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Ośrodek Kultury Ochoty 

Dom Kultury RaKowiec 
Klub osiedlowy SURMa
Magazyn Sztuk 
Pracownia ceramiki angoba 
Klub Seniora BaŚNiowa 
Dzielnicowy Klub Seniora ochota

i jego filie
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Szanowni Państwo,

to naprawdę miłe uczucie gdy po podsumowaniu roku widzi się imponujące efekty 
pracy zespołu pracowników i instruktorów ośrodka Kultury ochoty i jego sześciu filii: 
Pracowni ceramiki angoba, Magazynu Sztuk, Domu Kultury „Rakowiec”, Klubu osiedlo-
wego Surma, Dzielnicowego Klubu Seniora „ochota” i Klubu Seniora „Baśniowa”. 

Mamy naprawdę dużo szczęścia, że pracuje dla nas grono doświadczonych, zaanga-
żowanych ludzi, dzięki którym oKo tętniło życiem kolejny rok niezmiennie inspirując  
i przyciągając uczestników. aby sprostać Państwa wymaganiom w 2014 roku rozbudo-
waliśmy naszą ofertę o kolejne nowe zajęcia. 

w całorocznej działalności mieliśmy ponad 80 różnego rodzaju sekcji, w których uczest-
niczyło ok. 2500 osób. Zorganizowaliśmy 267 przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, 
artystycznym, edukacyjnym i społecznym, w których udział wzięło prawie 20 000 osób. 
Państwa udział to dla nas najwspanialsza nagroda.

Najważniejszym projektem a zarazem nowym wyzwaniem roku 2014 okazał się lokal w 
pawilonie przy ośrodku Kultury ochoty otrzymany w październiku od Urzędu Dzielni-
cy ochota na tzw. „próbę”. Działalność w pawilonie „Pod okiem” wzbudziła ciekawość  
i zainteresowanie przechodniów, którzy zachęceni przeszkleniem ścian chętnie i licznie 
uczestniczyli w organizowanych tam przez ośrodek i filie wydarzeniach. w tak krótkim 
czasie użytkowania odbyło się ok. 30 różnych przedsięwzięć tj.: wernisaże, spektakle, 
projekcje filmowe, spotkania poetyckie i tematyczne, warsztaty plastyczne, ceramiczne, 
wokalne, taneczne i cyrkowe. Mamy nadzieję, że pawilon „Pod okiem” stanie się nową 
przestrzenią do działań artystycznych i na stałe zostanie zapisany na mapie ochoty.  

Uzupełnienie programu ośrodka stanowi współpraca zagraniczna w ramach realizo-
wanych z funduszy europejskich projektów. 

Sprawozdanie, które oddajemy w Państwa ręce stanowi cenne źródło informacji nie 
tylko o przeprowadzonych w 2014 roku działaniach, ale również o różnorodnej, cieka-
wej ofercie ośrodka i filii.

Samo czytanie sprawozdania jednak nie wystarczy aby dowiedzieć się jak interesujące 
są propozycje. trzeba spróbować uczestnictwa do czego z całego serca zachęcamy  
i zapraszamy!

Bożena Majewska – dyrektor i ewa Maślanka – zastępca dyrektora



43

Ośrodek Kultury Ochoty
Teatrzyk Malucha 
Zajęcia raz w tygodniu. od września teatrzyk Malucha doczekał się wreszcie 
nazwy Kokos i Kokosik. od listopada zajęcia odbywały się w trzech grupach: 
dwie grupy młodsze Kokosik oraz grupa starsza Kokos.
Kokosik 
Dla dzieci 3-5 lat. Zabawy i ćwiczenia „aktorskie”; gesty, miny, dźwięki; zada-
nia aktorskie, pantomima, krótkie etiudy sceniczne. Nauka piosenek „aktor-
skich”. Poznawanie bajek polskich oraz z różnych stron świata, a także „Bajki 
grajki” – umuzycznione „klasyczne” bajki. Ćwiczenia dykcyjne i ortofoniczne 
– „Gimnastyka buzi i języka”. Przygotowano przedstawienie „Kto powiedział 
miau?” autorstwa Zofii wójcik. 
Kokos 
Dla dzieci od 7 lat. Ćwiczenia dykcyjne i ortofoniczne, nauka właściwego 
gospodarowania oddechem, frazowanie. Zadania aktorskie, pantomima, 
etiudy sceniczne. Zapoznanie z wartościową literaturą polską dla dzieci 
i młodzieży. interpretacja wiersza. Ćwiczenia kształtujące inwencję własną 
– wspólne układanie bajek i historyjek. Samodzielne budowanie scen. Praca 
z rekwizytem. Zabawy i tańce integracyjne. Przygotowano spektakl „Bajko-
wy tygiel” Zofii wójcik. 
obydwie grupy zaprezentowały swoje osiągnięcia: 22.05.2014 w oKo pod-
czas występu dla rodziców; 1.06.2014 w ramach pokazu grup artystycznych 
z oKo – „Roztańczony Dzień Dziecka” w auli d.„Kolejówki”; 18.12.2014 wy-
stęp w oKo dla rodziców. Połączone grupy zaprezentowały bajkowe Jasełka 
na podstawie tekstu Doroty Gellner „wesoła szopka”.
Prowadząca: iwona Prugar-Fiedorowicz

odbyło się 87 zajęć. Uczestniczyły 42 osoby. 

Pawie OczKO Dziecięcy zespół Ludowy
Zespół tworzą młodzi warszawiacy, którzy zapewne pod wpływem rodziców 
zapragnęli poznać rodzimą kulturę i zwyczaje przodków. Na zajęciach dzieci 
stykają się z polskim folklorem w formie tańców, zabaw i przyśpiewek ludo-
wych z różnych regionów kraju. Z wielką dociekliwością badają znaczenie 
słów w gwarze, śledzą i wykonują kroki taneczne, ale najchętniej i z najwięk-
szą radością bawią się jak ich praprababcie i prapradziadkowie.
Prowadząca: Marta Jarosz

odbyło się 36 zajęć. Uczestniczyło 11 osób.

Baletniczki
Zajęcia obejmowały naukę podstaw tańca klasycznego, wypracowanie 
prawidłowej postawy ciała, kształtowanie wrażliwości, rozwijanie natural-
nego wdzięku i gracji. Poprzez zabawę, dzieci uczyły się ruchu scenicznego, 
opanowywały mini etiudy baletowe. „Baletniczki” od lat uświetniają swo-
imi występami różnego rodzaju imprezy organizowane na terenie ochoty 
i warszawy. 
Zajęcia prowadzone były w 14 grupach. 12 grup dzieci 3-12 lat ,1 grupa 
młodzież licealna,1 grupa dorośli – zespół mam. 
Prowadząca: Dorota Sierakowska
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21

odbyło się 535 zajęć. Uczestniczyło 197 osób.

Taniec nowoczesny
Dla dzieci w wieku 4-6 lat. Zajęcia taneczne prowadzą do wzmocnienia i roz-
ciągnięcia mięśni oraz poprawiają koordynację ruchową, a układy taneczne 
ćwiczą pamięć ruchowo-taneczną.
Prowadząca: Magdalena Małetka
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21

odbyło się 37 zajęć. Uczestniczyły 23 osoby.

Tango argentyńskie 
Dla młodzieży i dorosłych. Nauka tańca raz tygodniu w dwóch grupach.
Prowadzący: Joanna Policzkiewicz-woźniak i Jan woźniak.

odbyło się 48 zajęć. Uczestniczyło 28 osób.

Studio tańca irlandzkiego DUNMORe 
Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnicy poznają kroki zarówno 
tańców miękkich, jak i stepu irlandzkiego. Zajęcia prowadzone są wg zasad: 
rozgrzewka, ćwiczenia techniki oraz kroków, rozciąganie zgodnie z zasadami 
prawidłowego treningu. Studio działa pod patronem Delaney academy of 
irish Dance z siedzibą w Londynie, w oparciu o zasady Komisji tańca irlandz-
kiego. występowali na wielu imprezach organizowanych przez oKo. 
Swój dorobek zaprezentowali na pokazach zorganizowanych w oKo:  
w dniach 17.03.2014 (Dzień św Patryka) oraz 8.12.2014 (Dunmore i Filids 
na Mikołajki)
Zajęcia prowadzone były 2 razy w tygodniu w 2 grupach.
Prowadząca: anna Skupień

odbyły się 154 zajęcia. Uczestniczyły 24 osoby

Grupa taneczna STReFa cOUNTRY 
Grupa związana z ośrodkiem Kultury ochoty od początku swojej działalno-
ści. Zespół tworzą ludzie lubiący tańczyć, zafascynowani poszukiwaniem 
nowych rozwiązań dla stylu country i nowego wizerunku tańców amery-
kańskich. 
StReFa coUNtRY jest gospodarzem cyklicznych imprez „w amerykańskim 
stylu”, które odbywają się w oKo. w październiku obchodzili jubileusz 20. 
lecia swojej działalności. 
Liderzy zespołu: Małgorzata Żurowska i Radek Grzelak

odbyło się 37 zajęć. Uczestniczyło 6 osób. 

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

odbyło się 65 zajęć. Uczestniczyło 40 osób. 

Tańce esencji Kwiatowych
Medytacyjne tańce w kręgu, pomagające odzyskać równowagę i harmonię. 
tańce odwołujące się do leczących sił natury. Zajęcia trwały do marca 2014.
Prowadząca: Monika Leszczyńska
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21

odbyło się 8 zajęć. Uczestniczyły 4 osoby.

Soul of Hip–Hop 
celem sekcji Soul of hip-hop jest rozwijanie pasji uczestników zajęć zwią-
zanych z kultura hip-hop. warsztaty to m.in. taniec Breakdance, muzyczne 
czyli Djing. Przedział wiekowy uczestników 6-42 lata. 
Breakdance
Prowadzący: tomasz Domański

odbyło się 61 zajęć. Uczestniczyło 14 osób. 

Prowadzący: Bartosz Kwiadas

odbyło się 12 zajęć. Uczestniczyło 9 osób.

Sesje treningowe RockaFellaz crew 

odbyło się 65 zajęć. Uczestniczyły 22 osoby.

Djing
Prowadzący: Michał Plewniak

odbyły się 22 zajęcia. Uczestniczyło 10 osób.

Tai-chi 
Ćwiczenia relaksujące ciało i umysł, poprawiające krążenie, wpływające na 
wzrost siły, elastyczność, pomagające zachować młodość przez długie lata.
Prowadząca: Lada Malinakova
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21

odbyło się 95 zajęć. Uczestniczyło 25 osób. 

sekcjesekcje
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Gimnastyka dla seniorów
Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla seniorów z ochoty. odbywały się w 3 gru-
pach w okresie: 16.09-10.12.2014. 
organizator: Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy ochota.
Prowadząca: Marzena wiśniewska
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21

odbyło się 108 zajęć. Uczestniczyło 77 osób. 

Gimnastyka terapeutyczno-taneczna
Dla młodzieży i dorosłych. Zajęcia prowadzone autorską techniką. Mają na 
celu ogólne wyciszenie organizmu i usprawnienie układu kostno-mięśnio-
wego. Nie wymagają wyczerpującego treningu a jedynie regularnych sesji. 
Zajęcia odbywały się w listopadzie i grudniu.
Prowadzący: Marek Krok 

odbyło się 7 zajęć. Uczestniczyło 10 osób.

chór aLL THaT SOUND
Dla młodzieży i dorosłych. celem chóru jest rozwój muzyczny uczestników 
poprzez praktyczne zajęcia chóralne, oparte na warsztatowym systemie 
pracy. warsztaty nadają zajęciom charakter współpracy i współtworzenia. 
istotne jest, aby uczestnik mimo zajęć grupowych miał świadomość i po-
czucie, że jest traktowany indywidualnie. 
Prowadzący: anna Żaczek-Biderman i Kamil Mokrzycki

odbyły się 43 zajęcia. Uczestniczyły 32 osoby. 

chór SOULaDieS 
Żeński chór rozrywkowy. w oKo od 2012 roku. wykonują znane i lubiane 
utwory z gatunku pop, soul, dance i funk w niebanalnych aranżacjach. 
Prowadzący: anna Żaczek i Kamil Mokrzycki

odbyło się 40 zajęć. Uczestniczyło 25 osób. 

Studio wokalne im. J. wasowskiego
Dla młodzieży od 16 roku życia i dorosłych do ok. 40 roku życia. Powstało 
w oKo w 1998 r. Jest to miejsce wyjątkowe, z misją uczenia i propagowa-
nia wśród słuchaczy muzyki i słowa na najwyższym poziomie. Studio ma 
na celu wychowanie pokolenia młodych wokalistów wyedukowanych na 
najlepszych wzorcach (Kabaret Starszych Panów, J. Kofta, w. Młynarski). 
Swój niewątpliwy sukces zawdzięcza kreatywnemu myśleniu, elastyczności 
w układaniu programu nauczania i wprowadzaniu nowych przedmiotów, 
zgodnie z oczekiwaniami uczniów. Stało się to możliwe dzięki harmonijne-
mu połączeniu oświaty i działalności kulturalnej, czyli nauki w studiu z prak-
tyką.
Nabór do studia odbywa się dwa razy do roku (wrzesień, styczeń). Zajęcia 
odbywają się w godzinach popołudniowych, większość uczniów to studenci 
i osoby pracujące. od października 2014 wprowadzona została nowa formu-
ła zajęć – nauka w Studio wokalnym trwać będzie 1 rok. Zostało przyjętych 
14 osób na 1 rok, na 2 i 3 roku łącznie pozostało 16 osób, które kontynuują 
naukę w starym systemie. Roczny program obejmuje zajęcia:
Śpiew / przedmiot główny 
Lekcje śpiewu, polegające na rozwijaniu muzycznej osobowości, techniki 
wokalnej, oddechowej oraz interpretacyjnej, praca z akompaniatorem. 
Prowadzący: anna Szarmach, izabela Puk, Dorota curyłło, Przemek Zalewski, 
wojciech Majewski, Grzegorz Karaś

odbyło się 720 godzin zajęć.

Kształcenie słuchu 
Zajęcia mające na celu rozwijanie słuchu, świadomości muzycznej, zaznajo-
mienia się z podstawowymi zasadami muzyki oraz rytmiki. 
Prowadząca: izabela Miśkiewicz

odbyły się 192 godziny zajęć.

Literatura muzyczna 
Zajęcia traktujące o historii muzyki rozrywkowej, od Negro-spirituals do mu-
zyki XX wieku, urozmaicane koncertami DVD, nagraniami rożnych artystów.
Prowadząca: aleksandra Bilińska-Słomkowska

odbyło się 66 godzin zajęć.

Dykcja 
Praca nad aparatem mowy, z elementami technik relaksacyjnych, udosko-
nalającymi oprócz aparatu mowy, również oddech. 
Prowadzący: Bartosz Miłosz Martyna

odbyło się 50 godzin zajęć.

Techniki emisyjne
Zajęcia rozwijające techniki wokalne, skupiające się głównie na poprawnej 
i zdrowej pracy nad głosem, kontroli i pracy nad oddechem. 
Prowadząca: Dorota curyllo 

odbyło się 180 godzin zajęć.

interpretacja piosenki
Zajęcia muzyczno-aktorskie, mające na celu rozwój nie tylko wokalny ale 
również aktorski: zachowanie na scenie, praca z mikrofonem, przygotowy-
wanie i odgrywanie etiud i prostych zadań aktorskich.
Prowadzący: Macieja Mazan 

odbyło się 120 godzin zajęć.

zespoły wokalne
Zajęcia praktyczne, rozwijające poczucie rytmu, słuchu harmonicznego, 
śpiewu na głosy. opracowanie repertuaru na koncerty w Danii. 
Prowadzący: alina Święs, Grzegorz Karaś

odbyło się 70 godzin zajęć.

We wszystkich zajęciach uczestniczyło 30 osób. 

Nauka gry na instrumentach
Zajęcia indywidualne przeznaczone są dla osób w każdym wieku, dostoso-
wane do wieku i umiejętności

Fortepian, pianino, skrzypce, flet, keyboard
Prowadząca: Danuta Fąfara-Burak

odbyło się 115 zajęć. Uczestniczyły 22 osoby. 

Prowadzący: Leszek Fąfara

odbyło się 35 zajęć. Uczestniczyło 5 osób. 

Prowadzący: tomasz Smukowski 

odbyło się 140 zajęć. Uczestniczyło 20 osób. 

Prowadząca: ałła Zdanowska

odbyło się 59 zajęć. Uczestniczyły 22 osoby.

Prowadzący: Krzysztof Dąbrowski  
zajęcia od września w oKo przeniesione z DK Rakowiec

odbyły się 32 zajęcia. Uczestniczyły 4 osoby.

Gitara elektryczna
Zajęcia prowadzone były raz w tygodniu przez jeden miesiąc. w programie 
zajęć znalazła się nauka harmonii, kompozycji i improwizacji.
Prowadzący: aleksander Kabaciński

odbyły się 4 zajęcia. Uczestniczyły 2 osoby. 

Perkusja
Nauka gry dwa razy w tygodniu.
Prowadzący: Łukasz Kalbarczyk

odbyło się 20 zajęć. Uczestniczyło 7 osób. 

Gitara akustyczna
Zajęcia w formie warsztatów.
Prowadzący: Mirosław Kozak

odbyło się 19 zajęć. Uczestniczyło 8 osób. 

Gitara
Zajęcia raz w tygodniu.
Prowadzący: Bogdan Kupisiewicz

odbyło się 10 zajęć. Uczestniczyło 6 osób. 

sekcjesekcje
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Gitara klasyczna i elektryczna 
Zajęcia od września w oKo przeniesione z DK Rakowiec.
Prowadzący: Paweł Filasiński

odbyły się 32 zajęcia. Uczestniczyło 10 osób.

Śpiew dla każdego
Dla każdego od lat 15. indywidualne warsztaty nauki śpiewu dla wszystkich 
chętnych, dla tych, którzy zawsze chcieli ale nie mieli czasu i możliwości, dla 
tych którzy uważają, że nie mają głosu lub słuchu. 
Prowadząca: Bożena Szok

odbyło się 75 zajęć. Uczestniczyły 23 osoby. 

Szkiełko i OKO
Głównym celem grupy „Szkiełko i oko” było redagowanie i realizowanie cy-
klicznych audycji radiowych o charakterze literackim pt. „Książki pod lupą”. 
audycje nagrywane w Studiu Nagrań oKo. w skład grupy przygotowującej 
niezależny tygodnik literacki wchodzą: Barbara Burger (sekretarz redakcji, 
współpraca z wydawnictwami), Michał Dąbrowski (Facebook), agnieszka 
Goszczycka (opieka nad strona internetową),
Katarzytna Plichta-Szwarc, Dagmara oknińska, agnieszka Stabro (przedsta-
wiciel „Książek pod lupą” w Krakowie), weronika wakulska, anna wysocka 
(sekretarz redakcji, współpraca ze stacjami radiowymi), Marek Ławrynowicz 
(opieka redakcyjna). Z audycją stale współpracuje wybitny aktor andrzej 
Ferenc.
audycje „Książki pod lupą” były emitowane co tydzień przez cały rok w dzie-
sięciu stacjach radiowych: Radio Banita Maxx, Radio wnet, Radio heyNow, 
Radio Malbork, Radio hobby, internetowe Radio Rdjo, Radio 7, Radio KiS, 
Radio Bemowo, Radio Białołęka. „Książki pod lupą” były obecne także na 
najczęściej odwiedzanym portalu literackim „pisarze.pl” oraz na stronie in-
ternetowej Radia wnet.
od stycznia osoby tworzące „Szkiełko i oko” współpracowały z comiesięczną 
audycją literacką „Jak pisarz z pisarzem” emitowaną w Radiu wnet. 
„Książki pod lupą” objęły patronatem medialnym książkę Jarosława Molendy 
„ofiary z ludzi”. Redakcja wspierała medialnie akcję „warszawa czyta”. Grupa 
prowadziła też warsztaty radiowe w wilanowie, gdzie przedstawiła tajniki 
pracy nad audycją. 
w audycjach gościło wielu wybitnych autorów: Grzegorz Gortat, wacław 
holewiński, wojciech Letki, Krzysztof Masłoń, Piotr Matywiecki, Jarosław 
Molenda, Żaneta Nalewajk, Marian Pilot, iwona Smolka, wit Szostak, Piotr 
wojciechowski, elżbieta wojnarowska, Dorota Suwalska, Piotr Gociek, Jerzy 
Górzański, Marek Kochan, Krzysztof Piskorski, Jakub Kulczyk.
Jesienią grupa zorganizowała dwie imprezy z cyklu „okolica literacka”. wzięli 
w nich udział: Katarzyna ciesielska, agnieszka herman, elżbieta Kroszczyń-
ska, Dagna Ślepowrońska, anna wysocka, Michał Dąbrowski, Konrad t. Le-
wandowski, Marek Ławrynowicz, andrzej Naglak, Krzysztof Szturmak, Kamil 
witkowski. imprezy z tego cyklu będą kontynuowane w przyszłym roku.
„Książki pod lupą” przygotowały ranking 10 najlepszych książek 2014 roku. 
Ranking został opublikowany w prasie i na wielu stronach internetowych.
Stały newsletter „Szkiełka i oka” jest wysyłany do 330 osób. FanPage na Fa-
cebooku ma 560 obserwatorów, a znajomych ponad 1500.
opiekun zespołu redakcyjnego: Marek Ławrynowicz

odbyły się 42 spotkania. Uczestniczyło 11 osób.

Gry planszowe 
Spotkania klubu gier planszowych o tematyce strategicznej i historycznej 
odbywały się raz w tygodniu. Uczestnicy przychodzą z własnymi grami a na-
stępie prowadzone są rozgrywki wraz z tłumaczeniem zasad. Uczestnictwo 
w klubowych spotkaniach to gwarancja poszerzenia wiedzy historycznej, 
sprawdzenia wariantów alternatywnych dla wielu wydarzeń. 
opiekun grupy: Krzysztof Dytczak

odbyło się 16 spotkań. Uczestniczyło 15 osób. 

warsztaty fotograficzne
Zajęcia z podstaw fotografii dla młodzieży w wieku 13–15 lat.
Prowadząca: Marta ankiersztejn 

odbyło się 12 zajęć. Uczestniczyły 3 osoby.

Dom Kultury RaKOwiec
Szkółka szachowa 
Dla dzieci od 6 lat. Na zajęciach pod okiem instruktora dzieci pogłębiały swą 
wiedzę o szachach, uczyły się rozwiązywać zadania szachowe. Zgłębiały taj-
niki gry, zdobywały umiejętności rozgrywania partii na zegar i analizowały 
mistrzowskie partie. 
Prowadzący: Ryszard Królikowski

odbyło się 35 zajęć. Uczestniczyło 6 osób.

Pianino, Keyboard, Flet 
Dla dzieci i młodzieży. indywidualna nauka gry na instrumentach. Zajęcia 
trzy razy w tygodniu. 
Prowadzący: Krzysztof Dąbrowski

odbyło się 112 zajęć. Uczestniczyło 5 osób. 

Skrzypce, Pianino, Keyboard 
Dla dzieci i młodzieży. indywidualna nauka gry na instrumentach. Zajęcia 
odbywały się trzy razy w tygodniu. 
Prowadząca: ałła Zdanowska

odbyło się 300 zajęć. Uczestniczyło 15 osób.

GONG Dziecięcy zespół wokalny 
Zespół skupia dzieci w wieku 5,5-15 lat. Zespół prezentuje dziecięce pio-
senki w formie estradowej rozrywki. istnieje od 1982 r. w okresie styczeń-
-czerwiec  pracowano nad nowym spektaklem „wtorek godzina piętnasta” 
z piosenkami Małgorzaty Szyszko-Kondej (muzyka: ewa Jakubowska, Janusz 
Rosłan; scenariusz: Jacek M. Kowalczyk) dzięki finansowemu wsparciu Urzę-
du Dzielnicy ochota.
Prowadzący: Jacek Kowalczyk oraz cztery osoby kadry młodzieżowej rekru-
tujące się z wychowanków zespołu: Zuzanna Kordowska, aleksandra Krupa, 
weronika orłowska i Milena Sieńska.
odbyło się 75 zajęć: próby głosów, całego zespołu, koncerty i inne we-
wnętrzne imprezy integrujące zespół. 

Uczestniczyło 28 osób.

awangardowy Klan Fantastów 
Dla dzieci od 8 lat, młodzieży, dorosłych – bez górnej granicy wieku. warsz-
taty malowania figurek i budowy makiet do gier bitewnych (tj. terenokre-
acja). 
Prowadząca: Joanna wolska

odbyło się 36 zajęć. Uczestniczyło 6 osób.

aktor na scenie i przed kamerą 
Grupa teatralna aplaus team. Zajęcia dla młodzieży. Nauka podstaw ak-
torstwa teatralnego i filmowego, tworzenie spektaklu, nauka obcowania 
z kamerą. Na zajęciach nauczysz się zasad rządzących sceną, poprawisz 
dykcję i technikę wymowy, przezwyciężysz lęk przed publicznymi występa-
mi. Nauczysz się budować rolę, zagrasz we wspólnie stworzonym spektaklu 
i filmie. 
Prowadzący: izabela Stafecka i Sebastian Stafecki.

odbyło się 38 zajęć. Uczestniczyło 5 osób.

Gramy! Kręcimy! Bawimy się! 
Dla dzieci w wieku 8-11 lat. Zajęcia teatralne. w programie zabawy na scenie 
i przed kamerą. 
Prowadzący: izabela Stafecka i Sebastian Stafecki

odbyło się 38 zajęć. Uczestniczyło 6 osób.

Nauka gry na gitarze
Dla dzieci i młodzieży. indywidualna nauka gry na gitarze klasycznej i elek-
trycznej. 
Prowadzący: Paweł Filasiński

odbyły się 354 zajęcia. Uczestniczyło 16 osób.
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Swingin Kids
Dla dzieci. Zajęcia taneczne. Nauka krótkich układów tanecznych opartych 
na tańcach charleston, Lindy hop, Rock and Roll. Zajęcia raz w tygodniu.
Prowadząca: weronika Kowalska

odbyło się 6 zajęć. Uczestniczyło 5 osób.

Taniec z elementami rytmiki
Dla dzieci w wieku 4-7 lat. Zajęcia mają na celu przygotowanie najmłod-
szych do wejścia w świat tańca. Poprzez opowieści ruchowe, elementy ryt-
miki, ćwiczenia koordynacyjne i usprawniające, dzieci rozwijają swoją wy-
obraźnię i pamięć, a także wzmacniają ciało i poprawiają gibkość. Zajęcia 
odbywały się dwa razy w tygodniu.
Prowadząca: weronika cendijn

odbyło się 28 zajęć. Uczestniczyło 13 osób.

warsztaty Plastyczne 
Dla młodzieży. w programie m.in. studia z natury, ilustrowanie zjawisk real-
nych i fantastycznych, komponowanie form płaskich i przestrzennych. 
Prowadząca: Katarzyna arabudzka

odbyło się 40 zajęć. Uczestniczyło 7 osób.

artystyczny alfabet 
warsztaty twórcze dla dzieci 4-7 lat. wielka sztuka dla małych i najmłod-
szych. w programie: podróże w krainę wyobraźni wizualnej i przestrzennej, 
poznawanie wielkich dzieł sztuki, tajemnic kolorów, świata kształtów i form, 
bajkowi przyjaciele. Sztuka w ruchu – mobile i stabile; zabawy ze światłem; 
niekonwencjonalne malowanie; płaskorzeźba, rzeźba i grafika. 
Prowadząca: Katarzyna arabudzka

odbyły się 32 zajęcia. Uczestniczyło 6 osób.

Mały plastyk 
Dla dzieci w wieku 6-12 lat. warsztaty kreatywnego działania manualno-
-plastyczne. Dzieci samodzielnie wykonują rożnego rodzaju przedmioty 
sztuki użytkowej, takie jak pojemniczki, miseczki, przyborniki na biurko, 
przestrzenne ozdoby do wnętrz, zabawki oraz elementy ubioru. 
Prowadząca: Dorota Flaga

odbyło się 29 zajęć. Uczestniczyło 7 osób.

więc chodź, Pomaluj Mój Świat 
Dla młodzieży i dorosłych. w programie: rysunek, malarstwo a także ele-
menty projektowania wnętrz, ozdabianie przedmiotów różnymi technikami, 
drobne prace wnętrzarskie. 
Prowadząca: Mirosława Dziarnowska

odbyło się 40 zajęć. Uczestniczyły 4 osoby.

Grupa Malarska iMPReSJa 
Dla dorosłych. w programie poznawanie zasad zestawiania kolorów i kształ-
tów, ćwiczenia abstrakcyjne, portrety, pejzaże, martwa natura. 
Prowadząca: ewa Kamieniecka

odbyły się 102 zajęcia. Uczestniczyło 5 osób.

etniczne Tańce europy 
Dla młodzieży i dorosłych. warsztaty tradycyjnych tańców etnicznych euro-
py. tańce tańczone w kręgach, korowodach i grupach. 
Prowadząca: anna abramowicz-Kalińska

odbyły się 22 zajęcia. Uczestniczyły 3 osoby.

czas na Swing 
Zajęcia taneczne dla dorosłych. Uczestnicy poznają podstawy tańca Lindy 
hop, Jitterbug i charleston. Głównym założeniem zajęć jest pokazanie, jak 
można bawić się na potańcówkach przy prawdziwym nowoorleańskim jaz-
zie. Zajęcia dwa razy w tygodniu.
Prowadzący: weronika Kowalska i Michał Kwiatkowski

odbyło się 68 zajęć. Uczestniczyło 16 osób.

Klub Osiedlowy SURMa
Pierwszy kroczek
dla dzieci w wieku 0-3 roku życia. Zajęcia wraz z mamami, tatusiami, bab-
ciami, opiekunkami. Spotkania przeznaczone są na swobodne rozmowy 
uczestników oraz zabawę i pierwszy społeczny kontakt dzieci przygoto-
wujących się do żłobka lub przedszkola. Rodzice, opiekunowie mają okazję 
wymienić się informacjami dotyczącymi zagadnień zdrowia, wychowania, 
rozwoju dziecka, a także podzielenia się troskami i radościami rodzicielstwa. 
Koordynatorki: Danuta wajszczyk i Małgorzata tomaszewska 

odbyło się 61 zajęć. Uczestniczyło 118 osób.

wolontariat w kulturze
Dla młodzieży i dorosłych. Projekt, mający na celu aktywizację osób w róż-
nym 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. wolonta-
riusze pracowali regularnie przy projektach: Punkt informacji obywatelskiej, 
Poznaj swoje możliwości – praca z komputerem dla osób starszych, nauka 
języka angielskiego 60+, nauka języka niemieckiego 60+, europejski Dzień 
Sąsiada. 
Z wolontariuszami zawarliśmy porozumienia o współpracy zgodnie z Usta-
wą o pożytku publicznym i wolontariacie.
Prowadząca: Małgorzata tomaszewska 

odbyło się 9 spotkań. Uczestniczyło 9 osób. 

Język angielski 60+ 
Dla seniorów 60+. Poziom podstawowy i zaawansowany. Prowadzący przy-
gotowują materiały, ćwiczenia, nagrania i piosenki, na bazie których opiera 
się lekcja. Uczestnicy zdobywają umiejętność komunikacji w różnych prak-
tycznych sytuacjach. Zajęcia mają także na celu rozwijanie pasji uczestni-
ków, przełamywanie barier w mówieniu oraz aktywizację osób starszych.
Prowadzący: anna Starzyńska, anna Błachnio, Marcin Gajek, agnieszka Ja-
chimiak, Magdalena Komorowska, wawrzyniec Kurowski, Monika Kawalec, 
anna Świniarska, Paulina Gabrel, tamara Jurska – wolontariusze

odbyło się 136 zajęć. Uczestniczyło 67 osób.

Język niemiecki 60+ 
Dla seniorów 60+. Poziom podstawowy. Zajęcia realizowane są w małej 
grupie. Lekcje prowadzone przez absolwentkę Kolegium Nauczania Języka 
Niemieckiego Uw. efektem kursu będzie zdobycie praktycznych umiejętno-
ści językowych przydatnych podczas podróży, wiedzy na temat obyczajów 
niemieckich a także integracja uczestników.
Prowadzące: ola Pers, Justyna Janikowska – wolontariuszki

odbyło się 27 zajęć. Uczestniczyło 8 osób.

Kurs komputerowy 60+ 
Dla seniorów 60+. „Poznaj swoje możliwości – praca z komputerem dla osób 
starszych”. Zajęcia raz w tygodniu 2 godziny w grupach ok. 10. osobowych. 
Kurs bezpłatny, prowadzony przez wolontariuszy na dwóch poziomach: 
podstawowym (edytor tekstu, poczta e–mail oraz wyszukiwanie informacji 
w internecie) oraz zaawansowanym (rozszerzenie umiejętności z kursu pod-
stawowego oraz obróbka zdjęć, prezentacje, multimedia.
Prowadzący: Leszek Nitychoruk, Krystyna wierzbicka, Jerzy Szewczyk, anna 
Kobyłka, Dagmara Kucińska, władysław Dzierżawski – wolontariusze
Szkoła Podstawowa nr 61 | ul. Białobrzeska 27

odbyło się 135 zajęć. Uczestniczyły 90 osób. 

Punkt informacji Obywatelskiej
Projekt adresowany do mieszkańców ochoty i okolic. Bezpłatne porady i po-
moc przy załatwianiu spraw mieszkaniowych, spadkowych, majątkowych  
i innych urzędowych oraz administracyjnych. Podczas dwugodzinnych dy-
żurów wolontariuszka udziela porad
Prowadząca: Beata Jabłońska – wolontariuszka

odbyły się 34 dyżury. Uczestniczyło 78 osób. 
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Klub Kobiet BiałOBRzeSKa
comiesięczne spotkania dla kobiet 60+. Grupa o charakterze samopomo-
cowym. inicjatywa sąsiedzka mieszkanek osiedla wspierana przez pracow-
ników klubu. Uczestniczki informują się o wydarzeniach kulturalnych, orga-
nizują sobie wycieczki krajoznawcze i spotkania świąteczne.
Prowadząca: elena Lesznowska – lokalna liderka

odbyło się 8 zajęć. Uczestniczyło 19 osób.

Sąsiadówka
Dla mieszkańców osiedla. otwarte spotkania dla wszystkich którzy chcą 
się poznać, a jednocześnie wymienić umiejętnościami według zasad tzw. 
banku czasu. Plan atrakcji i warsztatów ustalany jest wspólnie ze wszystkimi 
uczestnikami sąsiadówek. Spotkania mają charakter warsztatowy, integra-
cyjny, animacyjny. w ramach sąsiadówki odbyły się spotkania dla mieszkań-
ców zorganizowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
w Urzędzie Dzielnicy ochota pn. Bezpieczne osiedle (13.02.2014, 24.04.2014, 
22.10.2014). Uczestnicy sąsiadówek aktywnie włączyli się w przygotowanie  
i realizację Dnia Sąsiada na ochocie.
Prowadząca: Grażyna Gnatowska 

odbyło się 31 spotkań. Uczestniczyło 35 osób.

ewaluacje projektów 
ewaluacje mają na celu podsumowanie pracy wolontariuszy przy projek-
tach w danym sezonie, zarówno pod kątem sukcesów, jak i trudności. wo-
lontariusze oceniają efektywność swojej pracy, osiągnięte cele, jakie sobie 
założyli oraz deklarują chęć współpracy w następnym sezonie. Po każdej 
ewaluacji tworzony jest raport z wnioskami na przyszłość.
wolontariusze i praktykanci pracujący w Surmie
Prowadząca: Małgorzata tomaszewska 

odbyło się 7 spotkań. Uczestniczyło 18 osób.

współpraca lokalna
Koalicja na Rzecz ochoty – to partnerstwo – ruch społeczny środowiska lo-
kalnego. celem Koalicji jest zintegrowanie aktywnych osób działających na 
rzecz środowiska, poznanie własnych zasobów, możliwości i potrzeb, uła-
twienie przepływu informacji, zwiększenie skuteczności działań. w ramach 
Koalicji działają 3 komisje, pracujące niezależnie i gromadzące ludzi wokół 
zagadnień, którymi się zajmują: Komisja ds. osób starszych; Komisja ds. osób 
niepełnosprawnych; Komisja ds. kultury.
Planowanie strategiczne odbywa się raz w roku, poza tym komisje spotykają 
się w zależności od potrzeb. w pierwszym półroczu intensywnie pracowała 
Komisja do spraw osób niepełnosprawnych, przygotowując po raz czwarty 
dzień sportu osób niepełnosprawnych „ochota na sport”, który odbył się 
11.06.2014 r. w hali oSiR.  
Reaktywowana po przerwie Komisja ds. osób starszych przygotowuje ra-
port z przeprowadzonego badania potrzeb i problemów osób starszych, 
mieszkańców ochoty.
Spotkania Komisji odbywały się w terminach uzgodnionych z partnerami,  
w Surmie oraz w instytucjach partnerskich.

Prowadząca: Grażyna Gnatowska

Praktyki / staże / wizyty studyjne
Praktyki 2 studentów V roku wydziału Nauk Społecznych SGGw . Studenci 
w ramach praktyk prowadzili warsztaty filmowe „FeeL–m” dla uczniów i klasy 
gimnazjum ochockiego.

opiekun praktyk: Danuta wajszczyk

Praktyki studenta iii roku wydziału Pedagogicznego Uw. Student w ramach 
praktyk poprowadził warsztaty szycia zeszytów metodą koptyjską.

opiekun praktyk: Danuta wajszczyk

MaGazYN SzTUK
wielki mały człowiek
Dla dzieci 3-9 lat. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w dwóch grupach, 
dla dzieci od trzeciego roku życia oraz dla dzieci w wieku 7-9 lat. tematy 
oraz techniki dopasowane były do poziomu wiekowego. Dzieci oprócz tra-
dycyjnego malarstwa przy sztalugach opracowywały formy przestrzenne, 
tworząc z surowców wtórnych fantazyjne postaci. 
Prowadząca: Katarzyna Jaruga

odbyło się 68 zajęć. Uczestniczyło 11 osób.

Plastyka dla dzieci
Dla dzieci 6-9 lat. Zajęcia raz w tygodniu. Podczas zajęć dzieci wykonywały 
kompozycje malarskie farbami temperowymi, rysunki pastelami, węglem, 
ołówkiem, a także formy przestrzenne i dekoracje okolicznościowe. tworzyły 
z wyobraźni i własnej obserwacji.
Prowadząca: Beata Bliźniewska-Dzik

odbyło się 50 zajęć. Uczestniczyło 8 osób.

Forma i wyobraźnia
Dla młodzieży. Zajęcia mające na celu pobudzenie wyobraźni poprzez różne 
działania artystyczne. Zajęcia były podzielone na zagadnienia tematyczne. 
Młodzież po zapoznaniu się z tematem, wpierw pracowała na podstawie 
martwej natury a następnie to samo zagadnienie opracowywała wykorzy-
stując kolaż lub malarstwo fakturowe. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu.
Prowadząca: Joanna Sułek-Malinowska

odbyły się 33 zajęcia. Uczestniczyło 7 osób.

Przygotowanie na aSP
Dla młodzieży. Głównym celem kursu było przygotowanie uczestników 
do egzaminów praktycznych na uczelnie plastyczne i stworzenie zestawu 
prac malarskich i rysunkowych na podstawie, których odbywa się pierwszy 
etap naboru. Zajęcia dzieliły się na czwartkowe z malarstwa martwej natu-
ry i niedzielne dotyczące studium postaci. Podczas zajęć były przybliżane 
zagadnienia budowy dzieła plastycznego i filozofia budowy wypowiedzi 
artystycznej.
Prowadzący: Marek ejsmond-Ślusarczyk

odbyły się 64 zajęcia. Uczestniczyło 8 osób.

Rysunek i malarstwo
Dla młodzieży. Rysunek prowadzony był w oparciu o martwą naturę. Prze-
prowadzone zostały zagadnienia z kompozycji, światłocienia i perspektywy 
powietrznej. Na zajęciach z malarstwa uczestnicy uczyli się posługiwania 
gamą prostą i złożoną. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu od września 
4 razy w tygodniu.
Prowadzący: Jacek Malinowski

odbyło się 115 zajęć. Uczestniczyło 28 osób.

Rysunek i malarstwo
Dla młodzieży. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu. Zagadnienia po-
dzielono na martwą naturę, portret, malarstwo olejne według własnych 
pomysłów oraz akt. 
Prowadząca: Katarzyna Saniewska

odbyło się 100 zajęć. Uczestniczyło 25 osób.

akwarela
Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu. od października powstała dodatko-
wo grupa dla początkujących, pracująca raz w tygodniu. Grupy pracowały 
nad połączeniem dwóch technik w jednej pracy, techniki mokre na mokrym 
oraz malarstwa na suchym podkładzie, wykorzystując różne zagadnienia 
tematyczne. tematy były tak skonstruowane aby uczniowie nauczyli się po-
sługiwać gąbką oraz riggerem.
Prowadząca: Joanna Sułek-Malinowska

odbyły się 93 zajęcia. Uczestniczyło 28 osób.
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Batik
Zajęcia raz w tygodniu. Podczas zajęć uczestnicy poznali technikę batiku 
i jej wykorzystanie w do celów użytkowych. Każdy z wykonał po kilka prac.
Prowadząca: Mariola Gołda

odbyło się 55 zajęć. Uczestniczyły 3 osoby.

Batik dla obcokrajowców
Zajęcia dla młodzieży i dorosłych prowadzone w języku angielskim i hisz-
pańskim. Zajęcia dwa razy w tygodniu. Realizowano nowe techniki: shibori, 
batik japoński, techniki mieszane, kontynuowane były zajęcia z dawnymi 
uczestnikami i wdrażani nowi.
Prowadząca: Liliana chwistek

odbyło się 58 zajęć. Uczestniczyło 8 osób.

Kopie
Zajęcia dla osób zainteresowanych technologią malarstwa. Kurs obejmo-
wał sporą cześć teoretyczną poświęconą technikom malarskim stosowanym 
w poszczególnych epokach oraz przybliżał tricki stosowane przez dawnych 
mistrzów. Do października zajęcia dwa razy w tygodniu. od października 
grupa pracowała raz w tygodniu.
Prowadząca: Katarzyna Saniewska

odbyły się 52 zajęcia. Uczestniczyło 12 osób.

Malarstwo eksperymentalne
Zajęcia z malarstwa z elementami abstrakcji. Kurs obejmował część teore-
tyczną poświęconą sztuce współczesnej oraz część warsztatową. w trakcie 
zajęć uczestnicy rozwijali wyobraźnię, oraz zapoznawali się z technicznymi 
możliwościami realizacji artystycznych. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu.
Prowadzący: Jacek Malinowski

odbyło się 20 zajęć. Uczestniczyło 9 osób.

Tkactwo
Zajęcia raz w tygodniu 4 godz. Uczestnicy samodzielnie wykonali projekty 
do tkanin, snuli osnowę oraz dobierali wełnę kolorystycznie. Powstały go-
beliny, wykonane ściegiem lnianym o wymiarach 50x40cm.
Prowadząca: Katarzyna Lis-lachowicz

odbyło się 27 zajęć. Uczestniczyły 3 osoby.

Plastyka
Dla młodzieży. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Młodzież pracowała  
w oparciu o martwą naturę i modela.
Prowadząca: Marta Rutkowska

odbyło się 28 zajęć. Uczestniczyły 3 osoby.

warsztaty plastyczne
Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Młodzież podczas spotkań grudnio-
wych wykonała obrazy na szkle o tematyce świątecznej. Zajęcia od grudnia 
w Magazynie przeniesione z DK Rakowiec
Prowadząca: Katarzyna arabudzka

odbyły się 3 zajęcia. Uczestniczyło 8 osób. 

Mały plastyk
Dla dzieci 7-9 lat. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Zajęcia od grudnia 
w Magazynie przeniesione z DK Rakowiec. Podczas grudniowych zajęć dzie-
ci wykonały ozdoby świąteczne. 
Prowadząca: Dorota Flaga

odbyły się 3 zajęcia. Uczestniczyło 5 osób.

Suchy pastel
Nowe zajęcia w 2014 r. odbywały się raz w tygodniu. Grupa zapoznała się 
z historią techniki. Każdy z uczestników wykonał studium w oparciu o mar-
twą naturę oraz kopię pejzażu Stanisława wyspiańskiego. 
Prowadzący: Rajmund Gałecki

odbyły się 4 zajęcia. Uczestniczyło 9 osób.

Pracownia ceramiki aNGOBa
warsztaty otwarte 
Grupy mieszane wiekowo. otwarta formuła warsztatów pozwala dołączyć 
do grupy w każdym momencie roku, indywidualne prowadzenie 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

odbyło się 291 warsztatów. Uczestniczyło 261 osób.

Rzeźba
Rzeźba z modela: głowa, postać, akt. Zajęcia raz w tygodniu, 4 godziny.
Prowadząca: Żaneta christow-Jezierska

odbyło się 41 zajęć. Uczestniczyły 82 osoby.

zajęcia dla przedszkoli i szkół
Zajęcia dostosowane do programu edukacyjnego w placówce oświatowej. 
Zajęcia cykliczne przez cały rok szkolny lub sezonowe i okazyjne.
Prowadzące: emilia Grzymała, Małgorzata Rojek

odbyły się 184 zajęcia. Uczestniczyło 760 dzieci.

Grupa młodzieżowa
Dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjum i liceum. Pełny zakres cera-
miki z przystosowaniem do wieku uczestników. Raz w tygodniu, 2 godziny.
Prowadząca: emilia Grzymała

odbyło się 37 zajęć. Uczestniczyły 24 osoby.

zajęcia dla szkół i przedszkoli  
w placówce oświatowej
Zajęcia w klasach szkolnych, świetlicach i przedszkolach. Program propono-
wany przez instruktora, zajęcia cykliczne lub okazyjne.
Prowadzące: Magdalena Sobczak, Grażyna Sawicka

odbyło się 38 zajęć, uczestniczyło 260 dzieci.

w czerwcu, na zakończenie sezonu, Pracownia wydała katalog prac uczest-
ników wszystkich zajęć obrazujący całoroczne dokonania.

Dzielnicowy Klub Seniora OcHOTa
zespół wokalno-Taneczny wRzOS
w repertuarze zespołu dominują piosenki i szlagiery starej warszawy, pieśni 
warszawskiej ulicy, ballady podwórkowe. Zespół śpiewa również piosenki 
biesiadne, patriotyczne, okolicznościowe oraz kolędy, pielęgnuje folklor 
warszawski. w 2014 roku do repertuaru wprowadzono kolędy staropolskie 
oraz dwie nowe piosenki cygańskie. w rozszerzonym programie pt. „Folk 
z tamtych lat” znalazły się polki warszawskie, piosenki country oraz piosen-
ki cygańskie. Zespół występował: w koncercie kolęd w kościele św. Jaku-
ba oraz w Domu Kombatanta przy ul. Dickensa (styczeń); podczas imprez 
plenerowych: „topienie marzanny” (marzec), „Nocy sobótkowej”, (czerwiec), 
w koncercie „Pożegnanie lata” w parku achera w Ursusie (wrzesień), pod-
czas wspólnej wigilii oraz w koncercie Jasełkowym w galerii „Pod okiem” 
(grudzień). 
Podczas zajęć warsztatowych członkowie zespołu uczą się linii melodycznej 
oraz tekstów piosenek na pamięć. Śpiewając z pamięci podczas koncertów 
są wysoko oceniani przez jury różnych przeglądów i konkursów. w 2014 r. 
zespół zdobył „Laur Uczestnictwa” Xiii Festiwalu chórów i Kabaretów orga-
nizowanym przez Dom Kultury „Zacisze”. Zespół składa się z dwóch integral-
nych części, pracujących w oddzielnych grupach: wokalnej i tanecznej. Pro-
gramy przygotowywane są podczas spotkań i prób prowadzonych w formie 
warsztatów wokalno-muzycznych 2 razy w tygodniu.
Prowadzący: Ryszard Dybicz

Zespół liczy 35 osób. 
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zespół choreograficzny
Grupa choreograficzna jest integralną częścią zespołu „wRZoS” , śpiewa 
i tańczy tańce oparte na folklorze warszawskim. Układy taneczne są opraco-
wane przez choreografa. w 2014 roku zespół włączył do swego repertuaru 
dwa tańce cygańskie oraz polkę w stylu country. Do wszystkich układów 
tanecznych zespół posiada odpowiednie stroje. Zespół składa się z czterech 
par tańczących na koncertach oraz dwóch par rezerwowych. warsztaty od-
bywają się raz w tygodniu. 
Prowadzący: tadeusz włoczkowski, Sandra Stencel (od marca)

Zespół liczy 12 osób. 

Kabaret Nie DePTaĆ
Kabaret powstał z inicjatywy seniorów i pracuje już piaty rok. w repertu-
arze znajdują się scenki oparte na tekstach Jeremiego Przybory i Jerzego 
wasowskiego, monologi i skecze Stefana wiecheckiego. Do programu 
„Z wiechem w tramwaju” w 2014 roku włączono piosenki Stanisława wielan-
ka. Swoje programy kabaret prezentuje na klubowej scenie noszącej nazwę 
„teatr domowy” gdzie raz w miesiącu może go obejrzeć szeroka publiczność. 
w styczniu członkowie grupy kabaretowej przygotowali i wystawili „Jaseł-
ka” Leona Schillera w opracowaniu i reżyserii Zdzisława Sobocińskiego. Ja-
sełka można było zobaczyć w Domu Kombatanta przy ul. Dickensa, oraz 
trzykrotnie w „teatrze Domowym”. w okresie wielkanocnym można było 
zobaczyć „Misterium Męki Pańskiej” wg ewangelii św. Mateusza, opraco-
wane i wyreżyserowane przez Zdzisława Sobocińskiego. w 2014 r. zespół 
rozpoczął pracę nad programem „Skamandryci dnia codziennego” na pod-
stawie wierszy i piosenek poetów dwudziestolecia międzywojennego ta-
kich jak: antoni Słomiński, Jan Lechoń, Julian tuwim, Kazimierz wierzyński. 
Fragment inscenizacji został przedstawiony podczas posiedzenia Komisji 
Zdrowia Rady Dzielnicy. Przed Bożym Narodzeniem zespół wznowił Jasełka 
wg pastorałki Leona Schillera wzbogacając inscenizację animacją lalek – 
kukiełek. Lalki wykonali seniorzy pod kierunkiem Zdzisława Sobocińskiego 
oraz kostiumologa. Seniorzy nauczyli się animacji lalek. Jasełka spotkały się 
z aplauzem publiczności.
Prowadzący: Zdzisław Sobociński – aktor

Grupa liczy 11 osób. 

Sekcja literacka
Spotkania raz w tygodniu w formie warsztatów: konsultacje i korekta utwo-
rów literackich tworzonych przez uczestników, poznawanie zasad kompo-
zycji utworów, środków wyrazu literackiego, figur stylistycznych i poetyki. 
warsztaty również przygotowują do samodzielnej prezentacji twórczości 
podczas wieczorów autorskich w Salonie Pracy twórczej. Uczestnicy sekcji 
biorą udział w przeglądach i konkursach literackich z dużym powodzeniem, 
wydają tomiki wierszy oraz prozę. Drukowane w miesięczniku „akant” wier-
sze, recenzje literackie podnoszą prestiż spotkań a atrakcyjności warsztatom 
dodała nowa forma rozmowy literackiej pt. „Rozmowa na wiersze”. Sekcja 
literacka utrzymuje ożywione kontakty z grupą literatów zrzeszonych w Klu-
bie Nauczycielskim w dzielnicy winogrady w Poznaniu. Uczestnicy warszta-
tów wzięli udział w Festiwalu „Muzyka i poezja” organizowanym w paździer-
niku przez klub eNea oraz Związek Literatów w Poznaniu. 
Prowadzący: Stefan Jurkowski – poeta, krytyk literacki, wiceprezes oddziału 
warszawskiego Związku Literatów Polskich

Uczestniczyło: 17 osób. 

Salon Pracy Twórczej PRezeNTacJe
Salon stwarza uczestnikom możliwość samorealizacji w dziedzinie malar-
stwa, rysunku, literatury i poezji. Spotkania w Salonie są okazją do zapre-
zentowania własnej twórczości szerszej publiczności. Kameralne wieczory 
autorskie odbywały się raz w miesiącu w klubie i skupiały rodziny i przy-
jaciół naszych twórców. Spotkania wzbogacone były występami aktorów 
scen warszawskich. Pod koniec roku Salon kolejny raz gościł andrzeja olasa  
– dziennikarza dwóch kontynentów ameryki i europy. Nowa książka andrze-
ja olasa opowiada o dziejach rodziny na tle historii Polski. 
Gospodyni i pomysłodawca Salonu: Janina Pytka 
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79

Uczestniczyło ok. 35 osób.

Gimnastyka taneczno-relaksacyjna
ogólnousprawniająca, pozwala zachować dobrą kondycję oraz sprawność 
ruchową, poprawia samopoczucie. Ćwiczenia uwzględniają schorzenia 
uczestniczek i są dostosowane do ich możliwości fizycznych. Zajęcia odby-
wały się w okresie maj-grudzień, raz w tygodniu w dwóch grupach. Gimna-
styka finansowana była przez Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy ochota. 
Prowadząca: aleksandra wasilewska

Uczestniczyły: 24 osoby.

zespół literacko-recytatorski
organizuje wieczory i biesiady literackie, bierze udział w imprezach klu-
bowych oraz imprezach w innych placówkach. członkowie uczestniczyli  
w konkursie recytatorskim „Mówiło” organizowanym przez Młodzieżowy 
Dom Kultury „ochota” oraz w turnieju teatrów Jednego aktora zdobywając  
i i ii nagrodę. 
Prowadząca: Janina Pytka

Uczestniczyło: 5 osób.

Sekcja brydżowa
Grupa osób grających w brydża sportowo i towarzysko. Spotkania 2 razy 
w tygodniu.

opiekun: Janina Pytka

Nordic walking 
Nordic walking wykorzystuje naturalną formę aktywności ruchowej czło-
wieka: marsz, chód, bieg. Uprawianie nordic walking poprawia zdrowie 
i kondycję fizyczną, uruchamia 90% mięśni, wzmacnia układ odpornościo-
wy, poprawia sprawność układu krążenia, wydolność układu oddechowego. 
Zajęcia wznowione w okresie wiosennym. Prowadzone pod kierunkiem 
instruktora raz w tygodniu w Parku Szczęśliwickim. w okresie zimowym za-
jęcia zostały zawieszone. Grupa zaawansowana kontynuowała zajęcia bez 
instruktora.
Prowadzący: rehabilitant zatrudniony przez Zespół Sportu i Rekreacji dla 
Dzielnicy ochota. 

Grupa liczy 16 osób.

Stowarzyszenie  
Przyjaciół ziemi Drohobyckiej
w lokalu naszego klubu spotykają się członkowie organizacji pozarządowej. 
Stowarzyszenie prowadzi działalność od 1989 r. utrzymując więzi z Rodaka-
mi w Drohobyczu, Borysławiu i truskawcu. w swej działalności statutowej 
Stowarzyszenie niesie pomoc Rodakom w utrzymaniu spuścizny kulturalnej,  
zachowaniu tradycji, rozwoju kultury i tożsamości narodowej, oraz integracji 
byłych mieszkańców Ziemi Drohobyckiej. Spotkania raz w miesiącu.
Prowadzący: Romuald Kołudzki-Stoobe – wiceprezes Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia

osiągnięcia
Xiii Festiwal chórów i Kabaretów
Laur Uczestnictwa dla zespołu „wrzos”
Laur Uczestnictwa dla kabaretu „Nie deptać” 
Dom Kultury „zacisze” | ul. Blokowa 1

Konkurs Recytatorski MówiłO
i nagroda dla teresy Przywózki
w kategorii turnieju teatrów Jednego aktora

ii nagroda dla Mirosława Kossakowskiego
w kategorii turnieju teatrów Jednego aktora
Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota” | ul. Rokossowska 10 
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Klub Seniora BaŚNiOwa
zespół wokalny BaBie LaTO
Repertuar zespołu to kilkadziesiąt piosenek polskich i zagranicznych z róż-
nych epok: piosenki rozrywkowe, pieśni patriotyczne, religijne i te związane 
z polskimi świętami. Na uwagę zasługuje sięgnięcie po repertuar w językach 
obcych. Uczestnicy doskonalą dykcję, emisję głosu, pamięć muzyczną, inter-
pretację i wrażliwość muzyczną. Pracują nad umiejętnością łączenia śpiewu 
z ruchem scenicznym. aktywnie uczestniczą w życiu klubowym.
Zespół występował podczas takich wydarzeń klubowych jak: spotkanie 
noworoczne, Święto Babci i Dziadka, Dzień Kobiet i Mężczyzn, wielkanoc, 
Dzień Matki, Jan Paweł ii – Santo Subito, wieczór patriotyczny „Niepokorna, 
Niepodległa” z okazji Święta Niepodległości 11 listopada, spotkanie wigi-
lijne. 
wystąpił z koncertem noworocznym w DDPS przy ul. walecznych 59. wspól-
nie z grupą teatralną „Róże z Przystojnymi Kolcami” oraz Zespołem tańca 
integracyjnego „Rytm” rozpoczął pracę nad programem rozrywkowym „Ba-
śniowe Podróże” na jubileusz 50. lecia klubu w 2016 roku . Szczególnie cen-
na dla zespołu jest współpraca z dziećmi i młodzieżą ze szkół: SP nr 61 z ul. 
Białobrzeskiej, Gimnazjum nr 14 z ul. Barskiej)
Prowadząca: Jolanta Salamonowicz 

odbyły się 64 zajęcia. Uczestniczyło 8-10 osób.

zespół tańca integracyjnego RYTM
w repertuarze zespołu znajdują się tańce ludowe, narodowe, klasyczne oraz 
tańce różnych kultur: rumuńskie, chorwackie, tureckie, greckie, bułgarskie  
i żydowskie. Dominują układy taneczne w grupie realizowane wg opra-
cowań instruktora. w minionym roku zespół „Rytm” pracował nad oprawą 
taneczną do programu „Baśniowe podróże” na okoliczność 50. lecia KSB 
w 2016 roku. Swoje umiejętności prezentował także poza klubem m.in. 
w DDPS Praga-Południe, KS Rakowiec czy DK włochy. w październiku 2014 
zawiązała się współpraca z zespołem tańca integracyjnego z Bielańskiego 
ośrodka Kultury. Zajęcia wspólne odbywały się raz w miesiącu naprzemien-
nie w pawilonie „Pod okiem” oraz siedzibie Bielańskiego ośrodka Kultury.
Prowadzący: Paweł Sumało

odbyło się 51 zajęć. Uczestniczyło 9-10 osób. 

Grupa teatralna  
Róże – z PRzYSTOJNYMi KOLcaMi
Zajęcia obejmują ćwiczenia niezbędne w doskonaleniu warsztatu aktor-
skiego: prawidłowego oddechu, dykcji, impostacji i emisji głosu, ruchu sce-
nicznego, prezentacji scenicznej, zapamiętywania tekstu oraz opanowania 
tremy. 
Na podstawie scenariuszy autorstwa Krystyny adamiec oraz prof. Ludwika 
Dobrzyńskiego powstały etiudy sceniczne i większe formy teatralne z opra-
wą muzyczną i aranżacjami Jerzego Muczyńskiego. Po roku intensywnych 
prób 25.01.2014 r. w sali widowiskowej oKo przy ul. Radomskiej odbyła się 
premiera przedstawienia „toast Nóg” wg tekstów Juliana tuwima. Spektakl 
powtórzono 4.04.2014 r. w DK Rakowiec. Na specjalne życzenie pokazano 
go 19.05.2014 r. w centrum Promocji Kultury Praga Południe z okazji Dnia 
Pracownika Kultury. 25.06.2014 w ramach nowego cyklu „w ogrodzie słowa”, 
po raz pierwszy zaprezentowano program poetycko-muzyczny pt. „Poezja 
ma zdrowe rumieńce. tadeusz Różewicz – ostatni z wielkich XX i XXi wie-
ku” Program zaprezentowano jeszcze dwukrotnie: 7.11.2014. w sali klubu 
„Baśniowa” oraz w Klubie Seniora Rakowiec. Spektakl doczekał się bardzo 
pozytywnych recenzji w „tygodniku Południe” oraz „Nowej ochocie”.
Zespół aktywnie uczestniczy w życiu klubowym, wspiera różne inicjatywy  
i uroczystości. Kontynuuje pracę nad wspólnym projektem „Baśniowe po-
dróże” przewidzianym na 2016 rok
Prowadząca: Krystyna adamiec-Kozłowska
akompaniator: Jerzy Muczyński

odbyło się 70 zajęć. Uczestniczyło 10 osób.

Sekcja brydżowa PiK
Rozgrywki brydża sportowego. Zajęcia przyciągają przedstawicieli różnych 
grup zawodowych
Prowadzący: Jolanta Salamonowicz, edward inglik

odbyło się 58 zajęć. Uczestniczyło 10-16 osób.

akademia Kontaktów Społecznych (aKOS)
Stowarzyszenie działa prospołecznie. Podejmuje inicjatywy służące przy-
bliżeniu życia oraz dokonań starszego pokolenia ludziom młodym, po-
zbawionym często rzetelnej wiedzy o odchodzącym pokoleniu. Gromadzi 
i publikuje materiały archiwalne. Prowadzi warsztaty międzypokoleniowe, 
organizuje wystawy, wydaje książki. 26.11.2014 r. odbyła się promocja naj-
nowszej pozycji pt. „opowieści półwiecza”.
Skupia w swoich szeregach nauczycieli, dziennikarzy, psychologów, ludzi 
nauki i sztuki, podróżników, pasjonatów – w wielu przypadkach osoby jesz-
cze czynne zawodowo. 
od stycznia 2013 w ramach aKoS działa teatr Niemożliwy prowadzony 
przez Sylwię Kalisz. 20.10.2014 r. zaprezentował szerokiej publiczności w sali 
koncertowej oKo spektakl pt. „Damy PRL. Kobieta praktyczna i lawirująca”.  
Grupę teatralną zasilają także seniorzy KS Baśniowa. Raz w miesiącu człon-
kowie aKoS spotykają się w klubie na tzw. walnym zgromadzeniu.
Prowadząca: anna Żurek

odbyło się 10 spotkań. Uczestniczyło 15 osób.  

TSK Kalejdoskop
Regularne spotkania klubowe raz w tygodniu: prelekcje, pogadanki tema-
tyczne, wykłady, koncerty, zabawy taneczne. Gromadzą ogół społeczności 
klubowej. aktywizują, integrują, dokształcają, zaspokajają potrzebę spędze-
nia czasu w grupie, otwierają na otaczający świat, pozytywnie nastrajają.
tematyka tSK obejmuje szeroki wachlarz zagadnień: popularno-naukowe, 
ratunkowo-medyczne, profilaktyki zdrowia, prawne, kulturalne, historyczne, 
geograficzne, muzyczne, rocznicowe i inne. odbyły się m.in.: 23 spotkania 
autorskie, 6 spotkań słowno-muzycznych, 8 spotkań wspólnego muzyko-
wania, 6 spotkań z zakresu różnego rodzaju poradnictwa, 3 spotkania proz-
drowotne, 3 zabawy taneczne, 3 koncerty, 7 seansów kinowych, 2 wyjścia 
do muzeów, 1 wernisaż, 2 wycieczki w obrębie warszawy, 3 wycieczki poza 
warszawę (Żabieniec, otrębusy, NcBJ Świerk), 2 okazjonalne spotkania 
z dziećmi (SP nr61 przy ul. Białobrzeskiej 27) oraz młodzieżą (Gimnazjum 
nr14 przy ul. Barskiej).
Prowadząca: Jolanta Salamonowicz
odbyły się 32 spotkania. Uczestniczyło 20-40 osób.

osiągnięcia
Przegląd amatorskiej Twórczości artystycznej 
Seniorów TeRaz MY 
Nagroda indywidualna – iii miejsce w kategorii recytacja, monolog dla 
henryka tomaszewskiego, członka grupy teatralnej „Róże – z Przystojnymi 
Kolcami”.
Dom Kultury włochy | ul. Bolesława chrobrego 27
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Ośrodek Kultury Ochoty 
Klub Młodego Naukowca 
Program warsztatów naukowych został skonstruowany tak, aby w logicz-
nym ciągu zależności wyjaśnił dzieciom otaczający nas świat. Podczas zajęć 
uczestnicy wykonują różne doświadczenia, tak aby lepiej zrozumieć i zapa-
miętać omawiane zjawisko. warsztaty naukowe dla dzieci w wieku 5-12 lat. 
Spotkania raz w miesiącu w 2 grupach. 
warsztaty zrealizowano przy współpracy Funiversity.

11.01.2014 
„Wszystkie kolory tęczy” – podczas najbardziej kolorowych zajęć roku 
dzieci badały właściwości światła oraz poznały podstawy teorii barw. Do-
kładnej analizie zostały poddane wszystkie kolory tęczy. 

08.02.2014
„Magnesy i magnetyzm” – czym jest pole magnetyczne, gdzie można zna-
leźć bieguny oraz jak można sprawić, by coś lewitowało? to tylko niektóre  
z pojęć poruszanych na zajęciach poświęconych magnesom.

15.03.2014
„Dinozaury” – te stworzenia opanowały naszą planetę na ponad 160 mln 
lat, by potem nagle zniknąć. Dziś stanowią jeden z głównych tematów za-
interesowań dzieci, za którym kryje się prawdziwa nauka – paleontologia. 
Z tego też powodu uczestnictwo dzieci podczas wykopalisk stanowiło do-
piero początek poważnych rozważań młodych naukowców. 

12.04.2014
„Prąd elektrostatyczny” – czy można dotknąć urządzenia o napięciu 300 
tys. Volt i przeżyć? czy można zapalić swoim własnym ciałem żarówkę? Na 
te i wiele pytań uczestnicy poznali odpowiedzi podczas zajęć poświęconych 
prądowi elektrostatycznemu. 

10.05.2014 
„Ciało człowieka” – podczas tych zajęć dzieci zamieniły się w małych le-
karzy. Miały m.in. okazję przeanalizować zdjęcia rentgenowskie, zbudować 
szkielet człowieka oraz poznać funkcjonowanie głównych narządów. 

07.06.2014
„Magiczne eksperymenty” – podczas tych zajęć dzieci same wykonały 
magiczne sztuczki, które mają naukowe wyjaśnienie.

20.09.2014 
„Nie taki mokry lód” (gr. początkująca) – dzieci dowiedziały się w najcie-
kawszy z możliwych sposobów, jakie są stany skupienia substancji oraz 
w jaki sposób można je zmieniać. Na koniec samodzielnie wykonały sub-
stancję.
„Mroźne eksperymenty” (gr. kontynuująca) – ciekły azot to substancja  
o temperaturze równej prawie -200°c . eksperymenty, do których go wy-
korzystano były więc naprawdę mroźne, a ich efekty nieprawdopodobne! 

25.10.2014
„Wszystkie kolory tęczy” (gr. początkująca) – uczestnicy badali właściwo-
ści światła oraz poznali podstawy teorii barw. Dokładnej analizie poddano 
wszystkie kolory tęczy.
„Mózg i zmysły” (gr. kontynuująca) – uszy, oczy, nos, skóra, język – to narzą-
dy odpowiedzialne za zbieranie informacji na temat otaczającego nas świa-
ta. ale każdą informację trzeba przeanalizować. Kto to robi? Na te pytania 
uzyskano odpowiedzi podczas zajęć poświęconych mózgowi oraz zmysłom. 

15.11.2014
„ach to powietrze!” (gr. początkująca) – tematem przewodnim zajęć było 
niewidoczne, ale niezbędne do życia powietrze. 
„Kwasy i zasady” (gr. kontynuująca) – podczas warsztatów dzieci miały oka-
zję wcielić się w małych chemików przyglądając się kwasom i zasadom. 

13.12.2014
„Polimerowy święta” (gr. początkująca) – zajęcia były poświęcone jedne-
mu z najważniejszych wynalazków XX wieku – polimerom syntetycznym. 
„Halloween” (gr. kontynuująca) – koniec roku to idealny moment na prze-
prowadzenie naprawdę dziwnych eksperymentów, które wyjaśniły dzieciom 
wiele zjawisk chemicznych. w iście hitchcockowskim stylu dowiedziały się  
m. in. czym są polimery i co to jest luminescencja.

Odbyło się 20 warsztatów. Uczestniczyło 39 osób.

14-18.07.2014
Warsztaty Gospel
3 dniowe warsztaty chóralne z muzyką gospel.
Prowadzący: anna Żaczek-Biderman, Kamil Mokrzycki

Uczestniczyło 30 osób.

Dom Kultury RaKOwiec
22-23.02.2014

warsztaty przed Retro weekendem
Podczas warsztatów uczestnicy zdobyli niezbędne umiejętności, aby móc 
się cieszyć z tańca na swingowych potańcówkach, a także wziąć udział w Re-
tro weekendzie.
Prowadzący: aleksandra Szarkowska, Szymon Gołębiewski

odbył się 1 warsztat. Uczestniczyło 20 osób.

FORM’aRT 
warsztaty reżyserskie skierowane do nauczycieli, pedagogów, animatorów, 
instruktorów, którzy z dziećmi i młodzieżą przygotowują spektakle scenicz-
ne i plenerowe, przedstawienia, happeningi.

5-6.04.2014 
tematy: techniki tańca współczesnego w pracy nad spektaklem teatralnym, 
sztuka jako inspiracja do tworzenia spektaklu „PicaSSo”, motywy i tematy 
w teatrze autorskim.
Prowadzący: Bogumiła Stachurska, Justyna wielgus, Simon Blaschko

22-23.11.2014
temat przewodni: „Święta i karnawał” – jak stworzyć spektakl o tematyce 
świątecznej i karnawałowej, zaczynając od pracy nad wyborem i opraco-
waniem tekstu, poprzez animację dużą formą scenograficzną, organizacją 
ruchu scenicznego, do tworzenia muzyki i dźwięku. 
Prowadzący: Bogumiła Stachurska, anna Rochowska, tomasz Struzik 

odbyły się 2 warsztaty. Uczestniczyło 20 osób.

Summer Swing 
30.06-23.07.2014
warsztaty swingowe. Zajęcia intensywne z zakresu tańców charleston,  
Jitterbug i Lindy hop skierowane do osób, które rozpoczęły swoją przygodę 
z tańcami swingowymi. 
Prowadzący: weronika i Michał Kwiatkowscy 

odbyło się 8 warsztatów. Uczestniczyły 23 osoby.

animuj Lato 
21-24.07.2014
warsztaty na temat produkcji filmów animowanych dla dzieci i młodzieży. 
Prowadząca: edyta adamczak

odbyły się 4 warsztaty. Uczestniczyły: 4 osoby

Klub Osiedlowy SURMa
FeeL-m
02, 09, 16.04.2014 
07, 14.05.2014 
warsztaty filmowe będące cyklem o tematyce środowiskowych uwarunko-
wań dorastania młodego człowieka. Seanse filmowe poparte wprowadze-
niem do tematu, zwieńczone otwartym forum dyskusyjnym miały na celu 
zmotywować młodzież do podzielenia się swoimi doświadczeniami, reflek-
sjami, zainspirować młodych do szukania własnej drogi oraz w bezpieczny 
sposób wprowadzić ważkie i trudne problemy oraz zagrożenia wieku dora-
stania i wpływu środowiska rówieśniczego, czy rodzinnego. Uczestniczyli 
uczniowie i klasy Gimnazjum.
Prowadzący: Paweł Smulnik, Marcin Żółtowłos – praktykanci

odbyło się 5 spotkań. Uczestniczyło 31 osób.

warsztaty warsztaty
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Samopomocowa grupa szyciowa
marzec – grudzień 2014 
warsztaty skierowane były do dorosłych mieszkanek warszawy. Uczestniczki 
uczyły się od siebie nawzajem, by móc samodzielnie uszyć niepowtarzalne, 
oryginalne elementy ubioru lub dekoracji otoczenia. warsztaty działały we-
dług idei ekonomii wzajemnościowej – kobiety korzystające z warsztatów 
ustalały inny sposób płatności niż pieniądze (np. uszycie poduszek na ka-
napy klubu oraz woreczków z grochem do zabawy dla dzieci z Pierwszego 
Kroczka). 
Koordynatorka: Grażyna Gnatowska 

odbyło się 17 warsztatów. Uczestniczyły 23 osoby.

Szycie zeszytów
05.04.2014  
24.05.2014 
warsztaty dla młodzieży i dorosłych mające na celu naukę uszycia zeszytu 
metodą koptyjską.
Prowadzący: Maksym Piekart – praktykant

odbyły się 2 spotkania. Uczestniczyło 11 osób.

warsztaty cyrkowe 
styczeń – grudzień 2014 
warsztaty dla dzieci i młodzieży prowadzone były w 2 grupach 5-10 i 10-15 
lat. obejmowały naukę żonglerki, ekwilibrystykę, zabawy ruchowe, zajęcia 
parateatralne. ten rodzaj warsztatów to doskonała zabawa, okazja do popra-
wy sprawności fizycznej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz rozwoju kre-
atywności zwłaszcza dla dzieci nieśmiałych, nadpobudliwych, dyslektyków.
Prowadząca: anna adamczyk

odbyło się 51 zajęć. Uczestniczyło 25 osób.

Udocowani
15.10-17.12.2014 
ideą warsztatów była twórcza praca foto dokumentalna. Przy pomocy tech-
nik fotograficznych i scenariuszowych uczestnicy budowali historie, snuli 
opowieści i zamieniali je w autorskie obrazy. w ramach kreatywnych spotkań  
i fotograficznych wyjść plenerowych starali się udokumentować to, co ich 
otacza i inspiruje. 
Prowadząca: edyta Ganc

odbyło się 10 zajęć. Uczestniczyło 10 osób.

warsztaty o złości
15.11.2014 
Jednodniowe spotkanie warsztatowe zorganizowane dla mieszkańców, 
uczestników zajęć klubowych i wolontariuszy na temat asertywnego wy-
rażania złości.
Prowadząca: Marzena Sędzińska

odbyło się 1 spotkanie. Uczestniczyło 12 osób.

Mlekoteka 
03.12.2014 
otwarte bezpłatne grupy wsparcia laktacyjnego. Spotkania dla kobiet  
z niemowlętami mające na celu promowanie karmienia piersią. w programie 
przekazywanie aktualnej i rzetelnej wiedzy opartej o badania, dzielenie się 
doświadczeniami.
organizatorzy: Fundacja Rodzić po Ludzku, Doula dla ciebie
Prowadzące: iza Frankowska-olech, iza Sztandera MaMiNiec

odbyło się 1 spotkanie. Uczestniczyło 8 osób. 

Magazyn Sztuk
Letni kurs batiku
07-17.07.2014
Kurs dla początkujących, dla osób, które po raz pierwszy spotkały się z tech-
niką batiku. Każdy z uczestników wykonał zakładki do książki oraz mały ob-
razek z motywami roślinnymi.
Prowadząca: Mariola Gołda

odbyło się 16 zajęć. Uczestniczyło 5 osób.

Letni kurs rysunku i malarstwa
02-14.07.2014 
18-29.08.2014
Kurs dla młodzieży i dorosłych. odbywał się trzy razy w tygodniu rano i po-
południu. Grupa początkująca pracowała na podstawie martwej natury. 
Uczestnicy zapoznali się z zagadnieniem kompozycji, światłocienia, faktury, 
perspektywy powietrznej oraz z gamami w malarstwie. Grupa zaawansowa-
na pracowała nad obrazami na podstawie szkiców malarskich wykonanych 
podczas plenerów.
Prowadzący: Jacek Malinowski

odbyły się 24 zajęcia. Uczestniczyły 42 osoby.

Pracownia ceramiki aNGOBa
Masa lejna
Specjalna forma zajęć ceramicznych polegająca na użyciu gliny płynnej (lej-
nej). czterogodzinne warsztaty realizowane w sobotnie popołudnia.
Prowadząca: Joanna Nodzykowska-Szarkowska

odbyło się 5 warsztatów. Uczestniczyło 30 osób.

zajęcia rodzinne
Nowość w 2014 roku! Zajęcia od marca. odpowiadając na potrzeby spędza-
nia czasu wolnego rodziców (opiekunów) z dziećmi, Pracownia wprowadziła 
w niedzielne przedpołudnia zajęcia rodzinne. Dzieci, przy wsparciu doro-
słych, wykonują zadany temat ceramiczny. wszystkie prace były wypalane. 
Zajęcia cieszą się ogromnym powodzeniem – obowiązują na nie zapisy ze 
względu na większą ilość chętnych niż może pomieścić Pracownia.
Prowadzące: Grażyna Sawicka, Małgorzata Rojek.

odbyło się 12 warsztatów. Uczestniczyło 216 osób.

wypał raku 
wypały raku przed Pracownią. wypał techniką pozwalającą osiągać niepo-
wtarzalne efekty.
Prowadząca: Grażyna Sawicka

odbyły się 2 wypały. Uczestniczyło 18 osób i okoliczni mieszkańcy jako 
widzowie.

Dzielnicowy Klub Seniora OcHOTa
Plastyczne
marzec 2014
Jak co roku w okresie przedświątecznym warsztaty pozwoliły uczestnikom-
przygotować wystrój stołu wielkanocnego. Uczestnicy warsztatów wzięli 
udział w konkursie pt. „Pisanki, koszyczki wielkanocne”.
Zajęcia odbywały się raz w tygodniu 1,5 godz.
Prowadząca: Kalina wolska – wolontariusz

Uczestniczyło 12 osób.

warsztaty wokalno-aktorskie
05-18.08.2014
Letnie warsztaty dla klubowiczów. Zespół „wrzos” pod kierunkiem instruk-
tora Ryszarda Dybicza przygotował nowy repertuar. 

warsztaty warsztaty
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warsztaty aktorskie prowadziła aktorka Sandra Stencel. Seniorzy przygoto-
wali scenki z życia zwierząt przedstawiając je podczas końcowego koncertu 
dla wczasowiczów. 
Kamieńczyk nad Bugiem

Uczestniczyło 35 osób.

żart i piosenka
02.10.2014
warsztaty aktorskie prowadzone przez Mirosława Kowalczyka. 

Uczestniczyło 38 osób.

warsztaty lalkarskie
listopad 2014
Podczas warsztatów seniorzy wykonali kukiełki do Jasełek. 
Prowadzący: Zdzisław Sobociński, ewa Smagieł – kostiumolog.

Uczestniczyło 12 osób.

Klub Seniora BaŚNiOwa
warsztaty plastyczne i dekoratorskie
styczeń, marzec, maj, wrzesień, listopad 2014 
Podczas zajęć wykonano dekoracje służące do wystroju w klubie, ozdoby 
świąteczne, kukłę Marzanny, Gaik, instalacje przestrzenne, elementy sceno-
grafii. Spotkania raz na 2 miesiące. 
Prowadząca: Jolanta Salamonowicz

Uczestniczyło 12 osób.

warsztaty poradnictwa medycznego
30.05.2014
Joga dla seniorów. Nadciśnienie tętnicze – jak z nim zdrowo żyć. 
w spotkaniu uczestniczyli: Karol Karski z Fundacji dla wolności promujący 
bezpłatne kursy jogi dla seniorów 

Uczestniczyło 21 osób.

warsztaty
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Ośrodek Kultury Ochoty
11.01.2014
anna Polońska – malarstwo
wernisaż wystawy malarstwa anny Polońskiej.

Uczestniczyło ok. 75 osób. 

22-24.01.2014
act and Sing in winter 2014
Konkurs na małe formy teatralne w języku angielskim organizowany wspól-
nie z dwujęzycznym przedszkolem „tęczowy ogród”. celem konkursu było 
zachęcenie uczestników do nauki języka angielskiego poprzez działalność 
artystyczną, a także promocja uczniów szczególnie uzdolnionych językowo. 
4.02.2014
Gala Finałowa z udziałem laureatów.

Uczestniczyło ok. 90 osób.

24.01.2014
Kabaret autorów zaKR
warszawska Giełda autorów z udziałem: wojciecha Gęsickiego, Stanisława 
Klawe, Mirosława Kowala Kowalewskiego, Marka Majewskiego, antoniego 
Murackiego, andrzej ozgi, wiesława tupaczewskiego. w programie: piosen-
ki autorskie i utwory z gatunku kabaretu literackiego. Gospodarzem wieczo-
ru był Marek Majewski. Giełdzie patronuje Stowarzyszenie autorów „Zaiks”.

Uczestniczyło 40 osób.

26.01.2014
Kolorowy zawrót głowy
Bal karnawałowy dla dzieci w wieku 3-6 lat wraz z opiekunami przygotowa-
ny we współpracy z agencją Dur-Moll.
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21

Uczestniczyło 89 osób.

01.02.2014
zagrajmy dla nich 
artyści podopiecznym Stowarzyszenia ,,Nie z tej Bajki”. Koncert charytatyw-
ny z udziałem andrzeja Seroczyńskiego oraz Zbigniewa Szymczaka.

Uczestniczyły 83 osoby.

08.02.2014
Spotkanie z naturą
wernisaż wystawy gwaszy i akwarel wiesława Dojlidki – absolwenta wydzia-
łu Grafiki warszawskiej akademii Sztuk Pięknych, od wielu lat zajmującego 
się grafiką wydawniczą. 

Uczestniczyło ok. 50 osób.

14.02.2014
Rosyjskie romanse i pieśni na walentynki 
Koncert w wykonaniu Natalii Kovalenko (sopran) i wołydymyra Kovalen-
ko (baryton) oraz włodzimierza trzeciaka (fortepian). wyjątkowy koncert, 
wzruszające, melodyjne utwory ponadczasowe, pokazujące niezmienność 
ludzkich uczuć, emocji i pragnień. 

Uczestniczyło 136 osób.

15.02.2014
KOcMOc
Koncert w wykonaniu młodego warszawskiego zespołu grającego klasycz-
nego bluesa i miejskiego, hałaśliwego rocka.

Uczestniczyło 60 osób.

07.03.2014
Kiedy mnie już nie będzie 
Koncert w rocznicę śmierci agnieszki osieckiej. wystąpił zespół „Bo tak” 
w składzie: Bożena Kupis-Kucharska, Piotr arszennik, Jacek Markiewicz,  
Dariusz Nejmanowski. Koncert w reżyserii Bożeny Kupis-Kucharskiej. w pro-
gramie przeplatanym ciekawostkami z życia wielkiej poetki usłyszeliśmy ta-
kie przeboje jak: Niech żyje bal, Dobranoc panowie, Uciekaj moje serce...

Uczestniczyło 100 osób.

17.03.2014
w dniu świętego Patryka
Pokaz tańców irlandzkich przygotowanych przez Studio tańców irlandzkich 
DUNMoRe w choreografii anny Skupień – trenera grupy, solistki zespołu  
„Reelandia”. oprawę muzyczną na żywo zapewnił zespół „Dudy Juliana”.

Uczestniczyło 95 osób.

03.04.2014
Patsy Gamble
Koncert brytyjskiej saksofonistki, kompozytorki z wieloletnim stażem  
scenicznym. Ponadto na jednej scenie wystąpili Jacek Prokopowicz Quartet 
oraz Laura Godziejewska trio.

Uczestniczyło 35 osób.

05.04.2014
Uroki morza
wernisaż wystawy malarstwa artystów Mazowieckiego oddziału Stowarzy-
szenia Marynistów Polskich w warszawie. 

Uczestniczyło ok. 50 osób.

06.04.2014
Koncert zespołu FeLwaRK
o miłości, tęsknocie i byciu sobą. akustyczne brzmienie grupy inspirowane 
jazzem, bossa novą i folkiem.

Uczestniczyło 85 osób. 

12.04.2014 
ii Mazowiecki Konkurs Pianistyczny  
im. M. clementiego
Konkurs przeznaczony dla mieszkańców Mazowsza, amatorów nie uczęsz-
czających do szkół muzycznych, którzy kochają muzykę i starają się dogonić 
swoich mistrzów w sztuce pianistycznej. Do ii edycji konkursu zgłosiło się 
65 uczestników, podczas przesłuchań 3 osobowe jury wybrało 25 laureatów, 
którzy wystąpili w finale 12.04.2014 r. 

Uczestniczyło 65 osób.

13.04.2014
wystawa fotografii studyjnej 
wernisaż prac uczestników kursu fotografii studyjnej. 6 śmiałków, którzy 
podjęli wyzwanie i postanowili w trakcie 5. miesięcznego kursu nauczyć się 
rzeźbić światłem pod okiem fotografa praktyka Kacpra Saramy.

Uczestniczyło ok. 50 osób.

09.05.2014
Kolaż instalacja – czy współczesna Sztuka 
włókna?
autorska wystawa prac Marii hoffman. Prezentacja najświeższych prac wraz 
z dokumentacją dawniejszych realizacji plastycznych, w tym tkackich i flo-
rystycznych.

Uczestniczyło ok. 45 osób.

imprezy imprezy
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10.05.2014
cUeRDaS i SwOOP SOLLY
Koncert dwóch młodzieżowych grup grających punk rocka w jego różnych 
odmianach.

Uczestniczyło 65 osób.

12.05.2014
chór aLL THaT SOUND i SOULaDieS
Koncert podsumowujący pracę chórów prowadzonych przez duet annę  
Żaczek i Kamila Mokrzyckiego.
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21

Uczestniczyło ok. 150 osób.

26.05.2014
16 wierszy ewy Karbowskiej 
Mendel plus suplement – „...z (nie?) mojej pamięci” – album rodzinny  
– wycinek. 
Promocja książki ewy Karbowskiej. Prócz autorki gościnnie wystąpili: elżbie-
ta wojnowska (recytacja i śpiew), tamriko Lortkipanidze (śpiew), Grażyna 
Łapińska (śpiew), Mirosław czyżykiewicz (gitara i śpiew) aleksander trąb-
czyński (gitara i śpiew) oraz antoni Muracki (prowadzenie, gitara i śpiew).

Uczestniczyło ok. 45 osób.

30.05.2014
izRaeL
Koncert legendy polskiego reggae.
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21

Uczestniczyło 115 osób.

31.05.2014
w drodze na najwyższe szczyty afryki
wernisaż wystawy prac fotografii Roberta Gondka połączony z opowieścia-
mi o afrykańskich górach, ich różnorodności, o tym jak wyglądają trekkingi 
i jak je zorganizować. w prezentacji nie zabrakło opowieści o tym, co cieka-
wego oprócz gór warto zobaczyć w afryce i o niesamowitych potrawach. 
Spotkaniu towarzyszyły afrykańskie rytmy oraz wypieki wg afrykańskich 
przepisów przygotowane przez kawiarnię „Mam ochotę” z oKo. 

Uczestniczyło 80 osób.

01.06.2014 
Roztańczony Dzień Dziecka
Pokaz prezentujący dorobek uczestników zajęć ośrodka, wieńczący rok 
szkolny 2013/2014, w reżyserii Doroty Sierakowskiej, prowadzenie Katarzyna 
Drzaskowska. wystąpili: teatrzyk Malucha pod kierunkiem iwony Prugar-Fie-
dorowicz, Studio tańców irlandzkich DUNMoRe w układach choreograficz-
nych anny Skupień, grupy baletowe i tańca nowoczesnego pracujące pod 
kierunkiem Doroty Sierakowskiej oraz dziecięcy zespół ludowy „Pawie oczko” 
pod kierunkiem Marty Jarosz. Młodych adeptów sztuki oklaskiwali goście  
zaproszeni przez wykonawców oraz mieszkańcy ochoty.

Uczestniczyło 450 osób.

13.06.2014
Ba! i dwadzieścia jeden wierszy
wieczór autorski wojciecha Kassa poety, pisarza i kustosza muzeum  
K. i. Gałczyńskiego w Praniu. Spotkanie z okazji 50. lecia urodzin i 30. lecia 
debiutu poetyckiego. wojciech Kass zaprezentował nowy tomik „Ba! i dwa-
dzieścia jeden wierszy”, wydany nakładem dwumiesięcznika literackiego  
„topos”. Gościnnie wystąpił Krzysztof Napiórkowski – wokalista, autor tek-
stów, kompozytor, multiinstrumentalista.

Uczestniczyło 30 osób.

14.06.2014 
Koncert uczniów
Koncert uczniów kształcących się pod kierunkiem Danuty i Leszka Fąfary.  
w programie znalazły się utwory m.in. L. van Beethovena, Sperontesa,  
a. cofalika, M. Biskupskiej i D. Bruce’a. 

Uczestniczyło 50 osób.

15.06.2014
Nastroje  
Koncert piosenek przygotowany przez uczniów zajęć „Śpiew dla każdego” 
prowadzonych przez Bożenę Szok. wystąpili: Zuzanna Madej, anna Frączek, 
Maria Stępniak, Paulina chłap, ada Kucharska, Beata Bartołd, agnieszka Kłę-
bek, aleksandra Zadroga-Zalewska, Robert Stefaniuk.

Uczestniczyło 40 osób.

22.06.2014
Już nie zapomnisz mnie czyli wspomnień czar
Spektakl muzyczny teatru Muzycznego opatowskiego ośrodka Kultury  
nawiązujący do klimatu lat 20. i 30. Musical powstał wg pomysłu i scena-
riusza edyty Gwoździk i Romana Dulnego. wykonawcami była opatowska 
młodzież.

Uczestniczyło 100 osób.

22.06.2014
Master of class
Kolejna edycja dedykowana najmłodszym tancerzom breakdance. celem 
spotkania było wyłonienie najlepszego solowego artysty breakdance w Pol-
sce.
iii Ogródek Jordanowski | ul. wawelska 3

Uczestniczyło 80 osób.

30.06.2014
chór aLL THaT SOUND
Koncert podsumowujący pracę chóru prowadzonego przez duet: annę  
Żaczek i Kamila Mokrzyckiego.

Uczestniczyło 100 osób.

29.08.2014
Umbral
Recital urugwajskiego duetu gitarowego w składzie: ignacio correa i Se-
bastiána Segarra. Zespół promuje muzykę gitarową z Urugwaju i ameryki  
Łacińskiej. Koncert zorganizowany wspólnie z ambasadą Urugwaju w Pol-
sce. 

Uczestniczyło 60 osób.

02.09.2014
Koncert Mai castro
Koncert światowej sławy urugwajskiej artystki. Na muzykę Mai castro skła-
dają się nawiązania do najlepszych tradycji tanga i folkloru z okolic Rio de la 
Plata połączonych z indywidualnym stylem. Koncert zorganizowany wspól-
nie z ambasadą Urugwaju w Polsce dla zaproszonych gości. 
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21

Uczestniczyło 90 osób.

8-14.09.2014
Tydzień otwarty w OKO
warsztaty pokazowe, zapisy na zajęcia i konsultacje z instruktorami prowa-
dzącymi zajęcia otwarte w ośrodku. Była to również okazja do zapoznania 
się z ofertą edukacyjno-kulturalną na nowy sezon.

Uczestniczyło ok. 100 osób. 

imprezy imprezy



3433

20.09.2014
zagrajmy dla nich...
artyści podopiecznym Stowarzyszenia ,,Nie z tej Bajki”. Koncert charyta-
tywny ,,Powróćmy jak za dawnych lat” z udziałem Julity Kożuszek, Dawida 
Ludkiewicza (fortepian).

Uczestniczyło 70 osób.

21.09.2014
Śladem historii
Finisaż wystawy ślubnych fotografii z rodzinnego albumu. Filmowa relacja  
z wernisażu połączona z koncertem kameralnym duetu anna Środecka 
(skrzypce) i Yuka hattorii (fortepian).

Uczestniczyło 60 osób.

26.09.2014
Taniec na żyletce
Recital Grażyny Łapińskiej. artystce towarzyszyli: Piotr Goll (fortepian) oraz 
Janusz waśniewski (gitara).

Uczestniczyło 30 osób. 

11.10.2014
Kwiatowy zawrót głowy
wernisaż wystawy malarstwa Małgorzaty Barcickiej.

Uczestniczyło 70 osób.

12.10.2014 
Romantycznie…  
Koncert romansów rosyjskich i piosenek z repertuaru anny German w wy-
konaniu walerii Przelaskowskiej-Rokita (mezzosopran) i witolda wołoszyń-
skiego (fortepian).

Uczestniczyły 33 osoby.

18.10.2014
Druk 3D
Następna rewolucja przemysłowa i społeczna a także mnóstwo frajdy.  
wykład na temat druku 3D prowadzony przez helenę Dodziuk – profesor 
chemii  Polskiej akademi Nauk, autorki i redaktorki książek naukowych 
z udziałem Bartłomieja Jarkiewicza – przedstawiciela firmy Mtt Polska  
Sp. z o.o.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79

Uczestniczyło 30 osób.

25.10.2014
Recital iwony Kmiecik
Koncert wokalistki, kompozytorki, autorki tekstów, pianistki, finalistki 4. edy-
cji „Must Be the Music, tylko Muzyka”. w programie usłyszeliśmy piosenki 
iwony Kmiecik z jej debiutanckiego albumu. artystka wystąpiła w duecie 
z fenomenalnym perkusistą Sebastianem Kuchczyńskim.

Uczestniczyło 19 osób.

07.11.2014
Towarzysze czas wstawać  
– recital Lecha Dyblika
„towarzysze” to program rosyjskich „błatnych” pieśni, które powstały z in-
spiracji odesskich. od tego repertuaru zaczynał m.in. włodzimierz wysocki. 
wiele z nich napisanych jest żargonem odeskim. Koncert przeplatały wspo-
mnienia z więzienia w Rostowie nad Donem gdzie Lech trafił przypadkiem 
na jedna noc, z powodu podobieństwa do oszusta poszukiwanego listem 
gończym.

Uczestniczyło 30 osób.

08.11.2014
Loud&clear Rock Night 
ii edycja minifestiwalu rockowego. idea wydarzenia to unikatowe zderze-
nie kilku rockowych tradycji – ostrego riffu i melodii, mocnego uderzenia 
i klarowności brzmienia, hard rocka z pop rockiem i alternatywy. wystąpiły 
zespoły: cruouts, Vahanara, Florence Jenkins Project.

Uczestniczyło 40 osób.

05.12.2014
ViVa la Musica
wernisaż wystawy fotografii Kacpra Saramy.

Uczestniczyło 60 osób.

08.12.2014
DUNMORe i FiLiDS na Mikołajki 
Pokaz tańców irlandzkich z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu FiLiDS 
oraz uczestników Studia tańców irlandzkich DUNMoRe prowadzonego 
przez choreografa, tancerkę zespołu ReeLaDia annę Skupień 
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21

Uczestniczyło 115 osób.

01.12.2014
chór aLL THaT SOUND
Koncert podsumowujący pracę chóru prowadzonego przez annę Żaczek 
-Biderman i Kamila Mokrzyckiego.

Uczestniczyło 90 osób.

Dom Kultury RaKOwiec
11-12.01.2014 
Druga taka Noc Gongowa
Dwudniowa impreza integracyna Dziecięcego Zespółu wokalnego „GoNG” 
pomagająca identyfikować dzieci z zespołu ze swą placówką. impreza połą-
czona z nocowaniem na scenie, zespołowymi zabawami i konkursami.

Uczestniczyły 24 osoby.

12.02.2014 
Janosik od rzeczywistości do legendy
wernisaż wystawy oraz projekcja filmu „Janosik” w reżyserii Jerzego Siakela. 
impreza organizowana we współpracy z instytutem Słowackim. 

Uczestniczyło 20 osób.

14.02.2014
Trifon zarezan 
Koncert zespołu Sarakina Balkan Band z okazji bałkańskiego święta wina.

Uczestniczyło 176 osób.  

15.02.2014
Kąpiel w dźwiękach gongu
Koncert na gongach Jadwigi andrzejewskiej.

Uczestniczyło 21 osób.

28.02.2014
Piękny Piątek dla +– Pięćdziesiątek
Barbara Rybałtowska „Próba u Poli Negri” – sztuka muzyczna w dwóch ak-
tach.

Uczestniczyło 96 osób.

imprezy imprezy
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07.03.2014
ewa  
wernisaż wystawy malarstwa grupy plastycznej „więc chodź i pomaluj mój 
świat” pod kierunkiem Mirosławy Dziarnowskiej. 

Uczestniczyło 35 osób. 

08.03.2014 
32. Gongowe Pączkowanie
wewnętrzna impreza Dziecięcego Zespołu wokalnego „GoNG” mająca  
na celu nieoficjalne uczczenie kolejnej rocznicy pierwszego koncertu  
zespołu w 1982 roku.

Uczestniczyło 56 osób.

29.03.2014
Fantastyczna Sobota
impreza dla małych i dużych miłośników gatunku. w programie znalazły się 
między innymi pokazy gier planszowych i strategicznych, turniej szermier-
ki dla najmłodszych, konkurs malarski, pokazy i nauka malowania figurek  
do gier bitewnych i kolekcjonerskich, pokazy walk rycerskich. 

Uczestniczyło 80 osób.

04.04.2014
Toast nóg
Spektakl Grupy teatralnej „Róże – z Przystojnymi Kolcami” działającej przy  
Klubie Seniora BaŚNiowa filii oKo.

Uczestniczyło 36 osób.

13.04.2014 
Koncert zespołu GONG 
Dwa koncerty charytatywne Dziecięcego Zespołu wokalnego „GoNG” dla  
dorosłych i dzieci z ochockiego oddziału towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Uczestniczyły 24 osoby.

25.04.2014
Koncert zespołu THeY
Uczestniczyło 12 osób.

16.05.2014
Różnorodność widzenia świata
wernisaż wystawy malarstwa grupy „impresja” działającej w DK RaKowiec

Uczestniczyło 60 osób. 

23.05.2014
SaRaKiNa Balkan Band
Koncert z okazji św. cyryla i Metodego połączony z tradycyjnymi tańcami 
bałkańskimi. 

Uczestniczyło 37 osób. 

31.05.2014
Fantastyczna Sobota vol. 2
impreza dla małych i dużych miłośników gatunku. Program jak podczas  
imprezy marcowej.

Uczestniczyło 70 osób.

06.06.2014
NaT OSBORN BaND
Koncert.
Uczestniczyło 20 osób. 

07.06.2014
Kąpiel w dźwiękach gongu
Koncert na gongach Jadwigi andrzejewskiej

Uczestniczyły 23 osoby.

13.06.2014
Finisz Kulturalny
impreza z okazji zakończenia sezonu kulturalno-edukacyjnego. w progra-
mie: sceniczne prezentacje oraz wystawa plastyczna uczestników sekcji  
DK RaKowiec.

Uczestniczyło 150 osób. 

14.06.2014
Małe zbrodnie Małżeńskie
Próba otwarta spektaklu w wykonaniu Grupy teatralnej t-aRt.

Uczestniczyło 35 osób.

25.06.2014
zamknięta klasa
Spektakl warsztatowy młodzieżowej grupy aplaus team. 

Uczestniczyło 30 osób.

28.06.2014
wirtuozi klawiatury
Koncert uczniów Krzysztofa Dąbrowskiego
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójekcka 75

Uczestniczyło 30 osób. 

17.09.2014 
Pokaz filmów animowanych
Pokaz produkcji powstałych podczas warsztatów „animuj Lato” prowadzo-
nych przez edytę adamczak.

Uczestniczyło 14 osób.

17.09.2014 
Kto wie, czym się cieszyć
wernisaż wystawy malarstwa Doroty Flagi. 

Uczestniczyło 25 osób.

18.10.2014
Fantasy & SF concept art 
wystawa prac 2D nawiązująca tematyką do szeroko pojętego fantasy oraz 
sciene fiction. Swoje prace prezentowali Daniel Kałaska i Michał Sztuka.  
wystawa towarzyszyła Fantastycznemu weekendowi. 

Uczestniczyły 102 osoby.  

05.11.2014
Dziesięciolecie
Koncert jubileuszowy zespołu Balkan Sevdah.

Uczestniczyło 61 osób.

19.11.2014
zaklęte w kole
wernisaż batików ewy Kamienieckiej

Uczestniczyło 30 osób.

imprezy imprezy
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07.12.2014
Szalone hity – co się nawinie 
Koncert zespołu „Brass Federacja”.

Uczestniczyło 8 osób. 

Klub Osiedlowy SURMa
07.05.2014
24.06.2014
zakończenie kursu komputerowego 
dla osób starszych
Spotkania integracyjne dla uczestnikówi prowadzących kurs przy poczę-
stunku, przygotowanym przez uczestników, w kameralnej atmosferze. 
Uczestnicy otrzymali dyplomy, wypełnili ankiety na podstawie których  
są kwalifikowani do dalszej nauki. to również okazja do podziękowania  
za pracę wolontariuszy.

Uczestniczyło 16 osób.

30.05.2014
Śladem historii rodziny 
wernisaż wystawy fotografii ślubnych. Na wystawie zaprezentowano kolek-
cję 35 ślubnych fotografii wykonanych do 1950 r. zebranych wśród miesz-
kańców warszawy. Zdjęcia zostały zreprodukowane, opracowane graficznie 
w sepii i oprawione w dużym formacie. 
wernisaż był okazją do spotkania w gronie rodzinnym (nawet do 4 pokoleń), 
posłuchania opowieści o przodkach i rodzinnych tradycjach. Zaproszeni go-
ście, właściciele zdjęć mieli także możliwość nawiązania sąsiedzkich kontak-
tów. wernisaż został uwieczniony na filmie nagranym przez uczestniczkę 
kursów komputerowych organizowanych w klubie (do obejrzenia na kanale 
youtube oKo). 

Uczestniczyło 50 osób. wystawę obejrzało kolejne 20 osób.

11.12.2014
Podwórkowa Gwiazdka 
coroczne wydarzenie mające na celu zacieśnianie więzi sąsiedzkich, po-
znanie się i zintegrowanie mieszkańców ochoty, uczestników zajęć w mi-
łej świątecznej atmosferze przy choince i kolędach. Program tworzyli sami 
mieszkańcy w ramach sąsiedzkiej aktywności i uczestnicy zajęć prowa-
dzonych przez wolontariuszy w ramach zasady wzajemności. odbyły się 
warsztaty: malowanie drewnianych choinek, wyplatanie z papierowej wi-
kliny, tworzenia ozdób z makaronu i kartek świątecznych. Ubrano choinkę 
i wspólnie śpiewano kolędy.

Uczestniczyło 50 osób. 

Magazyn Sztuk
08-30.03.2014
Kolory zatopione  
wystawa prac uczestników zajęć w technice tradycyjnej oraz shibori.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75

Uczestniczyło 60 osób.

24-31.05.2014
Plener malarski w Toskanii
Nasi artyści i uczniowie mieli możliwość pracy twórczej w najpiękniejszym 
rejonie toskanii. emocje malarskie podsycało niezwykłe światło, atmosfera 
i piękno miejsca. Uczestnicy chodzili polnymi czerwonymi dróżkami, pomię-
dzy winnicami i gajami oliwnymi, zachwycając się pięknem pejzażu. 

Przyjęci serdecznie przez włoskich gospodarzy wrócili pełni energii, pomy-
słów i koncepcji twórczych.
Toskania | Tenuta di casaglia

Uczestniczyło 20 osób.

30.05-7.06.2014
Plener malarski akwarelistów
tygodniowy plener miał na celu podsumowanie rocznej pracy i wykorzy-
stanie widomości w praktyce. Uczniowie pracowali według programu au-
torskiego. Podczas wyjazdu powstało ponad 168 akwareli.
Radziejowice | Dworek Modrzewiowy

Uczestniczyło 21 osób.

24.06.2014
zakończenie roku malarskiego
wystawa prac uczniów wszystkich pracowni Magazynu Sztuk, mająca na 
celu podsumowanie półrocznej pracy. Na wystawie zaprezentowane zostały 
prace w różnych technikach plastycznych.

Uczestniczyło 60 osób. 

14.09.2014
Dzień otwarty
warsztaty tworzenia biżuterii z drewnianych korali oraz filcu. Uczestnicy  
zapoznali się z podstawowymi technikami makramy. Powstały zestawy bi-
żuterii łączonej fantazyjnie sznurkami.

Uczestniczyło 16 osób. 

19-21.09.2014
Plener jesienny
Podczas pleneru pracowano nad problemem przestawienia głębi w obrazie, 
wykorzystując gradacje barw oraz nasycenie koloru.
Radziejowice | Domek Szwajcarski 

Uczestniczyło12 osób.

02-23.10.2014
Dni Seniora
Podczas obchodów Dni Seniora, Magazyn Sztuk przygotował zajęcia dla  
seniorów – pejzaż jesienny w 4 odsłonach. Uczestnicy nie tylko zapoznali się  
z tradycyjnym podejściem do tematu ale również zmierzyli się z nowocze-
snym malarstwem. Podczas zajęć mieli okazję użyć takich narzędzi jak szpa-
chla lub gąbka i doprowadzić całość do umownego pejzażu. 

Uczestniczyło 13 osób.

11-31.10.2014
Kwiatowy zawrót głowy 
wystawa malarstwa Małgorzaty Burckiej-Kozieł, uczestniczki zajęć Magazy-
nu Sztuk. Na wystawie artystka zaprezentowała 30 prac (akryl, olej), które  
powstały w ciągu 4 miesięcy. choć może wydawać się, że w temacie kwia-
tów zostało już wszystko powiedziane to autorka zaskoczyła gości świeżym  
podejściem do kompozycji i koloru.
Ośrodek Kultury Ochoty i ul. Grójecka 75

Uczestniczyło 70 osób. 

22.11.2014
Noc za dychę
Podczas imprezy odbyły się 3 warsztaty: akt, batik i stemple. Zajęcia odbyły 
się w godzinach: 19.00-23.00. wytrwali skorzystali ze wszystkich warszta-
tów, tworząc w każdej sali dzieło. Powstały wspaniałe chusty, szale i koszulki 
ozdabiane stemplami, batikowe zakładki i serwetki a nieco bardziej odważni 
wykonali studium postaci w akcie.

Uczestniczyło 25 osób.

imprezy imprezy
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19.11-14.12.2014
wystawa malarstwa i ceramiki 
Na wystawie Magazyn Sztuk zaprezentował wybrane obrazy z ostatniego 
roku zarówno z zajęć stałych jak i z plenerów. Różnorodność prac ukazuje 
cały wachlarz zagadnień artystycznych proponowanych przez pracownię.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79

Uczestniczyło 150 osób.

06.12.2014
Święta z Magazynem Sztuk
Przedświąteczne warsztaty. Podczas 3 spotkań uczestnicy wykonali bati-
kowe lampiony, ozdobne ramki oraz kolażowe bombki na styropianowych 
kulach.  

Uczestniczyło 30 osób.

Pracownia ceramiki angoba
31.01.2014
integracyjna impreza karnawałowa
Dla uczestników wszystkich zajęć. Motywem przewodnim była maska  
– samodzielnie wykonana. odbył się konkurs, a nagrodą główną był miesiąc 
zajęć gratis.

Uczestniczyło 60 osób.

Dzielnicowy Klub Seniora OcHOTa
06.01.2014 
Klubowy Toast Noworoczny
Uczestniczyły 42 osoby.

20.01.2014 
Koncert kolęd 
Koncert kolęd w wykonaniu zespołu „wrzos”
Kościół św. Jakuba | Pl. Narutowicza 

Uczestniczyło 180 osób.

22.01.2014   
Dzień Babci i Dziadka 
Uczestniczyło 29 osób.

27.01.2014
Koncert kolęd 
Koncert kolęd w wykonaniu zespołu „wrzos”
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów | ul. Dickensa 25

Uczestniczyło 48 osób.

30.01.2014 
Jasełka 
występ członków grupy teatralnej 
Saska Kępa | Klub Nauczyciela

Uczestniczyły 72 osoby.

26.03.2014 
Topienie Marzanny
Powitanie wiosny. całodzienna wycieczka autokarowa 
Kamieńczyk nad Bugiem

Uczestniczyło 48 osób.

28.02.2014  
Bal Karnawałowy 
Doroczny bal dla seniorów Klubu
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21  

Uczestniczyło 70 osób.

08.03.2014 
Dzień Kobiet – wszystko o kobietach 
Scenki kabaretowe w wykonaniu Kabaretu „Nie deptać”. 

Uczestniczyło 35 osób.

14.04, 17.04.2014 
Przy wielkanocnym stole  
Spotkanie przy wielkanocnym stole. Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu 
członków grupy teatralnej. Poczęstunek. 

Uczestniczyło 73 osoby.

24-25.06.2014
wianki 
impreza dwudniowa. w programie: „Sobótka” – piosenki i wiersze okoliczno-
ściowe, zabawa taneczna „Szukaj kwiatu paproci” – inscenizacje i konkursy.
Kamieńczyk nad Bugiem

Uczestniczyło 35 osób.

09.10.2014
Nie z tej bajki 
Spotkanie z dziećmi autystycznymi we współpracy z Stowarzyszeniem Przy-
jaciół osób z autyzmem „Nie z tej bajki”.

Uczestniczyło 40 osób.

13.10.2014 
żart i piosenka
Recital w wykonaniu Mirosława Kowalczyka. 

Uczestniczyły 42 osoby.

30.10.2014  
Jakże pięknie oni nami rządzili
Spotkanie w Salonie Pracy twórczej. Promocja książki andrzeja olasa pt. Jak-
że pięknie oni nami rządzili”. wieczór muzyką oprawił Zdzisław Sobociński 
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79

Uczestniczyło 40 osób.  

13.11.2014 
Koncert urodzinowy
Uroczysty koncert zespołu „wrzos” z okazji 95 urodzin uczestniczki zespołu.  

Uczestniczyło 39 osób.

12.12.2014
z lutnią we dworze i w zagrodzie 
Koncert z okazji roku oskara Kolberga. wystąpili: Julia Doszna – pieśniarka  
z krainy Łemków oraz antoni Pilch, lutnista, gospodarz Dworu na wysokiej.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79

Uczestniczyło 90 osób.

15.12.2014
Spotkanie przy wigilijnym stole  
Klubowe kolędowanie z zespołem „wrzos” oraz poczęstunek. 

Uczestniczyły 52 osoby.

imprezy imprezy
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16.12.2014 
wigilia 
Spotkanie członków Stowarzyszenia Ziemi Drohobyckiej. w programie Ja-
sełka Lalkarskie w wykonaniu członków zespołu teatralnego i poczęstunek.

Uczestniczyło 25 osób.

18.12.2014
wieczór przedświąteczny 
w programie: Jasełka lalkarskie w wykonaniu seniorów kabaretu „Nie dep-
tać”. Koncert kolęd w wykonaniu zespołu „wrzos”.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79

Uczestniczyło 65 osób.

31.12.2014     
Bal Sylwestrowy
impreza za członków klubu.
Dom Kultury RaKOwiec | ul. wiślicka 8

Uczestniczyło 57 osób.

Klub Seniora BaŚNiOwa
16.01.2014 
anna Szcześniak – malarstwo
wernisaż wystawy. Prace artystki niepełnosprawnej, dla której praca twórcza 
stanowi formę terapii.

Uczestniczyło 12 osób.

21.01.2014
Nasi Dziadkowie – Nasz Skarb
impreza z gościnnym udziałem dzieci z klasy id Szkoły Podstawowej nr 61. 

Uczestniczyło 48 osób.

25.01.2014
Toast Nóg
Premiera spektalu wg tekstów Juliana tuwima w wykonaniu Grupy teatral-
nej „Róże – z Przystojnymi Kolcami”. Reżyseria: Krystyna adamiec, opraco-
wanie muzyczne: Jerzy Muczyński
Sala widowiskowa OKO | ul. Radomska 13/21

Uczestniczyło 86 osób.

29.01.2014
za Gwiazdą…w Nowy Rok
występ zespołów Babie Lato i Rytm, wspólne kolędowanie i pokaz tańców. 
DDPS | ul. walecznych 59 

Uczestniczyło 45 osób.

30.01.2014
zabawa karnawałowa 
wspólne spotkanie taneczne seniorów KS Baśniowa i DDPS 
DDPS | ul. walecznych 59 

Uczestniczyło 12 osób.

02.02.2014
apokalipsa wg Św. Jana 
Spektakl na zakończenie obchodów 100-lecia istnienia teatru Polskiego.
Teatr Polski | ul. K.Karasia 2 

Uczestniczyło 16 osób.

08.02.2014
zabawa karnawałowa 
impreza z konkursami i nagrodami przy muzyce na żywo, KS BaŚNiowa 
i RaKowiec.
Dom Kultury Rakowiec | ul. wiślicka 8

Uczestniczyło 18 osób z KS BaŚNiowa

18.02.2014
Kamerdyner
Seans filmowy.
Kinoteka | Plac Defilad 1

Uczestniczyło 28 osób. 

21.02.2014
czas świętowania
Lekcja muzealna dla seniorów KS BaŚNiowa i RaKowiec. Zwiedzanie  
wystawy czasowej z przewodnikiem.
Państwowe Muzeum etnograficzne | ul. Kredytowa 1 

Uczestniczyło 15 osób.

22.02.2014
Bal karnawałowy 
impreza na zakończenie karnawału dla seniorów. Muzyka na żywo, konkur-
sy, nagrody, poczęstunek.
Dom Kultury Rakowiec | ul. wiślicka 8

Uczestniczyło 14 osób.

25.02.2014
Powstanie Styczniowe  
– historia na nowo odczytana
wykład Romana Salamonowicza w 150 rocznicę wybuchu Powstania Stycz-
niowego.

Uczestniczyły 24 osoby.

01.03.2014
zabawa ostatkowa
Uczestniczyło 20 osób.

04.03.2014
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Szkolenie przeprowadzone przez dyplomowanego ratownika medycz-
nego. omówienie przepisów medycznych, porady, ćwiczenia praktyczne  
na fantomie.

Uczestniczyło 18 osób.

11.03.2014
Babę zesłał Bóg – Bóg też chłopem jest
Program w konwencji humorystycznej z rysem satyrycznym przygotowany 
przez zespół wokalny „Babie Lato” i chętnych seniorów na okoliczność Dnia 
Kobiet i Mężczyzn. 

Uczestniczyło 38 osób.

12.03.2014
Jack Strong
Seans filmowy
Kino Luna | ul. Marszałkowska 28

Uczestniczyło 26 osób.

imprezy imprezy
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18.03.2014
wesoło i lirycznie
Koncert zespołu „Pogodna Jesień” działającego przy Domu Kultury wola.

Uczestniczyło 27 osób.

28.03.2014
Topienie Marzanny
wycieczka seniorów KS BaŚNiowa i RaKowiec. w programie: parada z Ma-
rzanną i Gaikiem w ciekawej oprawie artystycznej, wspólne biesiadowanie.
Kamieńczyk nad Bugiem

Uczestniczyły 32 osoby.

01.04.2014
Powitanie wiosny 
wycieczka do warszawskiego Zoo, zwiedzanie nowych pawilonów dla zwie-
rząt po przebudowie, wiosenne lody w kawiarence.
Miejski Ogród zoologiczny | ul. Ratuszowa 1/3

Uczestniczyły 22 osoby.

06.04.2014
Odprawa posłów greckich
Spektakl 
Teatr Polski | ul. K.Karasia 2

Uczestniczyło 8 osób.

12.04.2014
Spotkanie wielkanocne
tradycyjne śniadanie wielkanocne z potrawami przygotowanymi przez  
seniorów z klubu. Program artystyczny w wykonaniu zespołów „Babie Lato”  
i „Róże – z Przystojnymi Kolcami”.

Uczestniczyło 57 osób.

29.04.2014
indie 
allahabad – miejsce kultu religijnego. Spotkanie z cyklu „Podróże palcem po 
mapie” spotkanie z anną Misiec-Dydycz etnografką, antropolożką kultury, 
podróżniczką i naukowcem. Relacja z podróży do indii połączona z pokazem 
multimedialnym (cz.i) 

Uczestniczyło 25 osób.

05.05.2014
czas nas uczy pogody
Musical w reż. Krzysztofa Materny. Specjalny pokaz dla seniorów dzielnicy 
ochota zorganizowany przez Michała Boniego.
Och-Teatr | ul. Grójecka 65

Uczestniczyło 17 osób.

06.05.2014
indie 
allahabad – miejsce kultu religijnego. Spotkanie z anną Misiec-Dydycz. cz. ii.

Uczestniczyło 25 osób.

09.05.2014
Qvo Vadis
Spektakl teatralny
Teatr Polski | ul. K.Karasia 2

Uczestniczyło 8 osób.

13.05.2014
Moja droga do Santiago de compostella
Spotkanie autorskie red. Grzegorza wysockiego. Relacja z pielgrzymki do 
sanktuarium Św. Jakuba w hiszpanii połączona z pokazem multimedialnym.

Uczestniczyło 6 osób.

14.05.2014
Powstanie warszawskie 
Seans filmowy
Kinoteka | Plac Defilad 1

Uczestniczyły 22 osoby.

19.05.2014
Toast Nóg
występ gościnny Grupy teatralnej „Róże – z Przystojnymi Kolcami” z okazji 
Dnia Pracownika Kultury.
centrum Promocji Kultury Praga Południe | ul. Podskarbińska 2

Uczestniczyło 180 osób.

20.05.2014
Podlasie
całodzienna wycieczka dla seniorów KS BaŚNiowa i RaKowiec.
Drohiczyn – czarna – Koryciny / ziołowy zakątek

Uczestniczyło 25 osób.

27.05.2014
Dzień Matki
Jan Paweł ii. Santo Subito. Program artystyczny Zespołu wokalnego „Babie 
Lato”.

Uczestniczyło 36 osób.

29.05.2014
Od Bab do chłopów 
władysław Stanisław Reymont czyli Stanisław władysław Rejment. Spotka-
nie autorskie Marii i Marka Balickich, pasjonatów życia i twórczości Reymon-
ta. impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie aKoS.

Uczestniczyło 10 osób.

06.06.2014
Spacer w Ogrodzie
Spacer po zrewitalizowanym ogrodzie Krasińskich oraz gmachu Biblioteki 
połączony z lekcją historyczną dla seniorów KS BaŚNiowa i RaKowiec.
Ogród i Biblioteka Krasińskich

Uczestniczyło 12 osób.

10.06.2014
Barwy życia
wieczór autorski Mirosława Kossakowskiego. wiersze oraz fragmenty prozy 
czytali Krystyna adamiec i Mirosław Kossakowski. 

Uczestniczyło 20 osób.

17.06.2014
aleksander Gierymski
Zwiedzanie wystawy poświęconej twórczości jednego z największych ma-
larzy polskich XiX w. Lekcja muzealna z przewodnikiem.
Muzeum Narodowe | al. Jerozolimskie 3

Uczestniczyło 15 osób.

imprezy imprezy
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24.06.2014
wianki
całodzienna wycieczka związana z tradycją puszczania na wodę wianków  
w Noc Świętojańską. w programie: część artystyczna, spacer po lesie i nad-
bużańskich łąkach, ognisko, zabawa taneczna.
Kamieńczyk nad Bugiem

Uczestniczyło 30 osób.

25.06.2014
Poezja ma zdrowe rumieńce
tadeusz Różewicz – ostatni z wielkich XX i XXi wieku. Premiera spektaklu  
poetycko-muzycznego w wykonaniu Grupy teatralnej „Róże – z Przystojny-
mi Kolcami” w ramach nowego cyklu zatytułowanego „w ogrodzie Słowa”. 
Reżyseria: Krystyna adamiec, opracowanie muzyczne: Jerzy Muczyński. Spo-
tkanie w kawiarnianej scenerii, stworzonej specjalnie na tę okazję w klube.

Uczestniczyło 30 osób.

01.07.2014
Podsumowanie sezonu 
Uroczyste spotkanie podsumowujące sezon kulturalny 2013/2014.

Uczestniczyło 28 osób.

10.07.2014
Staruszek, który wyskoczył przez okno  
i zniknął
Seans filmowy 
Kinoteka | Plac Defilad 1

Uczestniczyło 14 osób.

30.09.2014
Muzeum Motoryzacji i Techniki
całodzienna wycieczka seniorów KS BaŚNiowa i RaKowiec. w programie: 
lekcja muzealna, oprowadzenie po muzeum z omówieniem historii poszcze-
gólnych eksponatów, poczęstunek w kawiarence oraz przejazd zabytkowym 
angielskim „piętrusem”. 
Muzeum Motoryzacji i Techniki | Otrębusy

Uczestniczyło: 26 osób.

07.10.2014
Bezpieczeństwo seniora
omówienie nowych metod oszustw i kradzieży popełnianych na osobach 
starszych oraz sposobów na bezpieczną, codzienną egzystencję w domu  
i miejscach publicznych. Spotkanie ze starszym aspirantem Sabiną Stepek, 
pracownikiem działu edukacji Komendy Policji przy ul. opaczewskiej.

Uczestniczyły 22 osoby.

11.10.2014
zabawa taneczna 
wspólna zabawa seniorów KS BaŚNiowa i RaKowiec przy muzyce na żywo.
Dom Kultury Rakowiec | ul. wiślicka 8

Uczestniczyło 8 osób.

10.10.2014
Piknik Powitanie Jesieni
Piknik integracyjno-rekreacyjny seniorów KS BaŚNiowa i RaKowiec  
w osadzie Zimne Doły (Nadleśnictwo chojnów). w programie: edukacja 
dotycząca zasobów leśnych, tradycyjne pieczenie kiełbasek, dobra zabawa 
i odpoczynek na łonie natury. 
żabieniec k/Piaseczna

Uczestniczyło 30 osób.

14.10.2014
Konsumenci iii wieku, cz.i
Realizacja projektu społecznego Fundacji Didactics (ośrodek Badań nad  
Nowymi Metodami Dydaktyki Prawa Publicznego) poświęconego upo-
wszechnieniu i ochronie praw konsumentów ze specjalnym przekazem do 
seniorów.
Prelegenci: dr Mariusz Szyrski – Federacja Konsumentów, mgr Sylwia Mły-
narczyk – Fundacja Didactics.

Uczestniczyły 24 osoby.

21.10.2014
Konsumenci iii wieku, cz.ii
c.d. projektu z udziałem przedstawiciela towarzystwa Naukowego Myśli 
Politycznej i Prawnej. Prelegenci: dr Jaromir Ćwikła – tNMPiP, mgr Sylwia 
Młynarczyk – Fundacja Didactis.

Uczestniczyło 30 osób.

20.10.2014
Damy PRL. Kobieta praktyczna i lawirująca
Premiera spektaklu teatralnego podszytego satyrą w wykonaniu teatru  
Niemożliwego aKoS. 
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75

Uczestniczyło 16 osób. 

04.11.2014
akademia zdrowia
Spotkanie prozdrowotne. tematy: Skąd się biorą choroby? Jak walczyć 
z chorobami cywilizacyjnymi XXi w? 
Prowadzący: hieronim Maniak – konsultant medyczny, zielarz, Beata Gon-
dolewska – dietetyk.

Uczestniczyły 32 osoby.

06.11.2014
astronauta
Seans w technologii 3D poprzedzony wirtualną wędrówką w poszukiwaniu 
życia na poszczególnych planetach Układu Słonecznego.
Planetarium centrum Nauki Kopernik

Uczestniczyło 20 osób.

07.11.2014
Poezja ma zdrowe rumieńce 
tadeusz Różewicz – ostatni z wielkich XX i XXi wieku. Spektakl poetycko-
-muzyczny w wykonaniu grupy teatralnej „Róże – z Przystojnymi Kolcami”.  
Spotkanie z okazji 93 rocznicy urodzin poety. 

Uczestniczyło 45 osób.

14.11.2014
Niepokorna, Niepodległa
wieczór Patriotyczny z okazji Święta odzyskania Niepodległości. Przygo-
towanie: grupa teatralna „Róże – z Przystojnymi Kolcami” i Zespół wokalny 
„Babie Lato”.

Uczestniczyło 37 osób.

18.11.2014
Polska Róża
Spotkanie prozdrowotne na temat dobrodziejstw płynących z owocu dzikiej 
róży połączone z degustacją czystego soku. omówiono zagadnienia: Rola 
witaminy c w organizmie człowieka oraz Polska róża – stabilizator w pigułce. 
Prowadzące: Małgorzata Pac i Paulina Mika – dietetyk 

Uczestniczyło 36 osób.

imprezy imprezy
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25.11.2014
wycieczka do NcBJ
wycieczka seniorów KS BaŚNiowa i RaKowiec. w programie: historia NcBJ, 
wykład o promieniowaniu w przyrodzie oraz procesie powstawania energii 
jądrowej w reaktorze atomowym. Zwiedzanie jedynego czynnego w Polsce 
reaktora jądrowego „Maria”, laboratoriów i pomieszczeń badawczych.
Narodowe centrum Badań Jądrowych | Otwock | ul. a.Sołtana 7

Uczestniczyły 52 osoby.

29.11.2014
andrzejki koncertowo-taneczne
Zabawa andrzejkowa z wróżbami dla seniorów KS BaŚNiowa i RaKowiec 
Koncert artystów: wojciecha Dąbrowskiego i Macieja Klocińskiego.

Uczestniczyły 24 osoby.

02.12.2014
Obywatel
Seans filmowy
Kino Luna | ul. Marszałkowska 28

Uczestniczyło 18 osób.

05.12.2014
Poezja ma zdrowe rumieńce 
tadeusz Różewicz – ostatni z wielkich XX i XXi wieku. Spektakl poetycko 
-muzyczny w wykonaniu Grupy teatralnej „Róże – z Przystojnymi Kolcami”. 
Dom Kultury Rakowiec | ul. wiślicka 8 

Uczestniczyło 47 osób.

06.12.2014
z piosenką przez świat
Spotkanie mikołajkowe. Koncert szlagierów i arii operetkowych w wyko-
naniu Krystiana Makstona, konkursy z nagrodami oraz wspólne śpiewanie. 

Uczestniczyły 34 osoby.

09.12.2014
Rubinowy jubileusz Marii i Jana Kropp
Uroczyste spotkanie z oprawą artystyczną. 

Uczestniczyły 42 osoby.

16.12.2014
Spotkanie Przedświąteczne 
Spotkanie z grupą uczniów szkolnego koła wolontariatu z Gimnazjum nr 14 
wspólne kolędowanie, serdeczna rozmowa, życzenia świąteczne połączone 
z wręczeniem wykonanych przez młodzież kart świątecznych.

Uczestniczyły 43 osoby.

20.12.2014
wieczerza wigilijna 
Spotkanie świąteczne z programem artystycznym przygotowanym przez 
Klubowiczów. 

Uczestniczyło 57 osób.

imprezy
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Ośrodek Kultury Ochoty
wieczory Bardów 
spotkania z twórcami i wykonawcami form literacko-muzycznych (balla-
dy, piosenki literackiej, poezji śpiewanej). Głównym celem jest popieranie, 
rozwijanie i upowszechnianie twórczości artystów preferujących te gatunki 
muzyki.

18.01.2014
Koncert zespołu Pinakoteka. Zespół Pinakoteka to projekt muzyczny, który 
łączy muzykę z tekstem i obrazem. Pełna emocji i energii muzyka asi Ja-
sińskiej, z poetyckimi tekstami m. in. Marzeny Kowalskiej, Marii Jasnorzew-
skiej -Pawlikowskiej zapadają na długo w pamięć słuchaczy. Zespół wystą-
pił w składzie: Dagmara Plaskota (śpiew), Monika Szulińska (instrumenty 
perkusyjne), Joanna Jasińska (fortepian), tadeusz Melon (skrzypce), Jacek 
Szuliński (kontrabas).

Uczestniczyło 65 osób.

09.02.2014
Recital Justyny Bacz. Recital Justyny Bacz promujący trzeci solowy, szcze-
gólnie osobisty album „empatik”. Płyta polska z francuskimi akcentami. 
Usłyszeliśmy głębokie refleksyjne teksty: Justyny Bacz, anny Piwkowskiej, 
Julii hartwig w różnorodnych klimatach muzycznych z udziałem zespołu 
muzycznego w składzie: Mariusz Dubrawski (fortepian), Paweł Pańta (gitara 
basowa), Grzegorz Poliszak (perkusja).

Uczestniczyło 95 osób.

08.03.2014 
Koncert zespołu Czerwony Tulipan. Koncert z okazji Dnia Kobiet. wieczór 
przepełniony masą melodyjnych, literackich, kabaretowych słowem „piose-
nek artystycznych”. Na program koncertu złożyły się zarówno te dobrze zna-
ne publiczności jak i nowe utwory. Zespół wystąpił w składzie ewa cichocka 
(śpiew), Krystyna Świątecka (śpiew, flet), Stefan Brzozowski (śpiew, gitara), 
andrzej czamara (gitara), andrzej Dondalski (gitara basowa). 

Uczestniczyło 129 osób. 

16.03. 2014
Frywolitki. Koncert zespołu „Piąty Dzień” w składzie: Katarzyna Kucharzew-
ska, Dominika Świątek, Rene Koelben, Stanisław waszak. wieczór frywolnej 
piosenki francuskiej z repertuaru takich autorów i wykonawców jak: Geo-
rges Brassens, Boris Vian, Georges Moustaki, Brigitte Bardot, Pierre Perrot. 
Zespół Piąty Dzień tworzy grupa przyjaciół zauroczonych piosenką literacką, 
próbująca walczyć z poglądem iż słuchaczom podobają się jedynie znane 
utwory.

Uczestniczyło 65 osób.

11.04.2014
Skruchy i erotyki dla Ewy. Koncert w wykonaniu Mateusza Nagórskie-
go i andrzeja Dębowskiego w 10. rocznicę śmierci Jacka Kaczmarskiego.  
Na pierwszą część koncertu złożyły się wiersze wielkiego barda dla których 
wspólnym symbolem była postać biblijnej ewy, z interpretacjami muzycz-
nymi Mateusza Nagórskiego i andrzeja Dębowskiego, drugą część koncertu 
wypełniły znane piosenki z różnych okresów twórczości Jacka Kaczmarskie-
go. 

Uczestniczyło 65 osób.

12.04.2014
Ludzie lubią mieć. Recital autorski tomasza wachnowskiego z udziałem 
Bogdan Sabały. Na recital złożyły się utwory z płyty pod tym samym tytułem. 

Uczestniczyło 30 osób.

11.05.2014 
Komiwojażer wzruszeń. Recital autorski Roberta Kasprzyckiego. Kolejny 
koncert znakomitego pieśniarza lirycznego zawierający wiele premierowych 
piosenek. Niespożyta energia, charyzma, feeling i poczucie humoru, to atuty 
koncertów oddające prawdziwą moc artysty.

Uczestniczyło 108 osób.

27.09.2014
Recital Dariusz Rączki i zespołu Fantasmagoria. Piosenki autorskie.
Grupa nie stroni od różnych stylów muzycznych, więc oprócz ballad usłysze-
liśmy elementy bluesa, swingu, pop-rocka, reggae, bossanovy.

Uczestniczyło 26 osób.

15.11.2014
Śmiesznie lirycznie. Recital wojtka Gęsickiego z udziałem Rafała Grzą-
ki (akordeon). artysta – liryk, prześmiewca, z dużym dystansem do siebie  
i świata. ciepły głos, wspaniałe autorskie teksty na długo zapadają w pamięć 
słuchacza.

Uczestniczyły 32 osoby.

20.11.2014
Hommage a Serge Gainsbourg. Koncert w ramach oPPa 2014. Koncert 
poświęcony życiu i twórczości jednego z najbardziej kontrowersyjnych 
twórców piosenki francuskiej, skandalisty i promotora rewolucji seksualnej 
przełomu lat 60. i 70. wystąpili: Katarzyna Kucharzewska, Dominika Świątek, 
Piotr Bakal, René Koelblen i Stanisław waszak, zespół pod kierownictwem 
andrzeja Perkmana (akompaniament). Scenariusz i reżyseria: René Koelblen. 
tekst biograficzny o Gainsbourgu czytała Krystyna czubówna

Uczestniczyło 110 osób.

14.12.2014
Barbara „Czarna dama” piosenki francuskiej – koncert z myślą o Ewie. 
Barbara zajmuje wyjątkowe miejsce w historii piosenki francuskiej. Nad Se-
kwaną wymieniana jest wśród największych. Słowa jej piosenek są niczym 
listy do przyjaciół, jak osobisty pamiętnik, w którym zapisuje myśli. wysta-
pili: Justyna Bacz, Dominika Świątek, Stanisław waszak pod kierownictwem 
muzycznym andrzeja Perkmana. Koncert był również wspomnieniem o ewie 
Przybyłowicz, zmarłej 10 lat temu, która w wyjątkowy sposób śpiewała pio-
senki Barbary. 

Uczestniczyło 110 osób.

19.12.2014
„… aż się zdziwisz” - recital Tomasza Szweda z zespołem Szwedzki Stół.
w świątecznym koncercie piosenki autorskiej usłyszeliśmy ballady, utwory 
liryczne, satyrę polityczną i społeczną, piosenki country. Było refleksyjnie, 
śmiesznie i magicznie

Uczestniczyło 120 osób.

W ramach cyklu odbyło się 12 koncertów. Uczestniczyło 955 osób.

w amerykańskim stylu 
wspólna zabawa przy dźwiękach muzyki na żywo, połączona z pokazami  
i nauką tańców. Gospodarzem imprez była grupa taneczna „StReFa coUN-
tRY” z oKo. 

01.03.2014 
Ostatki z gwiazdą. Gwiazdą wieczoru był zespół Babsztyl w składzie: czarek 
Makiewicz i Zbigniew hofman, który po kilkuletniej przerwie wznowił dzia-
łalność. ich obecność w programach telewizyjnych udowodniła, że muzyka 
Babsztyla utrzymana w konwencji pop, rock, country, jest bliska zarówno 
młodym jak i dorosłym odbiorcom muzyki. imprezę poprowadził andrzej 
Pajewski, gospodarzem tradycyjnie była grupa taneczna Strefa country, 
która przygotowała pokazy oraz przeprowadziła naukę tańca. 

Uczestniczyło 130 osób. 

11.10.2014
Honky Tonk Brothers. Gwiazda muzyki country, znany nie tylko w Polsce, 
laureat wielu festiwali. Gospodarz imprezy Strefa country przygotowała 
specjalnie na ten koncert nowe układy choreograficzne. Formacja taneczna  
Strefa country zostałą uhonorowana z okazji jubileuszu 20. lecia działalno-
ści.

Uczestniczyło 135 osób.

W ramach cyklu odbyły się 2 imprezy. Uczestniczyło 265 osób.

imprezy cykliczne imprezy cykliczne
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Południe z klasyką
30.03.2014
Recital fortepianowy Katarzyny Pietroń. Promocja debiutanckiego albu-
mu. Była to muzyczna podróż przez wieki i kraje w muzyce fortepianowej. 
Usłyszeliśmy dzieła mistrzów: Ludwika van Beethovena, Fryderyka chopina, 
claude’a Debussego m.in. Sonatę Patetyczną, Scherzo b-mol, etiudę rewolu-
cyjną. Płyta pod patronatem NcK, Stowarzyszenia twórczego Dialogu, SPaM 
-u wydana została nakładem acte Presalble. 

Uczestniczyło 15 osób.

Ochota Na Bluesa
Nowy cykl zapoczątkowany we wrześniu, mający na celu promowanie mu-
zyki bluesowej. Prezentacja zarówno młodych, debiutujących zespołów 
jak i znanych muzyków z wieloletnim doświadczeniem. Żywimy nadzieję,  
że dzięki tym koncertom powstanie na ochocie nowa, atrakcyjna oferta kul-
turalna, nawiązująca do najlepszych tradycji w tej dziedzinie.

16.09.2014
Gwyn Ashton Trio. Koncert wirtuoza bluesowej gitary, który zagrał w skła-
dzie z Łukaszem Gorczycą (gitara bluesowa) i tomaszem Dominikiem (per-
kusja).

Uczestniczyło 50 osób.

04.10.2014
Szulerzy. Koncert inowrocławskich muzyków, którzy łączą w muzyce ener-
getyczny i taneczny miks bluesa i rock nad rolla, doprawiony szczyptą swingu  
i soulu. Zespół wystąpił w składzie: Natalia abłamowicz (śpiew), Marcin Szul-
kowski (gitara), Dominik abłamowicz (harmonijka, śpiew), Marek wikarski 
(gitara basowa, kontrabas), Miłosz Szulkowski (perkusja).

Uczestniczyło ok. 60 osób.

14.11.2014
Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa. Koncert najpopularniejszej 
grupy bluesowej połączony z promocją książki „cały ten blues – przypadek 
Sławka wierzcholskiego”. choć zaczynali jako ortodoksyjni bluesmani, w trak-
cie trzech dekad działalności, wykreowali własny, niepowtarzalny styl bazu-
jący na akustycznym instrumentarium a będący fuzją bluesa, folku, jazzu  
i piosenki autorskiej. Sławek – wirtuoz harmonijki ustnej jest autorem całe-
go repertuaru grupy i kilku prawdziwych przebojów, jak „Szósta zero dwie”, 
„Blues mieszka w Polsce”, „John Lee hooker” czy „chory na bluesa”.

Uczestniczyło 80 osób.

W ramach cyklu odbyły się 3 koncerty. Uczestniczyło 190 osób.

Sobotnie Spotkania Muzyczne
cykl imprez muzycznych dla dzieci w wieku 4-7 lat z rodzicami. Poznawanie 
dźwięków, budowy instrumentów muzycznych. wspólne muzykowanie. 
Prowadzący: Bogdan Kupisiewicz i Mariusz Puchłowski. 

15.02.2014
Zimowe obrazki – metalofon 
Uczestniczyło 18 osób.

15.03.2014
Marcowe porządki – rury z plastiku
Uczestniczyło 36 osób.

17.05.2014
Majowy deszcz – grające kielichy
Uczestniczyło 31 osób.

14.06.2014
Po przygody – oud – lutnia arabska
Uczestniczyło 19 osób.

27.09.2014
Lato, lato pa pa – gitara hawajska
Uczestniczyło 24 osoby.

11.10.2014
Jedzmy warzywa – grający bęben
Uczestniczyło 20 osób.

29.11.2014
Cisza lasu – kora – afrykańska harfa
Uczestniczyło 18 osób.

W ramach cyklu odbyło się 7 spotkań.  
Uczestniczyło 166 osób, dzieci wraz z rodzicami. 

Koncerty uczniów Studia wokalnego  
im. Jerzego wasowskiego 
20.01.2014
Jam Session z JNR Robinsonem. Jam session z udziałem wokalisty brytyj-
skiego JNR Robinsona wraz z zespołem pod kierownictwem Rafała Stępnia.
Klubokawiarnia „Mam Ochotę” | ul. Grójecka 75
Uczestniczyło ok. 60 osób.

27.01.2014
Interpretacja Piosenki. egzamin z przedmiotu interpretacja Piosenki. 
Uczniowie Studia prezentują umiejętności zdobyte podczas półrocznej  
nauki.

Uczestniczyło 70 osób.

30.01.2014
Śpiew. egzamin z przedmiotu śpiew. Uczniowie Studia prezentują umiejęt-
ności zdobyte podczas półrocznej nauki.

Uczestniczyło 70 osób.

22.02.2014
Nandu. Koncert młodego warszawskiego zespołu grającego indie pop  
z wokalistką Justyną Kuśmierczyk, absolwentką Studia wokalnego. 

Uczestniczyły 74 osoby.

07.04.2014 
Koktajlowe Okolice Jazzu. Koncert słuchaczy Studia z towarzyszeniem  
zespołu pod kierownictwem Grzegorza Karasia. 
Klubokawiarnia Mam Ochotę.

Uczestniczyło 40 osób.

16.05.2014
Zaucha. Koncert poświęcony wybitnemu wokaliście, muzykowi andrzejo-
wi Zausze w wykonaniu i interpretacjach wokalistów ze Studia wokalnego. 
Na program złożyły się utwory zarówno te nagrane z zespołem Dżamble 
jak i anawa. Usłyszeliśmy m.in.: „cest la vie”, „Myśmy byli sobie pisani” czy 
„czarny ali Baba”. akompaniował zespół pod kierownictwem wojciecha 
Majewskiego.

Uczestniczyło ok. 70 osób.

06.06.2014
Piosenki lat 80. Koncert uczniów Studia wokalnego. Usłyszeliśmy m.in. 
utwory z repertuaru Michaela Jacksona, Neny czy Ricka astleya. wokalistom 
akompaniował zespół pod kierownictwem Grzegorza Karasia. 

Uczestniczyło 70 osób.

23.06.2014 
Interpretacja Piosenki. egzamin z przedmiotu interpretacja Piosenki. 
Uczniowie Studia prezentują umiejętności zdobyte podczas półrocznej  
nauki.

Uczestniczyło 70 osób.

26.06.2014
Śpiew. egzamin z przedmiotu Śpiew. Uczniowie Studia prezentują umiejęt-
ności zdobyte podczas półrocznej nauki.

Uczestniczyło 70 osób.

imprezy cykliczne imprezy cykliczne
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28.06.2014 
Zaucha. Koncert poświęcony wybitnemu wokaliście, muzykowi andrzejo-
wi Zausze w wykonaniu i interpretacjach wokalistów ze Studia wokalnego. 
akompaniował wojciech Majewski. 
Ursynoteka | ul. 6 Sierpnia 23

Uczestniczyło 60 osób.

29.06.2014
Koncert Dyplomowy Weroniki Zaborowskiej. Koncert kończący 3 letnią 
edukację w Studio wokalnym im. J. wasowskiego.

Uczestniczyło 60 osób.

17.11.2014
Koktajlowe Okolice Jazzu. Koncert słuchaczy Studia z towarzyszeniem 
zespołu pod kierownictwem G. Karasia. w programie utwory polskie oraz 
zagraniczne.
Klubokawiarnia „Mam Ochotę” | ul. Grójecka 75

Uczestniczyło 40 osób.

07.12.2014
Koncert uczniów Studia oraz zespołów muzycznych z Danii.
Galeria Freta 

Uczestniczyło 30 osób.

15.12.2014
Magia Świąt. Koncert uczniów Studia z akompaniamentem zespołu pod 
kierownictwem wojciecha Majewskiego.
Klubokawiarnia „Mam Ochotę” | ul. Grójecka 75

Uczestniczyło 45 osób.

W ramach cyklu odbyło się 14 koncertów. Uczestniczyło 829 osób.

Dyskusyjny Klub Filmowy – Faktor Berliński
Projekcje filmowe poprzedzone prelekcją i zakończone dyskusją, spotkania 
z teoretykami, krytykami, twórcami filmowymi, ludźmi sztuki, nauki, otwarte 
imprezy popularyzujące wartościowe zjawiska i treści filmowe. Raz w mie-
siącu. Projekt współfinansowany z grantu Filmoteki Narodowej. 
Prowadzący: Konrad Domaszewski

31.01.2014
Zabawa w wojnę (reż. Peter watkins, 1965 r.). Film watkins’a uznawany jest 
za jeden z przykładów mockumentu, czyli filmu, który poprzez formę doku-
mentalną (np. obiektywny głos narratora zza kadru – voice-over, archiwalne 
zdjęcia i materiały wideo, wypowiedzi ekspertów i naocznych świadków)  
pokazuje nieprawdziwe zdarzenia i fikcyjne osoby.

Uczestniczyło 10 osób.

25.04.2014
Za czarną tęczą (reż. Panos cosmatos, 2010 r.) Produkcja ta, to prawdziwa  
podróż przez wyimaginowany świat pełen niepokojących dźwięków, kolorów  
i obrazów.

Uczestniczyło 12 osób.

30.05.2014
Downtown 81 (reż. edo Bertoglio, 1981 r.) Film stanowi zapis jednego dnia  
z życia ulicznego artysty (w tej roli grający samego siebie Jean Michel Ba-
squiat), który musi zdobyć pieniądze, żeby odzyskać mieszkanie z którego 
został eksmitowany.

Uczestniczyło 8 osób.

12.06.2014
Papa Stamm (reż. Krzysztof Rogulski, 1979 r.) Szukając Tabu (reż. Krzysztof 
Rogulski, 2010 r.). DKF Faktor Berliński miał okazję gościć wyjątkową osobę, 
znakomitego dokumentalistę, reżysera filmów fabularnych – Krzysztofa Ro-
gulskiego znanego min. z takich filmów jak „wielka Majówka” (1981 r.) czy 
„Przed odlotem” (1979 r.). Przy okazji spotkania wyświetlone zostały dwie 
mniej znane produkcje. 

Uczestniczyło 8 osób.

12.09.2014
Dziewczyna z szafy (reż. Bodo Kox, 2012 r.). Film otrzymał ogromną ilość 
nagród na wielu festiwalach w całej Polsce (obraz ten zdobył m.in. orła 
na festiwalu w Gdyni w kategorii odkrycie roku czy też nagrodę głów-
ną w konkursie filmów polskich za najlepszy film polski na festiwalu Plus  
camerimage). 

Uczestniczyło 40 osób.

10.10.2014
Czarodzieje Honoratki (reż. Leopold Rene Nowak, 2012 r.). Film jest szki-
cem do portretu Polskiej Szkoły Filmowej. Spotkanie przygotowane przy 
współpracy Fundacji „ars creatori”, partnera programowego V Międzynaro-
dowego Festiwalu Filmów historycznych i wojskowych.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójacka 79

Uczestniczyło 20 osób.

07.11.2014 
Biały cień (reż. Noez Deshe, 2013 r.). Pełnometrażowy debiut fabularny. Film 
od początku zachwyca zarówno podejmowaną tematyką jak i stylem w jaki 
został nakręcony. Scenariusz został oparty na autentycznym zjawisku, które 
do dzisiaj ma miejsce w różnych rejonach afryki (min. w tanzanii, Kenii, czy 
Kongo) jakim jest wiara w magiczną moc ciała albinosa i pragnienie posiada-
nia jego kawałka jako amuletu przynoszącego min. szczęście i powodzenie.

Uczestniczyło 15 osób.

28.11.2014
Parador Hungaro (reż. Patryk aleksander i asaneth Suarez Ruiz, 2014 r.) 
Parador hungaro to nazwa słynnego baru szybkiej obsługi w centrum Bogoty. 
właściciel – Gyuri Villas, węgier, przybył do stolicy Kolumbii pod koniec 1950 
i zamieszkał tam na stałe. Przeciwieństwem jego jest Patrryk, amerykanin  
z urodzenia, węgier z wyboru, który całe swoje życie spędził jak nomad, 
mieszkając w różnych częściach świata po parę lat. Spotkanie z Gyuri Villa-
sem sprowokuje Patryka do zadania pytań odnośnie tożsamości, pamięci, 
przyjaźni i rodziny oraz potrzeby posiadania domu...

Uczestniczyło 10 osób.

Odbyło się 8 spotkań. Uczestniczyły 123 osoby.

wieczory Miłośników Poezji
cykl zarówno dla tych, którzy czytają wiersze, jak i tych, którzy chcą w wyjąt-
kowy sposób spędzić wolny czas. czytane i omawiane były wiersze polskich 
autorów. Spotkania prowadziła Magdalena adamska.

21.10.2014
Prawda
Uczestniczyło 12 osób.

25.11.2014
Bóg, wiara
Uczestniczyło 10 osób.

Odbyły się 2 spotkania. Uczestniczyły 22 osoby.

Okolica literacka
24.10.1014 
Spotkanie z pisarzami: Markiem Ławrynowiczem i Michałem Dąbrow-
skim – promocja książek, moderator: anna wysocka

Uczestniczyło 30 osób.

13.12.1014
Klub Literacki OKO. Pisarze i poeci tworzący przed laty „Klub Literacki oKo” 
opowiadali o tamtych doświadczeniach, a także o tym jak później wyglądała 
ich droga literacka. Gośćmi byli: Katarzyna ciesielska, agnieszka herman, 
elżbieta Kroszczyńska, Dorota Suwalska, Dagna Ślepowrońska, Konrad t. 
Lewandowski, andrzej Naglak, Krzysztof Szturmak i Kamil witkowski. 
Moderator: Marek Ławrynowicz.

Uczestniczyło 50 osób.  

W ramach cyklu odbyły się 2 spotkania. Uczestniczyło 80 osób.

imprezy cykliczne imprezy cykliczne
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Dom Kultury RaKOwiec
Rodzinne Spotkania artystyczne
Artystyczna Sobota z Mamą i Tatą. Spotkania dla dzieci z rodzicami po-
dzielone na dwa bloki: prezentacja teatralna oraz warsztaty plastyczne. 
tematyczne warsztaty plastyczne prowadzone były przez instruktorów pla-
styków. Dzieci wspólnie z rodzicami wykonywały różne artykuły, gadżety 
plastyczne związane z tematem warsztatów. Program artystyczny – spektakl 
najczęściej związany z tematem warsztatów. 
artystyczna Sobota odbywała się raz w miesiącu w sobotę w godz. 12.00-
15.00.

01.02.2014 
Królowa Zima – warsztaty, Fintikluszki spektakl wędrownego teatru Lalek 
„Małe Mi”.

22.03.2014 
Smoki, smoczki i inne straszydła – warsztaty, O smoku i królu leniuchu-
spektakl teatru Bajlandia z warszawy.

12.04.2014 
Wielkanocne inspiracje – warsztaty, Wielkanocne pisanki spektakl teatru 
wariacja z warszawy.

17.05.2014 
Majowa łąka i jej mieszkańcy – warsztaty, Motylek Emilek spektakl Grupy 
teatralnej t-aRt.

27.09.2014 
Złota Kaczka i inne legendy warszawskie – warsztaty, Złota Kaczka  
spektakl teatru Lalek czarodziej

25.10.2014 
W świecie Commedia dell’arte – warsztaty, Na jesiennym liściu spektakl 
agencji artystycznej Dur-moll z warszawy

08.11.2014 
Tańcowała Ryba z Rakiem czyli znaki zodiaku – warsztaty, Nie chce  
mi się być misiem spektakl Grupy teatralnej t-aRt z warszawy.

06.12.2014 
Stała pod śniegiem Panna Zielona – warsztaty, Co się stało z Mikołajem 
spektakl teatru tak.

W ramach cyklu odbyło się 8 spotkań. Uczestniczyło 970 osób.

Scena etnoinspiracje
cykl koncertów. Zaprezentowali się wybitni wykonawcy polskiej muzycznej 
sceny folkowej. Po każdym z koncertów zaprosiliśmy publiczność na mode-
rowane spotkania z artystami, podczas których mogli poznać „pokoncerto-
wą” twarz wykonawców, zadać im pytania, zapoznać się z instrumentarium.  
w ramach Sceny etnoinspiracje wystąpili: 
29.01.2014
Jazgot

07.02.2014
Dikanda

15.03.2014
Balkan Sevdah

11.04.2014
Chudoba

09.05.2014
Shannon

W ramach cyklu odbyło się 5 koncertów. Uczestniczyły 433 osoby.

Scena Światoczuła 
cykl spektakli teatralnych prezentujących młody, współczesny i zaanga-
żowany teatr. Po spektaklu rozmowa z twórcami i publicznością lub druga 
część programu:

17.01.2014
Zwierzenia bezrobotnego aktora – monodram Marcina Zarzecznego  
z muzyką na żywo. Po spektaklu koncert zespołu „Pora wieczorna”.

07.03.2014
Ewa i Adamm. Spektakl teatru Manufaktura Snów z Lesznowoli, przed spek-
taklem otwarcie wystawy obrazów pt. „ewa”.

28.05.2014
Spektakl „Osmędeusze” Mirona Białoszewskiego, teatr Pijana Sypialnia 
z warszawy. Po spektaklu dyskusja z zespołem teatralnym.

24.09.2014 
Spektakl „Barbarzyńcy przyszli” w reżyserii Stanisława Miedziewskiego 
w wykonaniu teatru ecce hoMo z Kielc

W ramach cyklu odbyły się 4 spotkania. Uczestniczyły 172 osoby. 

Klub Osiedlowy SURMa
Spotkania z baśniami
Spotkania rodzinne mające na celu zapoznanie dzieci (w wieku 4-7 lat)  
z różnorodnymi baśniami i sposobem na ciekawe ich opowiedzenie.  
Każde spotkanie miało w programie kilka bajek opowiedzianych przez bajarza  
z instrumentalną oprawą muzyczną, prosty warsztat plastyczny i zabawy  
ruchowe związane z tematyką bajek.

01.03.2014 
Baśnie polskie

22.03.2014 
Baśnie rosyjskie

05.04.2014 
Baśnie z dalekich wysp i lądów

18.10.2014 
Baśnie afrykańskie

22.11.2014 
Baśnie z Dalekiego Wschodu

13.12.2014 
Baśnie skandynawskie

W ramach cyklu odbyło się 6 spotkań. Uczestniczyło 55 osób.

Dzielnicowy Klub Seniora OcHOTa
Salon Pracy Twórczej PRezeNTacJe 
21.02.2014 
Rozmowy wierszem. Prezentacja uczestników warsztatów.

14.03.2014 
Wiersze na dobranoc. Prezentacja poety tadeusza wrońskiego.

02.05.2014 
Skrzydła miłości. wiersze czytała ewa Kubiak-Kokoszko.

W ramach cyklu odbyły się 3 spotkania. Uczestniczyło 115 osób.  

Teatr Domowy   
Scena prezentacji kabaretu „Nie deptać” oraz innych drobnych form scenicz-
nych otwierana raz w miesiącu dla zaproszonych gości, rodzin i przyjaciół 
a szczególnie sąsiadów z okolicznych domów i ulic. 

24.01.2014 
Jasełka  

03.03.2014 
Biesiada na Słupeckiej. Spotkanie integracyjne, występ zespołu wokalne-
go „Leszczyna” z Klubu Seniora Ursus.

25.02.2014  
Kabaret „Nie deptać”. Program dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dro-
hobyckiej 

23.06.2014 
Skamandryci dnia codziennego. Poeci dwudziestolecia międzywojennego 
Jan Lechoń, antoni Słomiński, Julian tuwim. wiersze czytali seniorzy, poezję 
śpiewał Zdzisław Sobociński.

imprezy cykliczne imprezy cykliczne
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Spektakl na życzenie Komisji Zdrowia Rady Dzielnicy ochota. 

W ramach cyklu odbyły się 4 spotkania. Uczestniczyły 144 osoby.

Klub Seniora BaŚNiOwa
Kalejdoskop
tematyczne Spotkania Klubowe poświęcone wybranym zagadnieniom,  
wydarzeniom, problemom społecznym. wypełniają je także spotkania  
z ciekawymi ludźmi, pogadanki historyczne, poradnictwo, warsztaty, bada-
nia ankietowe, niekiedy koncerty, wieczory poetyckie czy wernisaże.  

W ramach cyklu odbyły się 32 spotkania. Uczestniczyło 756 osób, 
średnio w jednym spotkaniu 24 osoby.

imprezy cykliczne
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Ośrodek Kultury Ochoty
17.01.2014 
Pectus 
Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu Pectus w składzie: tomasz 
Szczepanik (kompozytor, autor, wokalista/lider zespołu), Marek Szczepanik  
(wokal/perkusja), Mateusz Szczepanik (wokal/gitara basowa), Maciej Szcze-
panik (wokal/gitara). oprócz kolęd, pastorałek we własnych aranżacjach 
śpiewanych wspólnie z licznie zgromadzoną publicznością, zagrali kilka 
autorskich utworów. 
Kościół pw. N.P.N.M parafia św. Jakuba apostoła | Plac Narutowicza

Uczestniczyło 650 osób. 

18.05.2014
Majówka tradycyjnie na ludowo, 
wielokulturowo 
wiosenna aura, ciepłe promienie słońca i dobre humory towarzyszyły 
uczestnikom ósmej edycji imprezy plenerowej, która klimatem nawiązuje 
do tradycji dawnych jarmarków. celem imprezy jest promocja wśród miesz-
kańców ochoty i warszawy bogatych tradycji sztuki i rękodzieła ludowego 
związanych z etnograficznymi zakątkami Polski, europy i Świata. Majówka 
to doskonała okazja do aktywnego spędzenia czasu na łonie natury z całą 
rodziną. wzięcia udziału w warsztatach artystycznych, skosztowania przy-
smaków regionalnych kuchni polskiej i innych krajów. 
Na scenie można było zobaczyć występy kapel i zespołów ludowych róż-
nych kultur. Program artystyczny rozpoczął się występem legendarnej 
Kapeli czerniakowskiej, a zakończył koncertem znakomitej hanki Rybki 
z zespołem przed licznie zgromadzoną widownią. Mogliśmy również po-
dziwiać premierowy występ Dziecięcego Zespołu Ludowego Pawie ocZKo, 
działającego w oKo. Nie zabrakło przepięknych układów choreograficznych 
prezentowanych przez międzynarodową grupę taneczną aS BeLeZaS Do 
BRaSiL. Zaś Kurdyjsko-Polski Zespół tańca pod kierunkiem Dalzara Nashwan 
Salem zaprezentował tańce kurdyjskie charakterystyczne dla trzech regio-
nów Kurdystanu irackiego: erbilu, Sulejmaniji i Dohuk. Mieliśmy również 
okazję podziwiać bułgarski taniec ludowy choro pod kierunkiem Stojana 
Uzunowa oraz pokazy sztuk walki w wykonaniu Soto Dalekowschodniego 
centrum Kulturalno-Sportowego. Podczas Majówki warsztaty o tematy-
ce ludowej prowadziły filie oKo: Pracownia ceramiki angoba i Magazyn 
Sztuk. Niezawodny, jak zawsze w roli konferansjera wystąpił Stanisław  
Jaskułka.
Gospodarzami imprezy byli Urząd Dzielnicy ochota m. st. warszawy, wydział 
Kultury oraz ośrodek Kultury ochoty.
Park Szczęśliwicki

Uczestniczyło ok. 1000 osób. 

25.05.2014 
zaczarowany Ołówek Pana Kleksa 
impreza z cyklu DZieŃ BaJKi. to już po raz szósty w bajkowej, balonowej 
scenerii odbyła się rodzinna impreza plenerowa organizowana wspólnie  
z Urzędem Dzielnicy ochota m.st. warszawy. Dzień Bajki to wydarzenie  
artystyczne, łączące w sobie działania z różnych dziedzin twórczości, mające 
na celu popularyzację bajki jako formy literackiej, pobudzenie uczestników 
do twórczych działań, tworzenie pozytywnych relacji między dziećmi i doro-
słymi przez wspólną zabawę. Gospodarzem imprezy był Pan Kleks – andrzej 
wieczorek (aktor, absolwent PwSt we wrocławiu).
obejrzeliśmy spektakle: „Śmietnik” teatru akt z warszawy, Powrót do akade-
mii Pana Kleksa z udziałem aktorów teatru Syrena w warszawie, Kosmiczną 
akademię - program przygotowany przez absolwentów PwSt im. L. Sol-
skiego w Krakowie. oczywiście nie zabrakło konkursów z nagrodami oraz 
warsztatów twórczych przygotowanych przez filie oKo: Dzielnicowy Klub 
Seniora ochota, Pracownię ceramiki angoba i Magazyn Sztuk. wszystkie 
działania nastawione były na szukanie kontaktu z widownią. 
Skwer | ul. Baśniowa

Uczestniczyło ok. 700 osób.

08.06.2014
inauguracja 12. Festiwalu Bom Dia Brasil 2014 
w niedzielę w samo południe roztańczony, barwny korowód przeszedł 
alejkami Parku Szczęśliwickiego porywając za sobą publiczność. Na scenie 
odbyły się wyjątkowe koncerty i pokazy, wokół sceny liczne stoiska z pro-
duktami z ameryki Łacińskiej oferujące m.in. egzotyczne przysmaki, aroma-
tyczną kawę, po prostu prawdziwe targi Latino! Uczestnicy wydarzenia mie-
li doskonałą okazję poznać wszystkie smaki i kolory Brazylii. w programie 
Brazylijskiej ochoty nie zabrakło występów capoeiry Regional, konkursów 
oraz animacji Zumba Brasil i animacji dla dzieci. Mieliśmy okazję podziwiać 
show polsko-brazylijskiego projektu perkusyjnego Sambalada. Usłyszeli-
śmy koncert gwiazdy festiwalu „João Balão acustico” z wielkimi przebojami 
bossanovy w autorskiej aranżacji. o wystarczającą ilość samby w sambie  
zadbały zjawiskowe tancerki z rewii as Belezas do Brasil z programem  
„Kolory Samby”. a na finał eric Folly zaśpiewał największe przeboje brazylij-
skiej muzyki popularnej. Nad całością czuwał Paweł Kucharczuk, promotor 
kultury latynoamerykańskiej w Polsce. Gospodarzami imprezy byli Urząd 
Dzielnicy ochota m. st. warszawy, wydział Kultury, ośrodek Kultury ochoty 
oraz Fundacja Macunaima.
Festiwal odbywał się w dniach 8-14.06.2014. w ramach festiwalu odbyły 
się min, pokazy filmowe, debata na Stadionie Narodowym, warsztaty gry  
na brazylijskich instrumentach oraz Festa Grande kończąca Festiwal. 
organizatorzy: Fundacja kultury brazylijskiej Macunaima, ośrodek Kultury 
ochoty, Dom Kultury Śródmieście.
Park Szczęśliwicki

Uczestniczyło ok. 1000 osób. 

21.06.2014 
Dźwiękzłam 
Szósta edycja spotkania artystycznego młodzieży z kręgu kultury hip-hop. 
opuszczone perony starego Dworca Głównego to niepowtarzalny klimat 
dla jamu: breakingu, djingu, rapu i graffiti. celem spotkania jest szerzenie 
pozytywnych aspektów kultury hip-hop.
Teren byłego dworca warszawa Główna | ul. Towarowa 1

Uczestniczyło ok. 500 osób.

20.09.2014
Smaki tradycji  
– integracyjne Spotkania Kulinarne
interdyscyplinarna impreza plenerowa pod hasłem gotowanie, niezależ-
nie od wieku i płci. tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem wielkiego 
dżemowania w kuchni i na scenie. organizatorzy zaprezentowali aromaty 
i smaki z różnych zakątków świata, obecne były: kuchnia hiszpańska, gruziń-
ska, włoska, japońska, węgierska, bułgarska oraz tradycyjne polskie smaki. 
w kulinarnym gąszczu smaków, stoisk, pokazów i warsztatów kulinarnych 
w kuchenne szranki stanęły trzy drużyny kucharzy amatorów. Przez cały 
czas trwania imprezy, podpatrywani i obserwowani przez przechodniów  
zawodnicy pracowicie uwijali się przy swoich stanowiskach dostarczając 
sobie i widzom wielu emocji. atmosferę zawodów cooking clash’a pod-
grzewał muzyczny jam session. wśród powszechnego szczęku sztućców 
usłyszeliśmy JaZZcaPe – warszawski zespół grający standardy jazzowe 
w nowoczesnych odsłonach w składzie: Paweł chaberski (piano), Daniel 
Grzeszczykowski (saksofon), Paweł Piotrowicz (gitara), Robert adamski 
(bas), Łukasz Kalbarczyk (perkusja). Muzykę Funk/Rap/Soul/ R&B serwowali:  
Dj Vasques – warsaw Fellaz Dj’s oraz Dj thomaz – RockaFellaz crew/war-
saw Fellaz Dj’s. Nie zabrakło występu tanecznego grupy RockaFellazcrew 
z ośrodka Kultury ochoty. 
wieczorem przyszedł upragniony czas degustacji oraz głosowania. Drużyny 
przygotowały ok. 1000 porcji dla uczestników imprezy. wybór najlepszej,  
drużyny był bardzo emocjonujący. werdykt profesjonalnego jury (Kuba 
Korczak, tytus Krasowicki, Marcin Molik) różnił się od wyboru publiczności. 
Zwycięzcą publiczności, a zatem zwycięzcą Vii cooking clash’a została dru-
żyna Fast Food Pandemonium! 
Dla najmłodszych organizatorzy zgotowali moc atrakcji w Kulinarnej wiosce 
Dziecięcej. 

wydarzenia wydarzenia
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Przez cały dzień trwania imprezy dziećmi zajmowali się animatorzy z ośrod-
ka Kultury ochoty i jego filii: pracowni ceramicznej angoba oraz Magazynu 
Sztuk. 
Niekwestionowaną atrakcją okazały się również otwarte warsztaty kulinarne 
dla dzieci. 
organizatorzy Smaków tradycji – integracyjnych Spotkań Kulinarnych 2014 
składają serdeczne podziękowania za wsparcie dla Miejskiego Przedsiębior-
stwa wodociągów i Kanalizacji m.st. warszawa. organizatorzy przedsięwzię-
cia: Urząd Dzielnicy ochota m.st. warszawy, wydział Kultury, ośrodek Kultu-
ry ochoty, Skład Bananów 
Park Szczęśliwicki

Uczestniczyło ok. 600 osób.

Dni Seniora
impreza dla seniorów zamieszkałych na terenie dzielnicy ochota, zrzeszo-
nych w klubach i stowarzyszeniach ochoty. Przez dwa miesiące w roku (paź-
dziernik, listopad) seniorzy mają możliwość skorzystania z bogatej oferty 
kulturalnej obejmującej kino, teatr, koncerty, prelekcje, spotkania autorskie, 
wystawy, warsztaty i inne.  organizatorzy: Urząd Dzielnicy ochota m.st. war-
szawy, wydział Kultury w kooperacji z ośrodkiem Kultury ochoty, ochockie 
biblioteki.

05.10.2014
Inauguracja Dni Seniora Ochota 2014. Koncert zespołu „Żuki”– Przeboje 
Seniora wiecznie Młode
aula zespołu Szkół zawodowych d. „Kolejówka”

Uczestniczyło 400 osób. 

06.10.2014
Kabaret „Gentelmen”. Jacek Borkowski i tomasz Stockinger 
aula zespołu Szkół zawodowych d. „Kolejówka”.

Uczestniczyło 400 osób. 

20.10.2014
Spektakl amatorskiego teatru Niepamięci „Damy PRL, czyli kobieta  
romantyczna i lawirujaca”.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75

Uczestniczyło 80 osób

27.10.2014
Bawimy się z Ochotą. Bal w ramach Dni Seniora.
Klub „Proxima” | ul. żwirki i wigury 2

Uczestniczyło 210 osób. 

28.10.2014
Usta milczą dusza śpiewa. Koncert operetkowy na zakończenie Dni  
Seniora .
aula zespołu Szkół zawodowych d. „Kolejówka” 

Uczestniczyło 420 osób. 

6-07.12.2014
Piosenka jest dobra na wszystko 
VII Edycja Konkursu Wokalnego 
Konkurs skierowany do amatorów i zawodowców, młodych wokalistów, 
aktorów z całej Polski, którzy przygotowują utwory genialnego duetu jaki 
tworzyli niezapomniani Jerzy wasowski oraz Jeremi Przybora.
eliminacje do konkursu są trzy etapowe: i etap to przesłuchania nagrań  
nadesłanych do oKo. ii etap to przesłuchania z akompaniatorem (przesłu-
chań dokonuje Jury w oKo wyłaniając podczas nich finałową piątkę; iii etap 
– koncert finałowy podczas, którego zostanie wyłoniona trójka laureatów.

07.12.2014
Koncert Finałowy. Prowadzili Monika i Grzegorz wasowscy. Uczestnicy kon-
kursu oceniani byli przez Jury w składzie: Barbara Kraftówna (przewodniczą-
ca), agnieszka hekiert, aleksandra Bilińska-Słomkowska (sekretarz), Bogdan 
hołownia, Paweł Sztompke, Marek Majewski.

Gwiazdą konceru finałowego był wybitny aktor teatralny i filmowy Marian 
opania, który zaprezentował fragment recitalu „Moje fascynacje” na który 
złożyły się utwory m.in. Jaquesa Brela, włodzimierza wysockiego, wojciecha 
Młynarskiego. Marian opania wystąpił przy akompaniamencie wojciecha 
Kalety.

Uczestniczyło 100 osób.

07.12.2014
Mikołajki z Baletniczkami
Mikołajkowy pokaz grup tanecznych z oKo pracujących pod kierunkiem 
choreografa Doroty Sierakowskiej stał się wydarzeniem kulturalnym  
zarówno dla młodych adeptów sztuki baletowej ośrodka Kultury ochoty  
jak i licznie zgromadzonej publiczności.
Teatr Syrena | ul. Litewska 3

Uczestniczyło 310 osób.

Dom Kultury RaKOwiec
18-19.10.2014
Fantastyczny weekend
Po dwóch edycjach „Fantastycznej Soboty” przyszedł czas na „Fantastycz-
ny weekend”. Dla miłośników gier bitewnych, planszowych, modelarstwa 
i malarstwa figurkowego przygotowaliśmy dwa dni doskonałej zabawy.  
w programie znalazły się m.in.: konkurs malarsko-modelarski „hussar”,  
pokazy malarstwa figurkowego – anna Machowska, adam hałon i Bogusz 
Stupnicki, konkurs speed paintingu, pokazy gier planszowych, nauka ma-
lowania dla najmłodszych połączona ze specjalnym mini-konkursem dla 
początkujących. imprezie towarzyszyła wystawa 2D, na której swoje prace 
zaprezentowali Daniel Kałaska i Michał Sztuka.

Uczestniczyły 102 osoby.

18-23.11.2014
etniczne inspiracje  
interdyscyplinarny Festiwal 
tematem Festiwalu w 2014 roku była prezentacja artystów czerpiących  
inspiracje z muzyki korzeni, muzyki tradycyjnej z różnych stron świata, a rów-
nocześnie tworzących muzyczne fuzje z wpływami współczesnej kultury  
i sztuki, z wrażliwością współczesnego człowieka. Festiwal adresowany był 
do wszystkich mieszkańców warszawy zainteresowanych kulturą źródeł, 
kulturą innych narodów. wystąpili: 

18.11.2014
Söndörgő (węgry) 

Uczestniczyły 74 osoby.

21.11.2014
Joanna Słowińska „Archipelag”. Koncert z gościnnym udziałem tomka 
Kukurby (Kroke) 

Uczestniczyło 60 osób.

22.11.2014
Michał Rudaś „India Fussion”
Uczestniczyło: 100 osób 

23.11.2014
Kapela Maliszów
Uczestniczyło: 60 osób

Sala widowiskowa OKO | Radomska 13/21

W ramach festiwalu odbyły sie 4 koncerty. Uczestniczyły 294 osoby.

wydarzenia wydarzenia
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Klub Osiedlowy SURMa
30.05.2014 
07.06.2014
europejski Dzień Sąsiada na Ochocie
Dzień Sąsiada świętowany był w 7 punktach na ochocie przy udziale ponad 
30 ochockich instytucji i organizacji. 
Pretekstem do zatrzymania się i spędzenia razem czasu były różnorodne 
działania przygotowane wspólnie z sąsiadami: wspólny poczęstunek przy 
stole, wróżenie, horoskop wartości; wiklina papierowa; szydełko krok po 
kroku; wystawa pocztówek okolicznościowych; pokaz żonglerki grupy ciR-
cUS oraz nauka robienia piłeczek do żonglowania; gra BiNGo; ozdabianie 
ceramicznych serduszek. 
w 2014 roku europejski Dzień Sąsiada na ochocie współorganizowali: 
•	 Pasaż „Pod Skrzydłami”, 
•	 Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Skrzydłami”, 
•	 typ a, 
•	 Klub integracji Środowiskowej „Relaks”, 
•	 Dom Dziennego Pobytu „Z ochotą”, 
•	 ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej osób z Niepełno-

sprawnością intelektualną, 
•	 Stowarzyszenie otwarte Drzwi, 
•	 Biblioteka Publiczna „Przy Baleya”, 
•	 Klub fitness Mrs. Sporty, 
•	 Klinika L’ alba Vita, 
•	 Ziko apteka, 
•	 Skok Stefczyka, 
•	 sklepik „Pineska”, 
•	 Biblioteka Przystanek Książka, 
•	 centrum Samopomocy Mieszkańców „Sami Sobie”, 
•	 centrum Społeczne „Lelechowska”, 
•	 Klub Rodzin abstynenckich „ostoja”, 
•	 Młodzieżowy Klub „Jakub”.
Plac przed Klubem Osiedlowym „Surma” | ul. Białobrzeska 17

Uczestniczyło 60 osób.

Xi Dzielnicowe Święto wolontariusza 
wOLONTaRiaT z OcHOTą
tradycyjnie już honorowy patronat nad Świętem objął Burmistrz Dzielnicy 
ochota. 
współorganizatorami byli przedstawiciele instytucji i organizacji pozarzą-
dowych pracujących z wolontariuszami w tym roku: 
•	 akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
•	 Biblioteka Publiczna w Dzielnicy ochota m.st. warszawy
•	 centrum Samopomocy Mieszkańców „Sami Sobie”
•	 Fundacja Kultury i wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz Pomocy Rodzinie 

atN
•	 Gimnazjum Nr 16 z oddziałami integracyjnymi im. obrońców Barykady 

września 1939 r.
•	 XXi Liceum ogólnokształcące im. hugona Kołłątaja
•	 Młodzieżowy Dom Kultury ochota
•	 ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej osób Niepełno-

sprawnych 9.
•	 Stowarzyszenie otwaRte DRZwi
•	 Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym echo
•	 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 9
•	 Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod skrzydłami”
•	 warszawskie Stowarzyszenie abstynenckie KRoKUS
•	 wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy ochota m. st. warszawy
•	 wydział Kultury Dzielnicy ochota m.st. warszawy
•	 Stowarzyszenie wspierania inicjatyw Społecznych i ekonomicznych wiSe
•	 Stowarzyszenie inicjatyw Lokalnych „Białobrzeska” 
•	 ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy ochota

wręczono 7 podziękowań od Burmistrza szczególnie zasłużonym wolonta-
riuszom. wydział Kultury Urzędu Dzielnicy ochota wyróżnił 3 wolontariuszy 
za pracę w obszarze kultury. całość została ozdobiona piosenkami w wyko-
naniu uczennicy Liceum im. Kołłątaja oraz podopiecznych Stowarzyszenia. 
akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej 
Szczęśliwicka 40

Uczestniczyło 150 osób.

Magazyn Sztuk
23.03.2014
aRT FReSH FeSTiVaL
Magazyn Sztuk po raz piąty był współorganizatorem festiwalu, w którym 
uczestniczyło 70 artystów z różnych ugrupowań artystycznych. Podczas  
imprezy Magazyn Sztuk zaprezentował prace artystów tworzących w Maga-
zynie, swoje osiągnięcia oraz reklamował ośrodek Kultury ochoty. 
Hotel Sheraton | ul. B. Prusa 2 

Uczestniczyło 2000 osób.

Pracownia ceramiki angoba
14.06.2014
10 warszawskie Spotkania ceramiczne
w ogrodzie Praskiego centrum Promocji Kultury spotykają się ceramicy z ca-
łej Polski. Stoisko Pracowni cieszyło się dużym zainteresowaniem, szczegól-
nie podczas pokazów wypału raku. odwiedziło nas ponad 200 osób.
centrum Promocji Kultury Praga Południe | ul. Podskarbińska 2

Uczestniczyło ok. 150 osób. 

19.11-14.12.2014
wystawa malarstwa i ceramiki 
wystawa przeglądowa uczestników zajęć z Magazynu Sztuk i Pracowni  
ceramiki angoba – filii ośrodka Kultury ochoty.
Na wystawie Magazyn Sztuk zaprezentował wybrane obrazy z ostatniego 
roku zarówno z zajęć stałych jak i z plenerów. Różnorodność prac pozwoliła 
na przedstawienie całego wachlarza zagadnień artystycznych proponowa-
nych przez pracownię.

22.11.2014 
Wernisaż wystawy 

Uczestniczyło ok. 150 osób. wystawę obejrzało kilkaset osób.

wystawie towarzyszyły warsztaty o tematyce świątecznej przygotowane 
przez Pracownię ceramiki angoba. Dla rodzin w soboty i niedziele; dla se-
niorów – w poniedziałki; dla przedszkolaków w czwartki; dla zwiedzających 
wystawę – w różne dni.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79 

w warsztatach uczestniczyło ok. 200 osób.

Dzielnicowy Klub Seniora OcHOTa
18.12.2014 
Jasełka 
w ocenie uczestników i instruktorów wydarzeniem roku 2014 było wysta-
wienie Jasełek z animacją lalkową. Pomysł włączenia do inscenizacji kukiełek 
uatrakcyjnił i wzbogacił przedstawienie. Pozwolił seniorom poznać niezna-
ną dziedzinę sztuki jaką jest lalkarstwo. część spektaklu grana jest przez  
animowane lalki: postacie pasterzy i trzej królowie. Spektakl wzbudził podziw  
i zainteresowanie.
Pawilon „Pod Okiem” | ul. Grójecka 79

Uczestniczyło ok. 200 osób.

wydarzenia wydarzenia
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Zima w mieście
20-27.02.2014
Hip-Hopowa zima w mieście
Podczas hip-hopowej Zimy w Mieście uczestnicy mieli okazję nabyć umie-
jętności taneczno-muzyczne. warsztatowa część zapewniła naukę tańca 
oraz muzyki do powstania spektaklu teatralnego. Uczestnicy akcji mie-
li okazję do zaprezentowania swoich umiejętności podczas wydarzenia  
„Rozkręć się” 27.02.2014.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75

Uczestniczyło 35 osób.

25.02.2014
elfy i krasnoludy
wspólna impreza wszystkich placówek ośrodka Kultury ochoty dla punk-
tów akcji ,,Zima w mieście” oraz uczestników indywidualnych. w programie 
m.in.: warsztaty ruchowe, teatralne, muzyczne, zagadki, ćwiczenia z wy-
obraźnią i plastyczne.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75

Uczestniczyło ok. 500 osób.

18, 21, 25.02.2014
Strachy, stworki i potworki
etiuda teatralna dla dzieci w wieku 4-10 lat. Budowanie indywidualnych 
i grupowych zadań aktorskich na podstawie scenariusza przygotowanego 
przez instruktorkę iwonę Prugar-Fiedorowicz.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75

Uczestniczyło ok. 25 osób.

18, 20, 25.02.2014
warsztaty fingerstyle
warsztaty gitarowe dla młodzieży prowadził Mirosław Kozak ceniony muzyk 
i pedagog, od ponad 20 lat związany z oKo.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75

Uczestniczyło ok. 15 osób.

20, 25, 27.02.2014
Poznaj fortepian
indywidualne zajęcia gry na fortepianie pod okiem tomasza Smukowskiego.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75

Uczestniczyło ok. 20 osób.

Lato w mieście
09.07.2014
Fantastyczne lato w mieście
impreza plenerowa dla dzieci zorganizowana przez ośrodek Kultury ochoty 
i filie. Na dzieci spędzające wolny czas w warszawie czekało dużo ciekawych 
atrakcji, a sam park na kilka godzin zamienił się świat fantasy. wakacyjna 
aura i interesujący program sprawiły, że impreza cieszyła się dużym zain-
teresowaniem wśród dzieci i opiekunów. Uczestników warsztatów w świat 
fantasy przenieśli Mistrzowie Gier i instruktorzy. Dzieci wzięły udział w po-
kazie i warsztatach malowania figurek bitewnych, tworzenia własnych ko-
miksów. Najmłodsi mogli wyczarować kolorowe i magiczne obrazy rodem  
z krainy fantasy. 
oprócz warsztatów plastycznych i ceramicznych dzieci uczestniczyły w po-
kazach rycerskich, tańcu elfów, grze terenowej. Poznali strategiczne gry 
planszowe i rozegrali kilka bitew. 

Można było również spróbować swoich sił w różnego rodzaju zabawach 
ruchowych i zręcznościowych. Największą popularnością cieszył się ork 
– Strażnik pilnujący porządku. 
Park Szczęśliwicki

Uczestniczyło ok. 500 osób. 

07.2014 
Letnia akademia Teatralna
warsztaty teatralne prowadzone w dwóch grupach wiekowych: 3-6 lat oraz 
6-11 lat. 
Młodsza grupa pracowała nad interpretacją Koziołka Matołka, tematy poru-
szane podczas zajęć to m.in.: o Makuszyńskim i walentynowiczu, czyli autor 
i ilustrator, „Przygody Koziołka Matołka” – treść, rekwizyt – pacynka, praca 
nad spektaklem, spektakl „Nasz Koziołek”.

Uczestniczyły 24 osoby.

temat dla grupy starszej to „wakacje z Dorotką” w oparciu książkę „czarno-
księżnik z krainy oz” L.Franka Bauma. Podczas warsztatów poruszano zagad-
nienia takie jak: treść książki prezentowana w odcinkach, szukanie odpowie-
dzi na pytania: na co wpływ ma pogoda (tornado, trąba, słońce, deszcz.. )?, 
czy warto mieć dużo butów?, co może zdarzyć się w lesie?, co jest potrzebne 
do szczęścia? Dziwne podróże – konstruowanie pojazdu, Blaszany drwal – 
wspólna konstrukcja z kapsli, gwoździ i innych metalowych przedmiotów, 
trzy czarodziejskie życzenia.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75

odbyło się 8 spotkań. Uczestniczyło 25 osób. 

08.2014
Letnia akademia Teatralna 
Zajęcia warsztatowe. Dzieci w oparciu o książkę Doroty Gellner „czekoladki 
dla sąsiadki” przygotowały mini spektakl – etiudę. oprócz tego w programie 
zajęć znalazły się: 
•	 gry, zabawy i ćwiczenia integracyjne;
•	 sami w domu – „domowe” zabawy z monetami, skarpetkami, pudełkami 

i innymi przedmiotami codziennego użytku, 
•	 warsztaty wokalne – „Słodkie Piosenki”. Motto z piosenki „Bo słodycz po 

to jest na świecie, żeby się uśmiechały dzieci...”
•	 zabawy głosem, dźwiękiem (instrumenty), 
•	 „apetyczne” zabawy – smakowite konstrukcje, ludziki, zwierzaki;
•	 stworki na palcach – pacynki 
Prowadząca: iwona Prugar-Fiedorowicz
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75

odbyły się 4 spotkania. Uczestniczyło 13 dzieci. 

14.10.2014
Pokaz dla publiczności. Gościem imprezy była autorka – Dorota Gellner.

08.2014
Poznaj fortepian
Zajęcia indywidualne, dostosowane do wieku, stopnia zaawansowania oraz 
indywidualnych zainteresowań. Lekcje 30 minutowe. w programie: historia 
instrumentu; budowa i rodzaje instrumentów klawiszowych; podstawy za-
pisu muzycznego; gra na instrumencie; praca nad materiałem nutowym.
Prowadzący: tomasz Smukowski 
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75

Uczestniczyło 21 osób.

27.08.2014
Lato z tańcem ludowym
warsztaty dla dzieci w wieku 5-9 lat. Podczas godzinnych warsztatów dzieci 
uczyły się tańców i zabaw ze Śląska i Kurpi, próbowały wykonywać łatwe 
i trudniejsze wersje kroków tanecznych.
Prowadząca: Marta Jarosz
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75

Uczestniczyło 8 osób.

akcje akcje
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25-29.08.2014
wakacyjny Kurs Śpiewu
5. dniowy kurs śpiewu dla wszystkich chętnych bez ograniczeń wiekowych.  
w programie: wszystkie, możliwe ćwiczenia wokalne, dykcyjne i głosowe. 
Prowadząca: Danuta Fąfara-Burak
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75

Uczestniczyło 6 osób.

24.07.2014 
cyrk Fantazja
Pokazy, animacje cyrkowe i wspólna zabawa dla dzieci. w programie:  
nauka żonglowania, kręcenie talerzami diabolo, modelowanie balonów, po-
kaz układów akrobatycznych. Zabawę prowadziła polsko-niemiecka grupa 
animatorów cyrku. Pokazy przygotowane przez grupę cyrkową z Klubu 
osiedlowego SURMa, filii oKo.    
Park Szczęśliwicki

Uczestniczyło 20 osób.

18.07.2014
Koncert Gospel
Ponad 28 osób wystąpiło przy akompaniamencie muzyków prezentując 
efekty 3. dniowych warsztatów chóralnych, które odbyły się w ośrodku 
Kultury ochoty. warsztaty były prowadzone przez annę Żaczek i Kamila 
Mokrzyckiego. 
Parafia św. Jakuba apostoła | Plac Narutowicza

Uczestniczyło ok. 250- 300 osób.

10-31.07.2014
Ochockie Lato Teatralne
Spotkania teatralne dla dzieci.

10.07.2014
„Początek”, teatr a

17.07.2014
„Tymoteusz Rymcimcim”, teatr Promyk

24.07.2014
,,Baśń o dwóch braciach”, teatr Łatka

31.07.2014
„Cmok”, teatr Scena
organizator: Stowarzyszenie Scena 96. Partner: DK RaKowiec filia ośrod-
ka Kultury ochoty. Projekt finansowany przez Urząd Dzielnicy ochota m.st. 
warszawy
Dom Kultury Rakowiec | ul. wiślicka 8

Uczestniczyło

warsztaty filmu animowanego
warsztatowicze w wieku 9-15 lat podzielili się na grupy, w których zebrali 
materiał na 4 krótkometrażowe animowane filmy. 
Pokaz odbył się we wrześniu w DK RaKowiec filii oKo
Prowadząca: edyta adamczak
Dom Kultury Rakowiec | ul. wiślicka 8

Uczestniczyło 9 osób.

akcje
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wSPółPRaca z DaNią 
od 1992 roku realizowany jest projekt współpracy ze szkołą artystyczną  
Byhojskolen z aarhus. w ramach tej współpracy dwa razy w roku odbywają 
się koncerty grup duńskich w warszawie oraz wyjazd polskich wokalistów 
do aarhus.

28.05-1.06.2014 
04-07.12.2014 
cztery duńskie zespoły grające jazz, afro i elektro dało 4 koncerty w klubach 
muzycznych warszawy.

Uczestniczyło 70 osób z Danii.

caRe@cULTURe
Międzynarodowy projekt dotyczący ingerencji kulturalnych w miejsca opie-
kujące się seniorami. Partnerami projektu są zarówno oddziały geriatryczne, 
domy dziennego pobytu dla seniorów, jak i placówki kulturalne oferujące 
zajęcia dla seniorów samodzielnych i aktywnych, i w ten sposób dbające 
o ich sprawność. w projekcie udział biorą: holandia (autor projektu), Francja, 
Belgia, turcja, Polska.

12-14.02.2014
Spotkanie partnerskie w turcji. celem wizyty było zapoznanie się z sys-
temem opieki nad seniorami w turcji. Podczas wizyty zaprezentowane 
zostały dwa domy opieki dziennej, gdzie seniorzy pokazali pracę zespo-
łów instrumentalnych i wokalnych, przy wsparciu personelu, oraz zor-
ganizowany był warsztat wymiany umiejętności pomiędzy tancerzami 
z Belgii, Polski i turcji. Ponadto, odwiedziliśmy mieszkanie, gdzie seniorzy 
mieszkają wraz z pielęgniarką i mają zapewnioną całodobową opiekę, 
a jednocześnie są na tyle sprawni, że mogą sami wychodzić i funkcjonować. 
Zostaliśmy zaproszeni do tradycyjnego domu rodziny tureckiej, która opo-
wiedziała o swojej codzienności i przedstawiła nam swoją mamę. Sytuacja 
zamieszkiwania wspólnie ze starzejącymi się rodzicami, w realiach tureckich 
jest rzadkością.
aydin | Turcja

Uczestniczyło 5 osób.

18-21.06.2014 
Podczas tego spotkania odwiedziliśmy partnera holenderskiego, autora pro-
jektu. w trakcie pobytu odwiedziliśmy pracownie organizujące warsztaty dla 
seniorów, miejsca opieki nad starszymi osobami w ciągu dnia, oraz miejsca 
gdzie seniorzy realizują różne aktywności – chór, teatr, zespół taneczny.
Soest | Holandia 

Uczestniczyło 6 osób.

ecO@cULTURe
10-14.03.2014 
tematem tego spotkania, w głównej mierze były warsztaty teatralne.  
odwiedziliśmy organizację prowadzącą „Pałac dzieci”, gdzie organizowane 
są zajęcia teatralne, scenograficzne, plastyczne. Ponadto zapoznaliśmy się 
z kulturą rumuńską podczas: zwiedzania okolicznych cerkwi, skansenu sztu-
ki ludowej, czy ekologicznych rozwiązań w grocie solnej. Podczas spotka-
nia przygotowywane było również nagranie spektaklu pt. „Powrót drakuli”, 
w którym poszczególne role przypisane były uczestnikom z różnych państw.
Rumnicu Vulcea | Rumunia

Uczestniczyło 5 osób.

20-23.05.2014 
Dwuletnia współpraca w ramach projektu została sfinalizowana spotkaniem 
w Polsce. Gościliśmy przedstawicieli państw partnerskich w projekcie: anglii, 
Portugalii, chorwacji, islandii, Litwy, Rumunii i Bułgarii. Podczas kilku dni 
nasi goście wzięli udział w warsztatach plastycznych: ceramiki w angobie, 
batiku i recyklingu w Magazynie Sztuk. 

odwiedzili filie ośrodka i zapoznali się ze specyfiką ich funkcjonowania, 
wzięli udział w uproszczonej lekcji języka polskiego i polskich tańców.  
Ponadto zwiedzili Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz Stare Miasto. 
Ponieważ było to ostatnie spotkanie, przygotowaliśmy ceremonię zamknię-
cia, z wręczeniem certyfikatów i podsumowaniem.
Ośrodek Kultury Ochoty | ul. Grójecka 75

Uczestniczyło 30 osób.

wSPółPRaca ze wScHODeM  
– OcHOTa DLa TRaDYcJi

Projekt realizowany wspólnie przez ośrodek Kultury ochoty, Urząd Dzielnicy 
ochota m.st. warszawy, placówki oświaty, kultury i sportu z terenu dzielnicy 
ochota. celem projektu jest poznanie i upowszechnianie wiedzy o przeszło-
ści, współczesnym życiu i problemach wschodnich sąsiadów Polski. Znacze-
nie Kresów w historii i kulturze Polski oraz przede wszystkim nawiązywanie 
współpracy pomiędzy podmiotami realizującymi zadania z zakresu oświaty, 
kultury i sportu działającymi w Polsce i w krajach będących jej wschodnimi 
sąsiadami (w tym z organizacjami mniejszości polskiej).

11.01.2014
Koncert Kapeli „Lwowska Fala” ze Lwowa pod kierunkiem edwarda Mosul-
skiego. wielka orkiestra Świątecznej Pomocy. Przedwojenny polski folklor 
Lwowa.
Gimnazjum nr 14 | ul. Barska 32

Uczestniczyło 120 osób.

13-18.01.2014
wizyta andreja olinyka i Krystyny Mahas z Liceum nr. 23 w iwano-Frankiw-
sku. andrej olinyk – nauczyciel języka angielskiego poprowadził 10 lekcji 
w 5 szkołach na ochocie. Podczas lekcji języka angielskiego omawiał histo-
rię, geografię i aktualną sytuację na Ukrainie. Krystyna Maras, uczennica 10 
klasy prowadziła tygodniowe zajęcia ze studentami i i ii roku w akademii Pe-
dagogiki Specjalnej przy ulicy Spiskiej oraz spotkania z uczniami Gimnazjum 
nr 14 i Vii Lo im J. Słowackiego omawiając aktualną sytuację na Ukrainie. 

Uczestniczyło 230 osób z Polski.

20-22.01.2014
Grupa bandurzystów
wizyta 9 dzieci w wieku 12-14 lat wraz z opiekunem z Dziecięcej, Miejskiej 
Szkoły Muzycznej im. hanickiego w Kamieńcu Podolskim. 
Szkoły podstawowe i gimnazja Ochoty. 

odbyło się 5 koncertów. Uczestniczyło 230 osób.

30.03-03.04.2014
wizyta oficjalnej delegacji Dzielnicy ochota w iwano-Frankiwsku. Rozmo-
wy z Merem Miasta w. anuszkiewiciusem i Przewodniczącym Rady Miasta 
o aktualnej sytuacji na Ukrainie i pespektywach współpracy w przyszłość.
iwano-Frankiwsk | Ukraina

Uczestniczyły 4 osoby z Polski.

08-11.05.2014
wyjazd grupy młodzieży ze SP 175 i Gimnazjum nr 16. Podczas wyjazdu 
grupy poznały historię i kulturę węgier.
Budapeszt, esztergom i Szntendre | węgry

Uczestniczyło 50 osób.

18-25.06.2014
XiV Plener plastyczno-fotograficzny
Plener z udziałem uczniów i instruktorów plastyki i fotografi. w 2014 r.  
plener który zwykle odbywał się w Kamieńcu Podolskim został przeniesiony 
do eger. 
eger | węgry

Uczestniczyły 22 osoby z Polski, 4 osoby z eger.
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28.06-5.07.2014
wizyta 10 uczniów w wieku 13-16 lat z iwano-Frankiwska oraz 4 uczestników 
pleneru w eger. Młodzież uczestniczyła w akcji „Lato w Mieście”. Zwiedziła 
warszawę: Muzeum Narodowe, Zamek Królewski, Łazienki, Muzeum Powsta-
nia warszawskiego, centrum Nauki Kopernik, Sejm RP,  Muzeum chopina. 
odbyło się spotkanie z Burmistrzem Dzielnicy ochota i Przewodniczącym 
Rady Dzielnicy ochota.
warszawa

Uczestniczyło 14 osób. 

23-26.08.2014 
wyjazd delegacji Rady i Zarządu Dzielnicy ochota. 
24.08.2014
Udział w uroczystościach Dnia Niepodległości Ukrainy
iwano-Frankiwsk 
24.08.2014
Spotkanie organizacyjne dotyczące przyjazdu chóru Katedry Rzymsko 
-Katolickiej we Lwowie do warszawy na koncerty z okazji Dnia Niepodle-
głości.
Lwów

Uczestniczyło 5 osób z Polski.

28-29.08.2014
tradycyjna, wakacyjna wizyta grupy pracowników kultury, oświaty oraz 
uczniów z iwano-Frankiwska, zwiedzanie warszawy, obserwacja działań pro-
wadzonych na terenie dzielnicy ochota w związku z akcją „Lato w Mieście”
warszawa

Uczestniczyły 32 osoby z Ukrainy.

06- 09.11.2014 
wizyta delegacji Rady Miasta iwano-Frankiwsk. Rozmowy z Burmistrzem  
M. w. Komorowskim o sytuacji na Ukrainie po wyborach. Spotkanie z przed-
stawicielami Rady Młodzieży Dzielnicy ochota, omówienie możliwości 
współpracy z Parlamentem Uczniowskim iwano-Frankiwska.
warszawa

Uczestniczyły 4 osoby z Ukrainy.

09-12.11.2014
wizyta chóru Katedry Rzymsko-Katolickiej we Lwowie.

10.11.2014
koncert z okazji Konferencji organizacji Kombatanckich ochoty

11.11.2014
Koncert w Dniu Niepodległości, 
Parafia św. Jakuba apostoła | Pl. Narutowicza 

Uczestniczyło 400 osób.

7-9.12.2014
wizyta delegacji Rady Miasta iwano-Frankiwsk. Rozmowy z Katarzyną Łęgie-
wicz, nową Burmistrz dzielnicy ochota o perspektywach współpracy.
warszawa

Uczestniczyły 4 osoby z Ukrainy.
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impreza organizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem wiSe, klubem rodzin 
abstynenckich „oStoJa”, filiami oKo, placówkami kultury oraz organizacja-
mi pozarządowymi z ochoty 
Park Szczęśliwicki

Uczestniczyło około 1200 osób. 

14.09.2014 
wielki Piknik Rodzinny
ośrodek Kultury ochoty wziął udział w imprezie. Na stoisku oKo prócz pre-
zentacji działań ośrodka i filii instruktorka Studia wokalnego izabela Miś-
kiewicz poprowadziła warsztaty muzyczne z elementami rytmiki dla dzieci.
centrum Sztuki FORT Sokolnickiego | ul. czarnieckiego 51

Uczestniczyło ok. 1000 osób. w warsztatach uczestniczyło 15 osób.

26.11.2014
Opowieści Półwiecza
Spotkanie promujące kolejną pozycję książkową zredagowaną i wydaną 
przez akademię Kontaktów Społecznych (aKoS), z którą KS BaŚNiowa 
współpracuje od kilku lat.
Biblioteka „Pod Skrzydłami” | ul. Grójecka 109

Uczestniczyły 2 osoby z KS BaŚNiowa.

8483 udział w imprezachudział w imprezach

17.02.2014
Tatrzańskie opowieści
Spotkanie z Góralami. Gawęda o dawnych i obecnych zwyczajach zapust-
nych i karnawałowych na Podhalu przy muzyce w wykonaniu kapeli góral-
skiej.
Dom Kultury Śródmieście | ul. Smolna 9

Uczestniczyło 14 osób z KS BaŚNiowa.

04-20.03.2014
Ogólnopolska wystawa kobieta
Magazyn Sztuk zaprezentował na wystawie 40 prac swoich uczniów w róż-
nych technikach malarskich i rysunkowych. 
GOK w Raszynie | ul. Poniatowskiego 20

Uczestniczyło 20 osób z Magazynu Sztuk.

07.03.2014
Koncert Danuty Stankiewicz
Zaproszenie delegacji seniorów KS Baśniowa przez kierownictwo DDPS  
z ul. walecznych 59 na obchody Dnia Kobiet i Mężczyzn.
centrum Promocji Kultury Praga Południe | ul. Podskarbińska 2

Uczestniczyło 8 osób z KS BaŚNiowa.

17.05.2014
Noc Muzeów
w ramach akcji Noc Muzeów Magazyn Sztuk przygotował wystawę prac 
instruktorów oraz warsztaty stemplowania na tkaninie. warsztaty cieszyły 
się ogromnym powodzeniem.
Magazyn Sztuk | ul. Radomska 13/21

Uczestniczyło 150 osób.

14.06.2014 
warszawski Festiwal edukacji Kulturalnej
wystąpili: uczniowie Studia wokalnego im. J. wasowskiego z zespołem G. 
Karasia, Dziecięcy Zespół wokalny GoNG w imprezie plenerowej.
Podzamcze

Uczestniczyło 10 osób ze Studia wokalnego oraz 40 osób z DZw GoNG.

06.09.2014
Piknik z Dalkią 
występ uczennic Studia wokalnego podczas przedsięwzięcia zorganizowa-
nego przez firmę Dalkia dla mieszkańców warszawy.
Podzamcze

Uczestniczyło ok.1000 osób.

14.09.2014
warszawskie Dni Rodzinne 
Udział ośrodka Kultury ochoty i filii: Magazynu Sztuk, Pracowni ceramiki  
angoba w iV edycji warszawskich Dni Rodzinnych. w ośrodku Kultury ocho-
ty odbyły się warsztaty teatralne dla dzieci. inspiracją do pracy z dziećmi 
była twórczość Doroty Gellner, autorki książki dla dzieci. w Magazynie Sztuk  
odbyły się warsztaty tworzenia biżuterii, a w Pracowni ceramiki angoba 
zorganizowano warsztaty z gliny.

Uczestniczyło ok. 100 osób.

13.09.2014
Xii Rodzinny Piknik integracyjny 
Piknik adresowany jest do rodzin w których żyją osoby niepełnosprawne. 
ideą Pikniku jest prezentacja dorobku organizacji pozarządowych, placówek 
kultury i instytucji działających na terenie dzielnicy ochota. w programie 
udział wzięły zespoły amatorskie oraz zespół „Ka dwa”. 
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