Sprawozdanie z działalności merytorycznej Domu Kultury „Zacisze” w 2012 roku.
Największe imprezy:
IV Rajd „Szlakiem Hymnu”.
Rajd jest czwartym etapem realizacji wieloletniego projektu „Poznajemy wspólnie Mazurka Dąbrowskiego”.
Głównym celem projektu jest popularyzacja hymnu, wychowanie patriotyczne młodzieży, rozbudzenie dumy
narodowej.
Trasa rajdu: Warszawa, Tykocin, Grodno, Nowogródek, Baranowicze, Kuropaty, Orsza, Smoleńsk, Katyń, Borodino,
Moskwa, Miednoje, Ostaszków, Dyneburg, Wilno, Gdańsk, Będomin, Warszawa. Autokarem jedzie młodzież z
opiekunami i dorośli uczestnicy. Równolegle porusza się rajd motocyklowy.
4.Festiwal Dzieci i Młodzieży „Artystyczny Targówek” w Parku Bródnowskim.
Promocja amatorskiego ruchu artystycznego Dzielnicy Targówek, stworzenie warunków do zaprezentowania na
profesjonalnej scenie 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.
Mistrzostwa Polski w Boogie Woogie w Teatrze Rampa (488 osób).
Konfrontacja umiejętności tanecznych par z polskich klubów boogie woogie. Nie jest to tylko turniej – jest to
widowisko taneczne obejmujące – oprócz 49 par boogie woogie – pokazy tańca towarzyskiego (13 par),
nowoczesnego (Formacja Fame), dwuosobowy pokaz akrobatyczny, pokaz salsy w wykonaniu mistrzowskiej pary
oraz koncert orkiestry Jazz Combo Volta.
Wieczór karnawałowy „naStrój na Warszawę”.
Z wykorzystaniem filmu, fotografii i muzyki pokazanie Warszawy od lat dwudziestych do roku 1967 (data powstania
Domu Kultury Zacisze). Wspólna zabawa i animacje w stylu kolejnych dekad.
Liczba imprez zrealizowanych w roku 2012: 43, uczestnicy: 7418.
Wystawy:
Wystawa artystów nagrodzonych w I Przeglądzie Twórczości Artystycznej.
Wystawa plakatów przygotowanych przez dzieci do bajki „Czerwony Kapturek” granej w Teatrze Rampa.
Wystawa pracowni plastycznej UTW w Bemowskim Centrum Kultury.
Wystawa gobelinów z pracowni tkactwa artystycznego w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w
Podkowie Leśnej.
Wystawa fotograficzna „Dotyk emocji” będąca fotorelacją z IV Rajdu „Szlakiem Hymnu”.
Malarstwo – Jan Szul.
Wystawa fotografii Willy’ego Römera „Warszawa 1916”.
Wystawa gobelinów z pracowni tkactwa artystycznego w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce.
Wystawa „Malarstwo na szkle” Anny Madei i „Haftowane poduszki” Danuty Odyniec.
Przeglądy i konkursy:
Przegląd Piosenki „Słowikonada”. Cel: rozwijanie zdolności wokalnych, umożliwienie prezentacji publicznych i
uczenie młodych wykonawców wrażliwości i kultury scenicznej. W przeglądzie udział wzięło 188 solistów i 10
duetów.
Festiwal Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora.
Przegląd Zespołów i Indywidualnej Gitary Klasycznej „Gitarerra”.
Scena Małego Aktora – przegląd teatrów dziecięcych.
Przegląd Twórczości Artystycznej „Paleta” adresowany do artystów profesjonalnych i amatorów.

Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka” – eliminacje dzielnicowe dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów. 174 uczestników.
Ogród moje hobby.
Projekty:
„LUPA – Letni Uniwersytet Poszukiwań Artystycznych” – Program „Młodzież w działaniu” – lider.
„Nie tylko dla orłów” – Europejski Fundusz Społeczny – partner.
„Azyl Warszawa” - Program „Młodzież w działaniu” – partner.
„Artysta w każdym z nas” – projekt edukacji kulturalnej.
Eventy, wydarzenia artystyczne:
Otwarta niedziela artystyczna. Niedzielne warsztaty otwierające nowy sezon kulturalny. Jest to prezentacja
oferty dla wszystkich grup wiekowych.
„Moje Mikołaje” – niedzielne warsztaty związane z tradycją Bożego Narodzenia.
„Ożywić tradycję” – warsztaty rodzinne będące przygotowaniem do Świąt Wielkanocnych.
„Sąsiedzi sąsiadom” – wspólne śpiewanie kolęd.
Scena Muzyczna Tadeusza Konadora. Prezentacje wokalne.
Dziecięca Stolica. Udział DK Zacisze w miasteczku domów kultury i poprowadzenie działań animacyjnych.
„Muzykalne serce oddam” - bal integracyjny zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Działającym na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych „Help”.
Giełda Inicjatyw Artystycznych – raz w miesiącu otwarte spotkanie tematyczne. Koncerty, wystawy, rozmowy.
Spotkania prowadzone przez moderatora.
„Śpiewnik patriotyczny” spotkanie integracyjno- patriotyczne 11 listopada.
Warsztaty piosenki żydowskiej.
Bal przebierańców dla dzieci.
Przedstawienia dla dzieci.
Prezentacje sekcji muzycznych.
Prezentacja sekcji DK Zacisze w strefie kibica.
XIV edycja konkursu „Ogród moje hobby” zorganizowana wspólnie z Radą Osiedla Zacisze.
Akcje tematyczne:
„Zima w mieście”. Zajęcia artystyczne i wycieczki dla dzieci w okresie ferii zimowych. Wiek dzieci 6-12 lat. Każdy
dzień to inna epoka, z którą związane są warsztaty i zajęcia. Dodatkowo intensywny kurs tańca dla młodzieży i
dorosłych (dwie grupy).
Cykl „Sobota dla Małych i Dużych” – sobotnie warsztaty dla różnych grup wiekowych. Edukujemy artystycznie,
pokazujemy jak zagospodarować czas wolny, jak ukształtować talent. Różnorodne formy: zajęcia manualne,
zabawy doświadczalne „Mali Einsteini” (raz w miesiącu), teatralne, plastyczne, decoupage, , filcowanie,
malarskie.
Akademia „Dotknij sztuki” – Sobotnie zajęcia dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat. Na każdym spotkaniu moduł 3 form
zajęć: przestrzeń rytmu czyli zajęcia ruchowo-rytmiczne, paleta cudów (plastyka), warsztaty wprowadzające
najmłodszych w świat emocji. 3 grupy wiekowe. 18 spotkań, 4 grupy x 15 dzieci. Dodatkowy element: Akademia
Rodzica – warsztaty dla rodziców.
Wakacje: „Letnie pracownie” – warsztaty malarskie, warsztaty w pracowni decoupage, mikromodelarstwo i gry
strategiczne, filcowanie i tkactwo artystyczne. Mini kolonie w Klewkach.
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