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Sprawozdanie z działalności merytorycznej  

Domu Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w 2017 roku 

 

Codzienna edukacja artystyczna i kulturalna 

Sekcje DK Zacisze w liczbach:  

o Liczba grup – 68 

o Liczba uczestników – średnia roczna 632 tygodniowo.  

 Zajęcia muzyczne – 11 grup, 128 uczestników, 

 Zajęcia plastyczne i manualne – 21 grup, 179 uczestników, 

 Zajęcia taneczne – 10 grup, 107 uczestników, 

 Zajęcia teatralne – 2 teatry, 27 uczestników, 

 Zajęcia edukacyjne – 20 grup, 125 uczestników, 

 Zajęcia ruchowe – 5 grup, 56 uczestników.  

Uniwersytet Trzeciego Wieku – 139 studentów, raz w tygodniu wykład, 14 propozycji zajęć w sekcjach.  
 

„SOBOTA dla Małych i Dużych” sobotni program edukacji kulturalnej  

Sobotnie warsztaty dla różnych grup wiekowych: historia sztuki dla najmłodszych pod nazwą „Skok na 

sztukę” w I półroczu (2x w m-cu) oraz „Sobotnie podróże wehikułem sztuki” w II półroczu (1x w m-cu), 

doświadczenia i eksperymenty „Mali Einsteini” (w każdą sobotę), szycie przytulanek, budowanie 

kreatywne z klocków Lego (1x w m-cu), kurs tańca towarzyskiego, decoupage, akwarela dla dzieci 7+ 

(1x w m-cu), warsztaty filmowe, warsztaty scenograficzne, warsztaty animacji poklatkowej, tkactwo 

artystyczne. Do wyboru są 2-4 aktywności w każdą sobotę.  

Łącznie 95 warsztatów, 2075 uczestników.  
 

„Zima w mieście”  

Zajęcia artystyczne, plastyczne, sportowe, eksperymentalne, lego, modelarstwo, karate, szermierka 

dla dzieci w wieku 6-12 lat. Blok „Zima w mieście” w godzinach 7.30-16.30. Propozycja zajęć na całe 

dwa tygodnie ferii – różne formy aktywności, różne godziny. Dodatkowo intensywny kurs tańca dla 

młodzieży i dla dorosłych.  

Łącznie z oferty zajęć podczas ferii zimowych skorzystały 203 osoby.   
 

„Lato w mieście”  

Artystyczny układ planetarny to 4 tygodnie wakacji (2 pierwsze i 2 ostatnie) obejmujące artystyczne 

przygody dla dzieci w wieku 6-12 lat: warsztaty eksperymentalne, doświadczenia artystyczne, 

poznawanie nowych technik i artystów, szycie przytulanek, street art, zabawy rytmiczne i muzyczne. 

Dzieci mogły spędzić w DK Zacisze atrakcyjnie czas w godzinach 7.30-16.30.  

Łącznie z oferty skorzystało 164 dzieci.    
 

Kolonie artystyczno-sportowe nad morzem 

10 dniowy pobyt dla dzieci w wieku 9-12 lat z programem zajęć plastycznych oraz szkółką szlachetnej 

samoobrony i zabawami na świeżym powietrzu. W koloniach udział wzięło 45 dzieci.  
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IMPREZY: 
 

50. Urodziny Domu Kultury Zacisze 

Dom Kultury Zacisze został wybudowany i oddany mieszkańcom jesienią 1967 roku. Rok 2017 to 

jubileusz 50-lecia. Z tej okazji zorganizowaliśmy kilka wydarzeń artystycznych, na które zaprosiliśmy  

władze, mieszkańców, artystów, sąsiadów, instruktorów.  

 Koncert Alicji Majewskiej z Włodzimierzem Korczem i zespołem Warsaw Opera Quartet. Przed 

koncertem była chwila wspomnień i życzeń, a po koncercie tort urodzinowy. W spotkaniu udział 

wzięło 160 osób.  

 Czy to mural? Artystyczny performance na 50. Urodziny DK Zacisze obejmujący kilka elementów: 

 Pokaz premierowy animowanego filmu poklatkowego przygotowanego z okazji jubileuszu,  

 Spektakl teatralny pt. „Królewna Fasolka” dla najmłodszych,  

 Kolaż technik – warsztaty plastyczne dla dzieci starszych. Inspiracją do ich pracy był mural  

Marii Kiesner,  

 Odsłonięcie tablicy „Puzzle DK”,  

 „Posadź i pielęgnuj swoją roślinkę” – sadzenie sadzonek,   

 Finał instalacji malarskiej Marii Kiesner. Mural przedstawiający fragment Targówka, na którym 

znajduje się DK Zacisze powstawał przez trzy dni (piątek, sobotę i niedzielę). Można było 

śledzić proces artystyczny powstawania instalacji.  

 Domówka na Zaciszu czyli szalona dyskoteka dla dorosłych przy muzyce lat 60. i 70.  

 Jubileuszowe spotkanie pracowników i instruktorów współpracujących z DK Zacisze na przestrzeni 

lat. Spotkanie odbyło się w atmosferze biesiadowania w Czerwonej Karczmie czyli miejscu, gdzie 

100 lat temu spotykali się mieszkańcy na wspólnych zabawach i potańcówkach. W programie był 

koncert „Frajda na Zaciszu” obejmujący piosenki andrusowskie starej Warszawy w wykonaniu Olgi 

Avigail Mieleszczuk (wokal) i Grzegorza Bożewicza (akordeon cyfrowy), tańce z animatorami, 

jubileuszowe upominki. 

 Spotkanie z Januszem Gajosem, który opowiedział o swojej pasji jaką jest fotografia i 

zaprezentował wystawę swoich fotografii w galerii DK Zacisze. Spotkanie ze znanym sąsiadem nie 

jest codziennością, więc publiczność przybyła bardzo licznie.  

 Koncert zespołu Werchowyna. Zespół miał swoje początki w DK Zacisze 20 lat temu. Na koncert 

przybyło ponad 300 osób.  

 Z okazji 50. Urodzin DK Zacisze przygotowaliśmy film animowany poklatkowo. Grupa 

międzypokoleniowa 12 osób w ciągu kilku sobotnich warsztatów przygotowała historię powstania 

Domu Kultury Zacisze. Film można obejrzeć na kanale YouTube DK Zacisze pt. „Jubileuszowa 

animacja z okazji 50lecia Domu Kultury Zacisze”.  
 

Festiwal Dzieci i Młodzieży ARTYSTYCZNY TARGÓWEK  

9. edycja festiwalu, który już wpisał się w przestrzeń Parku Bródnowskiego. Mieszkańcy dzwonią i 

pytają o tę imprezę. Festiwal to warsztaty i zajęcia, pokazy i prezentacje, koncerty i spektakle. 

Dodatkowo miasteczko dmuchanych atrakcji.  

Łącznie na scenie wystąpiło 759 osób w 43 prezentacjach. Funkcjonowało 20 stoisk z 

bezpłatnymi animacjami i zajęciami. Rotacyjnie w imprezie udział wzięło 8 tys. osób.     
 

20-lecie Boogie Woogie na Zaciszu 

Podsumowanie i prezentacja osiągnięć par tanecznych, które przez te lata tańczyły w klubie.  

Łącznie w spotkaniu udział wzięło 150 osób związanych z boogie woogie.  
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15-lecie dziecięcego zespołu wokalnego AbraKadabra 

Dziecięca grupa wokalna tak polubiła Dom Kultury Zacisze, że podnoszona była górna granica wieku, a 

w efekcie podzielił się zespół Abrakadabra na dwa zespoły Abra i Kadabra. Zespół (a teraz zespoły) 

bierze udział w przeglądach i prezentuje się na różnych wydarzeniach artystycznych w Warszawie i 

poza nią.  
 

Noc Muzeów „PRZED-NOCKA MUZEÓW” 

Główna grupa odbiorców oferty DK Zacisze to dzieci. Postanowiliśmy dla nich zrobić to wydarzenie i 

nazwaliśmy je Przed-Nocka Muzeów. Całość obejmowała: otwarcie wystawy, warsztaty 

scenograficzne, spektakl teatralny i mały poczęstunek.  

Uczestnicy: 185 osób.  
 

Otwarta Niedziela Artystyczna 

Dzień, w którym można zadać wszystkie pytania dotyczące oferty zajęć DK Zacisze i porozmawiać ze 

wszystkimi instruktorami. Dodatkowo można wziąć udział w zajęciach oraz zobaczyć pokazy na scenie.  

Uczestnicy: 150 osób.  
 

KONCERTY 

W 2017 roku odbyły się 2 koncerty dla dzieci oraz 14 koncertów dla widzów dorosłych. Dodatkowo 7 

koncertów przygotowały dziecięce zespoły muzyczne i wokalne DK Zacisze. 

Łącznie publiczność uczestnicząca w koncertach to 2800 osób. 
 

WYSTAWY 

 Andrzej Pągowski – wystawa plakatów z okazji 40-lecia pracy twórczej artysty. Andrzej Pągowski 

poprowadził również warsztaty dla dzieci i młodzieży, podczas których uczestnicy poznali 

podstawowe zasady typografii i stosowania jej na plakacie.  

 „Miasto nad Wisłą” wystawa fotografii Wojciecha Walkiewicza. Autor – z racji swojego zawodu 

operatora – poprowadził dla dzieci i młodzieży warsztaty filmowe, na których zapoznał uczestników 

z pracą operatora kamery i kompozycją planu zdjęciowego – wspólnie stworzyli krótki film 

dokumentalny.   

 Wystawa gobelinów pracowni tkactwa artystycznego DK Zacisze w Pałacu w Crzęsnem.  

 Malarstwo Mikołaja Maleszy. Połączenie wystawy z warsztatami tworzenia scenografii do spektaklu.  

 Maria Kiesner – instalacja malarska.  

 Wystawa pracowni rysunku i malarstwa DK Zacisze w Żabiej Woli.  

 Wystawa fotografii autorstwa Janusza Gajosa.  

 „Sztuka z Pienin” wystawa malarstwa na szkle Anny Madei oraz malarstwa na szkle i ikon na 

drewnie Joanny Dziubińskiej.  

 

SPEKTAKLE TEATRALNE 

Najmłodszą publiczność zaprosiliśmy na 7 spektakli przygotowanych przez zawodowych aktorów, które 

obejrzało prawie 1000 dzieci.  

Jednocześnie w DK Zacisze działają dwa teatry – dziecięcy i młodzieżowy, które również przygotowały 

swoje spektakle. Teatr Pinokio 3x zaprosił publiczność, a Młodzieżowe Studio Teatralne prezentowało 

spektakl „War is over” na scenie DK Zacisze, na scenie Teatru Studio w ramach IV edycji Młodzieżowych 

Spotkań Teatralnych wśród 6 najciekawszych spektakli amatorskiego ruchu teatralnego sezonu 2016/17 

oraz na VIII Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym MOST w Gdańsku oraz w Bibliotece nr 25.  
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KONKURSY I PRZEGLĄDY 

 FESTIWAL CHÓRÓW, KABARETÓW I ZESPOŁÓW SENIORA to spotkanie chórów, zespołów i kabaretów 

z całej Polski. Występy są oceniane przez profesjonalne jury. Uczestnicy: 910 osób.  

 GITARERRA Przegląd Zespołów i Indywidualnej Gitary Klasycznej. Uczestnicy: 105 osób. 

 DOUBLE KICK vol.3 TURNIEJ BREAKDANCE O PUCHAR BURMISTRZA DZIELNICY TARGÓWEK m.st. 

Warszawy. Na turniej przyjechali tancerze z wielu klubów w Polsce i za granicą. Uczestnicy: 120 

osób. 

 MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA PLAKAT FILMOWY to konkurs adresowany do młodzieży z całej 

Polski, która wykorzystując malarskie techniki graficzne przygotowuje plakaty do filmów z 

Filmoteki Szkolnej. Współorganizatorami są Filmoteka Narodowa i Warszawska Szkoła Filmowa. 

Wręczenie nagród odbyło się w Kinie Iluzjon.  

 WARSZAWSKA SYRENKA eliminacje dzielnicowe 40. Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów. Komisja przesłuchała 85 uczniów i wyłoniła laureatów.  

 

IMPREZY PARTNERSKIE i UDZIAŁ W IMPREZACH ZEWNĘTRZNYCH 

 MUZYKALNE SERCE ODDAM bal integracyjny dla osób niepełnosprawnych. Współorganizator: Rada 

Osiedla Zacisze.  

 VIVA ITALIA! 8 marca w spódnicy. Spotkanie i koncert w klimacie włoskim. Zrealizowane wspólnie 

ze Stowarzyszeniem „Targówek w spódnicy”.  

 Majówka w Pałacu w Chrzęsnem – prezentacje wokalne naszych zespołów Abra i Kadabra, taneczne 

boogie woogie oraz animacje taneczne prowadzone przez instruktorkę z DK Zacisze.  

 Make up party zorganizowane dla pań przez Stowarzyszenie „Targówek w spódnicy”.  

 Udział zespołu Sztajerek z DK Zacisze w „Wiechowisku” w Parku Wiecha.  

 Artystycznie w Reymontówce – koncert zespołów wokalnych Żurawie i Zaciszańska Nuta w Ośrodku 

Kultury w Siedlcach.  

 Udział w Dniach Targówka organizowanych przez Dzielnicę Targówek m.st. Warszawy w Parku 

Bródnowskim – stoisko DK Zacisze: zajęcia plastyczne i promocja oferty.  

 „Ogród moje hobby” uroczyste rozstrzygnięcie XIX edycji konkursu na najpiękniejszy ogród Zacisza. 

 Spotkania Koła Terenowego Sybiraków Warszawa Praga-Północ – 7 spotkań w roku w DK Zacisze. 

 Bożonarodzeniowy Jarmark w Ratuszu Targówek – występ zespołu wokalnego Abra oraz wokalistów 

Piosenki rozrywkowej na scenie w sali konferencyjnej.  

 

PROJEKTY 

Spring of Sport 
wymiana młodzieży we włoskim mieście Molfetta, zorganizowana przez Associazione InCo 
Interculturalità & Comunicazione, z udziałem Polaków, Włochów, Czechów, Słoweńców, Rumunów oraz 
Bułgarów. Uczestnicy: 5 uczniów i nauczyciel z CII LO. Termin wymiany: 9-16 maja 2017. Finansowanie: 
Erasmus+. 
 

Młodzieżowe Studio Teatralne na MOŚCIE  
14-osobowy zespół Młodzieżowego Studia Teatralnego uczestniczył, w terminie 26-28.06.2017, w VIII 
Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym MOST w Gdańsku. Finansowanie: Funduszu Animacji Kultury WPEK.  
 

Abra – Clip – Art 
16-osobowy zespół dziecięcy Abra wraz z instruktorem wziął udział w warsztatach wokalnych i 
teatralnych, których efektem było nagranie piosenki w studiu nagraniowym i teledysku. W pokazie 
premierowym uczestniczyło 60 osób. Termin: październik grudzień 2017. Finasowanie: Fundusz Animacji 
Kultury WPEK. 
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Fokus na Targówek 
Projekt partnerski DK Zacisze z DK Świt w zakresie diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców 
Targówka. Prezentacja wyników diagnozy, w której uczestniczyło 14 osób, odbyła się w Urzędzie 
Dzielnicy Targówek 18 XII 2017. Finasowanie: Fundusz Animacji Kultury WPEK. 
 

Świat musicalu bis 
Warsztaty musicalowe dla dzieci i młodzieży, w których uczestniczyło 46 osób, zakończyły się w grudniu 
pokazem finałowym na scenie Teatru Rampa (ok. 270 widzów). Termin: X-XII 2017. Finasowanie: Fundusz 
Animacji Kultury WPEK. 
 

Kabaret dla sąsiadów i nie tylko…  
Bezpłatne warsztaty teatralno-kabaretowe skierowane do mieszkańców Targówka i okolic. W próbach w 
okresie IX-XII uczestniczyło średnio 10 osób. Pokaz z programem satyrycznym 18 XII 2017 zobaczyło ok. 
60 os. Finansowane: Inicjatywa Lokalna. 
 

Akcja Zieleń 
Wykłady z ekspertami (średnio ok. 60-70 słuchaczy) zakończone akcją sadzenia drzew i krzewów (ok. 20 
aktywnych seniorów). Projekt realizowany przez Fundację alter eko w partnerstwie z DK Zacisze. 
Finansowanie: Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 
 

Słucham, czuję, akceptuję... warsztaty z improwizacji teatralnej 
12 godzin warsztatów improwizacji teatralnej realizowane prze Fundację „Szafa Kultury” z udziałem 
13-os. grupy teatralnej Pinokio. Finansowanie: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  
 

Praga Gada Gwarą 
Międzypokoleniowy warsztat z udziałem uczniów XIII LO im. Lisa-Kuli oraz seniorów skupionych wokół 
UTW Zacisze (łącznie 46 os.). Termin: 19 VI 2017. Finansowanie: Rządowy Program na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych.  
 

Praga Gada Wiechem 
Otwarta prelekcja połączona z prezentacją komiksów i czytaniem felietonów Wiecha, zgromadziła 72 
osoby. Termin: 19 XI 2017. Organizator: Fundacja Animacja przy współpracy z DK Zacisze. 
 

Kultura bez barier 
Dwudniowe szkolenie (21, 23 marca) dla 13 pracowników i współpracowników DK Zacisze z obsługi widza 
niepełnosprawnego. Finansowanie: Biuro Kultury m. st. Warszawy.  
 

Główka pracuje 
Cotygodniowe spotkania z planszówkami dla seniorów zainicjowane przez Bożennę Cendrowską, w 
których uczestniczyło średnio ok. 16 osób. Termin 16X – 20 XI 2017. Finasowanie: Program Akademia 
Liderów 60+, FISE 
 

O wiarusach, Legionach, Piłsudskim i Mazurku Dąbrowskiego  
W przedstawieniu teatralnym uczestniczyło 142 uczniów ze szkół podstawowych nr 42, 108, 275, 285. 
Termin: 20 XI 2017. Projekt Fundacji „Szafa Kultury” realizowany w partnerstwie z DK Zacisze. 
Finasowanie: Program Niepodległa 2017.  
 

 

Łącznie w 2017 roku odbyło się 125 imprez, w których udział wzięło 17 881 osób i 

zrealizowaliśmy 13 projektów. 
 

 

 

 

 

Sprawozdanie przygotowała  

Katarzyna Tumiłowicz-Piotrowska 

Kierownik działu programowego 

 


