29. Finał WOŚP za nami!!!
W tym numerze
29 Finał WOŚP w Domu
Kultury Stare Babice - str. 1
Muzyczne Wtorki, czyli cykl
koncertów online - str. 16
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pod
dyrekcją Jurka Owsiaka gra już prawie trzy
dekady, a w Domu Kultury Stare Babice trzy
lata temu powstał i działa pełną parą sztab
nr 5299, którego szefem jest Marek Biarda,
nasz domowokulturowy mistrz dźwięku.

Babickie Finały nie mogłyby się odbyć
bez ogromnego zaangażowania wszystkich
pracowników Domu Kultury, sponsorów,
partnerów, grupy wolontariuszy
kwestujących oraz wspierających nas
organizacyjnie i wielu osób dobrego serca.
Wśród dwudziestu wolontariuszy
zbierających datki do kolorowych puszek
po raz kolejny był Sławomir Sumka – Wójt
Gminy Stare Babice, który cały dzień
kwestował z małżonką na ulicach naszej
gminy.

Dom Kultury Stare Babice w
projekcie "Sieć na kulturę..." str. 21
Rozstrzygnięcie I Babickiego
Konkursu Pierniczkowego str. 23
Świąteczne warsztaty online
dla seniorów - str. 29

Wyjątkowymi gośćmi podczas
29.Finału WOŚP w Starych Babicach
byli: Jan Żychliński- Starosta
Warszawski Zachodni, a także Michel
Moran znany restaurator, juror
programów MasteChef oraz
MasterChef Junior. Każdy z panów
podarował na aukcję wyjątkowe
przedmioty: piłkę z Euro 2012
z podpisem Roberta Lewandowskiego,
książkę Moje Smaki oraz unikatowy
kitel – obydwa z autografami samego
mistrza kuchni.
Wójt wspólnie z prowadzącymi:
Pauliną Nowakowską i Januszem Czają
o godz. 13.00 uroczyście otworzyli
trzeci finał WOŚP sztabu nr 5299
działającego w DK Stare Babice.
Wydarzenie transmitowane było
online aż do godziny 20.00 na kanale
YouTube Domu Kultury i na naszym
profilu na Facebooku. 29. Finał WOSP
w Starych Babicach zaczęliśmy już
o godz. 10.00 od warsztatów jogi
online poprowadzonych przez
Małgorzatę Baranowską, w których
uczestniczyło ponad 50 osób.
Program artystyczny transmitowany
z Sali Widowiskowej wypełniły występy,
koncerty i pokazy różnego typu.
W takcie całego wydarzenia
wolontariusze pod czujnym okiem
Katarzyny Kujawki ze Szkolnego Koła
Wolontariatu Szkoły Podstawowej
w Starych Babicach dbali o porządek
i zapewniali techniczne wsparcie.

Pomiędzy kolejnymi odsłonami
artystycznymi realizatorzy łączyli się ze
studiem Domu Kultury, gdzie na
bieżąco i na gorąco prowadzący
komentowali licytacje, zapowiadali
gości i występy. Ze względu na
obostrzenia sanitarne część występów
została zarejestrowana wcześniej,
a bezpośrednia transmisja dotyczyła
tylko części występujących.
Aura w dniu Finału była przepiękna–
to jeden z nielicznych do tej pory
takich słonecznych zimowych dni –
mroźno, dużo śnieżnej bieli, błękit
nieba i oszałamiające słońce. Wszystko
to razem nadało tej niedzieli niezwykłą
atmosferę. Finał zakończyliśmy
tradycyjnym światełkiem do nieba
ufundowanym przez Hurtownię
Fajerwerków Piromax. Bezpieczeństwo
zapewnili nam OSP Stare Babice, OSP
Borzęcin Duży i Straż Gminna.
Zliczanie zawartości tradycyjnych
puszek trwało do późnych godzin
wieczornych. Nasi wolontariusze
kwestujący zebrali wspólnie
25.344,43 zł!!! TO REWELACYJNA
KWOTA! DZIĘKUJEMY ZA KAŻDĄ
ZŁOTÓWKĘ! Z 7 puszek stacjonarnych
umiejscowionych w: Domu Kultury
Stare Babice, w aptece w ZielonkachParceli, w sklepach: KINPOL sklep Ryś
w Klaudynie, sklep Marzena Sztampke
przy ul. Warszawskiej 336,
w Pierogarni u Krokodyla, w PM
Shooter a także w Niepublicznej
Szkole Edulab, łącznie z puszek
stacjonarnych zebraliśmy 5.758,49 zł.

Tegoroczną nowością była
e-skarbonka naszego sztabu oraz
możliwość posiadania elektronicznych
skarbonek przez naszych
wolontariuszy. Dzięki temu zebrana
w dniu finału kwota do kolorowych
puszek została powiększona o datki
przekazane zdalnie w wysokości
11.335 zł.
Ogromne podziękowania należą się
wszystkim parterom i pojedynczym
osobom, które przekazały nam
przedmioty lub vouchery na licytację.
Wśród trzech najwyżej
wylicytowanych przedmiotów znalazła
się piłka z podpisem Roberta
Lewandowskiego, obraz Miki Urbaniak
oraz rakieta tenisowa deblowego
mistrza Mariusza Fyrstenberga.

W związku z tym, że jeszcze kilka
aukcji nadal trwa, szacujemy, że
łącznie z licytacji wpłynie ok. 17.350 zł.
Łącznie będzie więc blisko
60.000 zł! Jesteśmy bardzo szczęśliwi,
że mimo obostrzeń i realizacji Finału
w innym trybie niż dotychczas udało
się osiągnąć tak wspaniały wynik.
Ogromne podziękowania należą się
nie tylko powyższym partnerom
i sponsorom, ale absolutnie każdemu,
kto wsparł tegoroczny finał
organizowany przez nasz sztab.
Dziękujemy za hojność i pomoc.

Dziękujemy lokalnym firmom
gastronomicznym, które zapewniły
przepyszny poczęstunek dla
wolontariuszy: Hedera Hotel
i Restauracja, Telepizza Latchorzew,
Pierogarnia u Krokodyla, Hotel
Splendor, Kokoro Sushi, Piekarnia
„Grzelak”, Hurtownia Owoców
i Warzyw Bukat. Przepyszne ciasta
przygotowały Panie z Zespołu Sami
Swoi, a ciasteczka w kształcie serca
dostarczyły Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich KGW Nasz Wojcieszyn. Nie
sposób wymienić wszystkich Ludzi
Dobrego Serca, którzy włożyli swój
czas, pracę i środki w to, by „Finał
z głową” był jak najwspanialszy.

Czy coś mogłoby być lepiej niż było?
TAK. Chcielibyśmy, by nasza Sala
Widowiskowa przez cały ten dzień
była wypełniona publicznością, by
w naszych pracowniach odbywały się
warsztaty, a na naszych korytarzach –
kiermasze. BRAKOWAŁO NAM WAS
W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE,
DROGA PUBLICZNOŚCI. Wierzymy,
że za rok wszystko wróci do normy
i zagramy po raz kolejny – DO KOŃCA
ŚWIATA I JEDEN DZIEŃ DŁUŻEJ!
Do zobaczenia!
tekst: AK, foto: AK, IB

Ogromny sukces w sieci!
✔ 14.000 widzów live!
✔ 52.000 wyświetleń pokoncertowych na FB!
✔ ….tysiące Waszych komentarzy i polubień!
✔ …setki nowych fanów DK Stare Babice (wzrost
o 25% w ciągu ostatnich 2 miesięcy)!

Muzyczne Wtorki, czyli cykl
koncertów online
transmitowanych z Sali
Widowiskowej DK Stare Babice
spotkały się z tak wielkim
odzewem, że liczba widzów
podczas streamingu zaskakiwała
nawet samych artystów! Koncert
jazzowy live ogląda w sieci
średnio 50-120 osób, a jak było
w naszym domu kultury?

Byliście z nami tak licznie, że nie
możemy się temu nadziwić i z tego
nacieszyć – ostatni koncert oglądało
ponad 1300 osób! To liczba
publiczności, która zajęłaby cztery
nasze Sale Widowiskowe!
Komentowaliście hojnie i niezwykle
miło. Udostępnialiście nasze
wydarzenia, zapraszaliście gości
i byliście z nami w każdy wtorek
o 19.00. Dziękujemy Wam bardzo❤

Zarówno frekwencja, jak i ogrom
ciepłych słów w komentarzach na
Facebooku zaskoczyła wszystkich
niezwykle pozytywnie i dodała nam
skrzydeł u ramion.
A pisaliście zewsząd… Bo dzięki
transmisji koncertów live oglądali nas
nie tylko mieszkańcy i fani Starych
Babic, ale ludzie z całej Polski
i z różnych zakątków Europy, a nawet
świata. Umieszczaliście
w komentarzach pozdrowienia
z polskich miast, miasteczek, wsi,
z Waszych domów, a nawet
samochodów;). Muzyka wprost
z Babic zawitała do Chicago
(podobno do porannej kawy;),
Hanoveru, Malbourne, Sydney i nie
tylko. To cudownie, że dzięki
streamingowi została zniesiona
bariera geograficzna i mogliśmy
dotrzeć nawet na drugą półkulę!
Jednym słowem, stajemy się sławni :)
Za nami osiem znakomitych
koncertów. Oryginalnych, lirycznych,
refleksyjnych, energicznych,
zaskakujących, klimatycznych,
inspirujących, wzruszających
i niezwykłych… Ale nie mogło być
inaczej, bo na scenie Sali
Widowiskowej wystąpili artyści
światowego formatu: Agnieszka
Wilczyńska & Andrzej Jagodziński,
Warsaw Paris Jazz Quintet, Mika
Urbaniak & Victor Davies, Nula
Stankiewicz, Grażyna Auguścik &
Bester Quartet, Przemyk Akustik
Kwartet, Dorota Miśkiewicz & Marek
Napiórkowski.

Dziękujemy też ogromnie naszym
partnerom tych wydarzeń: EVER JAZZ
EVER Agencja Koncertowa Ewa
Fabczak, BLUE NOTE Agencja
Artystycznan Andrzej Łukasik i HOUSE
OF MUSIC Arleta OlendrowiczMatuszczyk. Dzięki nim i wsparciu ze
środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 mogliśmy gościć w naszym
starobabickim Domu Kultury pierwszą
ligę polskiego jazzu i nie tylko. Drodzy
Widzowie, jeszcze raz dziękujemy
Wam za tak liczny udział w naszych
koncertach w ramach MUZYCZNYCH
WTORKÓW!

Obiecujemy, że nie spoczniemy na
laurach i nie zostawimy Was bez
kulturalnej „strawy”. Już planujemy
kolejne koncerty, najbliższy 16 lutego
2020, oczywiście we wtorek. Tego
dnia usłyszymy znakomity koncert
„Od Chopina do Gershwina”
w wykonaniu pianisty Kuby
Matuszczyka i śpiewaka Michała
Bronka.
Ech, znów będzie pięknie!...
ZAPRASZAMY😊
tekst: AO foto: Gazeta Babicka

Dom Kultury
Stare Babice w projekcie
„Sieć na kulturę…”
W pierwszej połowie 2021 roku
Dom Kultury Stare Babice weźmie
udział w projekcie „Sieć na
kulturę w podregionie
warszawskim zachodnim”
organizowanym przez Fundację
Wspierania Zrównoważonego
Rozwoju, a współfinansowanym
przez Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt skierowany jest do instytucji
kultury działających na terenie
powiatów: grodziskiego,
nowodworskiego, piaseczyńskiego,
pruszkowskiego i warszawskiego
zachodniego. Do udziału w nim zostało
zakwalifikowanych 37 ośrodków kultury;
łącznie 56 pracowników, w tym 2 osoby
z Domu Kultury Stare Babice.

Realizacja projektu rozpocznie się
szkoleniami w formie online dla
pracowników wybranych instytucji
kultury, którzy w ten sposób będą
mieli możliwość podniesienia swoich
kompetencji i kwalifikacji cyfrowych,
uzyskując w ten sposób certyfikat
z wybranej ścieżki tematycznej.
Pracownicy Domu Kultury szkolą się
w dwóch tematach: „Dostępność
zasobów cyfrowych online” oraz
kompetencje medialne”.
Kolejnym etapem będzie
przeprowadzenie przez
przeszkolonego pracownika instytucji
kultury 15 dwugodzinnych zajęć dla
dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat.
Tryb ich realizacji – stacjonarny czy
zdalny, będzie uzależniony od
aktualnie obowiązujących obostrzeń.
Zajęcia te mają pomóc młodym
ludziom w nauce adaptacyjnego
myślenia i nabraniu biegłości w
rozwiązywaniu problemów. Dzięki
zdobytej wiedzy kursanci mają
wypracować zdolność przetwarzania
dużych ilości informacji oraz
umiejętność korzystania z mediów
i skutecznej komunikacji. Ponadto
projekt zakłada wyposażenie naszego
Domu Kultury w 6 laptopów.
Założeniem projektu jest, by zajęcia
były prowadzone w sposób ciekawy,
atrakcyjny, a nabyta wiedza
i umiejętności zaowocowały
w przyszłości.

Zapraszamy dzieci
i młodzież w wieku 10-14 lat do
udziału w szkoleniach
organizowanych w ramach
projektu.
Dzięki tym zajęciom dziecko może
dowiedzieć się:
– skąd z internetu bezpłatnie pobrać
lekturę na swój komputer lub telefon?
– jak mieć dostęp do bezcennych
starodruków i najstarszych polskich
drukowanych książek?
– wirtualnie zwiedzić Muzeum
Salvadora Dali w Figueres lub inne
muzea?
– jak dopisać swoje hasło w Wikipedii?
– skąd pobierać dane do analizy,
gdzie je przechowywać i jak je chronić,
by nie popaść w konflikt z prawem?
tekst: JT foto: PN
ZAPISY:
Zapisy online:
https://www.strefazajec.pl/course/vie
w/id/26248
Pytania i szczegółowe informacje: tel.:
22 487 18 76 lub 22 487 18 70,
adres e-mail: j.trzcinska@domkulturystarebabice.pl

Rozstrzygnięcie I
Babickiego Konkursu
Pierniczkowego
2020!
Przed świętami Bożego
Narodzenie Dom Kultury Stare
Babice ogłosił I Babicki Konkurs
Pierniczkowy 2020. Napłynęło
mnóstwo maili ze zdjęciami
przepięknie udekorowanych
pierniczków o przeróżnych
kształtach i kolorach.
Komisja konkursowa miała
niemały orzech do zgryzienia, by
wybrać najpiękniejszą pracę, ale po
długich obradach, 17 grudnia, udało
się wyłonić zwycięzcę. Decydujący
głos w rozstrzygnięciu konkursu
miał zaproszony przez nas do
współpracy pan Michel Moran –
znany restaurator i juror
popularnych programów
telewizyjnych „MasterChef”
i „MasterChef Junior”.
Nagrodę główną, autorską książkę
naszego sławnego gościa z jego
autografem pt. „Moje smaki”
zdobyła rodzina Kozieł: Karolina, Jan,
Franek, Agnieszka i Paweł!
Przyznaliśmy również 5 wyróżnień
i przygotowaliśmy pamiątkowe
dyplomy dla uczestników
z podpisem Chefa!

Serdeczne podziękowanie
kierujemy w stronę Pana Michela za
wsparcie i zaangażowanie przy
organizacji i rozstrzygnięciu naszego
konkursu.
Gratulujemy zwycięzcom oraz
wszystkim pozostałym uczestnikom
i zachęcamy do udziałów w
przyszłych konkursach
organizowanych przez Dom Kultury
Stare Babice!
tekst: JT

Świąteczne warsztaty online dla seniorów!
Efekt współpracy instytucji kultury z
czterech województw.
W piątek 18 grudnia 2020 roku
odbyły się pilotażowe, jedyne
w swoim rodzaju, świąteczne
warsztaty dla seniorów,
realizowane na żywo przez
internet za pośrednictwem
komunikatora ZOOM. Podczas
spotkania, które trwało 1,5
godziny uczestnicy wykonali
przepiękne ozdoby świąteczne!

Ten wyjątkowy projekt warsztatów
połączył siły organizacyjne czterech
ośrodków kultury: Miejskiego Domu
Kultury w Brzezinach (woj. łódzkie),
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Gniewkowie (woj.
kujawsko-pomorskie), Świdwińskiego
Ośrodka Kultury ZAMEK (woj.
zachodniopomorskie) i Domu Kultury
Stare Babice (woj. mazowieckie).
Pracownicy powyższych instytucji
kultury poznali się w trakcie programu
„Zaproś nas do siebie 2020”,
organizowanego przez Narodowe
Centrum Kultury, a pomysł na warsztaty
powstał właśnie w trakcie tego projektu.
Idea zrodziła się z potrzeby integracji
i tak bardzo oczekiwanych dziś spotkań,
które jednoczą i dodają energii.

Do artystycznego szaleństwa online
poszczególne ośrodki kultury
zaprosiły seniorów ze swoich gmin.
Każdy uczestnik otrzymał od
lokalnego ośrodka kultury, w którym
zapisywał się na warsztaty, pakiet
z materiałami potrzebnymi do
wykonania świątecznych dekoracji.
Uczestnicy wspólnie przygotowali
cztery wyjątkowe ozdoby świąteczne.
Instruktorzy z ośrodków biorących
udział w zajęciach kolejno
prezentowali po jednej propozycji
świątecznej ozdoby. Warsztaty
odbyły się w formie zdalnej, a więc
bez wychodzenia z domu można było
wziąć w nich udział.
Jakież to były emocje… rozmowy,
żarty i uśmiechy. Było kreatywnie,
sympatycznie, a przede wszystkim
bezpiecznie.

Frekwencja dopisała, a należy tu
podkreślić, że to uczestników z gminy
Stare Babice było najwięcej, co jest
powodem do dumy, bo świadczy to
o wielkiej aktywności naszych
seniorów i jest przejawem ich
otwartości na nowe wyzwania.
Wszyscy biorący udział w spotkaniu
niezwykle rzetelnie podeszli do
wykonania każdej ozdoby. Prace
prezentowały się przepięknie i na
pewno ozdobiły świąteczne drzewka
i odświętne stoły naszych seniorów
oraz ich bliskich.
Bardzo dziękujemy za tak wielkie
zaangażowanie uczestników
i zapraszamy do udziału w kolejnych
warsztatach planowanych
w przyszłości.
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