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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2015 DOM KULTURY ZACISZE W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY 

 

         PR.320.1.2016.KT 

 

Sprawozdanie z działalności merytorycznej  

Domu Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w 2015 roku.  
 

 

Naszą misją w 2015 roku była EDUKACJA KULTURALNA 

 

Codzienna edukacja artystyczna i animacja kultury   

 W DK Zacisze działa 55 sekcji, w których uczestniczy średnio 637 osób miesięcznie. Zajęcia adresowane są do 

wszystkich grup wiekowych i obejmują różne obszary aktywności.  

 Uniwersytet Trzeciego Wieku – studenci biorą udział w wykładach, warsztatach, wyjściach kulturalno-

integracyjnych i wyjazdach, koncertach i wspólnych wyjściach do kina. 179 uczestników. 17 sekcji.  

 Edukacja artystyczna obejmuje również zespoły amatorskie, które działają w różnych dziedzinach 

artystycznych i adresowane są do różnych grup wiekowych. Łącznie 8 grup.  
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  Sekcje muzyczne 11 12 132 

  Sekcje plastyczne 19 24 188 

  Sekcje taneczne 8 10 96 

  Sekcje teatralne 4 4 20 

  Sekcje edukacyjne 8 28 168 

  Sekcje strefy ruchu 5 5 33 

  ogółem 55 83 637 

 

Sobotni program edukacji kulturalnej – „Sobota dla Małych i Dużych” 

 Sobotnie warsztaty dla różnych grup wiekowych. Jest to w tej chwili duży dział w ofercie Domu Kultury 

„Zacisze”. W każdą sobotę mieszkańcy mają do wyboru kilka (od 2 do 7) form warsztatowych. 

Przeprowadziliśmy warsztaty: historia sztuki dla najmłodszych, doświadczenia i eksperymenty dla dzieci, 

szycie przytulanek i przedmiotów użytkowych, kreatywne budowanie z klocków lego, tkactwo artystyczne, 

decoupage, sutasz, technika powertex, ceramika i garncarstwo, zajęcia teatralne, samoobrona dla kobiet, 

breakdance, biodance, balet, contemporary/jazz, taniec towarzyski, modelarstwo, mikromodelarstwo, gry 

strategiczne, design dla nastolatek, joga,  

 W 2015 roku odbyło się 113 warsztatów. Uczestników 1200.  
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Lato i zima w DK Zacisze: 

 „Zima w mieście”. Zajęcia artystyczne, plastyczne, sportowe, eksperymentalne, lego, modelarstwo dla dzieci. 

Wiek dzieci 6-12 lat. Zapewniamy opiekę dzieciom od 7.30 do 17.00. Dodatkowo wieczorami szermierka, 

intensywny kurs tańca dla młodzieży i dorosłych (dwie grupy), akademia fitnessu.   

 ArtWakacje w mieście: 

 „Lato w mieście” – trzytygodniowa oferta dla dzieci w godzinach 8.00-16.00 obejmująca zajęcia: 

ceramiczne, plastyczne, doświadczenia i eksperymenty, warsztaty artystycznego szycia, robienia 

biżuterii, zajęcia na świeżym powietrzu. W akcji udział wzięło 92 dzieci.  

 Zajęcia z modelarstwa i mikromodelarstwa.  

 Mały Muzyk – indywidualne zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku 4-9 lat.  

 Wakacyjna akademia designu dla nastolatek.  

 Tkactwo artystyczne dla chętnych. Warsztaty dla młodzieży i dorosłych.  

 Minikolonie nad jeziorem dla dzieci od 6 roku życia. W programie: warsztaty plastyczne, szlachetna 

samoobrona, relacje na kolonijnym blogu. 
 

Główne przedsięwzięcia: 

 7.Festiwal Dzieci i Młodzieży „Artystyczny Targówek” w Parku Bródnowskim (24.05.2015).  

Celem Festiwalu jest promocja edukacji kulturalnej w Dzielnicy Targówek, zaprezentowanie w 

profesjonalnych warunkach efektów rocznej pracy zespołów dziecięcych i młodzieżowych wokalnych, 

teatralnych, tanecznych z placówek edukacyjnych i kulturalnych dzielnicy. Równolegle działa pasaż stoisk, w 

których dzieci mogą wziąć udział w różnych formach animacji. Stanowiska w pasażu również przygotowują 

placówki edukacyjne i kulturalne. Na scenie wystąpiło 750 dzieci. Park odwiedzili masowo mieszkańcy 

Targówka.  
 

 Golden Match Double Kick vol.I Turniej Tańca Breakdance o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. 

Warszawy. Mistrzostwa breakdance zostały po raz pierwszy zorganizowane w Domu Kultury „Zacisze” i 

okazały się sukcesem. Była to zdrowa rywalizacja taneczna dzieci i młodzieży o różnym stopniu 

zaawansowania. Przyjechali tancerze z Polski i z zagranicy. Łącznie 135 startów, 170 osób (uczestników i 

kibiców).  
 

 Noc Muzeów – „Na morzu, lądzie i w powietrzu – bitwy od rydwanów Ramzesa po czołgi generała Maczka”. 

Włączenie się w międzynarodową akcję. Otwarte drzwi dla wszystkich chętnych. W programie: gry historyczne 

na planszach modelami własnoręcznie wykonanymi, próba własnych sił w działaniach strategii bojowej w 

różnych okresach historycznych, nauka modelarstwa, wykonywania modeli i figurek do gier planszowych 
 

 Zimowa Prezentacja Sekcji – teatr dziecięcy „Teatralna Mapa Świata”, sekcja baletu, BreaKids, tancerze z 

Boogie Rock i Formacji Fame, zespoły wokalne Abrakadabra i Voice of Zacisze, soliści z sekcji piosenki 

rozrywkowej i Mały Muzyk, wybrani uczestnicy zajęć nauki gry na gitarze, pianinie i keyboardzie. Łącznie w 

imprezie – podzielonej na 2 części – wzięło udział 330 osób. 

 

Koncerty: 

 Koncert Agi Zaryan i Jazz Trio z okazji otwarcia sezonu artystycznego 2015/16. W wydarzeniu uczestniczyło 

140  widzów.  

 Musicalowy koncert Jakuba Wociala. 

 Recital Krzysztofa Cwynara. 

 Trio 4Chet – koncert jazzowy w wykonaniu: Robert Majewski, Michał Tokaj, Sławek Kurkiewicz.  
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 Kochać jak Piaff – koncert piosenek Edith Piaff w wykonaniu Grażyny Skowron-Matkowskiej przy 

akompaniamencie Janusza Tylmana. 

 Koncert muzyki białoruskiej w wykonaniu zespołu UnicoDuo.  

 Recital Danuty Błażejczyk.  

 Piosenki Anny German w wykonaniu Eleny Egorovej. 

 Piosenki Mieczysława Fogga w wykonaniu Piotra Kędziorka i Piotra Kopca. 

 Kabaret piosenki literackiej barda Wojtka Gęsickiego.  

Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.  
 

Wystawy: 

Każdej wystawie towarzyszy koncert. Organizujemy wystawy w galerii Domu Kultury „Zacisze” i w galeriach w 

innych miastach. Na wernisaże jest wstęp wolny. Wystawa ma również charakter edukacyjny – artysta 

wystawiający swoje prace opowiada o nich dzieciom i prowadzi warsztaty zapoznając dzieci z własną techniką.  

Kalendarium:  

 Styczeń – Wystawa malarstwa i form przestrzennych Beaty Sasinowskiej „Skrzydlata sztuka”. 

 Luty – Wystawa rysunków Dariusza Pietrzaka  „Od Rysunku do Animacji”. 

 Marzec – Wystawa fotografii Bogdana Augustyniaka  „ Jazz do it”. 

 Marzec – Wystawa  gobelinów z Pracowni Tkactwa Artystycznego DK Zacisze „Nitką malowane”. 

 Maj – Wystawa gobelinów z Pracowni Tkactwa Artystycznego DK Zacisze w galerii w  Pałacu w 

Radziejowicach. 

 Maj – Wystawa prac studentów UTW z Pracowni Rysunku i Malarstwa DK Zacisze.  

 Czerwiec - Wystawa Plakatów nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie na Plakat Filmowy w Warszawskiej 

Szkole Filmowej. 

 Wrzesień – Wystawa plakatów nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie na Plakat Filmowy. 

 Październik - Wystawa Plakatów nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie na Plakat Filmowy w XIII LO im. 

płk. Leopolda Lisa-Kuli.   

 Październik – Wystawa malarstwa białoruskiego artysty Dzianisa Borsukowa „Kolorowe historie”. 

 Listopad – Wystawa dzieci z Pracowni Rysunku i Malarstwa DK Zacisze „Mikroobrazy warszawskie”. 

 Listopad -  Wystawa malarstwa Elżbiety Sitarskiej studentki UTW DK Zacisze „Mój kolorowy świat”. 

 Listopad - Wystawa plakatów nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie na Plakat Filmowy w Polskim 

Instytucie Sztuki Filmowej w Warszawie. 

 Listopad - Wystawa prac pracowni rysunku i malarstwa UTW „Żółty, czerwony ,niebieski” w galerii MDK w 

Wołominie. 

 Grudzień – Wystawa malarstwa i form przestrzennych Inez Krupińskiej „Struktury”. 

 Grudzień - Wystawa plakatów nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie na Plakat Filmowy w Kinie Praha.  

Udział we wszystkich wernisażach jest bezpłatny.  

 

Przeglądy i konkursy: 

 Ogólnopolski Konkurs na Plakat Filmowy  

Uczestnikami konkursu była młodzież gimnazjalna i licealna. Na konkurs wpłynęło 97 prac, profesjonalne jury 

przyznało 7 nagród i 13 wyróżnień. Wręczenie nagród odbyło się 12.06.2015 podczas VI Festiwalu Filmoteki 

Szkolnej w Warszawskiej Szkole Filmowej. Organizatorem konkursu był Dom Kultury Zacisze, 

współorganizatorami: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Warszawska Szkoła Filmowa 
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 Słowikonada  

Przegląd wokalny dla dzieci i młodzieży, dla zespołów, solistów i duetów. W  Przeglądzie wzięło udział 67 

solistów, 4 duety, 9 zespołów. Dwa dni prezentacji przed profesjonalnym jury to dobra okazja do oswojenia z 

mikrofonem i pokonania stresu związanego z wystąpieniami publicznymi.  

 Gitarerra  

Przegląd Zespołów i Indywidualnej Gitary Klasycznej – 10. edycja.  

 „Warszawska Syrenka”  

38. Konkurs recytatorski  – eliminacje dzielnicowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 172 

uczestników (wzrasta liczba w stosunku do lat ubiegłych). Profesjonalne jury prowadzi warsztaty z oddechu, 

prezentacji na scenie, przesłuchuje zgłoszonych do eliminacji uczestników.  

 

Projekty: 

Dom Kultury „Zacisze” jako organizator 
 Voluntheatre 
Polsko-rumuńska wymiana młodzieży finansowana ze środków unijnego programu „Erasmus+”, w której udział 
wzięli wolontariusze z XIII LO im. Lisa Kuli. Projekt realizowany był od marca do października 2015 przy udziale 
partnerów: Uniunea Polonezilor din Romania z Suczawy, Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie, 
Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie. Patronat honorowy objęła Ambasada Rumunii w RP.  Projekt jako 
jedna z trzech wymian młodzieży została wskazana przez Narodową Agencję Programu „Erasmus+” jako źródło 
dobrych praktyk. 
 

 Boogie Rock na  World Dance Week  
World Dance Week organizowany pod patronatem International Dance Organization oraz Polskiej Federacji Tańca 
jest jedną z największych imprez tanecznych na świecie. Udział par tanecznych z klubu Boogie Rock w WDW w dn. 
11-13 grudnia 2015 finansowany był z warszawskiego Funduszu Animacji Kultury. 
 

 Warsztaty wokalne, taneczne i teatralne dla zespołu Abrakadabra 
W październiku 2015 odbędą się weekendowe warsztaty skierowane są do członków dziecięcego zespołu 
„Abrakadabra”. Dzięki dotacji z warszawskiego Funduszu Animacji Kultury dzieci będą rozwijały  umiejętności 
wokalne, taneczne i aktorskie.  
 

 Szlakiem Hymnu 2015  
Trasa VII Rajdu „Dla Ojczyzny ratowania, wrócim się przez morze” wiodła przez Polskę, Niemcy, Danię i upamiętniała 
polskiego bohatera narodowego hetmana Stefana Czarnieckiego oraz najważniejsze wydarzenia historyczne z nim 
związane. Rajd odbył się w dniach 13-20 września 2015 r. 
 
Dom Kultury „Zacisze” jako partner 
 European Dance Choreography 
Udział tancerzy z sekcji „BreaKids” z DK Zacisze w warsztatach tanecznych organizowanych w Nancy przez 
organizację MJC Haut du Lièvre. Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach 
programu „Erasmus+". 
 

 Dance for peace 
Spotkanie grup tanecznych z Łotwy, Szwecji, Hiszpanii i Polski w łotewskiej miejscowości Mizkalne, mające na celu 
rozmowę o pokoju uniwersalnym językiem sztuki. Dom Kultury „Zacisze” reprezentował zespół Boogie Rock. Projekt 
był realizowany przez Stowarzyszenie Pozitiva Doma, przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach 
programu „Erasmus+". 
 

 Mikroobrazy Warszawskie  
Bezpłatne warsztaty plastyczno-edukacyjne skierowane do dzieci w wieku 6-10 lat. Podczas zajęć uczestnicy 
projektu, wykorzystując technikę kolażu, stworzyli niezwykłą opowieść o Targówku. Prace były prezentowane w 
Galerii DK Zacisze. Projekt był finansowany w ramach stypendium artystycznego jego autorki – Katarzyny Rowskiej, 
przyznawanego przez Miasto st. Warszawę. 
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 Jesienne spotkania filmowe  
Warsztaty filmowe Stowarzyszenia Pracownia Filmowa "COTOPAXI" dla seniorów skupionych wokół Domu Kultury 
Zacisze. Pokaz filmu „Jest takie miejsce” będącego efektem pracy uczestników warsztatów odbył się w Kinie 
Muranów.  
 

 Teatr na straży 
Przedstawienie „Florka w sieci” to element działań edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Straż Miejską. 
W Domu Kultury Zacisze odbyły się cztery spektakle. 
 

 Szkolenie-Staż-(Samo)zatrudnienie 
Dom Kultury Zacisze w ramach projektu przyjął na trzymiesięczny staż Agnieszkę Kazałę. Staż był współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

 Niepełnosprawni też są ważni! 
W ramach projektu Dom Kultury Zacisze przyjął na pięciomiesięczny staż Dorotę Goszczyńską. Staż finasowany był 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

Wydarzenia artystyczne i społeczne: 

 Otwarta niedziela artystyczna. Niedzielne warsztaty otwierające nowy sezon kulturalny oraz pełna 

informacja o nowej ofercie, rozmowa z instruktorami, możliwość zapisania na zajęcia.  

 Niepodległość w oczach dziecka Bal ze scenariuszem i zabawa w strojach historycznych. Przybliżenie 

dzieciom historii w sposób dla nich przystępny.  

 „Sąsiedzi sąsiadom”. Koncert oraz wspólne śpiewanie kolęd. Inicjatywa sąsiedzka integrująca społeczność. 

 „Jeszcze nieznani”. Prezentacje wokalistów ze Studia Piosenki Tadeusza Konadora.  

 Show modowe. Pokaz mody łódzkich projektantów: Andrzeja Cieślika, Patrycji Plesiak i Magdaleny Michalak.  

 Giełda Inicjatyw Artystycznych. Raz w miesiącu otwarte spotkanie tematyczne (do czerwca 2015). Koncerty, 

wystawy, debaty. Spotkania prowadzone przez moderatora.  

 Klub Męski. 2x w miesiącu spotkania z ciekawymi ludźmi świata kultury, sztuki, polityki (do czerwca 2015). 

Od września 2015 spotkania są raz w miesiącu – zapraszamy mieszkańców na koncert (wstęp wolny).   

 Przedstawienia dla dzieci. Zapraszamy dzieci na spektakl teatralny. Celem jest oswajanie dzieci z teatrem i 

przygotowanie do obcowania z kulturą.  

o „Guliwer” – spektakl w wykonaniu Teatru Wariacja. 150 uczestników. 

o „Baśniowy pokoik” – spektakl w wykonaniu Teatru Dobrego Serca. 140 uczestników.  

o „Cudowny świat Harrego Pottera” – przedstawienie muzyczne. Muzyka filmowa grana na żywo. 

111 uczestników.  

o „Pipi Wędrowniczka” – spektakl w wykonaniu Teatru Urwis. 180 uczestników.  

o „Mój świat” spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Agrafka. 90 uczestników.  

o „Gość z planety Badedadeusz”. 55 uczestników. 

o „O skrzacie, Kasi i gąsce”. 188 uczestników.  

o „Małpka Figa” spektakl muzyczny. Muzyka na żywo. 180 uczestników.  

o „Wróbelek” przedstawienie amatorskie w wykonaniu Teatru Raj. 120 uczestników.  

 Prezentacje sekcji muzycznych i wokalnych. Pokazanie szerszemu gronu efektu systematycznej pracy.  

 Pchli Targ – impreza plenerowa (kupno, sprzedaż, wymiana oraz wydarzenia towarzyszące). 
 

Współorganizacja i udział w imprezach zewnętrznych: 

 XXI Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Udział dzieci z sekcji muzycznych DK Zacisze w 

prezentacjach na scenie.  
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 XVII edycja konkursu „Ogród moje hobby” zorganizowana wspólnie z Radą Osiedla Zacisze. Dodatkową 

atrakcją był spacer po wybranych ogrodach Zacisza.  

 „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”. 

 Festyn Bródnowski „Bajkowy Targówek” zorganizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Bródno” w 

Parku Bródnowskim. Występ dzieci z sekcji Mały Muzyk i zespołu wokalnego „Abrakadabra”.  

 „Pożegnanie wakacji” udział DK Zacisze w Pikniku Rodzinnym zorganizowanym przez Rodzinne Ogródki 

Działkowe Pratulińska.  

 Festiwal Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej w Łazienkach Królewskich. Udział wokalistów z 

zespołu „Abrakadabra” w koncercie.  

 MOTOSERCE VII edycja artystyczno-charytatywnej akcji organizowanej w Parku Bródnowskim przez 

Stowarzyszenie Motocyklistów i Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Rozstrzygnięcie Przeglądu 

wokalnego „Słowikonada” oraz prezentacje wokalne na scenie.  

 

Liczba imprez zrealizowanych w roku 2015: 99 imprez + 11 projektów, liczba uczestników: 14 860.  

 
 

Sprawozdanie przygotowała  
Katarzyna Tumiłowicz-Piotrowska 
Kierownik działu programowego 

 


