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Sprawozdanie z działalności merytorycznej
Domu Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w 2014 roku.

Naszą misją jest EDUKACJA KULTURALNA
Codzienna edukacja artystyczna i animacja kultury
 W DK Zacisze działa 51 sekcji, w których uczestniczy średnio 700 osób miesięcznie. Zajęcia adresowane są do
wszystkich grup wiekowych i obejmują różne obszary aktywności.
 Uniwersytet Trzeciego Wieku – studenci biorą udział w wykładach, warsztatach, wyjściach kulturalnointegracyjnych i wyjazdach, koncertach i wspólnych wyjściach do kina. 115 uczestników.
 Edukacja artystyczna obejmuje również zespoły amatorskie, które działają w różnych dziedzinach artystycznych
i adresowane są do różnych grup wiekowych. Łącznie 10 grup.
Sobotni program edukacji kulturalnej:
 „Sobota dla Małych i Dużych” – sobotnie warsztaty dla różnych grup wiekowych. Edukujemy artystycznie,
pokazujemy jak zagospodarować czas wolny, jak rozwinąć i ukształtować talent. Różnorodne formy: zajęcia
manualne, zabawy doświadczalne, teatralne, plastyczne, szycie przytulanek i biżuterii, filcowanie, malarskie. W
2014 roku odbyło się 67 spotkań warsztatowych.
Lato i zima w DK Zacisze:
 „Zima w mieście”. Zajęcia artystyczne, plastyczne, sportowe, eksperymentalne i wycieczki dla dzieci w okresie
ferii zimowych. Wiek dzieci 6-12 lat. Dodatkowo intensywny kurs tańca dla młodzieży i dorosłych (dwie grupy).
 ArtWakacje w mieście:
 „Lato w mieście” – tygodniowe zajęcia obejmujące ceramikę, zabawy i warsztaty teatralne, zajęcia
plastyczne (różne techniki – różne doświadczenia) – 2 tygodnie, w każdym tygodniu dwie grupy.
 „Lato w mieście” – tygodniowe zajęcia obejmujące kreatywne budowanie z klocków Lego i warsztaty
malarskie.
 Zajęcia z modelarstwa i mikromodelarstwa.
 Otwarta pracownia malarstwa.
 Muzyka na wesoło – nauka piosenek, gra na keyboardzie, muzyczne zabawy zespołowe.
 Tkactwo artystyczne dla chętnych. Warsztaty dla młodzieży i dorosłych.
 Kolonie nad morzem w Jarosławcu z programem artystycznym i warsztatami szlachetnej samoobrony.
Dodatkowo wczasy rodzinne.
 Wczasy dla seniorów z animatorem kultury.

Główne przedsięwzięcia:
 6.Festiwal Dzieci i Młodzieży „Artystyczny Targówek” w Parku Bródnowskim (25 maja 2014).
Celem Festiwalu jest promocja amatorskiego ruchu artystycznego Dzielnicy Targówek, stworzenie warunków do
zaprezentowania efektu całorocznej pracy – prezentacje grup z poszczególnych placówek. Skupienie dzieci na
działaniach artystycznych, plastycznych, edukacyjnych zorganizowanych przez placówki w pasażu. Prezentacja i
reklama placówek edukacyjnych i kulturalnych Dzielnicy Targówek. Święto dzieci w naszej dzielnicy. Na scenie
wystąpiło 800 osób.


VI Rajd „Szlakiem Hymnu” (26 kwietnia-10 maja 2014).
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Rajd jest etapem realizacji wieloletniego projektu „Poznajemy wspólnie Mazurka Dąbrowskiego”. Głównym
celem projektu jest popularyzacja hymnu, wychowanie patriotyczne młodzieży, rozbudzenie dumy narodowej.
Temat tegorocznej edycji: „100-lecie wybuchu I wojny światowej. Legiony Józefa Piłsudskiego”. Trasa rajdu:
Polska, Węgry, Serbia, Rumunia, Ukraina. Autokarem jedzie młodzież (finaliści konkursów) z opiekunami i dorośli
uczestnicy Rajdu. Równolegle jadą motocykliści. Organizatorem Rajdu jest Dzielnica Targówek m.st. Warszawy,
realizatorem Dom Kultury „Zacisze”.


Noc Muzeów – „Pociąg do Zacisza”. W programie: Satyryczne makiety kolejowe ks. Janusza Grygiera; pokaz
filmów dokumentalnych: „Stiepan” 13’ Polska 2006 i „Bocznica” 46’ Polska 2009; Dj Wika i Międzypokoleniowa
potańcówka; otwarcie wystawy Akademii Dotknij sztuki; warsztaty architektoniczne i warsztaty sitodruku, na
które prosimy przynieść koszulkę, torbę lub inną tkaninę, by przygotować nadruk z motywem kolejowym.



Zimowa Prezentacja Sekcji muzycznych, wokalnych, tanecznych i teatralnych DK Zacisze (wystąpili
reprezentanci 14 sekcji). Łącznie w imprezie – podzielonej na 2 części – wzięło udział 390 osób.
Upowszechnianie to bardzo ważna cecha edukacji kulturalnej. Prezentacja ma na celu pokazanie w
profesjonalnych warunkach rezultatu systematycznej pracy grupy i instruktora.



Koncert Stanisława Sojki. Koncert towarzyszył otwarciu wystawy. W wydarzeniu uczestniczyło 220 widzów.

Wystawy:
Każdej wystawie towarzyszy koncert. Organizujemy wystawy w galerii Domu Kultury „Zacisze” i w galeriach w innych
miastach. Na wernisaże jest wstęp wolny.
Wystawa pełni u nas szerszą funkcję. Artysta, który wystawia prace, prowadzi warsztaty dla dzieci w ramach cyklu
„Sztuka na horyzoncie”. Organizujemy również wizyty w pracowniach artystów. Np. Aleksander Slon – artysta
młodego pokolenia. W galerii obejrzeliśmy wystawę „Porto Ercole”. Alek poprowadził warsztaty w naszej pracowni, a
następnie zaprosił grupę dzieci do siebie do Kamienicy Artystycznej TA3.
Kalendarium:
 Styczeń – malarstwo Anny Sobol.
 Luty – malarstwo Aleksandra Slonia.
 Marzec – wystawa pracowni witrażu i docoupage’u DK Zacisze.
 Kwiecień – wystawa prac dziecięcych z pracowni plastycznych DK Zacisze w Kinie Praha.
 Kwiecień – malarstwo Jonathana Webera.
 Kwiecień – wystawa gobelinów sekcji tkactwa artystycznego DK Zacisze w Galerii w Ciechanowie.
 Maj – wystawa makiet kolejowych ks. Janusza Grygiera.
 Czerwiec – wystawa gobelinów sekcji tkactwa artystycznego DK Zacisze w Miejskiej Galerii Sztuki w Pułtusku.
 Październik – wystawa pracowni malarstwa UTW DK Zacisze w Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
 Październik – rzeźba Marii Owczarczyk.
 Październik – wystawa gobelinów o tematyce warszawskiej z pracowni tkactwa art. DK Zacisze w Urzędzie
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
 Listopad – wystawa przedmiotów artystycznych i sztuki użytkowej z filcu – Agnieszka Sudoł-Borkowska.
 Grudzień – wystawa prac wykonanych w technice powertex – Beata Sasinowska.
Przeglądy i konkursy:
 XIII Festiwal Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora (22-33 lutego 2014). Łącznie wystąpiło ponad 900 osób.
 Przegląd Zespołów i Indywidualnej Gitary Klasycznej „Gitarerra”.
 Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka” – eliminacje dzielnic dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
110 uczestników.
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Projekty:
 Projekt W
Tematem przewodnim projektu była aktywność społeczna młodzieży i nowe media. Młodzież porównywała sposoby
angażowania się swych rówieśników w budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie. Podczas
wymiany poszukiwali także nowych rozwiązań w promowaniu działań na rzecz społeczności lokalnych. Miejsce
realizacji: Supraśl. Czerwiec 2014. Partner: Akademia Ostroh (Równe, Ukraina). Patronat: Burmistrz Supraśla - dr
Radosław Dobrowolski. Finansowanie: Komisja Europejska.
 Azyl Warszawa: Krótkie historie długiego czekania
W ramach projektu „Azyl Warszawa 2014“ Fundacja Strefa WolnoSłowa, przy wsparciu partnerów, poprowadziła
wielokulturowe warsztaty teatralne na Targówku z udziałem uchodźców, migrantów i Polaków.
Termin realizacji projektu: kwiecień - czerwiec 2014 r. Organizator: Fundacja Strefa WolnoSłowa. Partnerzy: Dom
Kultury „Zacisze”, Klub „Kołatka”, Fundacja „Ocalenie”, Ośrodek dla Uchodźców na Targówku.
Finansowanie: Urząd Dzielnicy Targówek.
Eventy, wydarzenia artystyczne:
 Otwarta niedziela artystyczna. Niedzielne warsztaty otwierające nowy sezon kulturalny oraz pełna informacja o
nowej ofercie, rozmowa z instruktorami, możliwość zapisania na zajęcia.
 „Ożywić tradycję” – warsztaty rodzinne będące przygotowaniem do Świąt Wielkanocnych.
 „Sąsiedzi sąsiadom” – koncert oraz wspólne śpiewanie kolęd. Inicjatywa sąsiedzka integrująca społeczność.
 „Jeszcze nieznani”. Prezentacje wokalistów ze Studia Piosenki Tadeusza Konadora. 2x w roku udostępniamy
scenę z nagłośnieniem młodym artystom.
 Giełda Inicjatyw Artystycznych – raz w miesiącu otwarte spotkanie tematyczne (10 spotkań rocznie). Koncerty,
wystawy, debaty. Spotkania prowadzone przez moderatora.
 Klub Męski – 2x w miesiącu spotkania z ciekawymi ludźmi świata kultury, sztuki, polityki.
 „Śpiewnik patriotyczny” spotkanie integracyjno- patriotyczne z okazji Święta Niepodległości.
 Przedstawienia dla dzieci – 7 spektakli w roku. Mają na celu oswajanie dzieci z teatrem i przygotowanie do
obcowania z kulturą.
 Prezentacje sekcji muzycznych i wokalnych. Pokazanie szerszemu gronu efektu systematycznej pracy.
Współorganizacja i udział w imprezach zewnętrznych:
 XVI edycja konkursu „Ogród moje hobby” zorganizowana wspólnie z Radą Osiedla Zacisze.
 „Muzykalne serce oddam” - bal integracyjny zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Działającym na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych „Help”.
 „8 marca w spódnicy” oddanie przestrzeni na działania społeczne Stowarzyszenia „Targówek w spódnicy”.
 Pchli Targ – 1x w miesiącu organizowany przez Dzielnicę Targówek m.st. Warszawy na ul. Blokowej. DK Zacisze
przygotowywał warsztaty i atrakcje dla dzieci.
 Dzień Sąsiada: na osiedlu Wilno (czerwiec), w DK Zacisze (XII). Przygotowanie i prowadzenie warsztatów.
 Dzień Dziecka z rumuńską bajką – współpraca z Rumuńskim Instytutem Kultury.
 Festyn w Parku Wiecha. Przygotowanie stoiska DK Zacisze z różnorodnymi animacjami.
 Targi Muzyczne w PKiN. Stoisko informacyjne oraz warsztaty doświadczalne dla grupy 40 dzieci.
 Festyn przy grodzisku w Lesie Bródnowskim. Stoisko informacyjne.
 PGR Bródno – święto dyni. Warsztaty malarskie.
 Otwarcie metra przy Dworcu Wileńskim. Przygotowanie stoiska DK Zacisze z różnorodnymi animacjami.
Liczba imprez zrealizowanych w roku 2014: 65 + 19 spotkań w ramach Klubu Męskiego, liczba uczestników: 12 240
(+ 559 Klub Męski). Dodatkowo 14 wieczorków tanecznych dla dorosłych, na których spotkało się 926 osób.

Sprawozdanie przygotowała Katarzyna Tumiłowicz-Piotrowska
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