosza maluje farbami olejnymi. Lubi ich miękkość, cie-
pło i plastyczność. Jej malarstwo to wędrówka przez różne tematy, 
nieustanna droga przez emocje, próba obserwacji otaczającej rze-
czywistości. Na wystawie zostały zaprezentowane obrazy inspiro-
wane kosmosem. Pierwsze obrazy powstały bezpośrednio ze zdjęć 
kosmosu, późniejsze są własną wizją, opowiadającą za pomocą 
abstrakcyjnych form osobiste historie. Wernisaż uświetnił pokaz 
mody artystycznej. Od 2012 roku związana z Magazynem Sztuk. 
Jest członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79 
Wernisaż: 16.06.2018. Uczestniczyło ok. 60 osób.

27.08-03.10.2018
„Przez moje oczy”
Wystawa twórczości Hong Diep Loi  
Hong Diep Loi pochodzi z Wietnamu. Jest absolwentką Akademii 
Sztuk Pięknych w Sajgonie. Tworzy obrazy olejne oraz akwarele na 
jedwabiu. W 1998 roku rozpoczęła studia doktorskie w Instytucie 
Historii Sztuki UW. Mieszka i tworzy w Polsce. Jest członkiem Związ-
ku Polskich Artystów Plastyków.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79 
Wernisaż: 08.09.2018. Uczestniczyło ok. 40 osób.

11.10-12.11.2018
„Świeże ryby”
Wystawa malarstwa Barbary Trojanowskiej   
Barbara Trojanowska ukończyła Politechnikę Wrocławską. Malar-
stwem zajmuje się od 2011 r. Tajniki sztuki zgłębiała w Warszawie, 
w NOK-u, w pracowni Krzysztofa Niemirko oraz w Magazynie Sztuk 
pod opieką Jacka Malinowskiego. W centrum jej zainteresowań jest 
przyroda oraz formy geometryczne i ich wzajemne korelacje, co 
przedstawia przy użyciu technik malarstwa olejnego i akrylowego. 
Niekiedy tworzy prace z pogranicza realizmu magicznego. 
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79 
Finisaż: 27.10.2018. Uczestniczyło ok. 30 osób.

24-25.11.2018
Wystawa ptaków egzotycznych
Podczas wystawy można było zobaczyć kanarki, papugi, amadyny, 
mewki oraz inne ptaki drobnej egzotyki. Obecni byli hodowcy, któ-
rzy chętnie udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące pielęgnacji 
oraz żywienia zwierząt. 
Organizator: Polski Związek Ornitologiczny w Warszawie.

Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79 
Wystawę obejrzało ok. 150 osób.

08.12-29.12.2018
„Życie pełne radości”
Wystawa akwareli i suchego pastelu w ramach projektu „pre-
ROD 2018”
Projekt był współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz 
Wyszehradzki i wspierany przez Międzynarodowy Klub Kobiet  
w Bratysławie oraz Muzeum Sztuki Współczesnej w Danubianie. Wy-
darzenie zorganizowało Stowarzyszenie Obywatelskie DOM SVETLA 
SLOVENSKO. 
Partnerami byli: Ośrodek Kultury Ochoty oraz Česká Společnost AIDS. 
W ramach projektu odbyły się międzynarodowe warsztaty arty-
styczne dla artystów amatorów, koncentrujące się na twórczym 
doskonaleniu technik akwareli i suchych pasteli. 
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75 
Wernisaż: 08.12.2018. Uczestniczyło 50 osób.

08.12-05.01.2019
„Odcienie zimy”
Wystawa malarstwa i ceramiki uczniów Magazynu Sztuk oraz 
Pracowni Ceramiki „AngobA”
Zima ma różne odcienie. Nie tylko czarne i białe, czasem pojawia 
się też kolor. Każdy widzi i czuje zimę inaczej. Zaskakuje surowością,  
a czasem rozgrzewa detalem. Dwie pracownie, dwa różne podejścia 
do koloru, zdumiewające rozwiązania. Eleganckie czernie i biele, 
doskonale uzupełnione barwą.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79 
Finisaż: 05.01.2019. Uczestniczyło 80 osób.

Odbyło się 12 wystaw. W wernisażach uczestniczyło ok. 520 osób.
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Ośrodek Kultury Ochoty
16.01.2018
Standardy jazzowe, popowe oraz polskie
Koncert słuchaczy Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego pokazu-
jący efekty ich półrocznej pracy nad wybranymi utworami. Akom-
paniament: zespół Grzegorza Karasia.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Uczestniczyło 60 osób. 

13.02.2018
Koncert Piosenek Aktorskich  
Przedstawienie „Dedlajn”
Koncert słuchaczy Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego pokazują-
cy efekty ich półrocznej pracy nad wybranymi utworami z zakresu 
piosenki aktorskiej oraz literackiej oraz premiera autorskiego przed-
stawienia w reż. Maciejki Mazan pt. „Dedlajn”.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Uczestniczyło 100 osób. 

16.02.2018 
Koncert zespołu „Party brothers”
Wystąpił zespół w składzie: Anna Nyc (wokal), Jacek „Abend” Wie-
czorek (wokal, gitara akustyczna), Jacek Przydryga (wokal, gitary), 
Hanna Nyc (wokal, chórek, skrzypce, ukulele), Sebastian Nyc (per-
kusja, muzyk sesyjny w teatrze niemieckim Abba Fever), Andrzej 
Rusek (basista, SBB, Oscilate, Shakin Dudi), Jakub Gwardecki  (piani-
sta, kompozytor, muzyk sesyjny „Golec uOrkiestra”). Była to nie lada 
gratka. Grali od country do bluesa poprzez rock and roll. Świetnie 
bawili publiczność. Dynamicznym, tanecznym repertuarem porwali 
publiczność do tańca. Imprezę poprowadził Andrzej Pajewski, Go-
spodarzem była „Strefa Country”.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Uczestniczyło 30 osób.

20.02.2018
Koncert chóru All That Sound
Niezwykły koncert – na scenie wystąpiło jednocześnie ponad  
60 osób (chórzyści, prowadzący i muzycy). Pozytywna energia i wy-
jątkowa radość płynąca ze sceny była tym większa, że dla niektó-
rych – nowych członków chóru był to pierwszy występ sceniczny. 
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
Uczestniczyło 180 osób.

19.03.2018
Koktajlowe Okolice Jazzu
Koncert przygotowany przez uczniów Studia Wokalnego im. J. Wa-
sowskiego. W programie znalazły się najbardziej znane standardy 
muzyki światowej oraz polskiej w interpretacjach młodych wokali-
stów przy akompaniamencie zespołu muzycznego pod kierownic-
twem Grzegorza Karasia.
Klubokawarnia „Mam Ochotę” | ul. grójecka 75
Uczestniczyło 40 osób.

20.03.2018
Widowisko „Irlandia” 
Widowisko (muzyka, taniec, śpiew) w ramach Festiwalu św. Patry-
ka. Widowisko „Irlandia” to barwna podróż przez kulturę muzyczną  
i taneczną zielonej wyspy, od zamierzchłej tradycji po współczesną 
tradycję tworzoną przez młode pokolenie Irlandczyków. Gościem 
specjalnym była Ashleigh John – gwiazda tańca irlandzkiego. To-
warzyszyli jej Mateusz Wójcik – twórca widowiska „Usłyszeć Taniec” 
oraz irlandzki zespół „Macalla Trio”.
Ashleigh John – światowej klasy tancerka, Irlandka pochodząca  
z Auckland w Nowej Zelandii. Dwukrotnie zdobyła tytuł mistrzyni 
kraju oraz trzykrotnie była finalistką mistrzostw świata w tańcu ir-
landzkim. Tancerka i solistka międzynarodowych widowisk takich 
jak Dance of Desire, Denceperados of Ireland i Rhythm in the Night.
W programie znalazł się również step irlandzki w wykonaniu studia 
Dunmore z OKO pod kierunkiem Anny Skupień.
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
Uczestniczyły 54 osoby.

06.04.2018
„Powtórzenie”  
koncert zespołów „Ślady” i „Lilak”
Zespół „Ślady” wystąpił w składzie: Helena Siekierska (wokalistka, 
aktorka), Szymon Kazimierczak (gitarzysta, redaktor i krytyk te-
atralny), Paweł Jeleniewski (klawiszowiec, kompozytor, filmowiec), 
Adam Daniszewski (perkusista). Zespół „Lilak” wystąpił w składzie: 
Jakub Zalasa (wokalista, gitarzysta basowy), Jan Bąk (gitarzysta), 
Michał Poniński (perkusista). Zespół „Ślady” zaprezentował utwory 
ze swojej debiutanckiej płyty „Tak będzie lepiej”. Młodzi artyści szu-
kają zaskakujących tropów muzycznych, próbując w świeży sposób 
ożywić teksty Jonasza Kofty. „Likak” to trio muzyczne, złożone z li-
cealistów. Ich twórczość w całości stanowi odbicie wewnętrznego 
świata, wplatanego w muzykę przez poetyckie teksty i brzmienia 
zaczerpniętych ze słowników indie-rocka, folku i jazzu. 
Wpływy z biletów zespoły przekazały na cel charytatywny – re-
habilitację Marceliny Jeziorańskiej, artysty fotografika związanej 
z festiwalem FAMA.
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Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Uczestniczyło 65 osób.

21.04.2018
„Dedlajn” 
Komedia muzyczna, wykorzystująca piosenki z klasycznych i no-
wych musicali, m.in. „Chicago”, „Hair”, „How to Succeed in Business 
Without Really Trying”. Przedstawienie w reżyserii Maciejki Mazan. 
Wystąpiły słuchaczki Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego: M. Ku-
twin, A. Majewska, W. Pawlik, A. Sawicka, A. Słowikowska, K. Ząbek.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Uczestniczyło 80 osób.

12.05.2018
Wieczór z gitarą klasyczną i nie tylko 
Koncert z udziałem: Izabelii Skaruz (wiolonczela), Agnieszki Skup 
(gitara), Pawła Filasińskiego (gitara), Pawła Rymuza (gitara).
W programie koncertu usłyszeliśmy utwory Jana Sebastiana Bacha, 
Rolanda Dyensa, Fernando Sora, Astora Piazzolli.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Uczestniczyło 38 osób.

13.05.2018
Karina Majewska Akustycznie
W programie koncertu znalazły się własne kompozycje oraz zna-
ne covery m.in. takich wokalistek jak Alicia Keys, Chakha Khan, czy 
Adele w autorskich aranżacjach. Karina Majewska – wokalistka, 
kompozytor, aranżer, pianistka, dyrygent i trener wokalny. Laure-
atka wielu festiwali oraz zwyciężczyni koncertu Debiutów na XXXV 
Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Jest założycielem 
serwisu www.nauka-spiewu.pl oraz pierwszym w Polsce trenerem 
wokalnym prowadzącym lekcje śpiewu oraz warsztaty wokalne 
online.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Uczestniczyło 20 osób.

19.05.2018
Sahel blues 
World music, soul, subsaharyjski blues i akustyczne reggae oraz 
wspólny występ z uczestnikami warsztatów muzycznych. Zespół 
wystąpił w składzie: Pako Sarr (gitara akustyczna, śpiew), Grzegorz 
Rytka (saksofon), Mamadou Diouf (djembe, śpiew). „Bliżej Afryki”. 
Koncert finansowany z Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Uczestniczyło 20 osób.

22.05.2018
„Zielono mi”
Koncert słuchaczy Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego poświęco-
ny sylwetce wybitnej poetki, autorki tekstów – Agnieszce Osieckiej. 
W programie znalazły się m.in, piosenki: „Zielono mi”, „Uciekaj moje 
serce” czy „Nie wstanie dzień” w interpretacjach młodych wokali-
stów. Akompaniował zespół muzyczny pod kierownictwem Grze-
gorza Karasia.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Uczestniczyło 60 osób.

25.06.2018
„Koncert z duszą” 
Występ chóru „All That Sound” działającego w Ośrodku Kultury 
Ochoty. Podczas koncertu można było usłyszeć przeboje muzyki 
gospel oraz znane utwory muzyki soul.
Parafia Św. Jakuba Apostoła | ul. grójecka 38
Uczestniczyło około 600 osób.

25.06.2018
„Żyj kolorowo”
Koncert słuchaczy Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego prezentu-
jący efekty ich półrocznej pracy nad wybranymi utworami. W pro-
gramie standardy muzyki popowej, jazzowej oraz polskiej. Akom-
paniował zespół Grzegorza Karasia.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Uczestniczyło 70 osób. 

26.06.2018
Koncert Piosenek Aktorskich 
przedstawienie „gry i Zabawy”
Koncert słuchaczy Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego prezentu-
jący efekty ich półrocznej pracy nad wybranymi utworami z zakresu 
piosenki aktorskiej oraz literackiej oraz premiera autorskiego przed-
stawienia pt. „Gry i zabawy” w reż. Maciejki Mazan.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Uczestniczyło 95 osób. 

28.06.2018
Zespól SouLadies akustycznie
Połączenie niezwykłych głosów i akustycznych aranżacji znanych, 
światowych przebojów było gwarantem fantastycznego koncertu. 
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyło około 125 osób.
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05.10.2018
„Olga bo – Rzecz o Oldze boznańskiej”
W 100-lecie odzyskania niepodległości oraz w 153 rocznicę urodzin 
artystki moderowane spotkanie z Duśką Markowską-Resich, autor-
ką libretta i reżyserem „Doc Opery” opowiadającej o niezwykłych  
i tragicznych losach wybitnej malarki polskiej doby impresjonizmu. 
Premiera opery odbyła się w Operze Krakowskiej w 2015 roku. Po 
projekcji fragmentów dzieła rozmowę z gościem wieczoru przepro-
wadziła Anna Gręda.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Uczestniczyło 56 osób.

11.10.2018
„Promieniowanie  
– Rzecz o Marii Skłodowskiej-Curie”
Spektakl w wykonaniu aktorek Teatru Polskiego z Toronto. Sztuka 
o wyjątkowej kobiecie i genialnej uczonej. Opowiadana poprzez 
dialogi. Wystąpiły: Maria Nowotarska jako Maria Skłodowska-Curie, 
Ewa Pilitowska jako Ewa Curie. Reżyseria: Kazimierz Braun.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Uczestniczyło 53 osób.

16.10.2018
Koncert – nagranie live płyty „Taki typ”
Na płycie znalazły się piosenki do tekstów Ewy Karbowskiej. Ewa 
Karbowska – germanistka, publicystka i dziennikarka. Talentów ar-
tystycznych użyczyli jej przyjaciele: Aleksandra Drzewiecka (śpiew), 
Grażyna łapińska (śpiew), Janusz Waśniewski (gitara), Jolanta Żół-
kowska (śpiew), Mirosław Czyżykiewicz (śpiew, gitara), Witolda Cisło 
(gitara barytonowa), Adam Drąg (śpiew, gitara), Piotr Golla (śpiew, 
fortepian, akordeon), Przemysław Wróblewski (gitara śpiew). Pro-
wadzenie: Antoni Muracki (śpiew, gitara).
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Uczestniczyło 51 osób.

17.10.2018
„Teatr jest kobietą”
Monodram w wykonaniu Barbary Dziekan. Scenariusz, reżyseria: 
Barbara Dziekan. Teksty: T. S. Eliot, B. Hrabal, J. L. Borges. Muzyka:  
Sławomir Kulpowicz. Kostiumy, światła: Lidia Popiel.
Sala koncertowa OKO | ul. grójecka 75
Uczestniczyło 40 osób.

05.11.2018
Cała Warszawa śpiewa pieśni Stanisława 

Moniuszki
Wystąpili: Magda Krysztoforska-Beucher i David Beucher przy 
akompaniamencie pianistki Anny Hajduk. Celem projektu było 
przybliżenie życia oraz znaczenia twórczości St. Moniuszki w kształ-
towaniu kultury polskiej i postaw patriotycznych podczas zaborów. 
Pragnieniem twórców projektu jest powrót do pięknej polskiej tra-
dycji wspólnego śpiewania pieśni kompozytora ze „Śpiewnika do-
mowego”. Koncert w OKO składał się z dwóch części: artystycznego 
wykonania kilku znanych pieśni St. Moniuszki a następnie włącze-
nia do wspólnego śpiewania słuchaczy.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Uczestniczyło 58 osób.

18.12.2018
„Pada śnieg”
Koncert słuchaczy Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego. W progra-
mie znalazły się utwory o tematyce świątecznej, kolędy, pastorałki. 
Akompaniował zespół Grzegorza Karasia.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Uczestniczyło 80 osób.

Pracownia Ceramiki AngobA
31.01.2018 
Integracyjna impreza karnawałowa 
Dla uczestników wszystkich zajęć. Motywem przewodnim było sa-
modzielne wykonanie stroju (przebranie się za postać), odbył się 
konkurs z nagrodami ceramicznymi oczywiście.
Pracownia Ceramiki AngObA | ul. Przemyska 18
Uczestniczyło 60 osób.

Magazyn Sztuk
23.03.2018
Wielkanoc z Magazynem Sztuk
Bezpłatne, rodzinne warsztaty wielkanocne dla mieszkańców Ocho-
ty. Artyści, w trzech różnych pracowniach prowadzili dla rodziców  
i dzieci zajęcia, na których można było wykonać unikatowe ozdoby 
świąteczne. Powstały palmy wielkanocne, misternie zdobione drew-
niane jaja z batikiem oraz kolażowe kury mocowane na klamerkach.
Celem warsztatów było nie tylko pobudzenie wyobraźni oraz stwo-
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rzenie niepowtarzalnego dzieła, ale również dobra zabawa w ro-
dzinnej atmosferze.
Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21
Uczestniczyło 49 osób.

08.12.2018
Świąteczne warsztaty rodzinne
Bezpłatne warsztaty dla stałych uczestników zajęć. Nasi uczniowie 
przybyli ze swoimi rodzinami aby spędzić wspólnie czas przy two-
rzeniu świątecznych ozdób. Powstały bombki ozdabiane techniką 
decoupage, przestrzenne choinki na bazie styropianowych stożków 
oraz ozdoby na choinkę w kształcie babeczek. Wspólna zabawa  
przyniosła wspaniałe efekty w postaci nie tylko dopracowanych 
ozdób ale również stworzyła niepowtarzalny klimat świąt.
Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21
Uczestniczyło 51 osób.

Klub Osiedlowy SURMA
15.03.2018 
Sąsiedzkie spotkanie wielkanocne
Wydarzenie mające na celu zacieśnienie więzi sąsiedzkich, pozna-
nie i zintegrowanie mieszkańców Ochoty oraz uczestników zajęć  
w miłej atmosferze. W programie: tworzenie wielkanocnych pale-
mek i ozdób, kącik kulinarny.
Klub Osiedlowy „Surma” | ul. białobrzeska 17
Uczestniczyły 24 osoby.

24.05.2018
Dzień Sąsiada
Święto sąsiadów obchodzone w ostatnim tygodniu maja na Ocho-
cie od 2007 roku z inicjatywy Klubu Osiedlowego Surma. Jego 
głównym celem jest integracja i aktywizacja sąsiadów w ich lo-
kalnym środowisku. Obchody są poprzedzone przygotowaniami  
– spotkaniami z mieszkańcami, podczas których ustalamy przebieg 
święta, atrakcje i pomysły na zapoznanie się ze swoimi sąsiadami. 
Pretekstem do zatrzymania się i spędzenia razem czasu były różno-
rodne działania przygotowane przez sąsiadów:
•	 pasje sąsiedzkie: wystawa pamiątek z podróży po świecie, wysta-

wa naparstków z różnych stron świata 
•	 sąsiedzki śpiewnik
•	 wspólny poczęstunek przy stole, rozmowy sąsiedzkie
•	 pokaz żonglerki oraz zabawy cyrkowe z Grupą CIRCUS
•	 kącik „Warto czytać”

•	 warsztaty plastyczne dla dzieci: robienie zakładek do książek, ma-
lowanie drewnianych figurek

•	 kącik dla dzieci i spotkanie z Alicją Sularz, autorką książki „Mieczy-
sław na czwartym piętrze”

•	 sąsiedzkie przepisy – książeczka z przepisami przyniesionymi 
wraz z przygotowanymi produktami 

Grażyna Gnatowska – inicjatorka i koordynator 
Klub Osiedlowy „Surma” | ul. białobrzeska 17
Uczestniczyło 50 sąsiadów. 

14.12.2018
Podwórkowa gwiazdka
Coroczne wydarzenie mające na celu zacieśnienie więzi sąsiedzkich, 
poznanie i zintegrowanie mieszkańców Ochoty oraz uczestników 
zajęć w miłej świątecznej atmosferze. Program tworzyli mieszkań-
cy i uczestnicy zajęć prowadzonych przez wolontariuszy w ramach 
zasady wzajemności. W programie: wspólne kolędowanie, stroje-
nie drzewka, warsztaty filcowych ozdób choinkowych, malowania 
drewnianych i glinianych choinek, ozdabiania pierników, animacje 
cyrkowe oraz kącik kulinarny.
Klub Osiedlowy „Surma” | ul. białobrzeska 17
Uczestniczyło ok. 60 osób.

18.12.2018
Spotkanie świąteczne dla wolontariuszy
Uroczyste spotkanie wolontariuszy oraz przyjaciół Klubu Osiedlo-
wego „Surma” – wspólne kolędowanie, rozmowy i warsztaty pla-
styczne.
Klub Osiedlowy „Surma” | ul. białobrzeska 17
Uczestniczyło 15 osób.

Dzielnicowy Klub Seniora  
OCHOTA
12.11.2018
Koncert pieśni patriotycznych
Wystąpił zespół wokalny „Wrzos” z DKS Ochota w towarzystwie ze-
społu „Chłopcy z Barskiej” pod kierunkiem Ewy Jurkiewicz. Artyści 
wykonali szereg pieśni  piosenek patriotycznych z różnych okre-
sów historii naszej Ojczyzny, z sukcesem włączając publiczność we 
wspólny śpiew.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Uczestniczyło 118 osób.
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Klub Seniora BAŚNIOWA
09.01.2018
noworoczne spotkanie klubowe
Relacje świąteczno-sylwestrowe, wspólne kolędowanie. Omówienie 
programu styczniowego i propozycji tematów do zajęć klubowych 
„Kalejdoskop”. 
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyły 32 osoby.

16.01.2018 
Liryka i satyra
Wieczór autorski Mirosława Kossakowskiego – promocja nowego 
tomiku wierszy. Gośćmi wieczoru byli: Krystyna Adamiec – recytacje 
oraz Juliusz Rogulski – oprawa muzyczna.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyło 40 osób.

26.01.2018 
Podróże dalekie i bliskie – Kamerun
Spotkanie z podróżnikiem Robertem Gondkiem 
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyło 43 osób.

06.02.2018
Miedzy nami  
– różne aspekty egzystencji w grupie
Spotkanie z Agnieszką Księżopolską, psychiatrą i terapeutą osób 
dojrzałych. Omówienie różnych modeli funkcjonowania w dużej 
grupie, szans i zagrożeń. Warsztaty, ćwiczenia, dyskusja.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyło 37 osób.

13.02.2018 
Ostatkowe spotkanie klubowe
W programie: scenki kabaretowe, skecze, fraszki Krzysztofa Cho-
rzewskiego i zabawa przy szlagierach tańca towarzyskiego.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyło 51 osób.

20.02.2018
Co wiemy o bułgarii?
Dzieje i współczesność Bułgarii. Opowieść i prezentacja multime-

dialna Elżbiety Branekovei – etnografa i podróżnika.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyło 20 osób.

10.03.2018
Dzień Kobiet w Polsce i Turcji
W pieczołowicie i z wielką starannością przygotowanej scenerii 
goście mogli porozmawiać o codzienności, różnicach i podobień-
stwach życia kobiet w odległych od siebie kulturowo krajach.  
W programie przewidziano także ciekawe wykłady, występy arty-
styczne, warsztaty sztuki ludowej, możliwość wykonania masażu 
czy makijażu, projekcję filmu dokumentalnego o kobietach w Turcji 
oraz stół bogato zastawiony potrawami kuchni tureckiej. Spotkanie 
zorganizowane z inspiracji i we współpracy z Fundacją Dunaj – In-
stytut Dialogu.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyło 100 osób.

13.03.2018
Jedzmy zdrowo, kolorowo
Warsztaty edukacyjne dotyczące prawideł zdrowego odżywiania 
i aktualnego modelu piramidy żywieniowej. Uczestnicy wspólnie 
przygotowali proste, zdrowe, smaczne i oryginalne potrawy. 
Spotkanie zakończyła degustacja i wymiana przepisów kulinarnych. 
Prowadzenie: Stowarzyszenie DIETANOVA.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyły 24 osoby.

27.03.2018
Tradycje wielkanocne kiedyś i dzisiaj
Bogactwo wartości czy balast pokoleniowy? Zarys tradycji chrze-
ścijańskiej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Wielkanocy. 
Panel dyskusyjny o znaczeniu tradycji w życiu polskiego społeczeń-
stwa. Spotkanie studentów II roku wydziału Edukacji Dorosłych  
i BHP APS im. M. Grzegorzewskiej z seniorami w ramach praktyk 
studenckich.
Opieka dydaktyczna: dr Jolanta Wiśniewska.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyły 34 osoby.

06.04.2018
Rola Józefa Piłsudskiego i pozostałych 
mężów stanu w odzyskaniu niepodległości
Wykład wygłosił historyk i badacz czasów sanacji prof. Marian Ma-
rek Drozdowski. Spotkanie zwieńczyła dyskusja. Do nabycia były 
pozycje książkowe profesora opatrzone autografem autora. 
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Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Warszawy oddział Ochota
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyło 48 osób.

10.04.2018
nauka na wesoło wg. Krzysztofa 
Chorzewskiego
Prelekcja, podczas której w sposób lekki i prosty autor przekazał 
porcję wiedzy o budownictwie i architekturze, posługując się przy 
tym talentem krasomówczym i rysowniczym. Na spotkanie zachęcił 
w swoim stylu: „Przyjdź na spotkanie, bo chętnie ci powiem co robi 
gąsior z jętką na budowie”.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyło 27 osób.

22.04.2018 
Tango – tęsknota za uczuciem
Premiera spektaklu w wykonaniu Grupy Teatralnej „Kontrapunkt” 
na kanwie historii tanga argentyńskiego i jego ekspansji w Europie 
i Polsce. Do udziału w przedstawieniu zaproszono młodych akto-
rów i śpiewaków. Premierę wbogacił półgodzinny koncert pianistki 
Moniki Rosci.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyło 96 osób.

12.04.2018
Pożytkowanie czasu wolnego dawniej  
i dziś 
Prezentacja audiowizualna zwieńczona rozmową dwóch po-
koleń o tym co wspólne i tym co nie wróci. Warsztaty poprowa-
dziła grupa studentów II roku APS wydziału Edukacji Dorosłych  
i BHP w ramach praktyk studenckich. 
Opieka dydaktyczna: dr Jolanta Wiśniewska.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyło 22 seniorów i 20 studentów.

08.05.2018
Kłamstwo w historii Polski i świata 
Omówienie zagadnień: Zmartwychwstanie, Reformacja, Holokaust, 
Marzec 1968 w Polsce. Spotkaniu towarzyszyła ożywiona dyskusja.
Prowadzenie: Roman Salamonowicz
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyło 17 osób.

15.05.2018

Wiosenne inspiracje muzyczne
Koncert kameralny w wykonaniu zespołu „Duo SolPi” w składzie: 
Maria Ewa Sołtys – fortepian (Lwów), Włodzimierz Pigła – wiolon-
czela (Warszawa). Artyści wykonali 10 znanych utworów muzyki 
klasycznej od epoki Baroku po Młodą Polskę.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyło 30 osób.

29.05.2018
biżuteria ludowa w Polsce i bułgarii
Bogactwo kulturowe Bułgarii i Polski: zwyczaje, obrzędowość  
i związane z nią rzemiosło wytwarzania skomplikowanej i misternej 
biżuterii w prezentacji Eżbiety Piskorz-Branekovei. 
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyło 16 osób.

05.06.2018
Emocje w relacjach pomiędzy ludźmi
Studentka III roku psychologii – Beata Bankiewicz poprowadziła 
spotkanie na temat: „Systemy emocjonalne i style przywiązania”. 
Podczas spotkania seniorzy obejrzeli i omówili film edukacyjny  
pt. „Wzrastanie” oraz wypełnili ankiety.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyło 8 osób.

19.06.2018
Ucho na świat  
– podróż przez krainę dźwięków
Audycja audiowizualna. Gdzie rodzą się dźwięki i do czego się lu-
dziom przydają oraz jakie znaczenie w życiu człowieka ma cisza. 
Na podsumowanie uczestnicy spotkania udali się w podróż przez 
świat z zasłoniętymi oczami przy pomocy „pocztówki dźwiękowej”. 
Odbył się także mini konkurs z nagrodami. 
Prowadzenie: Krzysztof Świdrak – dziennikarz i podróżnik.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyło 18 osób.

26.06.2018
Podsumowanie sezonu  
edukacyjno-kulturalnego 
Uroczyste spotkanie i podsumowanie dokonań Klubu w I połowie 
2018 r. Poczęstunek oraz zabawa taneczna przy muzyce mecha-
nicznej.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyło 27 osób.
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11.09.2018
Powitanie w OKO-bramie
Powakacyjne spotkanie klubowe. Sprawy organizacyjne i omówie-
nie programu działań w nowym sezonie kulturalnym.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyły 32 osoby.

18.09.2018
Integracyjne spotkanie klubowe 
Przedstawienie nowych członków klubu. Wspólna zabawa i tańce 
w kręgu.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyło 36 osób.

23.10.2018
Aktywność fizyczna receptą na dłuższe  
i zdrowsze życie
Spotkanie edukacyjne w ramach Narodowego Programu Zdrowia 
Ministerstwa Zdrowia. Wykład z prezentacją multimedialną i dys-
kusją.
Prowadzenie: dr n. med. Anna Pacholec – specjalista medycyny 
sportowej i rehabilitacji medycznej, lekarz kadry paraolimpijskiej.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyło 15 osób.

30.10.2018
Świat w zasięgu nosa
Spotkanie po brzegi wypełnione zapachami. Audycja popularno-
-naukowa, podczas której dziennikarz i podróżnik Krzysztof Świdrak 
próbował odpowiedzieć na pytanie: czy można zebrać wspomnie-
nia z wyprawy wykorzystując własny nos? Według gościa zmysł 
węchu „zapamiętuje” o wiele więcej niż oczy czy uszy. 
Spotkanie wzbogacone reportażem filmowym oraz quizem.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyło 14 osób.

13.11.2018
Jesień w kulturach ludowych 
Jesień – czas odpoczynku, zabaw, wesel, ale i pracy – w kulturach 
ludowych. Wielowątkowe, sięgające do korzeni polskiej kultury lu-
dowej spojrzenie na trzecią porę roku.
Audycja z pokazem slajdów etnografa Elżbiety Piskorz-Branekovei.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyło 18 osób.

20.11.2018
było – Jest – będzie
Popołudnie autorskie Mirosława Kossakowskiego. Wiersze z jego 
najnowszego tomiku czytała aktorka Barbara Majewska. Przy pia-
ninie: Juliusz Rogulski.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyły 23 osoby.

30.11.2018 
na świętego Andrzeja błyska dziewkom 
nadzieja
Wieczór andrzejkowy. W programie: wróżby, konkurs na najorygi-
nalniejsze przysłowie oraz najlepszą sałatkę, zabawa taneczna przy 
muzyce mechanicznej. Przygotowanie konkursów: Grażyna Rowiń-
ska. Prowadzenie imprezy: Jolanta Salamonowicz
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyło 25 osób.

05.12.2018
Spotkanie Wigilijne
Tradycyjne spotkanie świąteczne seniorów zrzeszonych w Klubach 
Seniora. Udział wzięli przedstawiciele władz dzielnicy Ochota, dy-
rekcja i pracownicy OKO, ks. Proboszcz parafii Św. Jakuba Apostoła 
oraz instruktorzy współpracujący. Wieczerzę wigilijną ubarwił kon-
cert kolęd w wykonaniu zespołu wokalnego „Wrzos” pod kierun-
kiem Ewy Jurkiewicz.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyło 110 osób.

18.12.2018
Świeć gwiazdo betlejemska
Spotkanie z udziałem wolontariuszy Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Studentów Medycyny. W programie: wspólne śpiewanie 
znanych kolęd z podkładem karaoke, warsztaty plastyczne, podczas 
których wykonano różne ozdoby choinkowe; słodki poczęstunek  
w postaci wybornych ciast upieczonych przez studentów.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyło 30 osób.

MAL Grójecka 109 
13.02.2018
Potańcówka karnawałowa
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Pierwsza potańcówka organizowana w MALu wspólnie z Domem 
Dziennego Pobytu ,,Z Ochotą”. 

MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło ok. 60 osób.

01.03.2018
Wieczór stylizacji 50+ 
Kobieta powinna być elegancka i prezentować się z klasą! Tak uwa-
ża pani Halina, która na spotkaniu podpowiedziała jak ubrać się sto-
sownie do okazji, jak wyglądać elegancko i jednocześnie dobrze 
się czuć.

MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło 5 osób.

13.03.2018 
Smartfon dla seniora 
Pomoc w obsłudze smarfona.

MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło 6 osób.

21.03.2018
Pierwszy Dzień Wiosny w MAL 
Wspólnie ze Środowiskowym Domem Samopomocy ,,Pod Skrzydła-
mi” oraz sąsiadami ozdabialiśmy plac kwiatami z materiału, bibuły.
Sialiśmy kwiaty, zioła i warzywa. Na zakończenie przygotowaliśmy 
zdrowe wiosenne koktajle.

MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło 36 osób.

24.03.2018
Kawiarenka naprawcza 
Bezpłatna pomoc specjalistów, którzy pomogą naprawić zepsute 
przedmioty codziennego użytku. Kawiarenka ma zwrócić uwagę 
na problem zbyt szybkiego i bezrefleksyjnego wyrzucania, często 
porządnych sprzętów, które mogą służyć swoim użytkownikom 
przez długie lata. Wśród ekspertów pojawili się: krawcowa, elektryk, 
ekspert komputerowy oraz serwis rowerowy.

MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło ok. 250 osób.

24.03.2018
Odkrywcy przyrody
Interaktywne spotkania dla dzieci w wieku do 8 lat zainteresowa-
nych otaczającą nas przyrodą.

MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło 8 osób.

17.04.2018
Spotkanie z dietetykiem
Dzięki wiedzy dietetyka z EKOlogika mogliśmy dowiedzieć się, jak 
zmienić nawyki żywieniowe i robić zakupy odpowiedzialnie.

MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło 9 osób.

11.05.2018
Tkanka dzielnicy. Pokaz warsztatowy
Pokaz efektów zajęć z fotografii otworkowej przeprowadzonych 
przez Agnieszkę Indyk, w których uczestniczyły osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną połączone z prezentacją przykładów 
ich prac wykonywanych w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Wiara  
i Nadzieja”. 
Tkanka dzielnicy jest projektem autorstwa Krzysztofa Żwirblisa. 

MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło 28 osób.

22.05.2018
Radowa Księżniczka.  
historia Ireny Joliot-Curie
Wykład dr hab. Tomasza Pospiesznego, autora Trylogii Kobiet Ato-
mu czyli biografii Marii Skłodowskiej-Curie, Ireny Joliot-Curie, Lise 
Meitner. 
Organizator: Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie.

MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło 10 osób.

07.06.2018
Dzień Sąsiada
Święto sąsiedzkie, którego celem jest integracja i aktywizacja sąsia-
dów w ich lokalnym środowisku. W programie m.in: karaoke, tańce 
w kręgu, quiz, spotkanie przy harmonii z muzyką świata, stolik sza-
chowy, strefa leżakowania z książką, warsztaty wyplatania branso-
letek ze sznurków, konkurs na najlepsze ciasto, malowanie buziek, 
bański mydlane, balonowe szaleństwo i wiele innych atrakcji.
Wydarzenie organizowane przez MAL Grójecka109 – OKO, Bibliote-
kę Publiczną ,,Piątka”, Bibliotekę Publiczną ,,Pod Skrzydłami”, Dom 
Dziennego Pobytu ,,Z Ochotą”, Środowiskowy Dom Samopomocy 
,,Pod Skrzydłami”.

MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło ok. 90 osób.
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26.06.2018
„Płowe życie Anatola  
– bajka o PRL dla dorosłych” 
Autorska pantopedagogiczna sztuka teatralna. Wystąpili: Andrzej 
Wojciech Antos w roli Anatola, Ewa Kierkuś w roli bezimiennej.

MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło 12 osób.

21.07.2018
Sąsiedzki serwis naprawczy
W sąsiedzkiej atmosferze naprawialiśmy urządzenia z drobną elek-
troniką oraz rowery. A to wszystko we współpracy ze specjalistami 
Rowerownia Syrena oraz Kursy Elektroniki. 

MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło ok. 20 osób.

01.10.2018
bal Seniora
Bal organizowany przez Dom Dziennego Pobytu ,,Z Ochotą” w ra-
mach obchodów Warszawskich Dni Seniora.

MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło ok. 40 osób.

17.11.2018
Wystawa Tkanka Dzielnicy 2 
Pokaz efektu warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży pro-
wadzonych przez kuratora Krzysztofa Żwirblisa oraz wolontariuszy 
z Ośrodka Kultury Muzułmańskiej.

MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło 20 osób.

22.11, 6.12.2018
Chustospotkanie
Spotkanie mam, które noszą swoje dzieci w chustach oraz zaczyna-
ją przygodę. Pogadanki oraz praktyczne porady.
MAL | ul. grójecka 109 
Uczestniczyło 14 osób.

28.11.2018
Andrzejki
Wróżby i zabawy andrzejkowe dla dzieci.
Prowadziła: sąsiadka Kasia

MAL | ul. grójecka 109

Uczestniczyło 12 osób.

29.11.2018
„hotel Marigold”
Projekcja filmu dla seniorów organizowana w ramach programu 
społecznej odpowiedzialności przez firmę FIS przy współpracy 
fundacji Dziesiąta Muza.

MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło 10 osób.

10.12.2018
hej kolęda, kolęda
Wspólne muzykowanie w klimacie świątecznym poprowadził łu-
kasz Bogunik. 
Organizator: Ośrodek Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Ochota.

MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło ok. 30 osób.

08.12.2018
Od różnorodności do lokalności 
Wydarzenie o charakterze rekreacyjno-integracyjnym, które przy-
bliżyło uczestnikom kulturę i tradycje krajów Wschodu. W ramach 
imprezy w MALu odbyło się malowanie jedwabnych toreb, tatuaże 
z henny oraz joga tybetańska Nedziang.
Organizator: Urząd Dzielnicy Ochota oraz Stowarzyszenie Otwarte 
Drzwi.

MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło ? osób.

15.12.2018
Sąsiedzka gwiazdka
Przedświąteczne spotkanie integrujące sąsiadów, podczas którego 
można było się poznać, porozmawiać, kreatywnie spędzić czas. Pro-
gram wydarzenia przygotowany został przez mieszkańców – śpie-
wy przy dźwiękach gitary, wspólne ubieranie choinki, warsztaty: 
tworzenie choinek, karetek świątecznych, ozdabianie pierników, 
szydełkowanie gwiazdek, wiele gier i zabaw.

MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło ok 55 osób.

40



41



42





imprezy cykliczne

Ośrodek Kultury Ochoty

WIECZORY bARDÓW
Spotkania z twórcami i wykonawcami form literacko-muzycznych 
(ballady, piosenki literackiej, poezji śpiewanej). Głównym celem jest 
popieranie, rozwijanie i upowszechnianie twórczości artystów pre-
ferujących te gatunki muzyki.

11.02.2018
„Poezja już tutaj nie mieszka”  
– recital autorski Antoniego Murackiego
Artysta zaprosił słuchaczy w świat wartości, odmiennych od tych, 
które preferuje współczesność. Gdzie poezja już ponoć nie mieszka. 
Czy aby na pewno? Była to bardzo poetycka próba opisania uczuć 
człowieka początku XXI wieku. Taki sam tytuł nosi kolejna płyta An-
toniego. Twórczość Antoniego jest bardzo różnorodna stylistycznie 
– od ballady rockowej czy bossanovy do charlestona i ballady jazzo-
wej i to właśnie usłyszeliśmy podczas tego koncertu.
Uczestniczyło 55 osób.

17.02.2018
„Postój zimowy” – recital autorski Roberta Kasprzyckiego 
Tytuł koncertu został zaczerpnięty z wiersza Czesława Miłosza, to 
jeden z pierwszych tekstów, które Robert Kasprzycki umuzycznił.  
Uczestniczyło 112 osób. 

04.03.2018 
„A ja chcę tu być” – koncert zespołu „Czerwony Tulipan” 
W programie koncertu prócz piosenek autorskich zespołu znanych  
i śpiewanych z publicznością usłyszeliśmy utwory z najnowszej 
płyty zespołu „Błędne koło”. Na życzenie publiczności zespół wy-
konał piosenki takie jak: „Dziwny jest ten świat” Czesława Nieme-
na, „Tańczmy po miłości kres” Leonarda Cohena oraz „Kometę”  
i wzruszające „Sarajewo” czeskiego barda Jaromira Nohavicy. 
Uczestniczyło 121 osób. 

11.03.2018
„Entropia” – recital Tomasza Saleja z udziałem Mirosława Ko-
zaka. 
Najnowszy program poetycki, w którym autor podejmuje próbę 
zdefiniowania relacji pomiędzy niemą tajemnicą ego i jego nie-
skończonym otoczeniem. Artysta podczas koncertu z wyraźnym 
upodobaniem proponował publiczności wymianę zdań, wciągał ją 
w dialog, po czym niepostrzeżenie oprowadzał po swoim świecie. 
Zaznaczał, że jeżeli opowieść, to najlepiej piosenka, jeżeli piosen-
ka, to polska, z tekstem sensownym, emocjonalnym opowiadająca 
prawdziwą historię i napisana życie. 
Uczestniczyło 45 osób.

07.04.2018 
„Dokąd idziesz? Do słońca!” – recital Sławomira Zygmunta
Koncert promujący płytę opartą na twórczości Edwarda Stachury. 
Muzykę do ballad Steda, napisał Sławomir Zygmunt, autor siedmiu 
płyt CD („16 x Edward Stachura”, „Ballada o Kazimierzu Dolnym”, 
„Kiedy idę ulicą”, „Polka dyrektora – piosenki satyryczne”, „Elegia  
o chłopcu polskim”, „Z wiatrem”, „Dokąd idziesz? Do słońca!” ) oraz 
dwóch kaset magnetofonowych („Śmiech do łez – kabaret FTS”, 
„Sted: opowieść – wiatr”). 
Uczestniczyło 20 osób.

17.11.2018
Roy Einar Dreng & Ronnie Gerrard
Koncert norweskiego piosenkarza, barda Roya Einara Drenga  
z udziałem, znakomitego szkockiego skrzypka Ronnie Gerrarda. 
Duet zaprezentował nam bardzo energetyczne show złożone z do-
brej muzyki do świetnych tekstów i sporej dawki norwesko-szkoc-
kiego humoru. Jako duet doskonale współbrzmią wokalnie oraz 
instrumentalnie przy użyciu gitary, harmonijki, skrzypiec i cytry.
Uczestniczyły 22 osoby.

22.11.2018
„Hommage a Jacques Brel” 
Program słowno-muzyczny poświęcony zmarłemu równo 40 lat 
temu światowej sławy belgijskiemu bardowi, kompozytorowi i ak-
torowi tworzącemu w języku francuskim. W programie udział wzięli: 
Justyna Bacz, Piotr Bakal, Andrzej Ozga, Dominika Świątek i Stani-
sław Waszak. Wykonawcom akompaniował zespół pod kierownic-
twem Rafała Grząki. Komentarz czytała Anna Stempniak. Scenariusz  
i reżyseria Piotr Bakal. Koncert w ramach Międzynarodowego Festi-
walu Bardów OPPA ‘2018.  
Uczestniczyło 126 osób.

15.12.2018
„Posłuchajcie, bracia miła…” – recital Tomasza Szweda
Recital piosenkarza, autora, kompozytora, psychoterapeuty, który 
tym koncertem zamykał swój rok jubileuszowy 40. lecia pracy arty-
stycznej. W programie usłyszeliśmy stare i nowe piosenki, anegdoty, 
wspomnienia i aktualności.
Uczestniczyło 121 osób.

Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
W ramach cyklu odbyło się 8 koncertów.  
Uczestniczyły 622 osoby. 

EnERgIA ŻRÓDEł – FOLKOWE OKO  
Cykl spotkań z muzyką folkową podczas których zabieramy wi-
dzów w muzyczną podróż do korzeni, tradycji z różnych stron 
świata. Zapraszamy artystów zafascynowanych kulturą różnych 
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narodów, poszukujących w niej inspiracji twórczych i prezentują-
cych szeroki wachlarz stylów i muzycznych odniesień. Po każdym  
z koncertów publiczność uczestniczy w moderowanym spotkaniu  
z artystami. Moderatorem spotkań był dziennikarz muzyczny Adam 
Dobrzyński. Patronat medialny cyklu – Folk24. 
W 2018 roku odbyły się następujące koncerty:
20.01.2018
Karma Trio 
Karolina Matuszkiewicz (instrumenty smyczkowe, śpiew); Patryk 
Walczak (akordeon) i Patrycja Napierała (perkusjonalia) czyli Karma 
Trio. łączą w swoich aranżacjach wpływy różnych kultur i stylów. 
Perfekcyjnie zgrane instrumentalne trio ubarwione autentycznym 
i przejmującym śpiewem. Zadebiutowali w 2016 r. zdobywając  
II nagrodę w Turnieju Muzyków Prawdziwych w Szczecinie. Kolejne 
nagrody zespół otrzymał na XVII Międzynarodowym Festiwalu Mu-
zyki Ludowej Mikołajki Folkowe w Lublinie.
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
Uczestniczyły 33 osoby.

18.02.2018 
Bułgarskie Święto Wina „Trifon Zarezan” 
Muzyka: Sarakina Balkan Band. Prowadzenie tańców: prawo horo, 
dajczowo horo, elenino horo, raczenica, makedonsko, kopanica  
– Stojan Uzunow (tancerz, muzyk, znawca bułgarskich win). Trifon 
Zarezan to pierwsze wiosenne święto Bułgarów świętowane przez 
miłośników wina, hodowców winorośli i karczmarzy. Obrządek tego 
święta polega na podcinaniu winorośli i symbolizuje zbliżającą się 
wiosnę. Zabawa połączona z degustacją wina. 
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
Uczestniczyło 80 osób.

17.03.2018 
Dikanda 
„Dikanda” muzyczne inspiracje czerpie z tradycyjnych, folkowych 
brzmień szeroko rozumianego orientu – od Bałkanów, przez Izrael, 
Kurdystan, Białoruś po Indie. W swoim dorobku ma 7 płyt. Ostatnia 
płyta „Devla Devla” to w znacznej większości autorska muzyka ze-
społu i teksty w języku polskim i własnym, wymyślonym przez „Di-
kandę”. Koncerty „Dikandy” to żywiołowe spotkanie pełne energii, 
charyzmy, prawdziwych uczuć. 
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
Uczestniczyło 150 osób.

14.04.2018 
Megitza czyli Gosia Babiarz
Koncert premierowy najnowszej płyty „To Ten”! Megitza, czyli Gosia 
Babiarz, to góralka z Zakopanego, finalistka „Must be the Music”, 
zdobywczyni „Złotego Guzika” od Agnieszki Chylińskiej w „Mam 
Talent”. Po jedenastu latach spędzonych w USA wróciła na swoje 

ukochane Podhale by śpiewać o miłości i zdradzie, o sprawach ludz-
kich, z dystansem i poczuciem humoru.
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21 
Uczestniczyły 53 osoby.

08.06.2018
„Flamenco ze słowiańską duszą” – zespół „Madrugada”
Zespół „Madrugada” w najnowszym projekcie. Za trafną fuzję kultu-
rową zespół otrzymał wyróżnienie na festiwalu Mikołajki Folkowe 
2017 w konkursie Scena Otwarta. Zespół tworzą artyści od lat za-
fascynowani muzyką hiszpańskiej Andaluzji. Bogaty repertuar ze-
społu stanowią współczesne wariacje na temat tradycyjnych form 
flamenco, własne kompozycje oraz utwory flamenco nuevo, w któ-
rych można usłyszeć wpływy muzyki arabskiej, jazzu i polskiego 
folku. Koncert zespołu to także uczta dla oka. Tancerki w barwnych, 
oryginalnych strojach opowiadają ruchem historie o miłości, na-
miętności, tęsknocie, radości i smutku. Zespół wystąpił w składzie: 
Wiktoria Kwiatkowska (śpiew, palmas), Iwona Skrzos (gitara, taniec), 
Maciej Wieżyński (gitara), Marta Wierzbowska (flet poprzeczny), 
Kamila Olesińska (taniec, śpiew, palmas), Anika Kamińska (cajon, 
perkusionalia), Michał Herman (gitara basowa).
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75 
Uczestniczyły 64 osoby.

06.10.2018 
„Chłopcy kontra Basia”
Zespół gra muzykę zawieszoną między folkiem a jazzem, inspirowa-
ną tradycją, ale opartą na autorskich tekstach i muzyce. Szczególnie 
upodobali sobie formułę piosenki – powieści. Snują więc swoje hi-
storie z morałem, „za górami, za lasami”, nadając starym ludowym 
motywom nowe życie i sensy. Wydali dotychczas EP i dwie płyty 
(„Oj tak!” i „O”) obydwie nominowane do nagrody muzycznej Fry-
deryk. Mają na koncie 8 lat wspólnego grania, mnóstwo koncertów 
i spektakli. Zagrali w składzie: Basia Derlak (śpiew), Marcin Nenko 
(kontrabas, gitara basowa), Tomasz Waldowski (lap steel, syntezato-
ry), Mateusz Modrzejewski (perkusja).
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
Uczestniczyło 56 osób.

13.10.2018
„Orkiestra Św. Mikołaja”
Grupa od lat mocuje się nieprzebranym bogactwem kultury tra-
dycyjnej. Skupia się w niej ludowość, ale też osobiste fascynacje 
muzyczne każdego z artystów. Na repertuar kapeli składają się lu-
dowe „piosenki z tekstem”, w którym można doszukać się wielu od-
niesień do współczesności. Orkiestra jako jedna z pierwszych kapel 
wprowadziła do repertuaru muzykę inspirowaną słowiańską mu-
zyką tradycyjną, przede wszystkim polską, łemkowską i huculską. 
Nazwa zespołu nawiązuje do postaci św. Mikołaja z ikony w opusz-
czonej bieszczadzkiej cerkwi. Wystąpili w składzie: Anna Kołodziej 
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(skrzypce, nyckelharpa, mazanki, śpiew), Jacek Warszawa (perkusja), 
Zbyszek Kowalczyk (gitara basowa, śpiew), Marcin Skrzypek (gitara, 
mandolina, koboz, cymbały, bębenki, śpiew).
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
Uczestniczyło 37 osób.

24.11.2018
Sarakina Balkan Band + Peyo Peev
Koncert pełen energii i witalności. „Sarakina” to polsko-bułgarsko-
-czeska grupa muzyczna łącząca muzykę bałkańską z folkiem, jaz-
zem w składzie: Jacek Grekow (akordeon, kaval, gajda), Anna Klebus 
(vocal), Jan Mlejnek (klarnet, tambura), Mateusz Bielski (kontrabas) 
oraz gość specjalny z Bułgarii Peyo Peev – wirtuoz gry na gadułce 
wystąpią w repertuarze z płyty „Balkantron”. Muzyka wypełniająca 
„Balkantron” zadowoli nie tylko miłośników etnicznych brzmień, ale 
ze względu na sposób podejścia instrumentalistów do rozbudowa-
nych, niejednokrotnie wielowątkowych utworów, także zwolenni-
ków współczesnego jazzu.” Robert Ratajczak.
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
Uczestniczyło 67 osób.

W ramach cyklu odbyło się 8 spotkań.  
Uczestniczyło 540 osób. 

PREMIERA W OKO
Kontynuacja cyklu muzycznego pełnego interesujących premier 
płytowych i muzycznych niespodzianek. Po koncertach zaprosili-
śmy członków zespołów do rozmów z publicznością. Moderatorem 
był dziennikarz muzyczny – Adam Dobrzyński.
13.01.2018 
Zespoły: „Time to express” + „Curcuma”
„Time to ekspress” – zespół prezentujący nurt rocka alternatywnego 
– finalista i laureat takich festiwali jak Union Of Rock 2007, Rocko-
we Ogródki 2007, EKO Union Of Rock 2009, Seven Festival Music 
& More 2010. Na swoim koncie ma trzy płyty: „Traffic Life” (2009), 
„Void in You” (2011, pod patronatem Radiowej Trójki) oraz „left right 
Middle side” (2017). Skład zespołu: Tomek Skierczyński (śpiew, gita-
ry), Bartek Kulesza (gitara), Marek Tyszkiewicz (perkusja).
„Curcuma” – szczeciński zespół hardrockowy. Teraźniejszy kształt 
przybrał po tym, jak do składu dołączył wokalista Szurbo (2011). 
W 2013 roku zespół gościł na Przystanku Woodstock i Gali Dzien-
nikarskiej w TVP Szczecin. Do tej pory „Curcuma” wypuścił trzy pły-
ty: „Nikt”, „Gwóźdź” i „Służby porządkowe” (2016). Zespół wystąpił  
w składzie: Szurbo – łukasz Szulborski (wokal), Degóra – Jakub 
Degórski (gitara prowadząca), Marówa – Marek Kuśmierczak (bas), 
Hubert Gicewicz (bębny).
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
Uczestniczyły 24 osoby.

09.02.2018
Ramona Rey akustycznie
Ramona Rey – wokalistka, autorka tekstów i śpiewaczka operowa 
o barwie mezzosopranu. Razem z Tel Arana – ikoną polskiej muzy-
ki elektronicznej – tworzą autorski projekt artystyczny o tej samej 
nazwie. Utwory na płycie to czysta elektronika ale tym razem do 
większości kompozycji, artyści przygotowali także aranżacje aku-
styczne, które zupełnie zmieniają ich nastrój i charakter. 
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Uczestniczyło 112 osób. 

10.02.2018
„GooseBumps”
Oficjalna premiera debiutanckiej płyty. „GooseBumps” to sześciu 
energetycznych, bardzo zdolnych facetów stanowiących bardzo 
zgraną grupę acapella. Muzyka, którą tworzą to przekrój repertu-
aru Pop, Electronic, Hip-Hop oraz R&B. W 2016 roku „GooseBumps” 
wzięło udział w 11 edycji programu Must Be The Music zbierając 
fantastyczne recenzje i wyróżnienia między innymi Radia RMF FM, 
Interii, Super Expresu czy Onetu. „GooseBumps” to: Paweł Skiba, 
Dominik Skrzyniarz, Grzegorz Duszak, Kuba Dobrzański, Krzysztof 
Cygan oraz Damian „Qla” Wójcik.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Uczestniczyły 53 osoby. 

03.03.2018
Carmen Azúar i Tomasz Kaszubowski 
Koncert promujący płytę „Caminos del Sur/Drogi Południa” – to pro-
jekt łączący Polskę i Hiszpanię z Ameryką łacińską. W muzyczną 
podróż pełną emocji zabrali Carmen Azuar (gitara, śpiew) i Tomasz 
Kaszubowski (gitara).
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Uczestniczyło 70 osób. 

16.03.2018
Anna Ruttar i jej płyta „Heart made”
Anna Ruttar – utalentowana wokalistka, pianistka, kompozytorka, 
autorka tekstów i wykładowca na Akademii Muzycznej w Katowi-
cach. W koncercie wystąpili: Anna Ruttar (śpiew, instrumenty klawi-
szowe), Andrzej Gondek (gitara), Wojciech Gąsior (gitara basowa), 
Szymon Madej (perkusja).
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Uczestniczyło 21 osób.

21.04.2018
„Lorien” 
„Loren” to zespół dobrze znany koneserom mrocznego rocka za 
sprawą aktywnej działalności w latach 1995-2005. Po ośmiu latach 
przerwy formacja wznowiła działalność. W 2017 roku zespół przy-
pomniał o sobie nowym singlem zatytułowanym „Ciało na pół”. 
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Zespół wystąpił w składzie: Inga Habib (wokal), Piotr Kazała (gitara, 
wokal), Dariusz Goc (bas), Krzysztof Szmytke (lira korbowa, skrzyp-
ce), Rafał Głogowski (perkusja). Supportem był zespół Everguest.
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
Uczestniczyło 38 osób.

11.05.2018
Juliusz Kamil
Juliusz Kamil – finalista The Voice of Poland, The Voice of Switzer-
land i Must Be The Music – Tylko Muzyka. Zwycięzca Szansy Na 
Sukces. Wybitny wokalista, kompozytor, autor tekstów, producent 
nagrań. Romantyk rockowy. Obraca się w wielu gatunkach muzycz-
nych – od rocka (z zespołem „GandahaR”), przez jazz do rapu. Jest 
kompozytorem i autorem tekstu zwycięskiej piosenki „Żyj” Roksany 
Węgiel oraz „Sami” Zuzy Jabłońskiej wykonanych w Voice Kids.
Gościem koncertu była – Zuza Jabłońska, finalistka Voice Kids.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Uczestniczyły 52 osoby.

14.09.2018 
Zespół „Roots Cafe” 
Pierwotnie wystąpić miał zespół „Ereles”, ale z powodu poważne-
go wypadku jednego z członków kapeli, nie mogli wystąpić. Ze-
spół „Roots Cafe” wykazał się ogromną determinacją i przyjechał  
z Trójmiasta zagrać specjalnie w koncercie „Gramy dla Dzidka i Asi 
z Ereles”. Zespół zaprezentował materiał ze swojej najnowszej płyty 
„Koniugacja”.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Uczestniczyło 37 osób.

21.10.2018
Paśko i zespół „Co to” oraz Wojtek Justyna „TreeOh!” 
Przemek Paśko – twórca i lider grupy, związany ze środowiskiem 
kulturalnym Wrocławia. W zespole „Co to” zebrał wybitne osobowo-
ści muzycznej sceny. W lutym 2018 ukazała się ich „Druga” płyta ro-
mantyczna, dynamiczna z nieprzypadkowym bogactwem brzmień.
„TreeOh!” zdobyło sobie opinię pełnej temperamentu grupy, któ-
rej koncerty zachwycają współczesnych melomanów porywającą 
muzyką wzbogaconą żywiołowymi improwizacjami i wartkim dia-
logiem muzycznym między członkami zespołu.
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
Uczestniczyło 16 osób.

18.11.2018
zespół „ÓIR” i nowa płyta „In Scotttish Condition”
Arcyciekawe spotkanie z tradycyjną szkocką muzyką na żywo. Pod-
czas koncertu rozbrzmiewały małe dudy szkockie (Scottish Small-
pipes), flet poprzeczny i altówka z towarzyszeniem gitary akustycz-
nej i basowej. Zespół „ÓIR” wystąpił w składzie: Paweł Dziemski (flet 
poprzeczny, małe dudy szkockie), Jan Kłoczko (gitara akustyczna), 

Mateusz Czarnecki (akustyczna gitara basowa), Ewa Kozioł (altów-
ka). Gość specjalny: Ifi Ude.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Uczestniczyło 36 osób.

W ramach cyklu odbyło się 10 spotkań.  
Uczestniczyło 459 osób. 

gRUnT TO bUnT 
Cykl prezentujący najciekawsze zjawiska w kulturze alternatywnej, 
niszowej . Koncerty odbywały się raz w miesiącu. Imprezom, oprócz 
Ośrodka Kultury Ochoty, patronuje Festiwal „Rock Na Bagnie”, który 
odbywa się na początku lipca w Goniądzu, Radio Bunt oraz studio 
nagrań Made for Music. Koncerty są transmitowane na żywo w ra-
diobunt.com oraz rejestrowane profesjonalnie w audio przez ma-
deformusic.pl. Koncerty są połaczone również z przesłuchaniami do 
festiwalu „Rock Na Bagnie”. Już od przeszło trzech edycji podczas fe-
stiwalu „Rock Na Bagnie” w namiocie z logo Ośrodka Kultury Ocho-
ty, obok sceny festiwalowej, znajduje się stanowisko prasowe oraz 
centrum transmisji na żywo w Radiu Bunt. Cykl „Grunt To Bunt Fest” 
odbywa się w OKO od 2015 roku, przyciągając stałą publiczność.
12.01.2018  Marek Gałązka Uczestniczyło 25 osób. 
23.02.2018  Kaman & Konikiewicz Uczestniczyło 17 osób.
09.03.2018  Ivo Partizan Uczestniczyło 28 osób.
13.04.2018  Lofston, The Vicious Souls Uczestniczyło 48 osób.
27.05 2018  Terrockowa Poetica Uczestniczyło 47 osób.
29.06 2018  Rollmeni, The Thox Uczestniczyły 22 osoby.
28.09.2018  Eder, Małpoludy Uczestniczyło 30 osób. 
19.10.2018  Adam Sokół, Porcelain Uczestniczyło 10 osób.
16.11.2018  One Milion Bulgarians, Soul Blast  

Uczestniczyło 25 osób.
07.12.2018  Molly Malone’s, ZNBB, Zwrot Przez Twarz  

Uczestniczyło 35 osób.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
W ramach cyklu odbyło się 10 koncertów.  
Uczestniczyło 287 osób.

DKF FAKTOR bERLIŃSKI 
W 2018 roku Dyskusyjny Klub Filmowy „Faktor Berliński” skupił się 
na prezentacji tytułów filmowych nieznanych szerszej publiczno-
ści. Większość filmów to obrazy niszowe, trudne do znalezienia 
zarówno w kinach, jak i na różnego typu portalach w Internecie. 
Faktor Berliński kładzie nacisk nie tylko na samo dzieło filmowe, 
ale również na jego znaczenie symboliczne, kontekst historyczny 
oraz przekaz. Jego „misją” jest, aby poprzez konfrontację z nowym, 
nieznanym do tej pory repertuarem, wyrobić w odbiorcy zmysł kry-
tyczny i sprowokować do dyskusji. Warto zwrócić uwagę na walor 

47



imprezy cykliczne

lokalny DKF-u – jedynej placówki filmowej tego typu na Ochocie. 
Spotkania z twórcami, krytykami, blogerami oraz dziennikarzami 
mają dopełniać za każdym razem prezentowany na ekranie spek-
takl i ferie przemieszczających się obrazów. 
Moderator spotkań: Konrad Domaszewski

26.01.2018
 „Samochody, które zjadły Paryż” reż. Peter Weir 
W telegraficznym skrócie film opowiada o pewnym małym austra-
lijskim miasteczku (o tytułowej nazwie Paryż) i jego mieszkańcach, 
którzy żyją z wypadków samochodowych. Problemy pojawiają się 
w momencie w którym do tego zapomnianego przez boga miejsca 
przyjeżdża dwóch obcych – Arthur i George... 
Prelegent: Paweł Hapka
Uczestniczyło 25 osób.

23.02.2018
„Kieł” reż. Yorgos Lanthimos
Gościem spotkania był Konrad Pronobis– absolwent filmoznawstwa 
na Uniwersytecie Jagielońskim. Zawodowo zajmuje się edukacją 
filmową. Aktualnie pracuje przy projekcie edukacyjnym „Filmoteka 
Szkolna” jako Wędrujący Filmoznawca.
Uczestniczyło 30 osób.

16.03.2018
„Larp”, „Szczękościsk”, „Fusy” reż. Kordian Kądziela
Mikro retrospektywa Kordiana Kądzieli – reżysera i scenarzysty, ab-
solwenta organizacji produkcji i reżyserii na WRiTv im. Krzysztofa 
Kieślowskiego w Katowicach oraz członka Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich. Jak twierdzą niektórzy (a my przychylamy się do tego 
zdania) – jest (…) nowym autorskim zjawiskiem w polskim fabular-
nym filmie krótkometrażowym. 
Uczestniczyło 39 osób. 

20.04.2018
„Na Wylot” reż. Grzegorz Królikiewicz
To debiut Grzegorza Królikiewicza (1972 r.). Gościem spotkania był 
Tomasz Kowal – absolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie Ja-
giellońskim, twórca filmów amatorskich, teoretyk kina, poeta, za-
łożyciel podziemnego klubu filmowego AKF oraz twórca festiwalu 
filmowego w małej miejscowości w Sudetach Zachodnich.
Uczestniczyły 22 osoby.

18.05.2018
Niezrealizowane Arcydzieła Filmu 
Którym filmowym arcydziełom nie dane było powstać? Przyjrzeli-
śmy się najgłośniejszym i najciekawszym przedsięwzięciom filmo-
wym, których realizacja została przerwana. Jakie były przyczyny 
najbardziej spektakularnych porażek gigantów kina? Prelekcji oraz 
dyskusji towarzyszyły fotosy i fragmenty omawianych filmów.

Uczestniczyły 24 osoby.

22.06.2018
Filmy krótkometrażowe w reżyserii Henryka Lehnerta 
Zaprezentowaliśmy twórczość Henryka Lehnerta – postaci wybitnej 
i zasłużonej dla kina ze wszech miar. Filmy oświęcimskiego twórcy 
zaprezentował i omówił nasz specjalny gość – Bartosz Gajda, który 
przejął po Henryku Lehnercie, funkcję instruktora w AKF (Amatorski 
Klub Filmy) „Chemik”, strażnik jego spuścizny, twórca filmów ama-
torskich. Od 2006 roku członek zarządu Federacji Niezależnych Klu-
bów Filmowych.
Uczestniczyło 25 osób.

21.09.2018
„Bad Black” (2016) – ugandyjski film akcji 
Po pokazie odbyła się rozmowa o Ugandzie, kinie akcji i o filmach 
z tamtego rejonu. Gościem spotkania był Dawid Gryza – reżyser  
z pasji, animator dziwnego kina, bloger (Kocham Dziwne Kino, Kar-
miony Celuloidem). Współtwórca „Pecadora” i Festiwalu Filmowego 
Kocham Dziwne Kino.
Uczestniczyło 40 osób.

12.10.2018
Spotkanie z reżyserką Jagodą Szelc
Pełnometrażowy debiut Jagody szelc „Wieża. Jasny dzień” zagościł 
na ekranach kin w 2018 roku. Widzowie DKF-u mieli okazję zapo-
znać się z tą arcyciekawą produkcją. Film został doceniony na festi-
walu w Gdyni gdzie dostał nagrody m.in. za najlepszy scenariusz  
i najlepszy debiut reżyserski. 
Uczestniczyło 40 osób.

23.11.2018
„Panie, panowie – ostatnie cięcie” – reż. György Pálfi
Wyjątkowy pod każdym względem film węgierski z 2012 roku. Ta 
produkcja to eksperyment, pierwszy pełnometrażowy tego typu 
film na świecie, reżyser bowiem połączył ze sobą wycięte fragmenty 
z ponad 500 filmów i zmontował je tak, by stanowiły zgrabną całość 
z ciekawą i intrygującą fabułą. 
Uczestniczyły 34 osoby.

14.12.2018r. 
filmy z YouTube
Podczas spotkania mieliśmy możliwość zapoznania się z małym wy-
cinkiem filmów tworzonych w ramach YouTube. Skupiliśmy się na 
części związanej z formami krótkometrażowymi.
Uczestniczyło 36 osób.

Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75
W ramach DKF odbyło się 10 spotkań.  
Uczestniczyło 315 osób.
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ARTYSTYCZnA nIEDZIELA  
Z MAMą I TATą 
Trzygodzinny program adresowany do rodziców z dziećmi. Podzie-
lony na dwa bloki: spektakl teatralny lub prezentację muzyczną 
oraz tematyczne warsztaty plastyczne, teatralne lub artystyczne. 
Spotkania odbywały się raz w miesiącu.

11.02.2018  „Fabryka śniegu” – spektakl teatru „Trip” 
18.03.2018   „Przygody Pinokia” – Objazdowy Teatr Vaśka
15.04.2018  Widowisko „Cyrk na walizkach”
14.10.2018  „Karius i Baktus” – spektakl Teatru Lalkowego „Rab-

cio”
18.11.2018  „Z dynią w herbie” – spektakl Teatru Wariacja
16.12.2018  „Bajkowa szopka” – spektakl białostockiego  

teatru lalek „Pod Orzełkiem”.
Sala Widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
W ramach cyklu odbyło się 6 spotkań.  
Uczestniczyło 537 osób.

Klub Osiedlowy SURMA

SPOTKAnIA Z bAŚnIAMI
Spotkania rodzinne tworzące spójny cykl baśniowy, mający na celu 
zapoznanie dzieci (w wieku 4-11 lat) i rodziców z różnorodnymi ba-
śniami i sposobem na ciekawe ich opowiedzenie. Opowieściom to-
warzyszy oprawa muzyczna wykonywana na instrumentach, prosty 
warsztat plastyczny i zabawy ruchowe związane z tematyką bajek. 
17.02.2018  Baśnie arabskie
17.03.2018  Baśnie włoskie
07.04.2018  Baśnie z Dalekiego Wschodu
12.05.2018  Baśnie afrykańskie
20.10.2018  Przygody Bucika Flamenco
17.11.2018  Cztery łapy – czyli rzecz o kotach i psach
15.12.2018  Magiczna Gwiazdka
Prowadzący: Katarzyna Płocińska, Ewelina Jarnutowska, Szymon 
Góralczyk, Mirella Gliwińska – Grupa Karawana Opowieści
Klub Osiedlowy SURMA | ul. białobrzeska 17
W ramach cyklu odbyło się 7 spotkań. Uczestniczyło 90 osób.

WIECZORY OPOWIEŚCI  
DLA DOROSłYCh
Opowieści z oprawą muzyczną to pretekst do zadumy, wzruszenia, 
a także śmiechu. Spotkania miały na celu integrację społeczności 

sąsiedzkiej.
24.02.2018  „Błękitna róża, czyli opowieści o miłości”
17.03.2018  „Bursztynowe kolczyki. Opowieści sentymental 

ne”
21.04.2018  „Cóż wiemy o miłości…”
06.10.2018  Wieczór opowieści nieoczywistych
17.11.2018  „Wbrew przeznaczeniu”
01.12.2018  „O mądrości bez ości”
Prowadzący: Katarzyna Płocińska, Ewelina Jarnutowska, Mirella Gli-
wińska, Jerzy Szufa – Grupa Karawana Opowieści
Klub Osiedlowy SURMA | ul. białobrzeska 17
W ramach cyklu odbyło się 6 spotkań.  
Uczestniczyło 71 osób.

CYRKOWE AKCJE PODWÓRKOWE
Spotkania dla dzieci, młodzieży i rodziców z młodzieżową grupą 
CIRCUS na ochockich podwórkach. W programie zabawy z żon-
glerką, obracaniem diabolo i talerzyków na kijkach. Dla najmłod-
szych: jak zrobić zwierzęta z balonów. Byliśmy na tych podwórkach 
ochockich, na które zapraszali nas rodzice, zawiadamiając wcześniej 
mieszkańców okolicznych bloków. W ten sposób aktywizowaliśmy  
i integrowaliśmy rodziców różnych ochockich osiedli. 

14.05, 16.05, 21.05, 28.05, 18.06, 19.06, 18.09, 19.09, 20.09.2018
Koordynatorka: Anna Nowacka 
W ramach cyklu odbyło się 9 spotkań.  
Uczestniczyło 200 osób.

Klub Seniora BAŚNIOWA 
KALEJDOSKOP 
Tematyczne Spotkania Klubowe
Spotkania klubowe odbywały się raz w tygodniu. Gromadzą ogół 
społeczności seniorskiej. Aktywizują, integrują, dokształcają, zaspo-
kajają potrzebę spędzenia czasu w grupie, otwierają na otaczający 
świat, pozytywnie nastrajają. Tematyka spotkań obejmuje szeroki 
wachlarz zagadnień: popularno-naukowe, ratunkowo-medyczne, 
profilaktyki zdrowia, prawne, kulturalne, historyczne, geograficzne, 
muzyczne, rocznicowe i inne. W 2018 roku odbyły się m.in.: 
•	 spotkania autorskie (prelekcje, wykłady, audycje edukacyjne  

i podróżnicze),
•	 spotkania warsztatowe (zajęcia gier planszowych z elementami 

edukacji historycznej, psychologiczne, manualne),
•	 spotkania słowno-muzyczne (literackie, kabaretowe), 
•	 spotkania prozdrowotne, 
•	 zabawy taneczne, 
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•	 koncerty kameralne, 
•	 wyjścia do teatru, kina i muzeum 
•	 wycieczki poza Warszawę (Kamieńczyk n. Bugiem, Radziejowice, 

Kuklówka Radziejowicka i Żabia Wola). 
Prowadząca: Jolanta Salamonowicz
Odbyło się 38 spotkań. Uczestniczyło średnio 23 osoby.

WYJŚCIA DO KINA i TEATRU
Kino Luna | ul. Marszałkowska 28 
09.03.2018  „Twój Vincent” – seans filmowy. Uczestniczyło 30 

osób.

02.03.2018  „Loyola” – seans filmowy. Uczestniczyło 18 osób.
27.09.2018  „Dywizjon 303” – seans filmowy. Uczestniczyły 42 

osoby.

05.11.2018  „Lekcje stepowania” – spektakl teatralny. Uczestni-
czyło 57 osób.

Odbyły się 4 wyjścia. Uczestniczyło 147 osób.

WYCIECZKI 

23.03.2018
Powitanie wiosny
Topienie Marzanny i świętowanie Wielkanocy. Wspólny wyjazd 
seniorów z klubów „Baśniowa” i „Rakowiec” wraz z instruktorami.  
W programie: parada z Marzanną nad Liwiec, uroczyste spotkanie 
wielkanocne z programem artystycznym w wykonaniu zespołu 
Miraż, poświęceniem pokarmów, składaniem życzeń i wspólnym 
biesiadowaniem. Dla chętnych spacer po okolicy.
OW Fundacji „Leśna góra” | Kamieńczyk | ul. Warszawska 18
Uczestniczyły 32 osoby.

27.04.2018
Ignacy Jan Paderewski
Wycieczka na wystawę poświęconą wybitnemu artyście i mężowi 
stanu w 100-lecie Niepodległości Polski. Zwiedzanie zbiorów z prze-
wodnikiem.
Muzeum narodowe | Al. Jerozolimskie 3
Uczestniczyło 28 osób.

07.05.2018
Muzeum Lwowa i Kresów, Pałac w Radziejowicach 
Wycieczka związana tematycznie z cyklem prelekcji Katarzyny Wę-
glickiej „Kresy – moja miłość”.  Muzeum Kresów mieści się we dwo-
rze który jest wierną kopią dworu kresowego z 1827 r. rodzinnej 
posiadłości pradziadków właścicielki – Aleksandry Biniszewskiej.
Radziejowice to ziemia Józefa Chełmońskiego i ukochane miejsce 
Jerzego Waldorffa – mekka artystów, salon muzyczny Europy, ośro-
dek festiwalowy promujący polską kulturę. W obu obiektach zwie-
dzanie z przewodnikiem.

Kuklówka Radziejowicka | ul. biniszewska 4 
Radziejowice | ul. Sienkiewicza 4
Uczestniczyło 10 osób.

25.05.2018
Centrum Pieniądza NBP im. S.Skrzypka
Nowoczesna placówka ekspozycyjno-edukacyjna NBP ukazująca 
dzieje pieniądza: istotę tego czym jest pieniądz, jaką przebył drogę 
i jak funkcjonuje w codziennym życiu. Narodziny monety i bank-
notu, pierwsze banki, teorie ekonomiczne, proces powstawania 
pieniądza, działanie bankomatu i karty kredytowej, sposób funkcjo-
nowania giełdy papierów wartościowych to tylko niektóre z wielu 
zagadnień poruszonych w ekspozycji.

nbP | ul. Świętokrzyska 11/21 
Uczestniczyło 8 osób.

27.06.2018
Wianki w Kamieńczyku – Noc Kupały
Impreza plenerowa związana z tradycją Nocy Świętojańskiej. Dla 
uczestników w programie: wiejskie śniadanie, zbieranie kwiatów na 
łąkach, wicie wianków i puszczanie z nurtem Liwca, obiad, spacer 
po lesie i stepie, część artystyczna oraz ognisko i zabawa taneczna 
pod dachem. Udział wzięli seniorzy z klubu seniora „Rakowiec”.
Ośrodek Wypoczynkowy Fundacji „Leśna góra” | Kamieńczyk, 
ul. Warszawska 18
Uczestniczyło 28 osób.

12.12.2018
„Krzycząc: Polska! Niepodległa 2018”
Wycieczka na wystawę czasową w 100-lecie Niepodległości Polski. 
Prezentacja sztuki na ziemiach polskich sprzed uzyskania niepod-
ległości jak również udziału polskich artystów w działaniach wojen-
nych. Obraz wojny i walki o niepodległość. 
Muzeum narodowe | Al. Jerozolimskie 3
Uczestniczyły 33 osoby. 

Odbyło się 6 wycieczek. Uczestniczyło 136 osób.  

gRY PLAnSZOWE
23.01.2018
Integracyjne spotkanie klubowe. Powrót do tradycyjnych, po-
wszechnie znanych gier planszowych, domina, bierek, kart eduka-
cyjnych i innych. 
Uczestniczyło 18 osób.

27.02.2018 
Zapoznanie z najnowszą, wymyśloną przez polskich gimnazjalistów 
historyczno-edukacyjną grą planszową „Miś Wojtek”. 
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Uczestniczyło 15 osób.

20.03.2018 
Historia Polski w grach planszowych „Znaj znak”, „303”, „Kolejka”.

Uczestniczyło 14 osób.

24.04.2018
„Przygody frontowe Misia Wojtka. Polscy żołnierze na frontach świata”. 
Uczestniczyło 10 osób.

22.05.2018
Prezentacja pt. „Gwiaździsta Eskadra czyli co ma King Kong do pol-
skich lotników” oraz gry planszowe związane z tematem.
Uczestniczyło 36 osób.

12.06.2018
Analiza porównawcza historii Polski i Węgier. Pokaz slajdów  
o wspólnocie dziejów i zacieśnianiu więzów. Prezentacja gry plan-
szowej pt. „Polak – Węgier dwa bratanki”. Rozgrywki stolikowe.
Uczestniczyło 15 osób.

25.09.2018
Pogadanka historyczna, prezentacja slajdów i filmu dokumental-
nego pt. „Chłopcy z Dywizjonu 303”. Gry planszowe związane z te-
matyką wojenną.
Uczestniczyło 16 osób.

27.11.2018
Jak pokazać 100- lecie odzyskania Niepodległości poprzez gry plan-
szowe? Premiera gry „Niepodległość” – najnowszego produktu IPN.

Uczestniczyło 12 osób.

Instruktarz i koordynacja stolikowa: łukasz Pogoda
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Odbyło się 8 spotkań. Uczestniczyło 136 osób.

nA MUZYCZnYM SZLAKU
Adycje muzykologiczno-historyczne. Kamili Wieczorek – muzyko-
loga, podróżnika i przewodnika turystycznego.

30.01.2018
Wiedeń – muzyczny salon Europy
Opowieść o bogactwie tradycji muzycznych Wiednia oraz naj-
wybitniejszych przedstawicielach muzyki klasycznej związanych  
z europejską stolicą muzyki.
Uczestniczyło 25 osób.

06.03.2018 
Austria śladami Mozarta

Audycja muzyczna ukazująca postać geniusza muzyki doby klasy-
cyzmu W. A. Mozarta na tle epoki. Zabrzmiały fragmenty znanych 
utworów (Masza C-dur „Koronacyjna”, „Eine kleine Nachtmusic”, 
„Czarodziejski Flet”, Koncert Fortepianowy C-dur, „Requiem”, Sym-
fonia C-dur „Jowiszowa”, Menuet z wczesnego dzieciństwa). Spotka-
nie dopełniła dyskusja oraz pokaz pamiątek z Wiednia. 
Uczestniczyło 21 osób.

17.04.2018 
Śladami Straussów
Audycja o słynnym rodzie Straussów. Słuchacze mogli odbyć 
wycieczkę do miejsc w Europie i Ameryce związanych z życiem  
i twórczością Jana Straussa i jego utalentowanych synów. Pokazowi 
towarzyszyły ilustracje muzyczne (marsze, polki, walce).

Uczestniczyło 16 osób.

04.12.2018
Polska. Na muzycznym szlaku
Swoisty alfabet muzyków polskich. Podróż szlakiem miejscowości 
i miast związanych z losami i twórczością artystyczną wielu postaci 
polskiej sceny muzycznej (od retro, klasyki operowej po rock, pio-
senkę literacką i alternatywę). Całość spotkania dopełniły zagadki 
oraz wspólnie zaśpiewane fragmenty utworów muzycznych.
Uczestniczyło 16 osób.

Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Odbyły się 4 spotkania. Uczestniczyło 78 osób.

KRESY – MOJA MIłOŚć
Cykl autorskich prelekcji o historii i czasach współczesnych kresów 
wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej. Prowadząca: Katarzyna Wę-
glicka, doktorantka PAN, historyk sztuki, reportażystka.

19.01.2018  We Lwowie.  
Uczestniczyło 85 osób.

16.02.2018  Dźwięki kresowej muzyki.  
Uczestniczyło 58 osób.

16.03.2018  Kobiety z Kresów.  
Uczestniczyło 43 osoby. 

20.04.2018  Opowieść o Świętej Żmudzi.  
Uczestniczyło 38 osób.

11.05.2018  Mało znane uzdrowiska kresowe.  
Uczestniczyło 40 osób.

22.06.2018  Z Kresów na Mazury.  
Uczestniczyło 27 osób.

28.09.2018  Na przełaj przez Zadnieprze.  
Uczestniczyło 48 osób.

19.10.2018  Polacy nie tylko nad Newą.  
Uczestniczyło 38 osób.
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16.11.2018  Krzemieniec – miasto wielkiej tęsknoty.  
Uczestniczyło 51 osób.

07.12.2018 Nadniemeński gród z przeszłością – Grodno. 
Uczestniczyło: 57 osób.

Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Odbyło się 10 spotkań. Uczestniczyło 485 osób.

DOTKnąć PRZESZłOŚCI 
Cykl autorskich prelekcji Joanny Borowskiej – archeologa, fotografa 
Polskiej Agencji Fotografów FORUM, podróżnika oraz wykładowcy 
UTW w Gostyninie i Sierpcu. 
12.01.2018  Czy w Warszawie można znaleźć skarby?  

Odkrycia archeologiczne ostatnich lat.  
Uczestniczyły 23 osoby.

09.02.2018  Egipt nad Wisłą.  
Uczestniczyło 26 osób.

09.03.2018  Na gościnnej perskiej ziemi.  
Uczestniczyło 40 osób.

13.04.2018  Archeolog na budowie.  
Uczestniczyło 25 osób.

18.05.2018  W średniowiecznym skryptorium.  
Uczestniczyło 20 osób.

08.06.2018  Tatuaż – starożytna sztuka zdobienia ciała.  
Uczestniczyło 16 osób.

21.09.2018 W kraju cedrów. Ślady polskie w Libanie.  
Uczestniczyło 36 osób.

26.10.2018  Skąd się biorą wampiry?  
Uczestniczyło 25 osób.

09.11.2018 Od Placu Saskiego do Placu Piłsudskiego.  
Uczestniczyły 32 osoby.

14.12.2018  Wędrówki po polskich kopalniach i sztolniach. 
Uczestniczyło 30 osób.

Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Odbyło się 10 spotkań. Uczestniczyły 273 osoby.

MAL Grójecka 109

SłAWnE KObIETY OChOTY
15.02, 12.04, 14.06, 30.08, 16.10.2018
Wykłady w ramach cyklu „Sławne Kobiety Ochoty”. Prezentacja syl-
wetek: Marii Skłodowskiej-Curie, Wandy Telakowskiej, Haliny Kono-
packiej, Wandy Chotomskiej, Haliny Leska-Arndt.

Wydarzenie organizowane przez Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Cu-
rie w Hołdzie i Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

MAL | ul. grójecka 109
Odbyło się 5 wykładów. Uczestniczyły 52 osoby.

OgRÓD SPOłECZnY
21.02.2018
Spotkanie w sprawie inicjatywy zielonej
Spotkanie osób zainteresowanych udziałem w zielonej inicjatywie 
dotyczącej zaprojektowania ogródka społecznego.

MAL | ul. grójecka 109 
Uczestniczyło 14 osób.

29.05.2018
Ogród społeczny
Sąsiadki w ramach Klubu Ogrodnika stworzyły mini ogród społecz-
ny na Placu Pod Skrzydłami w 10 donicach pozyskanych od ZGN 
Ochota. W donicach rosły kwiaty, zioła i warzywa, które posiane 
były w ramach wydarzenia Pierwszy Dzień Wiosny.
Plac Pod Skrzydłami 
Uczestniczyło 10 osób. 

20.09.2018
Jesień w ogrodzie
Aranżacja jesiennych kwiatów oraz porządkowanie donic w ogro-
dzie sąsiedzkim.
Plac Pod Skrzydłami
Uczestniczyło 14 osób.

26.11.2018
Zima w ogrodzie społecznym
Aranżacja zimowych roślin w ogrodzie społecznym.
Plac Pod Skrzydłami
Uczestniczyło 4 osoby.

WIECZÓR PRZY hARMOnII
28.02,11.04, 23.05, 20.06, 25.07, 25.09, 10.10, 24.10, 14.11, 
29.11, 12.12.2018
Sąsiedzki wieczór przy muzyce i śpiewach. Akompaniował sąsiad 
Jacek.

MAL | ul. grójecka 109
Odbyło się 9 spotkań. Uczestniczyły 82 osoby.

gARAŻÓWKA
03.03, 09.06.2018 
Sąsiedzka wymiana garażowa organizowana wspólnie z OKO.  
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To dobra okazja do pozbycia się rzeczy niepotrzebnych, zalegają-
cych w szafach czy piwnicach oraz upolowania ciekawych rzeczy 
za niewielką cenę. 

MAL | ul. grójecka 109
Odbyły się 2 spotkania. Uczestniczyło ok. 500 osób. 

ZERO WASTE
Cykl spotkań prowadzonych przez Sylwię Sikorską – z wykształcenia 
socjolog, współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, 
autorka bloga wdrodzedozerowaste.

06.03.2018 
Zero waste dla początkujących 
Rozmowa o tym czym jest „zero waste” i jak najlepiej zacząć swoją 
przygodę z ograniczaniem śmieci w domu! 
Podczas prezentacji przedstawiono mnóstwo bezśmieciowych al-
ternatyw, oszczędnych i praktycznych rozwiązań. 

24.05.2018
Warszawskie spotkanie ZERO WEST – kosmetyki naturalne
Uczestniczyło 18 osób.

Warsztaty pieluch wielorazowych
Uczestniczyło ok. 40 osób.

20.11.2018
Pieluchowanie wielorazowe
Warsztaty pieluchowania wielorazowego w ramach akcji HelloWielo. 

MAL | ul. grójecka 109 
Uczestniczyło 27 osób.

SEnIORZY Z KLASą
07.04, 21.04, 12.05, 19.05, 09.06, 23.06,17.11, 01.12, 08.12.2018
Projekt, w który zaangażowanych było 8 wolontariuszy. Aktywność 
podczas spotkań dzieliła się na dwie grupy. Były spotkania, w któ-
rych grano w gry planszowe, prowadzono warsztaty rozwijające 
nasze umiejętności, oglądano filmy. Drugi rodzaj to spacery edu-
kacyjne po Warszawie i okolicach.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów Programu  
z Klasą.

MAL | ul. grójecka 109
Odbyło się 9 spotkań. Uczestniczyło 47 osób.

POTAŃCÓWKA W STYLU
20.04, 25.05, 15.06, 13.07.2018
Potańcówka w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodle-
głości. W ramach cyklu odbyły się potańcówki tematyczne w stylu 
lat 20., 40., 60. W programie warsztaty twórcze oraz nauka podsta-

wowych kroków tanecznych.
MAL | ul. grójecka 109 
Odbyły się 4 potańcówki. Uczestniczyło ok. 300 osób.

KObIECY KRąg
24.04, 29.05, 28.06, 26.09, 23.10, 20.11,18.12.2018
Spotkanie dla kobiet, które chcą poczuć się ze sobą dobrze i odkryć 
swoją kobiecą moc.
MAL | ul. grójecka 109 
Odbyło się 7 spotkań. Uczestniczyło 59 osób.

WIECZÓR PRZY gITARZE
15.05.,29.05.,12.06.18.09, 2 i 16.10, 6 i 20.12.2018
Wspólne śpiewanie przy gitarze. Spotkanie prowadzili sąsiedzi: Mar-
cin i Stanisław.
MAL | ul. grójecka 109 
Odbyło się 8 spotkań. Uczestniczyło 51 osób.

AERObIK nA KRZESłACh
24.05, 06.12.2018
Zajęcia grupowe rekreacyjno-usprawniające dla osób o ograni-
czonej sprawności motorycznej, które mają na co dzień trudności  
z równowagą chodu i skłonność do upadków. 
Organizator: Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinso-
na.
MAL | ul. grójecka 109
Odbyły się 2 spotkania. Uczestniczyło średnio 36 osób.

WYMIEŃ SIę! nIE WYRZUCAJ!
23.06, 27.10.2018
Celem wydarzenia była integracja mieszkańców dzielnicy Ochota, 
ale również możliwość wymiany rzeczy, których już nie potrzebu-
jemy i pozyskanie nowych.
MAL | ul. grójecka 109 
Uczestniczyło ok. 200 osób.

ŚnIADAnIE SąSIEDZKIE
17.11, 01.12.2018
Integracyjne oraz rodzinne spotkania w kuchni, podczas których 
wspólnie przygotowaliśmy sobotnie śniadania w przyjaznej atmos-
ferze.

MAL | ul. grójecka 109 
Uczestniczyło ok. 61 osób.
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Ośrodek Kultury Ochoty
12.01.2018
hAnnA bAnASZAK – koncert kolęd 
Wybitna polska artystka zaprezentowała swoje jazzowe i rozryw-
kowe interpretacje najpiękniejszych kolęd i pastorałek polskich,  
w przepięknych i niebanalnych aranżacjach. W repertuarze usłysze-
liśmy m.in. „Cicha noc”, „Bóg się rodzi”, „Lulajże Jezuniu”, „Oj Maluśki 
Maluśki” oraz wiele innych. Koncert ten był doskonałym pretekstem 
do wspólnego przywitania roku w kulturalnym stylu. Na scenie 
towarzyszyli jej muzycy: Jacek Szwaj (piano), Zbigniew Wrombel 
(bas), Krzysztof Przybyłowicz (perkusja), Andrzej Mazurek (instru-
menty perkusyjne).
Parafia Św. Jakuba Apostoła | pl. narutowicza
Uczestniczyło ok. 900 osób.

20.05.2018 
MAJÓWKA  
tradycyjnie na ludowo, wielokulturowo
Rodzinna impreza plenerowa w klimacie dawnych jarmarków, 
która tradycyjnie zgromadziła rzesze warszawiaków w Parku 
Szczęśliwickim. Tegoroczna edycja nawiązywała do obchodów 
100. lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W zaaranżo-
wanej wiosce dawnych rzemiosł czekała na uczestników imprezy 
kuchnia wiejska, narzędzia do obróbki ziarna, pracownia przed-
wojennej modystki, pracownia zabawek oraz dechy do tańca.  
W programie Majówki nie zabrakło muzyki, tańca, twórców ludo-
wych i rękodzielników z rożnych zakątków Polski oraz przysmaków 
lokalnych i etnicznych. Pracownia Ceramiki Angoba i Magazyn 
Sztuk – filie OKO tradycyjnie przygotowały warsztaty dla najmłod-
szych, które cieszyły się dużym powodzeniem. Na scenie zaprezen-
towały się m.in.: Zespół Pieśni i Tańca „Szczecinianie”, „Powsinanie”  
i „Skład Niearchaiczny”. Z OKO: Studio tańców irlandzkich Dunmore 
i zespół Pieśni i Tańca bułgarskiego „Zelenika”. Zespół „Rapsodia” z 
Iwano-Frankiwska, Grupa „Vadrózsa” z Budapesztu oraz fuzja muzy-
ki indyjskiej i flamenco „Indialucia”. Gwiazdą tegorocznej edycji był 
zespół „Zakopower”. Gospodarzem sceny zaś niezawodny Stanisław 
Jaskułka.
Tegoroczną Majówkę prócz włodarzy Dzielnicy Ochota m.st. War-
szawy zaszczycili goście z Węgier i Ukrainy. 
Park Szczęśliwicki 
Uczestniczyło ok. 980 osób.

10.06.2018 
TWORZą Z OChOTą 

Impreza plenerowa. To już druga edycja imprezy łączącej w sobie 
działania z różnych dziedzin kultury. Celem jest prezentacja do-
robku artystycznego uczestników zajęć z Ośrodka Kultury Ochoty 
i jego filii. To także integracja środowiska działającego przy OKO 
oraz promocja samego Ośrodka. 
Podczas imprezy mogliśmy podziwiać artystów amatorów związa-
nych z OKO, a nasi instruktorzy zaprezentowali różnorodne warsz-
taty. Dodatkowo w 2018 roku była okazja do podsumowań i świę-
towania 50. rocznicy powstania OKO. Na koniec imprezy z recitalem 
autorskim wystąpił Piotr Bukartyk – mistrz słowa i rymu, niepopraw-
ny romantyk, grajek i błazen, który od prawie czterdziestu lat układa 
piosenki, a swoją artystyczną drogę rozpoczynał w OKO. W imprezie 
wzięły udział wszystkie filie OKO.
Park Szczęśliwicki
Uczestniczyło ok. 550 osób

17.06.2018
bAJKOWE bALETnICZKI
Pokaz z udziałem grup tanecznych działających w OKO. Wystąpiły 
grupy baletowe oraz tańca nowoczesnego w układach choreogra-
ficznych opracowanych przez Dorotę Sierakowską, Katarzynę Drza-
zgowska. Reżyseria spektaklu Dorota Sierakowska 
Teatr Syrena | ul. Litewska 3
Uczestniczyło 325 osób.

30.06, 01.07.2018
XXVI Międzynarodowy Festiwal  
SZTUKA ULICY 
W ramach festiwalu, mogliśmy zobaczyć na Ochocie w Parku Szę-
śliwickim spektakl „Kermiz” zespołu Le Cirque du Platzak z Holandii. 
„Kermiz” to spektakl familijny z akrobacjami i graną na żywo muzy-
ką. Ostre folkowe dźwięki tworzą rytmiczną podstawę dla ekscytują-
cych pokazów cyrkowych, w których przenika się atmosfera starego  
i nowego cyrku. To przygoda rozgrywana na wzór dziecięcego snu 
– nie odnajdujemy w niej jednak słodkiej, sentymentalnej historyjki,  
a raczej ciemną stronę bajki rodem z baśni braci Grimm. „Kermiz” 
przenosi nas w świat, w którym wszystko jest możliwe.To wciąga-
jący, intrygujący spektakl pełen akrobacji przy dźwiękach orkiestry 
Platzak. Le Cirque du Platzak – holenderska grupa muzyczno-cyr-
kowa, zaliczana do nurtu tzw. Nowego Cyrku. W swoich spektaklach 
łączy folkową muzykę z tradycyjnymi oraz innowacyjnymi techni-
kami cyrkowymi. Pośród technik stosowanych w widowiskach Le 
Cirque du Platzak wyróżniają się: ewolucje na równoważni, ope-
rowanie ogniem, żonglowanie piłkami i maczugami, wykorzysta-
nie toczącej się kuli, chmury-huśtawki oraz lin, balansowanie na 
butelkach, taniec akrobatyczny, wykonywanie akrobacji na folii  
w powietrzu, sztuczki fakira i klaunada. Cyrk Platzak wie jak zaba-
wiać publiczność tworząc zabawną atmosferę. 
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Każda postać ma swoją historię, swoje dziwactwa i braki – to bardzo 
różnorodna grupa ludzi. Kermiz to bezpretensjonalna, fascynująca 
rozrywka teatralna dla widza w każdym wieku
Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy organizowany jest wspólnie  
ze Stowarzyszeniem „Scena 96”.
Park Szczęśliwicki 
Uczestniczyło ok. 850 osób. 

08.09.2018
DZIEŃ bAJKI 
Była to jubileuszowa 10. edycja tej familijnej imprezy plenerowej 
w tym roku pt. „Przez różowe okulary”. Na program imprezy złożyły 
się: spektakle, koncerty, warsztaty artystyczne. „OKU-LA-LA-RY” – to 
podróż do kolorowego świata skrzatów. Koncert ma formę spekta-
klu, w którym krasnal Szomol opowiada bajkę. Usłyszeliśmy wiersze 
Juliana Tuwima oprawione w piękną i melodyjną muzykę kompozy-
tora Włodzimierza Szomańskiego, które zaprezentowali nam Olga 
Bończyk i sześcioosobowy zespół „Spirituals singers band”.
Teatr Malutki i Scena 96 przedstawili spektakl plenerowy „Cmok  
– SMOK” – to autorska wersja popularnej bajki o smoku, przystoso-
wana do percepcji najmłodszego widza, ale jednocześnie otwarta 
na odbiorcę dużo starszego.
Teatr „Scena Kalejdoskop” (z Krakowa) przyjechał ze spektaklem 
„Oparzelisko”. Ten plenerowy projekt ogniowo pirotechniczny zre-
alizowany był w klimacie obrzędów i legend średniowiecznych. 
Artyści używając pełnej gamy atrybutów żonglerki ogniowej oraz 
elementów pirotechniki scenicznej ukazali niezwykły, tajemniczy 
świat wierzeń średniowiecznych. Całość opatrzona piękną muzyką 
i wyjątkową choreografią sprawiała iż spektakl oglądało się z zapar-
tym tchem, a po obejrzeniu na długo zapadł w pamięć.
Na skwerze zostały zaaranżowane miejsca, gdzie były prowadzone 
różnego rodzaju działania dla dzieci i dorosłych – warsztaty twór-
cze, przygotowane przez OKO i jego filie: Magazyn Sztuk, Pracownię 
Ceramiki Angoba. Nad całością czuwał znany aktor Maciej Gąsiorek, 
czyli krasnal PIKSEL
Skwer przy ul. baśniowej 
Udział wzięło około 400 osób (150 osób dorosłych i 250 dzieci)

23.09.2018
Uliczna Sztuka - Uliczne Jedzenie 
Podczas 4 edycji pikniku kulinarno-tanecznego chcieliśmy przybli-
żyć dzieciom i społeczności lokalnej smaki różnych stron świata, 
a najlepszym tancerzom zagwarantować uczestnictwo w najwięk-
szych zawodach w Europie. Uczestnicy pikniku mogli skosztować 
przysmaków z różnych kontynentów oraz wziąć udział w przygo-
towaniu potraw. Na pierwszy ogień poszła kuchnia Peru i Meksyku. 
Z Ameryki Południowej przenieśliśmy się do Europy. Mieszaliśmy w 
garnkach włoskie pesto i hiszpańską paelle. Tomowi Eklerowi udało 

się ich zaskoczyć smakiem jarmużowych chipsów na bruschetcie  
z sosem pomidorowo-paprykowym. Anna Kalaji z kolei rozkochała 
młodsze pokolenie koreczkami z banana obtoczonymi w miodzie 
i kolorowych posypkach. Jeszcze dobrze nie opłukaliśmy garnków 
po włosko-hiszpańskiej uczcie, a już przy stoisku kulinarnym poja-
wiali się nowi uczestnicy, chętni by spróbować azjatyckiej kuchni. 
Co prawda Azja powitała nas również porą deszczową, ale jeśli na 
stół wjeżdża klasyczne japońskie sushi i rozgrzewająca tajska zupa 
Tom Khaa Gai, to nawet największa ulewa przestaje być straszna. 
Niektórzy uczestnicy tak bardzo chcieli nauczyć się przygotowywać 
futomaki i stir fry z kurczakiem jednocześnie, że biegali z jednego 
stoiska na drugie. Podróż po smakach świata zakończyliśmy póź-
nym wieczorem. 
Równolegle do kulinarnych poczynań trwały zawody taneczne, któ-
re zgromadziły ok. 200 tancerzy oraz liczna widownię, która przez 
cały kibicowała tancerzom. Zwycięzcy w kategorii 3vs3 Hipopses-
sion Breaking to Sapa, Kangur oraz Monster którzy otrzymali bilet 
– przepustkę na największe zawody w Europie. W kategorii Hip-Hop 
1vs1 najlepszy okazał się Zolsky, który również będzie reprezento-
wał Polskę na zawodach Hipopsession odbywających się w Nantes 
(Francja). Kategorię House wygrała Ewa. Popping wygrał Popping 
Mario a Locking – Zayda, którzy będą reprezentować Polskę na za-
wodach „Pay the Cost to be the Boss”.
Podczas pikniku, prócz warsztatów kulinarnych i pokazów tanecz-
nych, najmłodsi mogli uczestniczyć w rodzinnych warsztatach z Ma-
łym Inżynierem i Fundacją Rodzinną, wziąć udział w warsztatach 
plastycznych, ceramicznych, breakdance i graffiti z filiami Ośrodka 
Kultury Ochoty. Teatr Katarynka zaprezentował spektakl „W Miej-
skiej Dżungli”. 
Nie zabrakło zimnych i ciepłych przekąsek serwowanych przez 
uczestników targu spożywczego i food trucki.
Podczas pikniku Ośrodek Kultury Ochoty wraz z filiami przedstawił 
propozycje kulturalne na nowy sezon 2018/2019. Jednocześnie,  
z okazji 50. lecia OKO została wzniesiona instalacja dokumentująca 
jubileusz 50. lecia Ośrodka oraz prezentująca OKO i filie. 
Organizatorzy: Ośrodek Kultury Ochoty, Urząd Dzielnicy Ochota m.st. 
Warszawy. Partnerzy: Skład Bananów, Warszawski Funk oraz Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.
Park Szczęśliwicki
Uczestniczyło 1500 osób.

26-27.10.2018
IX International Ochota blues Festiwal
IX edycja jedynego bluesowego festiwalu w Warszawie. 26.10.2018 
wystąpił zespół „Why Ducky” – ośmioosobowa formacja, która wy-
stępowała na największych festiwalach bluesowych w Polsce, a jej 
muzyka nawiązuje do twórczości takich zespołów jak „Blood Sweat 
& Tears”, „Chicago” czy „Tower of Power”. Tego samego dnia zapre-
zentował się białoruski blues-rockowy kwartet „The Road Dogs” 
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grający autorskie utwory w stylu funky, spokojne bluesowe bal-
lady i standardy muzyki bluesowej. Na finał piątkowego koncertu 
wystąpił Charli Green amerykański trębacz jazzowy pochodzący  
z Memphis, wraz z wybitnymi polskimi wykonawcami: Krzysztofem 
„Pumą” Piaseckim, łukaszem Gorczycą i Jackiem Pelcem.
27.10.2018 wystąpiły trzy zespoły: „Bang on! Blues”, „Szulerzy”  
i „Copenhagen Slim Band”. „Bang on! Blues” to blues rockowy pro-
jekt z północno-wschodniej Polski, Kolejnym wykonawcą podczas 
sobotniego koncertu był zespół „Szulerzy”. Muzyka wykonywana 
przez grupę to energetyczny rhythm&blues w stylu lat 50. i 60., 
doprawiony szczyptą swingu i soulu. Gwiazdą wieczoru był duński 
zespół „Copenhagen Slim Band”z charyzmatycznym gitarzystą, wo-
kalistą i autorem tekstów Nisse Thorbjørn’em. Twórczość zespołu to 
wyjątkowe połączenie tradycyjnych i nowych bluesowych brzmień.
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21
Uczestniczyło 265 osób.

03-04.11.2018 
Fantastyczny Figurkowy Weekend
Po raz dziewiąty miłośnicy malarstwa figurkowego i gier bitewnych 
z mieli niepowtarzalną okazję obejrzeć prace najlepszych artystów 
z Polski i Europy oraz uczestniczyć w warsztatach tematycznych. 
Gościem specjalnym imprezy był Matt Cexwish z Niemiec. W ra-
mach imprezy odbyły się warsztaty poprowadzone przez Krzysztofa 
Kobalczyka, wystawa prac zgłoszonych do konkursu malarskiego 
„Hussar” oraz II Mistrzostwa Warszawy w Dust Tactics. 
Sala widowiskowa OKO, Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21
Uczestniczyło 280 osób.

01-02.12.2018 
XI KOnKURS WOKALnY  
Piosenka jest dobra na wszystko
01.12.2018 
Przesłuchania uczestników zaproszonych do II etapu konkursu 
przed Jurorami i wyłonienie 5 finalistów. 

02.12.2018
Koncert Finałowy z gościnnym udziałem Klementyny Umer 
Występ finalistów z towarzyszeniem zespołu muzycznego pod 
kierownictwem W. Majewskiego oraz aktorki Klementyny Umer  
z towarzyszeniem Konrada Wantrycha, jako gwiazd wieczoru. Pro-
wadzenie koncertu Monika i Grzegorz Wasowscy.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Uczestniczyło 80 osób.

08.12.2018
Rozświetlenie choinki  

na Placu narutowicza
Trzecia edycja familijnej imprezy plenerowej. Imprezę rozpoczął 
przemarsz Młodzieżowej Orkiestry Dętej „CON GRAZIA” pod dyrek-
cją Leszka Kalkowskiego, z grupą taneczno-marszową „Mażoret-
kami” pod kierunkiem Edyty Gałeckiej – gości z Płońska, których 
podziwialiśmy w repertuarze marszowo-rozrywkowym. Następnie 
usłyszeliśmy piosenki o tematyce świątecznej m.in. „Bambino jazzu”, 
„Mario, czy Ty wiesz?” „All I want for Christmas is sou”, w wykona-
niu słuchaczek Studia Wokalnego im. Jerzego Wasowskiego z OKO.  
O godz. 17.30 Włodarze dzielnicy: Katarzyna łęgiewicz – burmistrz 
dzielnicy Ochota m. st Warszawy wraz z Ewą Kacprzak-Szymańską  
– z-ca burmistrza, Marią Środoń z-ca burmistrza , Sylwią Mróz  
– Przewodniczącą Rady Dzielnicy Ochota, Moniką Beuth-Lutych 
– naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Funduszy Europej-
skich dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy uroczyście rozświetliły 
choinkę. Po czym tłumnie zgromadzona publiczność wysłuchała 
koncertu gwiazdy wieczoru Igora Herbuta z zespołem muzycznym. 
Całość poprowadziły Bożena Majewska – dyrektor OKO i Ewa Ma-
ślanka – z-ca dyrektora OKO
Organizatorzy: Urząd Dzielnicy Ochota, Ośrodek Kultury Ochoty.
Plac narutowicza 
Uczestniczyło około 950 osób.

Magazyn Sztuk
08-15.06.2018
Plener malarski w Radziejowicach
Tygodniowy plener miał na celu podsumowanie rocznej pracy  
i wykorzystanie widomości w praktyce. Uczestnicy pleneru posia-
dali własne materiały plastyczne niezbędne do pracy. W plenerze 
uczestniczyli w przeważającej części kursanci zajęć akwarelo-
wych, prowadzonych przez Magazyn Sztuk. Zajęcia prowadziła 
artystka plastyk Joanna Sułek-Malinowska oraz artystka plastyk 
Olga Prokop-Miśniakiewicz. Uczniowie pracowali według progra-
mu autorskiego. W roku 2018 zagadnieniem programowym było 
silne światło i silny cień. Każdy musiał zmierzyć się z wyznaczo-
nymi tematami, stosując się do zasad związanych z kolorystyką  
i perspektywą powietrzną. Najtrudniejszym tematem okazały się 
odbicia w szybie. Temat ten bardziej szczegółowo będzie poruszany 
na zajęciach od października. 
Zajęcia były podzielone na trzy bloki: poranny, popołudniowy  
i wieczorny. Blok poranny i popołudniowy polegał na pracy własnej 
uczestników pleneru. W tym czasie instruktorki udzielały indywidu-
alnych korekt w stopniu dostosowanym do potrzeb danego uczest-
nika; pomagały w rozwiązywaniu problemów kompozycyjnych, 
kolorystycznych, dotyczących użycia narzędzi i technik malarskich. 
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Podczas zajęć wieczornych odbywało się omówienie prac na forum 
całej grupy. Poza zajęciami malarskimi, uczestnicy pleneru mieli 
okazję wziąć udział w wydarzeniu kulturalnym, jakim była publiczna 
projekcja spektaklu „Porwać się na życie” w reż. Michała Szcześniaka. 
Spektakl powstał w ramach „Teatroteki”, projektu Wytwórni Filmów 
Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie. W roku 2018 w na-
szym plenerze uczestniczyło dwóch gości z Niemiec oraz pięć osób  
z Bratysławy. 
Dworek Modrzewiowy, Domek Szwajcarski | Radziejowice
Uczestniczyło 37 osób.

17-27.07.2018
Plener malarski w Kamieńcu Podolskim
Plener malarski na Ukrainie. Grupa 25 osób pracowała pod kierun-
kiem instruktora malarstwa Marka Ejsmonda-Ślusarczyka. Pierw-
sze 7 dni pleneru grupa przebywała w Kamieńcu Podolskim, gdzie 
wszyscy realizowali plan twórczy. Pierwszego dnia uczestnicy, 
zwiedzając miasto z przewodnikiem, zapoznali się z jego historią 
oraz poznali ciekawe pod względem malarskim miejsca. Kamie-
niec Podolski to bardzo malownicze miejsce, dające wiele tematów  
i możliwości malarskich. Główne tematy realizowane przez uczest-
ników pleneru to: pejzaż z architekturą, wybrany detal architek-
toniczny, pejzaż miejski, zamek w Kamieńcu podolskim. Techniki, 
jakimi posługiwali się uczestnicy to: ołówek, węgiel, pastel sucha  
i tłusta, gwasz, akryl, olej i techniki mieszane. Wszyscy pracowali na 
papierze. W trakcie trwania pleneru dwa razy dziennie odbywały się 
korekty prac w miejscu zakwaterowania. Ponadto każdy z uczestni-
ków miał możliwość otrzymania korekty malarskiej od instruktora w 
plenerze. Ostatniego dnia pobytu w Kamieńcu Podolskim odbył się 
grupowy pokaz i omówienie wszystkich prac. Każdy z uczestników 
pokazał swój dorobek plenerowy. 
25.07.2018 grupa opuściła Kamieniec Podolski kończąc tym samym 
część twórczą pleneru. Podczas kolejnych dni uczestnicy zwiedzili 
miejsca historyczne: Iwanofrankiwsk, Lwów (w tym Cmentarz ły-
czakowski), Żółkiew, Okopy św. Trójcy. Kierownik wyjadu: Witold 
Dzięciołowski.
Dom Pielgrzyma | Kamieniec Podolski
Uczestniczyło 27 osób.

Klub Osiedlowy SURMA
03.12.2018
Jubileuszowe XV Święto Wolontariusza 
„Wolontariat z Ochotą”
Głównym celem uroczystości było podziękowanie ochockim wo-

lontariuszom za ich pracę i serce, integracja wolontariuszy oraz 
promocja wolontariatu na Ochocie. Obchody uświetnił program 
artystyczny przygotowany przez młodzież z Młodzieżowego 
Domu Kultury „Ochota”. Wręczono 7 podziękowań od Burmistrz 
dzielnicy Ochota szczególnie zasłużonym wolontariuszom. Osoby 
wyróżnione zostały uhonorowane dyplomami, książkami, kwia-
tami, a także drobnymi upominkami od „Ochotników Warszaw-
skich” oraz statuetkami Anioła Dobroci. Tradycyjnie dyrektorzy  
i prezesi wręczyli także podziękowania swoim wyróżniającym się 
społecznikom. 
Współorganizatorami byli przedstawiciele instytucji i organizacji 
pozarządowych pracujący z wolontariuszami w 2018 roku: Bibliote-
ka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Fundacja Kultury  
i wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz Pomocy Rodzinie ATN, Klub Osie-
dlowy Surma – filia Ośrodka Kultury Ochoty, VII LO. im. J. Słowackiego, 
XXI LO im. H. Kołłątaja, Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota”, Ośrodek 
Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnospraw-
nych Stowarzyszenia ,,Otwarte Drzwi”, Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Polska Fundacja Pomocy Dzieciom 
Niedosłyszącym „ECHO”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
nr 9, Rada Seniorów Dzielnicy Ochota, Szkoła Podstawowa z Oddzia-
łami Integracyjnymi nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego, Środowiskowy 
Dom Samopomocy ,,Pod skrzydłami”, Urząd Dzielnicy Ochota m.st. 
Warszawy, Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci ,,Szansa” Od-
dział Terenowy Warszawa-Ochota, Zespół Szkół nr 26, LXIX Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Po-
wstania Warszawskiego 1944 (Oddziały Gimnazjalne), Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów.
W roku 2018 poszerzyliśmy formułę Święta, wyróżniając szczegól-
nie aktywnych mieszkańców działających na rzecz swojej społecz-
ności. Dwie aktywne mieszkanki zgłosił Urząd Dzielnicy Ochota, 
pięciu aktywnych mieszkańców zgłosiła SURMA oraz jedna osobę 
Zespół Szkół Nr. 26.
hotel Radisson blu Sobieski | pl. Artura Zawiszy 1
Uczestniczyło ok. 160 osób.

Klub Seniora BAŚNIOWA 
22.04.2018
Tango – tęsknota za uczuciem
Premiera spektaklu w wykonaniu Grupy Teatralnej „Kontrapunkt” 
na kanwie historii tanga argentyńskiego i jego ekspansji w Europie  
i Polsce. W przedstawieniu wzięli udział także młodzi aktorzy i śpie-
wacy. Premierę wzbogacił koncert pianistki Moniki Rosci.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyło 96 osób.

59



wydarzenia

26.11.2018
Ignacy Jan Paderewski  
w 100. lecie niepodległości
W hołdzie wielkiemu polskiemu kompozytorowi, wirtuozowi, po-
litykowi i patriocie. Koncert przygotowany przez Grupę Teatralną 
„Kontrapunkt” wraz z zaproszonymi artystami: Agnieszką Gert-
ner-Polak, Barbarą Majewska, Moniką Roscą, Markiem Dumiczem  
i Krystyną Adamiec. W programie wykorzystano fragmenty biografii 
oraz kompozycje Paderewskiego. Skomplikowaną sytuację społecz-
no-historyczną Polski przełomu XIX i XX wieku jak też niektóre mało 
znane wątki życia prywatnego tego polskiego męża stanu naświe-
tlił historyk prof. Marian Marek Drozdowski.
Całość wyreżyserowała Krystyna Adamiec. 
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyło 85 osób.
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Zima w mieście
Ośrodek Kultury Ochoty 
W czasie ferii zimowych 2018 r. Ośrodek Kultury Ochoty wraz z filia-
mi przygotował dla dzieci i młodzieży propozycje spędzenia czasu 
wolnego. Z oferty skorzystali wszyscy chętni mieszkańcy Ochoty. 

Oferta dla grup zorganizowanych

17.01 i 24.01.2018
„Zimowe Teatr – ranki”
Zabawy teatralne, parateatralne, muzyczne i ruchowe w oparciu  
o tekst książki „Magiczne drzewo” Andrzeja Maleszki.
Instruktor: Iwona Prugar-Fiedorowicz.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75 
Uczestniczyło 15 osób z Ośrodka Edukacji Kulturalnej Sadyba. 

24.01.2018
„Z zimowego zbudź się snu”
Zajęcia interdyscyplinarne poprowadziło 4 instruktorów. 
W strefie literackiej, Krystyna Adamiec przygotowała: 
•	 zabawy w kręgu („Stary niedźwiedź”, „Miotlarz”, „Śnieżne kule”, 

„Zbudź się z zimowego snu”), 
•	 etiudy aktorskie do kilku scen filmowych („Kevin sam w Nowym 

Yorku”, „Turkawki czyli nie zapomnę o Pani”), 
•	 wypowiedzi do mikrofonu o przygodach, marzeniach, wiersze, 

pogadanki, skojarzenia wyrazowe, zagadki zimowe.
W strefie tańca integracyjnego, Paweł Sumało przygotował:
•	 zabawę z gazetami – figury na gazetach, kule z gazet, zawody 

rzucania kulkami do kosza, 
•	 naukę prostych układów tanecznych, ćwiczenia rytmiczne z tu-

paniem i klaskaniem, naśladowanie ruchu zwierząt, 
•	 tańce w kręgu i na krzesłach („Młoteczki”, „Jeż”, „Zuzanka)”. 
W strefie muzycznej, Monika Rosca przygotowała:
•	 ilustracje muzyczne do zabaw „Stary niedźwiedź…” oraz „Mio-

tlarz” z wykorzystaniem instrumentów Orfa, 
•	 akompaniament do etiud aktorskich, zagadki muzyczne,  
•	 prezentację znanych utworów muzyki klasycznej: „Walc kwiatów” 

i marsz z baletu „Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego, 
Walc Des-dur op. 64 nr 2 i Polonez Es-dur op. 18 Fryderyka Cho-
pina, Ragtime „ The enternainer” Scotta Joplina

•	 ilustrowaną muzycznie opowieść o nakręcaniu scen do filmu  

„W pustyni i w puszczy” w reż. Władysława Ślesickiego, 
•	 prezentację zdjęć dotyczącą filmu przeplataną głównymi wąt-

kami muzycznymi. Dzieci porównywały porę zimową w Polsce, 
Europie i w Afryce, 

•	 zaznajomienie dzieci z klawiaturą, praca nad ułożeniem ręki,
•	 wspólne wykonanie piosenki francuskiej „Panie Janie”. 
W strefie plastycznej, Małgorzata Bojdzińska przygotowała:
•	 warsztaty tworzenia bałwanków z wykorzystaniem skarpet, ryżu, 

waty oraz elementów zdobniczych, 
•	 warsztaty tworzenia ozdobnych wisiorów i girland z wykorzysta-

niem płytek CD, kolorowych wstążek, sznureczków i koralików.
Instruktorzy: Krystyna Adamiec, Paweł Sumało, Monika Rosca, Mał-
gorzata Bojdzińska. Koordynator projektu: Jolanta Salamonowicz.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyło: 10 dzieci i 2 wychowawców z Domów Dziecka 
przy ul. Tarczyńskiej 27 oraz ul. Korotyńskiego 13 i 3 seniorów 
z Klubu Seniora „Baśniowa”.

Oferta dla osób indywidualnych

18.01, 25.01.2018
„Popołudnie z teatrem”
Warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 6-9 lat. Punkt wyjścia  
– „Magiczne drzewo” Andrzeja Maleszki.
Instruktor: Iwona Prugar-Fiedorowicz
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75 
Uczestniczyło 15 osób.

18, 19, 25, 26.01.2018
Warsztaty malowania na szkle
Uczestnicy poznawali technikę malowania farbami witrażowymi, 
ozdabiali naczynia szklane według własnych pomysłów, bądź od-
wzorowywali już przygotowane propozycje. Na warsztatach można 
było również ozdobić przyniesione przez siebie, własne naczynie.
Prowadzące: Grażyna Gnatowska i Anna Nowacka
Klub Osiedlowy SURMA | ul. białobrzeska 17
Odbyły się 4 spotkania. Uczestniczyło 21 osób.

15.01, 16.01, 22.01, 23.01.2018
,,Poznaj otaczający Cię swiat”  
– elektronika w praktyce
Zajęcia dla młodzieży w wieku13-18 lat nastawione na praktykę, po-
zwoliły poznać elektronikę od postaw. Uczestnicy nauczyli się two-
rzyć układy, które sami mogli testować, sprawdzać, modyfikować  
i na nich eksperymentować. Układy mogły posłużyć do stworze-
nia czujnika zmierzchu, alarmu do drzwi, pamięci podobnej do tej  
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z komputerów czy nawet własnego robota. 
Prowadzący: Patryk Synowiec
Klub Osiedlowy „Surma” | ul. białobrzeska 17
Odbyły się 4 spotkania. Uczestniczyło 13 osób.

21.01.2018
Warsztaty ceramiczne 
Zajęcia dla rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem babć i dziad-
ków – praca z gliną, gdzie duże ręce pomagały małym rączkom. 
Wszystkie prace zostały wypalone i odebrane przez uczestników.
Pracownia Ceramiki AngObA | ul. Przemyska 18
Uczestniczyło 40 osób.

22-26.01.2018  
Pogromca Żywiołów
Eksperymenty dla dzieci w wieku 8-11 lat. Dzieci badały wodę, po-
wietrze, ziemię i ogień. Każdego dnia uczestnicy poszerzali wiedzę 
na temat otaczającego ich świata, a nawet kosmosu. Czy woda 
może płynąć do góry? Jak zrobić wybuchające bańki? Czy można 
zasiać chemiczny ogród? Na te pytania odpowiadały wykonując 
żywiołowe eksperymenty.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Uczestniczyło 8 osób. 

Lato w mieście
Letnie Rodzinne Warsztaty Twórcze odbywały się w Miejscu Aktyw-
ności Lokalnej MAL przy ul. Grójeckiej 109, w dniach 2-27.07.2018 r. 
Zajęcia przygotowane i prowadzone były przez instruktorów Ośrod-
ka Kultury Ochoty i jego filii. Podczas 3 i 2. godzinnych bloków od-
były się między innymi zajęcia plastyczne, ceramiczne, muzyczne, 
taneczne, teatralne itp. Zajęcia bezpłatne.

02 -06.07.2018   
Zajęcia plastyczne  
z MAgAZYnEM SZTUK 
02.07.2018
body painting
warsztaty dla rodziców i dzieci z malowania buziek. Jak pomalować 
dziecko
Instruktor: Marek Ejsmond
03.07.2018

warsztaty jak zrobić kolczyki 
Instruktor: Joanna Sułek-Malinowska
04.07.2018
papierowe maski 
z papieru z elementami takimi jak cekiny, odblaski itp. 
Instruktor: Marek Ejsmond-Ślusarczyk
05.07.2018
malarstwo na szybie 
Witryny MAL-u w technice flamastry zmywalne do szkła
Instruktor: Marek Ejsmond-Ślusarczyk
06.07.2018
medale i fujarki 
Robimy papierowe medale i ozdobne fujarki z plastikowych rurek
Instruktor: Marek Ejsmond-Ślusarczyk
MAL | ul. grójecka 109 

Warsztaty artystyczne z OKO 
02.07.2018
warsztaty muzyczne
Śpiew – tematyka wakacyjna, szanty, obozowe, kolonijne. Konstru-
owanie instrumentów, gra na instrumentach perkusyjnych.
Instruktor: Iwona Prugar-Fiedorowicz
03.07.2018
warsztaty taneczne 
Tańce integracyjne z elementami disco, układy na dyskotekę
Instruktor: Iwona Prugar-Fiedorowicz
04.07.2018
LLnaL, czyli Letnie lektury na Luzie...
W programie: kreatywne czytanie tekstu, zabawy metodą peda-
gogiki zabawy i Orffem oraz tematyczne warsztaty plastyczne, te-
atralne i taneczne, na podstawie bajki Margery Williams „Aksamitny 
królik”.
Instruktor: Iwona Prugar-Fiedorowicz
05.07.2018
Warsztaty teatralne
tekst, muzyka, taniec, przebieranie się, na koniec mini etiuda
Instruktor: Iwona Prugar-Fiedorowicz
06.07.2018
Stare i nowe gry podwórkowe
guma, ciupy, chłopek, fruczka, kapsle, cymbergaj, król skoczek ...itp. 
Instruktor: Iwona Prugar-Fiedorowicz i Maciej Dmochowski)
MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyły 63 osoby.

09-11.07. 2018 
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3 dni z klubem Osiedlowum SURMA 
Rodzinne warsztaty plastyczne
Malowanie figurek z drewna, tworzenie z papieru 
Prowadząca: Małgosia Żbikowska
Sąsiedzkie śpiewanie
Wspólne śpiewanie przy gitarach 
Prowadzący: Mirek Kozak
Opowiadanie baśni
Opowieści połączone z pokazem instrumentów muzycznych 
Prowadząca: Kasia Płociska
MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło 109 osób.

16-20.07.2018 
Tydzień z OKO  
i klubem Seniora bAŚnIOWA
Cykl spotkań ze studiem wokalnym im. J. Wasowskiego 
W programie znalazły się ćwiczenia wokalne, ćwiczenia oddecho-
we i praca z mikrofonem (Dorota Curyło). Uczestnicy poznali różne 
style wykonawcze, takie jak jazz, pop, piosenka literacka, elementy 
interpretacji tekstu, pracowali nad rytmem i frazowaniem w pio-
senkach. 
Bliskie spotkania z najpiękniejszą polską literaturą dziecięcą 
Zajęcia prowadzone z humorem, oparte na utworach: „Paweł i Ga-
weł”, „Lokomotywa”,  „Stefek Burczymucha”, „Rzepka”, „Zabawa”, „Pa-
nie szofer Gazu” i itp... 
Prowadząca: Krystyna Adamiec, Jolanta Salomonowicz
Tanecznym krokiem przez świat 
Tańce w kręgu, solidna dawka ruchu. 
Prowadzący: Paweł Sumało
MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło 139 osób.

23-27.07.2018
Tydzień z Pracownią Ceramiki AngObA  
Lepienie z gliny
MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło 78 osób.

25.07.2018 
Wieczór przy harmonii 
Śpiewanie przy akompaniamencie harmonii z sąsiadem Jackiem. 
MAL | ul. grójecka 109
Uczestniczyło 78 osób.

MAGAZYN SZTUK
2.07, 4.07, 5.07.2018 
Letni kurs batiku
Kurs był przeznaczony dla osób zaczynających przygodę z batikiem. 
Uczestnicy zapoznali się z genezą batiku, jego zaletami i możliwo-
ściami. W ramach kursu wykonali dwie prace. Jedną techniką tra-
dycyjną a drugą z wykorzystaniem techniki shibori. Oprócz tego 
powstało kilka małych zakładek do książki. Dodatkowo uczestnicy 
poszerzyli wiadomości z zakresu mieszania barw oraz tworzenia 
kolorów na tkaninie.
Instruktor: Mariola Gołda
Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21
Odbyły się 3 zajęcia. Uczestniczyły 2 osoby.

02.07, 09.07,16.07.2018
Wakacyjne zajęcia dla dzieci
Na zajęciach dzieci stosując różne techniki plastyczne, zmierzyły 
się z tematem tańca. Inspiracją do pracy była muzyka oraz dzieła 
malarskie artystów z różnych epok. Słuchając wybranych utwo-
rów muzycznych, dzieci uczyły się ekspresji aby wyrazić dynamikę  
i piękno ruchu. Poznały zasady kompozycji dynamicznej oraz style: 
ekspresjonizm, fowizm, action painting. Powstały duże kompozycje 
wykonane pastelami olejnymi, malarstwo na szkle oraz kompozycje 
przestrzenne.
Instruktor: Katarzyna Arabudzka
Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21
Odbyły się 3 zajęcia. Uczestniczyło 8 osób.

04-13.07.2018
Kurs letni – otwarte pracownie
Podczas kursu letniego uczestnicy mieli do dyspozycji trzy różne 
pracownie, w których odbywały się zajęcia tematyczne: intensyw-
ne warsztaty rysunkowo-malarskie, malarstwo sztalugowe oraz 
malarstwo eksperymentalne. Każdy z uczestników mógł korzystać 
ze wszystkich pracowni, zmieniając zagadnienia w ciągu dnia. Idea 
otwartych pracowni polegała na tym, aby można było spędzić cały 
dzień twórczo w pracowni.
Instruktor: Jacek Malinowski
Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21
Odbyło się 6 zajęć. Uczestniczyło 17 osób.
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Ośrodek Kultury Ochoty 

WSPÓłPRACA ZE WSChODEM  
– Ochota dla Tradycji 
Projekt realizowany wspólnie przez Ośrodek Kultury Ochoty, Urząd 
Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, placówki oświaty, kultury i spor-
tu z terenu dzielnicy Ochota. Celem projektu jest poznanie i upo-
wszechnianie wiedzy o przeszłości, współczesnym życiu i proble-
mach wschodnich sąsiadów Polski. Znaczenie Kresów w historii  
i kulturze Polski oraz przede wszystkim nawiązywanie współpracy 
pomiędzy podmiotami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kul-
tury i sportu działającymi w Polsce i w krajach będących jej wschod-
nimi sąsiadami (w tym z organizacjami mniejszości polskiej).
W 2018 r. minęło 100 lat od momentu Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę, stąd wszystkie grupy przebywające we Lwowie skła-
dały kwiaty i zapalały znicze na Cmentarzu Orląt Lwowskich miejscu 
niezwykle ważnym dla historii tych czasów. 

12-15.03.2018
Turniej koszykówki (chłopców) i piłki ręcznej (dziewcząt). Przyjazd 
drużyn z miasta Chmielnicki na Ukrainie 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 | ul. geodetów 26 
Uczestniczyło 26 osób z Ukrainy.

18-21.05.2018
Pobyt w Warszawie grupy taneczno-wokalnej „Karpaty” z Iwano-
-Frankiwska. Udział grupy w festynie „Majówka Tradycyjnie na Lu-
dowo, Wielokulturowo”. Zwiedzanie Warszawy.
Warszawa Ochota
Uczestniczyło 16 osób.

19-22.05.2018
Oficjalna wizyta delegacji władz miasta Iwano-Frankiwsk na Ocho-
cie. Rozmowy z władzami dzielnicy Ochota. Udział w festynie „Ma-
jówka Tradycyjnie na Ludowo, Wielokulturowo”. Zwiedzanie War-
szawy.
Warszawa Ochota
Uczestniczyło 5 osób.

25-30.06.2018
Tradycyjny, tygodniowy pobyt w Warszawie grupy uczniów z Li-
ceum nr 23 w Iwano-Frankiwsku, udział w akcji „Lato w Miescie”. 
Warszawa Ochota
Uczestniczyło 12 osób.

08-13.07.2018
„Lato w Mieście” przyjazd i pobyt w Warszawie grupy ze szkoły  
w Żytomierzu (Ukraina).
Warszawa Ochota
Uczestniczyło 11 osób.

21-27.04.2018
Wyjazd historyczno-edukacyjny uczniów ze SP 175 i SP 61 do Ru-
munii (Bukowina) i Lwowa. Żółkwi, zwiedzanie „Malowanych So-
borów” (Światowa Lista UNESCO), kontakty z mniejszością polską 
w Pojanie Mikuli. Wizyta w polskiej szkole im. Krystyny Bochenek 
(Rumunia). Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy grobie Juliana 
Konstantego Ordona i na Cmentarzu Orląt Lwowskich.
Rumunia, Ukraina
Uczestniczyły 42 osoby.

05-08.05.2018
Oficjalna delegacja dzielnicy Ochota z wizytą w Iwano-Frankiwsku 
w związku z uroczystymi obchodami 356 rocznicy założenia miasta. 
Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy grobie Juliana Konstante-
go Ordona i na Cmentarzu Orląt Lwowskich.
Iwano-Frankiwsk
Uczestniczyły 4 osoby.

15-18.05.2018
Wyjazd historyczno-edukacyjny grupy uczniów SP 97 i uczestników 
z WISA „Krokus”, Lwów, Podhorce, Olesko, Złoczów, Żółkiew. Złoże-
nie kwiatów i zapalenie zniczy przy grobie Juliana Konstantego 
Ordona i na Cmentarzu Orląt Lwowskich.
Lwów, Podhorce, Olesko, Złoczów, Żółkiew
Uczestniczyło 39 osób.

25-30.05.2018
Wyjazd grupy osób dorosłych do Odessy, Akermanu, Humania, 
Lwowa, Żółkwi
Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy grobie Juliana Konstante-
go Ordona i na Cmentarzu Orląt Lwowskich.
Odessa, Akerman, humań, Lwów, Żółkiew
Uczestniczyło 36 osób.

18-28.07.2018 
Magazyn Sztuk, Ośrodek Kultury Ochoty. Plener plastyczny w Ka-
mieńcu Podolskim. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy grobie 
Juliana Konstantego Ordona i na Cmentarzu Orląt Lwowskich.
Kamieniec Podolski
Uczestniczyły 32 osoby.

15-18.09.2018
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Chór „Sonus Innunerabiles” z LO im Stanisława Staszica. Chór dał 
koncert w Bazylice Metropolitalnej p. w. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny we Lwowie. Młodzież zwiedziła miasto, oraz zło-
żyła kwiaty i zapaliła znicze przy grobie J. K. Ordona i na Cmentarzu 
Orląt Lwowskich. 
Lwów
Uczestniczyły 42 osoby.

Monodram Elżbiety Lewak 
Monodram na podstawie „Wspomnienia z domu Niewoli” Beaty 
Obertyńskiej 

8.02.2018
LXIX LO z Oddziałami Integracyjnymi im. bohaterów Powstania 
Warszawskiego 1944 | ul. Urbanistów 3
Uczestniczyło 90 osób.

13.06 2018
SP nr 61 | ul. białobrzeska 27
Uczestniczyło 60 osób.

12.09.2018 r.
Zespól Szkół nr 26 | ul. Urbanistów 3
Uczestniczyło 50 osób.

12.12.2018
Szkoła Podstawowa nr 97 im. L. Kruczkowskiego | ul. Spiska 1
Uczestniczyło 60 osób.

WARSZAWA – bUDAPESZT
31.05-17.06.2018
Wystawa Igora Yelpatova „Miasto”
Z okazji uroczystych obchodów podpisania współpracy między 
Dzielnicą Ochota m.st. Warszawy a XIII Dzielnicą w Budapeszcie 
odbył się wernisaż instruktora z Magazynu Sztuk filii Ośrodka Kul-
tury Ochoty Igora Yelpatova w RAM w Budapeszcie. Na wystawie 
zostały zaprezentowane obrazy w technice akrylu, przedstawiające 
różne oblicza Warszawy. Artysta pokazał Warszawę jako miejsce peł-
ne romantycznych westchnień, koloru i zieleni. W miejscach gdzie 
pojawiają się zatłoczone ulice, artysta zwraca uwagę na Wisłę, nad 
którą toczy się inne życie. Za każdym razem stara się pokazać dobrą 
stronę stolicy, która posiada zakątki pełne uroku i zieleni. W obra-
zach tych widać zachwyt miejscem, w którym mieszka artysta. 
budapeszt

preROD 2018 
04-10.08.2018 
Plener malarski
W ramach projektu odbyły się międzynarodowe warsztaty arty-

styczne dla artystów amatorów, koncentrujące się na twórczym 
doskonaleniu technik akwareli i suchego pastelu.
Projekt współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszeh-
radzki, wspierany przez Międzynarodowy Klub Kobiet w Bratysławie  
i Muzeum Sztuki Współczesnej w Danubianie. 
Wydarzenie organizowało Stowarzyszenie Obywatelskie DOM SVETLA 
SLOVENSKO. 
Partnerami byli: Ośrodek Kultury Ochoty oraz Česká Společnost AIDS. 
bratysława, Słowacja
Uczestniczyło 15 osób z Magazynu Sztuk. 

08-29.12.2018
„Życie pełne radości” – wystawa poplenerowa
Wystawa akwareli oraz suchego pastelu. Na wystawie zostały za-
prezentowane nie tylko powstałe dzieła ale również fotoreportaż 
z całego pobytu. Podczas wernisażu został rozdany katalog oraz 
dyplomy uczestnictwa w plenerze. Oglądający mogli podziwiać 
krajobrazy, malarstwo figuratywne, abstrakcję oraz prace związane 
z tematyką HIV i AIDS. 
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. grójecka 75
Uczestniczyło 50 osób.
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Wolontariat w kulturze to 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 wolonta-
riacie.

Klub Osiedlowy SURMA
Język angielski 60+ 
Trzy poziomy nauki: od zera, podstawowy i średniozaawansowany.  
Nauka języka, zdobywanie umiejętności komunikacji w różnych 
praktycznych sytuacjach. Prowadzący przygotowywali materiały, 
ćwiczenia, nagrania i piosenki, na bazie których opierała się lekcja. 
Zajęcia miały także na celu rozwijanie pasji uczestników, przełamy-
wanie barier w mówieniu oraz aktywizację osób starszych.
Prowadzący: Olga Malska, Ewa Chwiejczak, Katarzyna Dunin, Ra-
dosław Ryłko (styczeń-czerwiec), Jędrzej Kuczyński, Wojciech Pie-
traszak, Zuzanna Rżysko (luty-czerwiec), Michał Przybyliński, Anna 
Skorupa (listopad-grudzień) – wolontariusze.
Klub Osiedlowy „Surma” | ul. białobrzeska 17
Odbyło się 181 zajęć. 9 grup. Uczestniczyły 93 osoby.

Kurs komputerowy 
„Poznaj swoje możliwości – praca z komputerem dla osób star-
szych”. Kurs dla osób 60+  w grupach 10. osobowych. 2. godzinne 
zajęcia raz w tygodniu przez 15-20 tygodni. Kurs był bezpłatny. Pro-
wadzony wyłącznie przez wolontariuszy na dwóch poziomach: pod-
stawowym (edytor tekstu, poczta e-mail, wyszukiwanie informacji 
w internecie) oraz zaawansowanym (rozszerzenie umiejętności  
z kursu podstawowego, obróbka zdjęć, prezentacje, multimedia).
Prowadzący: Leszek Nitychoruk, Krystyna Wierzbicka, Beata Jabłoń-
ska (II-VI), Jerzy Szewczyk (prowadził dwie grupy) – wolontariusze.
Szkoła Podstawowa nr 61 | ul. białobrzeska 27
Odbyły 103 zajęcia. 5 grup. Uczestniczyło łącznie 48 osób.  

Uroczyste zakończenia projektu  
„Kurs komputerowy dla osób starszych” 
Spotkanie integracyjne w kameralnej atmosferze dla uczestników  
i prowadzących kurs przy własnoręcznie przez uczestników przygo-
towanym poczęstunku. Uczestnicy dostali dyplomy, wypełnili an-
kiety na podstawie których zostali zakwalifikowani do dalszej nauki. 
Była to również okazja do podziękowania za pracę wolontariuszy.
Klub Osiedlowy „Surma” | ul. białobrzeska 17
Odbyło się 1 spotkanie. Uczestniczyło 12 osób.

Punkt Informacji Obywatelskiej
Projekt przeznaczony dla mieszkańców Ochoty i okolic, którzy po-
trzebują bezpłatnej porady i pomocy przy załatwianiu spraw miesz-
kaniowych, spadkowych, majątkowych i innych urzędowych oraz 
administracyjnych. Podczas dwugodzinnych dyżurów wolontariusz-
ka udzielała informacji i sporządzała gotowe pisma do urzędów.
Prowadząca: Beata Jabłońska – wolontariuszka
Klub Osiedlowy „Surma” | ul. białobrzeska 17
Odbyły się 33 dyżury. Z porad skorzystało łącznie 69 osób.

nauka gry na pianinie
Indywidualne bezpłatne lekcje dla młodej mieszkanki Ochoty z pro-
blemami zdrowotnymi, dla której muzyka jest formą terapii.
Prowadząca: Barbara Stanienda-Szewczyk – wolontariuszka
Klub Osiedlowy „Surma” | ul. białobrzeska 17
Odbyło się 18 lekcji. Uczestniczyła 1 osoba.

Ewaluacje projektów z wolontariuszami 
Ewaluacje mają na celu podsumowanie pracy wolontariuszy przy 
projektach w danym sezonie, zarówno pod kątem sukcesów, jak  
i trudności i oczekiwań. Wolontariusze oceniają efektywność swo-
jej pracy, osiągnięte cele, jakie sobie założyli oraz deklarują się do  
współpracy w następnym sezonie. Po każdej ewaluacji tworzony 
jest raport z wnioskami na przyszłość.
Prowadzący: Grażyna Gnatowska
Klub Osiedlowy „Surma” | ul. białobrzeska 17 
Odbyły się 4 spotkania. Uczestniczyło łącznie 7 wolontariuszy.

Wolontariat w kulturze
Spotkania koordynatora wolontariatu z mieszkańcami Ochoty i in-
nych dzielnic Warszawy zgłaszającymi się do Klubu, by dzielić się 
z innymi swoimi zainteresowaniami, wiedzą i pasją. Koordynator 
zamieszcza ogłoszenia na portalach internetowych ngo.pl, ochot-
nicy.waw.pl, gdy chce rekrutować wolontariuszy. Wolontariusze 
przychodzą na spotkania ze swoimi pomysłami lub włączają się do 
już realizowanych projektów i prowadzą zajęcia. Wolontariusze pra-
cowali regularnie przy projektach: Punkt Informacji Obywatelskiej, 
Poznaj swoje możliwości – praca z komputerem dla osób starszych, 
Nauka języka angielskiego 60+, Dzień Sąsiada, nauka gry na pia-
ninie. Z wolontariuszami zawarliśmy porozumienia o współpracy 
zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.
W 2018 roku z „Surmą” współpracowało 15 Wolontariuszy.
Prowadzący: Anna Nowacka 
Klub Osiedlowy „Surma” | ul. białobrzeska 17
Odbyło się 7 spotkań. Uczestniczyło łącznie 7 osób. 
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MAL Grójecka 109 
Wolontariat w MALu rozwijał się w ramach ,,Programu rozwoju 
wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy” realizowanego  
w ramach projektu ,,Ochotnicy Warszawscy”. 
Zrealizowano projekty:

Ochota na czytanie – klub czytelnika
Cykliczne spotkania miłośników książek i rozmowy na temat książek 
znanych i nieznanych, przeczytanych i odłożonych na później.
MAL | ul. grójecka 109 
Odbyło się 7 spotkań.  
Uczestniczyło 3 wolontariuszy i 5 uczestników. 

Ogród społeczny 
W ramach ruchu sąsiedzkiego powstał przy MAL na Placu pod 
Skrzydłami ogród społeczny który składa się z 10 dużych drew-
nianych donic. W donicach posadzone zostały kwiaty, warzywa  
i krzewy. Inicjatywa skupia wolontariuszy i mieszkańców, którym 
idea ogrodnictwa miejskiego jest bliska i zawsze chcieli mieć swój 
ogródek, ale nie mieli na to warunków. Zaangażowani ochotnicy 
sadzili, pielęgnowali i podlewali rośliny. Sezonowo zmieniali kom-
pozycje w donicach.
Plac pod Skrzydłami | ul. grójecka 109
Odbyły się 3 wydarzenia. Uczestniczyło 5 wolontariuszy oraz 10 
mieszkańców Ochoty.

Wolontariat osób z niepełnosprawnością 
MAL współpracuje z 3 wolontariuszami z niepełnosprawnością. 
Jedna osoba akcyjnie zaangażowała się przy ogrodzie społecznym, 
dwie pozostałe pomagają przy pracach porządkowych.
MAL | ul. grójecka 109

Wystawa zdjęć dokumentujących 
działania wolontariuszy 
Zdjęcia przedstawiają wolontariuszy i sąsiadów podczas różnych 
działań. Wystawa stanowi formę docenienia i podziękowania za ich 
zaangażowanie.
MAL | ul. grójecka 109

Warsztaty kulinarne
Warsztaty w ramach wolontariatu pracowniczego z firmą NILSEN. 
Podczas warsztatów powstały: zupa z soczewicy i zdrowe przekąski. 
MAL | ul. grójecka 109
Odbyły się 2 spotkania. Uczestniczyło 5 osób i 3 wolontariuszy.

Dyżur koordynatora wolontariatu
Spotkania z osobami, które chcą dzielić się swoimi zainteresowa-
niami i wiedzą z innymi. 
Osoby przychodzą na spotkanie ze swoimi pomysłami lub włączają 
się do realizacji istniejących działań.
MAL | ul. grójecka 109 
Odbyło się 10 dyżurów. Uczestniczyło 18 osób.
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Ośrodek Kultury Ochoty
W 2018 roku najaktywniej współpracowano z: 
•	 Koalicją na Rzecz Ochoty – udział Ośrodka w partnerstwie lokal-

nym na rzecz Ochoty
•	 Parafią św. Jakuba Apostoła przy placu Narutowicza
•	 Towarzystwem Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” – oddział 

Ochota
•	 Fundacją Dunaj Instytut Dialogu
•	 Fundacją „Akademia Iwony Kalaman”
•	 Stowarzyszeniem „Scena96”
•	 Stowarzyszeniem Kulturalnym „Sahaja Yoga”
•	 „Składem Bananów”
•	 Przedszkolem nr 176 
•	 Międzynarodowym Przedszkolem i Szkołą „Meridian” 
•	 Fundacją „Zwalcz Nudę”
•	 Warszawska Galerią Ekslibrisu – Biblioteką Publiczną Ochota

Magazyn Sztuk
17.11.2018
„Mózg lubi ruch” 
Piknik Rodzinny zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno-
-Pedagogiczną nr 9, która mieści się przy ul. Radomskiej 13/21. Ma-
gazyn Sztuk przygotował jeden warsztat, podczas którego dzieci 
mogły zapoznać się z technika kolażu. Powstały różnej wielkości 
prace z wykorzystaniem kapsli, drewna, korków, filcu oraz kartonu.
Szkoła Podstawowa nr 264 | ul. Majewskiego 17 
Uczestniczyło 40 osób.

Klub Osiedlowy SURMA
Koalicja na Rzecz Ochoty 
Partnerstwo lokalne działające od 18 lat, zainicjowane przez Klub 
Osiedlowy „Surma” – filia OKO, XXI Liceum Ogólnokształcące im. 
H. Kołłątaja, Ośrodek Pomocy Społecznej Ochota i Stowarzyszenie 
BORIS. 
W skład Koalicji wchodzą przedstawiciele instytucji i organizacji 
działających na Ochocie. Są to:
•	 Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Skrzydłami” typ A 
•	 Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Skrzydłami” typ B 
•	 Biblioteka „Przystanek Książka”

•	 Biblioteka „Przy Baleya”
•	 Ośrodek Pomocy Społecznej Ochota
•	 Ośrodek Kultury Ochoty
•	 XXI Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja
•	 Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Nie-

pełnosprawnych „Białobrzeska” Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
•	 Psychiatryczny Oddział Dzienny SZPZLO Warszawa Ochota
•	 Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym „Echo”
•	 Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie Rodziców i Opieku-

nów Osób Upośledzonych Umysłowo „Wiara i nadzieja”
•	 Zespół Szkół Specjalnych nr 92 
•	 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
•	 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Sła-

bowidzących „Tęcza”
•	 Wydział Spraw Społecznych Urzędu Dzielnicy Ochota
•	 Delegatura Bezpieczeństwa Urzędu Dzielnicy Ochota
•	 Straż Miejska Dzielnicy Ochota
•	 Komisja Rejonowa Policji Warszawa III
•	 Centrum Samopomocy Mieszkańców „Sami Sobie”
•	 Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży Dyslektycznej
•	 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Białobrzeska”
•	 Klub Integracji Środowiskowej Relaks
•	 Uniwersytet III Wieku „Omega” 
•	 Gimnazjum nr 14 
•	 Gimnazjum nr 15 
•	 Gimnazjum nr 16
Grupa partnerska jest otwarta i w każdej chwili można dołączyć  
i z nami działać. Celem Koalicji jest integrowanie aktywnych osób 
działających na rzecz środowiska, poznawanie własnych zasobów, 
możliwości i potrzeb, ułatwianie przepływu informacji, zwiększe-
nie skuteczności działań. Planowanie strategiczne odbywa się raz 
w roku, poza tym uczestnicy naszego partnerstwa spotykają się  
w zależności od potrzeb. 
Odbyły się 4 spotkania. Uczestniczyły 34 osoby.

Odbyło się 1 wydarzenie: Dzień Sportu Osób z Niepełnosprawno-
ściami „Ochota na sport”. Uczestniczyło 120 osób. 

Praktyki/staże/wizyty studyjne
W ramach praktyk z Wydziału Pedagogicznego UW uczestniczyła 
1 osoba.

Klub Seniora BAŚNIOWA 
Klub Seniora „Baśniowa” w roku 2018 współpracował z: 
•	 Klubem Seniora „Rakowiec” 
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•	 Bielańskim Ośrodkiem Kultury 
•	 Akademią Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej 
•	 Gimnazjum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi 
•	 Kinem Luna 
•	 Biblioteką „Baśniowa” nr 48 

Praktyki/badania i ankiety
Akademia Pedagogiki Specjalnej
W ramach praktyk dwie grupy studentów, wydziałów: Edukacji 
dorosłych i bhp oraz Arteterapii poprowadziły dwa spotkania klu-
bowe. Studenci wykorzystali dostępne zasoby osobowe i popro-
wadzili warsztaty drogą konfrontacji pokoleniowej. Wykorzystano 
tematy: „Tradycje wielkanocne kiedyś i dzisiaj – bogactwo wartości 
czy balast pokoleniowy” oraz „Spędzanie czasu wolnego dawniej  
i dziś – różnice i podobieństwa”.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyły 53 osoby.  

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
„Emocje w życiu człowieka i relacje pomiędzy ludźmi”
Studentka III roku psychologii p. Beata Bankiewicz przygotowała 
prelekcję i przeprowadziła wśród seniorów klubu badania ankie-
towe na temat: „Systemy emocjonalne i style przywiązania”. Efekty 
badań zostaną wykorzystane w pracy licencjackiej.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. grójecka 79
Uczestniczyło: 8 osób.

Od grudnia 2018 praktyki w klubie seniora rozpoczęła studentka 
Wydziału Kulturoznawstwa UW.

MAL Grójecka 109
W 2018 roku MAL współpracował z:
•	 Konsorcjum „Projekty miejskie”
•	 Wspólnotą „Zielony Dom” przy ul. Skorochód Majewskiego
•	 Urzędem Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
•	 Wolontariuszami „Szlachetnej Paczki”
•	 Fundacją „Vis Maior”
•	 Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy
•	 Restauracją „Shuk”
•	 Fundacją „Eva”
•	 Towarzystwem Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”
•	 Mazowieckim Stowarzyszeniem Osób z Chorobą Parkinsona
•	 Środowiskowym Domem Samopomocy ,,Pod Skrzydłami”
•	 Domem Dziennego Pobytu ,,Z Ochotą”
•	 Biblioteką dla dorosłych ,,Pod Skrzydłami” 
•	 Biblioteką dla dzieci i młodzieży nr 5
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Ośrodek Kultury Ochoty
19.04.2018 
Akcja Żonkile
W rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN zorganizowało coroczną akcję spo-
łeczno-edukacyjną Żonkile, do której w 2018 roku włączył się rów-
nież Ośrodek Kultury Ochoty. Organizowana od 2013 roku przez 
Muzeum POLIN akcja ma na celu rozpowszechnianie tego symbolu 
oraz szerzenie wiedzy na temat samego powstania. Jednym z oca-
lałych z getta był Marek Edelman, ostatni dowódca Żydowskiej Or-
ganizacji Bojowej, który 19 kwietnia, w rocznicę powstania, składał 
bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Mu-
ranowie. Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu. 
Warszawa Ochota
Uczestniczyło 80 osób.

28.04.2018
XVIII Plebiscyt Dyliżanse  
– Koncert Laureatów  
Impreza organizowana wspólnie z Zarządem Dzielnicy Ochota m.st. 
Warszawy, Fundacją Country&Folk. Coroczna uroczystość wręcza-
nia nagród zdobywcom wyłonionym w ramach XVIII Plebiscytu 
Dyliżanse w kategoriach: artysta roku, piosenka roku, album roku, 
zespół roku, wokalistka i wokalista roku, nowy wykonawca roku, 
instrumentalista roku, wykonanie roku.
Gospodarzami imprezy byli: Maja Dzisiewicz i Janusz Nastarowicz
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21 
Uczestniczyło około 90 osób.

26.05.2018 
„Zielono mi”
Fragment koncertu słuchaczy Szkoły Wokalnego im. J. Wasowskie-
go poświęconemu twórczości Agnieszki Osieckiej na Festiwalu 
Energii Kulturalnej (organizowanego z ramienia Warszawskiego 
Programu Edukacji Kulturalnej) 
łazienki Królewskie
Uczestniczyło 5 osób ze Szkoły Wokalnej im. J. Wasowskiego

03.06.2018
Dzień Dziecka
Impreza plenerowa. Głównym organizatorem festynu był Wydział 
Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota. Impreza adre-
sowana do całych rodzin. Na estradzie wystąpiły amatorskie zespoły 

wokalne, taneczne i muzyczne z palcówek kultury Ochoty. W tym 
roku na imprezę zawitały „Domisie”  
Z OKO wystąpiły grupy taneczne Baletniczki oraz Studio Tańca Ir-
landzkiego „Dunmore”.
Park Szczęśliwicki
Uczestniczyło 35 osób z OKO.

Dni Seniora Ochota 2018
Imprezy organizowane przez Urząd Dzielnicy dla dzielicy Ochota 
m.st. Warszawy, Wydział Kultury. OKO był współorganizatorem.
08.10.2018
Inauguracja Dni Seniora Ochota 
Koncert operetkowy „Usta milczą dusza śpiewa”. 
Aula Zespołu Szkół Zawodowych d. „Kolejówka” 
Uczestniczyło 330 osób. 

09.10.2018
Koncert Wojciecha Gąssowskiego
Aula Zespołu Szkół Zawodowych d. „Kolejówka” 
Uczestniczyło 360 osób. 

11.10.2018
Recital Edyty Geppert 
Aula Zespołu Szkół Zawodowych d. „Kolejówka” 
Uczestniczyło 360 osób. 

16.10.2018
Bawimy się z Ochotą. Bal Seniora. 
Klub „Proxima” | ul. Żwirki i Wigury 2
Uczestniczyło 210 osób. 

Magazyn Sztuk
10.03.2018
Konkurs plastyczny  
„Kobieta – Mój Świat”
Konkurs miał charakter otwarty i był skierowany do osób dorosłych, 
nie będących profesjonalistami. Każdy z uczestników mógł zgłosić 
po dwie prace na określonych w regulaminie warunkach. Z naszej 
pracowni w konkursie wzięły udział 2 osoby. Zgłoszone prace ce-
chowały się dużą oryginalnością i dbałością wykonania. Pani Jadwi-
ga Wasiak, pracująca pod kierunkiem Joanny Sułek-Malinowskiej 
zdobyła wyróżnienie.
Centrum Kultury Raszyn | Al. Krakowska 29 A
Uczestniczyły 2 osoby z Magazynu Sztuk.
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19.05.2018
IX Przegląd gobelinów „Pasja tworzenia”
Do przeglądu zgłoszono 47 prac. Oceniano walory artystyczne oraz 
techniczne. Zwracano dużą uwagę na oryginalność przekazu ar-
tystycznego oraz na poziom wykonania pracy. Z naszej pracowni 
zostały zgłoszone dwie prace: pani Joanny Pasynkiewicz „Z lotu pta-
ka„ oraz pani Urszuli Kamockiej „Panorama Warszawy”. Obie panie 
zdobyły wyróżnienia. Organizator: Bielański Ośrodek Kultury filia 
Estrady 112 w Warszawie. 
bielański Ośrodek Kultury | ul. Estrady 112
Uczestniczyły 2 osoby z Magazynu Sztuk. 

19.05.2018
noc Muzeów 
Magazyn Sztuk na Noc Muzeów przygotował wystawę malarstwa 
Rajmunda Gałeckiego. Były to przede wszystkim obrazy poświęco-
ne Warszawie, wykonane w technice olejnej, akrylowej i suchym 
pastelu. Wystawie towarzyszyły warsztaty miniatury graficznej pro-
wadzone przez artystę plastyka Igora Yelpatova. Każdy z uczestni-
ków warsztatów mógł zapoznać się z zasadami druku wypukłego  
i wklęsłego, narzędziami i materiałami do linorytów i techniki „su-
chej igły” oraz zrobić odbitkę na papierze z użyciem prasy drukar-
skiej.
Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21
Uczestniczyło 70 osób.

Klub Seniora OCHOTA
14.01.2018
Koncert Kolęd 
Zespoł „Wrzos” wystąpił wraz z chórem z Domu Kultury „Kadr” i dzie-
cięcym chórem z Pragi Północ.
Parafia Św. Jakuba Apostoła | pl. narutowicza
Uczestniczyło 20 osób z zespołu „Wrzos”.

Klub Seniora BAŚNIOWA
27.01.2018
„na cygańską nutę”
Impreza taneczna dla seniorów z klubów seniora„Baśniowa” i „Ra-

kowiec” z muzyką na żywo i konsumpcją. W programie: wróżby 
cygana Iwana i konkurs na najbardziej interesujący strój wieczoru  
z nagrodami. Oprawa muzyczna: Stanisław Kakietek. Przygotowanie 
i prowadzenie imprezy: Grażyna Rowińska, Jolanta Salamonowicz
Dom Kultury Rakowiec | ul. Wiślicka 8
Uczestniczyło 29 osób z Klubu Seniora „Baśniowa”.

16.03.2018
Jak to z babcią i Dziadkiem było
Przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowane przez 
dzieci z Przedszkola nr 99 na Ochocie. Wspomnienia dziadków po-
łączone z dziecięcą wyobraźnią i talentem oraz pomysłowością pań 
wychowawczyń (aranżacja sali, stylizowane stroje dzieci) ułożyły 
się w pełną humoru, zawadiacką, ale też kulturalną, naturalną opo-
wieść o perypetiach uczuciowych starszego pokolenia. Uroczystość 
zakończył kolorowy poczęstunek i wspólne zdjęcie do albumu.
Przedszkole nr 99 im. Misia Wojtka | ul. Siewierska 3
Uczestniczyło 17 osób z Klubu Seniora „Baśniowa”. 

30.05.2018
Przegląd dziecięcej poezji  
i piosenki patriotycznej
Zespół wokalny „Bez Pauzy”, na zaproszenie Dyrekcji Przedszkola nr 
101, uczestniczył w konkursie z okazji 100. lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Przedszkolaki recytowały bądź śpiewały solo 
i w grupach różne utwory o treściach patriotycznych. 
Jury nagrodziło wszystkich występujących dyplomami i drobnymi 
upominkami. Zespół wokalny „Bez Pauzy”, na zakończenie wyda-
rzenia, przeprowadził quiz dla starszych grup przedszkolnych oraz 
wystąpił z mini koncertem pieśni legionowych.
Przedszkole nr 101 | ul. Chotomowska 3
Uczestniczyło 14 osób z Klubu Seniora „Baśniowa”. 

29.09.2018
Warszawska Olimpiada Seniorów
Impreza sportowa dla osób 60+ zrealizowana przez Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”. Seniorzy mogli rywa-
lizować w takich dyscyplinach olimpijskich jak: pływanie, lekka atle-
tyka, algorytmy wioślarskie, brydż sportowy, szachy, tenis stołowy, 
strzelanie z łuku oraz konkurencjach rekreacyjnych takich jak: mini 
golf, biegi, labirynty, piłkarzyki, slalomy i itp. Na terenie ustawiono 
także scenę, na której można było zaprezentować swoje dokonania 
i odebrać nagrody.
Stołeczne Centrum Sportu „Aktywna Warszawa”  
| ul. Konwiktorska 6
Uczestniczyły 2 osoby z Klubu Seniora „Baśniowa”.
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19.10.2018
Dzieci seniorom – seniorzy dzieciom
„Jak Polacy wolność odzyskali” – koncert patriotyczny z insceniza-
cją historyczną, pomyślany i przygotowany wspólnie przez wycho-
wawców Przedszkola nr 61 oraz klub Seniora „Baśniowa”. Wystąpiły 
dzieci z grupy IV „Tygryski” w strojach ludowych i zespół wokalny 
„Bez Pauzy”. Podczas poczęstunku uczestnicy obdarowali się pa-
miątkami.
biblioteka „baśniowa” nr 48 | ul. grójecka 68
Uczestniczyło 21 osób (17 seniorów i 14 dzieci).  

24.11.2018
Andrzejkowe klimaty 
Impreza taneczna z muzyką na żywo dla seniorów klubu „Baśniowa” 
oraz „Rakowiec”. Oprawa muzyczna: DJ Stanisław Kakietek. Przygo-
towanie i prowadzenie imprezy: Hanna Sikorska
Dom Kultury Rakowiec | ul. Wiślicka 8

Uczestniczyło 10 osób z Klubu Seniora „Baśniowa”. 
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