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   W dzień św. Walentego na scenie Domu
Kultury wystąpili dwaj gentlemani polskiej
sceny muzycznej: Krzysztof Kiljański 
i Witold Cisło. Po 15 latach znów razem
stanęli na scenie!
   Krzysztof Kiljański to wokalista o
nieprzeciętnym głosie, a  Witolda Cisłę
znamy jako twórcę przeboju "Prócz ciebie
nic". Jest on również kompozytorem 
i producentem debiutanckiego albumu
tego duetu.

Walentynki w Sali Widowiskowej
Domu Kultury Stare Babice

W tym numerze

14 lutego 2021 roku w naszej Sali
Widowiskowej nareszcie rozbrzmiały
brawa! Wreszcie, po zluzowaniu
obostrzeń związanych z pandemią,
mogliśmy zaprosić naszych wiernych
gości na bezpośredni udział 
w koncercie!!!







   W 2005 roku, wydana nakładem
Kayaxu, płyta Kiljańskiego i Cisło „In the
room” została sprzedana w niemal
100-tysięcznym nakładzie. Panowie
zagrali razem setki koncertów,
przejechali tysiące kilometrów, udzielili
dziesiątek wywiadów. 
   Walentynkowy koncert w Domu
Kultury, to jeden z ich pierwszych
wspólnych koncertów po
piętnastoletniej przerwie. Usłyszeliśmy
oczywiście ich największe przeboje, ale
nie tylko – nie zabrakło utworów 
z kanonu światowej klasyki, które 
w klimatycznym i nastrojowym
wykonaniu obu artystów topiły serca
Pań, jak na Walentynki przystało.

tekst: AO foto: IB



   Usłyszeliśmy utwory Chopina,
Rachmaninowa, Glassa, Kapustina, 
ale też Gershwina, Fogga czy Ennio
Morricone. Wirtuozeria pianisty Kuby
Matuszczyka oraz talent wokalny
solisty Michała Bronka zachwyciły
publiczność, zarówno tę w Domu
Kultury, jak i tę, która śledziła
wydarzenie online.
   Koncert live obejrzało łącznie prawie
600 osób! To dwie nasze sale
widowiskowe! Kłaniamy się Państwu
nisko i z wdzięcznością, że pamiętacie
o nas i chcecie z nami być! 
 Dziękujemy też Michałowi Bronkowi
za zapoznanie nas z ciekawostkami 
z życia twórców klasyki, a także za jego
anegdotyczne zapowiedzi.
Zachwycające były stworzone przez
Michała świetne interpretacje wokalne
znanych utworów i brawurowe
wykonania fortepianowe Kuby. 
W młodych siła i nadzieja!

16 lutego 2021 roku w ramach
MUZYCZNYCH WTORKÓW
gościliśmy na naszej scenie
pianistę Kubę Matuszczyka oraz
wokalistę Michała Bronka, którzy
podczas koncertu „Od Chopina do
Gershwina” zabrali nas 
w fantastyczną muzyczną podróż
po klasyce i nie tylko.

Koncert "Od Chopina do Gershwina" -
w ramach muzycznych wtorków

   Warto wspomnieć, że niezwykły
klimat koncertu wzmacniały ciekawe
projekcje w tle sceny. Widzowie
mogli podziwiać m.in. czarno-białe
zdjęcia z różnych epok, a także
zajrzeć do wnętrza fortepianu 
i zobaczyć na żywo, jak pracują
młoteczki instrumentu, które
uderzane przez artystę wydają
tysiące wzruszających dźwięków…





   Kto nie mógł być na koncercie,
może Kubę Matuszczyka i Michała
Bronka usłyszeć w musicalowym
repertuarze w Teatrze Muzycznym
ROMA, z którym artyści są związani na
stałe od kilku lat. Można też obejrzeć
ponownie koncert „Od Chopina do
Gershwina”, który cały czas jest
dostępny w sieci na naszym profilu
Facebooku (teraz, kiedy to piszemy,
ma już prawie 7.000 wyświetleń!...)
oraz kanale YouTube.

tekst: AO foto: AK



    Jak relacjonuje prowadząca:
„spotkanie przebiegło sprawnie, po
krótkim zapoznaniu się i słowach
wstępu, uczestnicy odwiedzili wiele
miejsc w sieci, z których mogą czerpać
informacje i materiały potrzebne do
nauki lub poszerzenia swoich
zainteresowań.
   Młodzi ludzie dowiedzieli się, skąd
mogą bezpłatnie pobierać treści książek
i audiobooki, materiały dydaktyczne,
znaleźć filmy, spektakle i inne zbiory,
należące do domeny publicznej, które
mogą dowolnie wykorzystywać dla
swoich potrzeb.
   Obserwując reakcje uczestników,
możemy śmiało stwierdzić,  że tematyka
poruszona podczas pierwszych zajęć
spotkała się z ich dużą aprobatą 
i wszyscy niecierpliwie czekają już na
kolejne spotkania, podczas których będą
omawiane pozostałe dostępne archiwa
treści, miejsca gdzie można pobrane
zasoby przechować. Uczestnicy
dowiedzą się także, jak te materiały
przetwarzać, by nie popaść w konflikt 
z prawem”.

tekst: JT foto: IB

   Jest to projekt pn. „Sieć na kulturę 
w podregionie warszawskim
zachodnim” organizowany przez
Fundację Wspierania
Zrównoważonego Rozwoju przy
wsparciu środków unijnych. Do
udziału w projekcie zgłosiło się
dziewięciu chętnych w wieku 10-14
lat.
   Jak pisaliśmy w pierwszym numerze
naszego „Informatora Kulturalnego”,
zajęcia mają na celu uporządkowanie
wiedzy uczniów na temat oficjalnych,
rzetelnych, oficjalnych, bezpłatnych
stron internetowych, które mogą im
służyć w poszerzaniu wiedzy,
przygotowywaniu się do zajęć
szkolnych, czy rozszerzaniu swoich
zainteresowań.
   Spotkanie prowadziła Justyna
Trzcińska, pracownik Domu Kultury
Stare Babice, która została
przygotowana do tego typu działań
poprzez uczestnictwo w programie
„Sieć na Kulturę”.

Wystartowaliśmy z
warsztatami dla dzieci i młodzieży
18 lutego 2021 roku odbyło się pierwsze spotkanie

uczestników biorących udział w warsztatach 
z Dostępności zasobów cyfrowych online.





    Jak możemy przeczytać na stronie
gov.pl: "Jako datę tego święta
wyznaczono dzień urodzin Mikołaja
Kopernika w uznaniu jego wybitnych
zasług na polu astronomii. Dzień Nauki
Polskiej ma stanowić inspirację do
pójścia w ślady polskich badaczy 
i wzmocnienia zainteresowania nauką.
Ustanowienie święta państwowego –
jak podano w uzasadnieniu ustawy z 9
stycznia 2020 r. było „wyrazem
najwyższego uznania dla dokonań
rodzimych naukowców w ponad 1000-
letniej historii naszego narodu i
państwa”. Projektodawcy zaznaczyli, że
przez stulecia nauka stanowiła kluczowy
impuls do rozwoju intelektualnego,
społecznego i gospodarczego."

   Dom Kultury Stare Babice wraz ze
stowarzyszeniem Park Kulturowy
Transatlantycka Radiotelegraficzna
Centrala Nadawcza w ramach
projektu Centrum Nauki - Radiostacja
Transatlantycka przygotował na
Politechnice Warszawskiej wyjątkowy
film. Nasz instruktor Tomasz Miś, 
w przystępny sposób opowiada 
o bezprzewodowym prądzie.
Zapraszamy do obejrzenia filmu na
naszym kanale YouTube.

tekst: JC

19 Lutego - Dzień Nauki Polskiej z
Domem Kultury Stare Babice

    W roku 2021 po raz drugi 
w historii obchodziliśmy Dzień
Nauki Polskiej.



    ONLINE I NA ŻYWO w Sali
Widowiskowej Domu Kultury
Stare Babice.
   Serdecznie zapraszamy na
koncert pełen radości,
pozytywnej energii 
i niepowtarzalnych doznań
artystycznych!
    Chór „Aprobata", po raz pierwszy
po ponad rocznej przerwie 
w koncertach z udziałem publiczności,
wystąpi podczas wieczoru
dedykowanego wszystkim
kobietom.  7 marca 2021 roku  na
scenie Domu Kultury Chór wraz 
z uczniami ze Studia Wokalnego
wykona m.in niezapomniane przeboje
wielkiej polskiej poetki 
i autorki tekstów - Agnieszki Osieckiej. 

Zabrzmi między innymi "Wielka woda"
oraz "Nie ma jak pompa".
· Wystąpią: Aleksandra Troczyńska –
Rucińska, Anita Konca oraz „Chór
Aprobata” pod dyrekcją Aleksandry
Troczyńskiej - Rucińskiej
 
· Uczniowie Studia Wokalnego Domu
Kultury Stare Babice
Klara Hall - wokal, Agnieszka 
i Gabrysia Niewiarowskie – wokal,
Dominika Merczyńska - wokal,
Oliwia Mikołajczyk – wokal.

tekst: ASz
 

Koncert z
okazji Dnia Kobiet

Zapraszamy Państwa
na wydarzenia

w Sali Widowiskowej Domu Kultury:

• niedziela, 7 marca 2021, godz. 18.00 –
Koncert z okazji Dnia Kobiet. Wystąpią
Aleksandra Troczyńska-Rucińska, Chór
Aprobata, Anita Konca oraz uczniowie ze
Studia Wokalnego;
• wtorek, 9 marca 2021, godz. 19.00 - 
 Grupa MoCarta wśród Gwiazd;
• wtorek, 23 marca 2021, godz. 19.00 -
koncert zespołów Chainsword 
i Cancerfaust;
• wtorek,13 kwietnia 2021, godz. 19.00
– Koncert Atom String Quartet;
• sobota, 17 kwietnia 2021, godz. 18.00
– Teatr Tańca Passio Spektakl Taneczny.



    Wiosna w Domu Kultury
zapowiada się niezwykle ciekawie,
bo na scenie wystąpią Gwiazdy
wśród …Gwiazd! Już 9 marca
zobaczymy grupę MoCarta, jeden
z najlepszych polskich kabaretów,
która zaprezentuje swój nowy
program.
„Grupa MoCarta wśród gwiazd to
tytuł kolejnego programu
znanego i lubianego kwartetu
smyczkowego. Tym razem Bolek,
Paweł, Michał i Filip otoczeni będą
największymi gwiazdami muzyki. 
J. S. Bach opowie o początkach
polifonii i o tym, jak wynalazł nordic
walking. Patron zespołu – Wolfgang
Amadeusz – wyjawi tajemnice, skąd
czerpie pomysły dla Grupy MoCarta,
a Antonio Vivaldi przyzna się,
dlaczego skomponował tylko Cztery
Pory Roku. W koncercie znajdą się
również: skrócona historia muzyki
według Grupy MoCarta, wizyta w
wiedeńskiej rozgłośni radiowej 1785
roku oraz żart, który rozchmurzy
Ludwiga van Beethovena. Ale tylko
na chwilę... Grupa MoCarta wśród
gwiazd to humor, elegancja 
i najlepsza muzyka. To rozrywka dla
wszystkich pokoleń. Dla dorosłych,
ich dzieci oraz dla tych, którzy 
z Fryderykiem Chopinem chodzili do
szkoły.          
                      Polecam W.A. Mozart”

Marzec w Domu Kultury Stare Babice
I my dołączamy się do rekomendacji
Mistrza Mozarta;). Porcja doskonałej
muzyki i humoru MoCarta–
gwarantowana!

tekst: AO





   Święta Wielkanocne są
dla wszystkich
szczególnym czasem,
toteż chcemy wspólnie  
z Wami przygotować
jedno z tych dań, które 
 kojarzy się niewątpliwie
jednoznacznie 
z Wielkanocą, czyli
Mazurek! Nasz będzie
wyjątkowy , zdrowy 
i oczywiście przepiękny. 
   Zapraszamy do
wspólnego pieczenia
online 27 marca 
o godzinie 17.00.
Spotkanie odbędzie się 
w formie relacji na żywo
na naszym Facebooku.
Obok znajdziecie listę
produktów potrzebnych
do przygotowania
mazurka.
Upieczcie go razem 
z nami, zapraszamy!

Redakcja i skład: Dom Kultury Stare Babice

Pieczemy
świątecznego

mazurka


