
22 kwietnia 2021 roku zakończył się cykl
dziesięciu cotygodniowych,
czwartkowych, bezpłatnych spotkań
warsztatowych pt. „Dostępność zasobów
cyfrowych online” realizowanych przez
Dom Kultury Stare Babice.
 
   W zajęciach wzięło udział dziewięciu
uczestników z naszej gminy w wieku 10–14 lat.
Warsztaty były zorganizowane w ramach
ogłoszonego przez Fundację Wspierania
Zrównoważonego Rozwoju projektu „Sieć na
kulturę”, którego celem jest podnoszenie
kompetencji cyfrowych. Podczas zajęć
poruszonych było wiele praktycznych tematów,
uczestnicy poznali wiele przydatnych portali 
i serwisów internetowych. Zdobyli nowe
umiejętności, które wykorzystają w szkole 
i w życiu prywatnym, np. tworzenie
nietuzinkowych prezentacji i grafik,
wyszukiwanie ciekawych i wartościowych treści
w internecie, znajomość nowych technologii, 
a także – co bardzo ważne – świadomość, jak 
w dzisiejszych czasach bezpiecznie korzystać 
z sieci. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za
zaangażowanie. 

W tym numerzeProjekt „Sieć na kulturę” –
szkolimy młodzież



   Wkrótce kolejny z naszych
pracowników przejdzie szkolenie 
z zakresu kompetencji medialnych.
Następnie zorganizujemy nabór na
zajęcia dla młodzieży w wieku 
10-14 lat. 
   Podczas zajęć omówione zostaną
podstawowe narzędzia do pracy
biurowej. Uczestnicy dowiedzą się, jak
tworzyć prezentacje, posługiwać się
programami tekstowymi i arkuszami
kalkulacyjnymi. 

Michalina Lange wykonała utwór
"Kolorowy wiatr" z musicalu

Pocahontas

Chór Aprobata

Poznają netykietę, a także sposoby na
prezentowanie się w sieci. Nauczą się
rozpoznawać nieprawdziwe treści 
i dowiedzą się, jak bezpiecznie
korzystać z portali internetowych.
Uczestnicy również, w jaki sposób
zadbać o swoje zdrowie podczas pracy
biurowej przy komputerze. Łącznie
przewidujemy 15 spotkań po 
2 godziny lekcyjne.

tekst: JT, JCh

Międzynarodowy Dzień Tańca, 
czyli to, o czym w kwietniu

zapomnieć nie można…
Od 1982 roku Międzynarodowy Dzień Tańca obchodzony jest
29 kwietnia. Święto wszystkich tancerzy i każdego, kto
kocha tańczyć ustanowił Komitet Tańca Międzynarodowego
Instytutu Teatralnego, który działa pod auspicjami UNESCO.
Data jest nieprzypadkowa. W tym dniu, w 1727 roku, odbył
się chrzest Jeana-Georges’a Noverrego – francuskiego
tancerza, uważanego za wielkiego reformatora tańca
scenicznego. 

Przed pandemią z okazji
Międzynarodowego Dnia Tańca
odbywały się na całym świecie, w tym
także w Polsce, liczne warsztaty,
różnorodne wydarzenia i festiwale
taneczne z ogromną ilością
uczestników. 
 

   W gminie Stare Babice od wielu lat
w kwietniu przedszkole ze Starych
Babic organizowało ogólnogminne
przeglądy taneczne. Odkąd istnieje
Dom Kultury Stare Babice imprezy te
– już dwukrotnie – odbyły się w Sali
Widowiskowej Domu Kultury (XIX oraz
XX edycja). 



   Planowanie wydarzeń, śledzenie
konferencji ministerialnych 
i rozporządzeń, a potem zmienianie
terminów, formuły realizacji imprez
lub, w najgorszym przypadku, ich
odwoływanie to pracochłonne
działania, z którymi domy kultury
mierzą się już od ponad roku.
Najbezpieczniejsza okazuje się
formuła online i właśnie dlatego, we
współpracy z artystami Teatru Tańca
Passio: Bartoszem Anczykowskim oraz
Anitą Bonikowską zaplanowaliśmy
bezpłatne warsztaty tańca modern
jazz dla dwóch grup wiekowych 7-10
lat oraz 11-15 lat. 

W 2020 roku ze względu na liczne
obostrzenia dotyczące organizacji
wydarzeń kulturalnych, a także działań
edukacyjnych, gminny przegląd
taneczny się nie odbył.
   W tym roku, aby uczcić
Międzynarodowy Dzień Tańca, Dom
Kultury Stare Babice zaplanował  na
kwiecień spektakl taneczny Teatru
Tańca Passio. Niestety, kolejne
obostrzenia uniemożliwiły jego
realizację w zaplanowanym terminie –
zapraszamy więc na sobotę  
12 czerwca br. 
 

Małgosia z Happy Dance Studio 
- taneczne wyzwanie 



   Efekt ich tanecznych ćwiczeń 
i determinacji można obejrzeć na
kanale YouTube w specjalnie
stworzonym filmiku. Uśmiech,
energia, odpowiednie nastawienie 
i tańczyć każdy może…
   Cieszymy się, że taneczne wyzwanie
nagrane przed Domem Kultury Stare
Babice wywołało także reakcję
utalentowanej, młodziutkiej tańczącej
balet Róży i jej Mamy. Otrzymaliśmy
piękny filmik, z baletową choreografią
zatańczoną z niezwykłą gracją na
dziedzińcu przez Domem Kultury,
którym podzieliliśmy się z naszymi
fanami na Facebooku. Brawo!
Przepięknie! Dziękujemy i życzymy
wielu dalszych sukcesów.

tekst: PN

   Z tej samej okazji na kanale
YouTube Domu Kultury Stare Babice
zamieściliśmy w kwietniu wyzwanie
taneczne – minutowy układ taneczny 
 przygotowany przez instruktorkę
zajęć tańca nowoczesnego z Happy
Dance Studio Małgorzatę Tarczyńską.
Rytmiczna, ale niełatwa choreografia
miała i ma na celu pobudzenie
poprzez naśladownictwo tanecznych
talentów, ale także każdego, kto ma
ochotę w ten sposób świętować z
nami Międzynarodowy Dzień Tańca.
   Z przyjemnością możemy pochwalić
się, że cztery kobiety 
z domokulturowego zespołu – Iza,
Justyna, Renata i Paulina podjęły się
tego wyzwania.



W Polsce ukończyła Akademią Sztuk
Pięknych we Wrocławiu.
Retrospektywna wystawa prac Aby
Warszewskiej-Nobis zawiera wybrane
dzieła artystki powstałe w latach
2000-2021: od obrazów z lejnej masy
porcelanowej, ozdabianych tlenkami
metali, przez rzeźby w kamieniu
mydlanym, wyjątkową biżuterię, po
ceramiczne liście, talerze, donice,
kubki oraz niepowtarzalne ręcznie
formowane miseczki.

Powstał nowy pomysł – stworzenie
Galerii Sztuki Online. Burza mózgów,
określenie naszych możliwości
technicznych i poszukiwanie pomysłu
na pierwszą wystawę. Ceramika?
Obrazy? Zdjęcia?... Postawiliśmy na
formy trójwymiarowe, czyli ceramikę. 
   Zaprezentować przedmioty 3D bez
specjalistycznego skanera to jest
wyzwanie… czyli to, co domokulturowy
zespół na czele z Panem Dyrektorem
lubi najbardziej. Do współpracy
zaprosiliśmy naszą mistrzynię 
w dziedzinie ceramiki – Abę
Warszewską-Nobis, która już od 3 lat
prowadzi uwielbianie przez wielu
małych i dużych zajęcia ceramiki.
   Aba Warszewska-Nobis zaczęła
swoją przygodę z ceramiką w Afryce
na Uniwersytecie Stanowym w Nigerii,
gdzie pod okiem renomowanych
garncarzy szlifowała swoje
umiejętności w Bath w Anglii. 

Czasy pandemii to dla kultury czas kreatywności na najwyższym
poziomie. Obostrzenia związane z bezpieczeństwem

zdrowotnym bardzo mocno ograniczyły możliwość odwiedzania 
 naszych domokulturowych progów, tak więc postanowiliśmy

przyjść zdalnie do domów naszych fanów nie tylko z zajęciami,
warsztatami oraz wydarzeniami, lecz także z Galerią Sztuki. 

 

Od pomysłu po realizację… 
Galeria Sztuki Online Domu Kultury

Stare Babice 
 





   Pierwsze próby nagrywania
ceramicznych dzieł uświadomiły nam,
że za pomocą posiadanego sprzętu
video i kilku kamerom możemy
pokazać przestrzenne przedmioty 
z każdej strony. Światło, odpowiednia
tkanina i tło, tempo obracania – to
tylko niektóre szczegóły, które nasi
specjaliści wielokrotnie ustawiali 
i poprawiali, aż wreszcie uzyskaliśmy
zadowalający efekt. Wsparcie samej
autorki prac było nieocenione i dało
nam pewność, że wspólnie stworzymy
pierwszą w sieci – piękną wystawę
prezentującą dzieła babickiej artystki.
Każda praca została także
sfotografowana, aby przyszły
uczestnik zdalnej wystawy mógł
zobaczyć przedmiot z wielu
perspektyw.

    Wystawa sztuki Aby
Warszewskiej- Nobis będzie otwarta
online od piątku 14 maja br. 
i znajdzie się w zakładce Galeria
Sztuki Online na stronie
www.domkultury-starebabice.pl .
Tego samego dnia, zarówno na
profilu Domu Kultury Stare Babice
na Facebooku, a także na kanale
YouTube, zaprosimy do obejrzenia
wywiadu z artystką, który otworzy
nowy domokulturowy cykl „Rozmów
z kulturą”.
Zachęcamy do oglądania
pierwszej w historii Domu
Kultury Stare Babice wystawy
sztuki online. 
My już nie możemy się doczekać.
Ciekawi jesteśmy, czy będzie Wam
się podobała…

tekst: PN

http://www.domkultury-starebabice.pl/


Wreszcie możemy podzielić się z Wami fotorelacją z planu
filmowego, na którym towarzyszyliśmy ekipie filmowej w sierpniu

ubiegłego roku. Mamy też sygnał, że będą nagrywane kolejne
odcinki.

 

Zielonki-Parcela ponownie planem
realizacji telewizyjnych 

 







    Plejadę aktorskich gwiazd
dopełniają m.in. Paweł Wawrzecki,
Mikołaj Cieślak, Bartosz Obuchowicz 
i Joanna Orleańska. Za scenariusz i
reżyserię serialu odpowiada Okił
Khamidov tadżycko-polski reżyser
telewizyjny i filmowy, producent
telewizyjny reżyserujący m.in. „Świat
według Kiepskich”. Producentem
wykonawczym jest Tako Media. 
   W wielu scenach serialu
odnajdujemy zielonkowskie sale
lekcyjne, pokój nauczycielski,
korytarze szkoły, GOSiR i Salę
Widowiskową Domu Kultury.
Naprawdę – całkiem pięknie się
prezentują – możecie sprawdzić sami,
bo serial dostępny jest na IPLI -
polskim serwisie VOD należącym do
Cyfrowego Polsatu. Emisje
telewizyjnych premier odbywają się 
w soboty o godz. 20:05.
 

tekst: AK na podst. mat. prasowych
POLSAT
foto: AK

Nowoczesny wygląd naszego
kompleksu kulturalno-szkolno-
sportowego doceniają producenci 
i realizatorzy znanych stacji
telewizyjnych. Polana Dwóch Stawów 
i dziedziniec szkoły w Zielonkach-
Parceli już dwa lata temu był planem
podczas realizacji programu: „Drzewo
marzeń”. Teraz tą lokalizacją
zainteresowała się telewizja Polsat. 
Z pewnością wielu z Państwa śledzi
skomplikowane i przezabawne losy
rodzin Kowalskich. Zdjęcia ruszyły 
7 czerwca 2020 roku w reżimie
sanitarnym.
   „Kowalscy kontra Kowalscy” to
opowieść o dwóch rodzinach, które
teoretycznie łączy tylko to samo
popularne w Polsce nazwisko, a różni
właściwie wszystko! Ale ci, którzy
śledzą losy bohaterów, wiedzą, że nie
do końca tak to jest… Serial 
w prześmieszny sposób podejmie
temat, czy z rodziną rzeczywiście
najlepiej wychodzi się na zdjęciach
oraz na ile pieniądze są gwarantem
szczęścia...
   Ekranowe małżeństwa tworzą Piotr
Adamczyk i Marieta Żukowska oraz
Wojciech Mecwaldowski i Katarzyna
Kwiatkowska. W rolach ich synów
występują Patryk Cebulski i Jakub
Zdrójkowski, którzy zabiegają 
o względy pięknej koleżanki, w której
postać  wcieliła się  Wiktoria
Gąsiewska.





Dokument ten został podpisany 230
lat temu i nadal niesie wiele
uniwersalnych przesłań i jest
wzorem konsensusu między
zwaśnionymi politycznymi stronami.
Jej twórcy wykazali się wyobraźnią
oraz długofalowym myśleniem 
i działaniem dla dobra kraju.
Konstytucja 3 Maja była silnym
impulsem pobudzającym  społeczną
świadomość potrzeby zmian w
funkcjonowaniu państwa, dawała też
nadzieję na reformy. Konstytucja
była cywilizacyjnym osiągnięciem
obywateli Rzeczpospolitej Obojga
Narodów, ważną kartą wspólnej
historii Polski i Litwy. Stała się też
wzorem dla innych państw.
   Obecnie, w obliczu globalnego
zagrożenia epidemicznego,
odpowiedzialna postawa
obywatelska jest potrzebna jeszcze
bardziej niż zwykle. Tegoroczne
obchody Święta Konstytucji 3 Maja
niestety nie będą miały tradycyjnego
charakteru. 

   Zapraszamy na koncert online, we
wtorek 4 maja 2021 o godzinie 19:00,
podczas którego usłyszymy piosenki
nierozerwalnie związane z wolnością,
niepodległością i ze Świętem Konstytucji.
Będą to nowe, oryginalne aranżacje
Marcina Cichockiego, w wykonaniu
znakomitych artystów młodszego
pokolenia.
   Wydarzenie transmitowane będzie na
Facebooku Domu Kultury oraz na kanale
YouTube.

 
Wystąpią: 
·     Kamil Zięba – wokal 
·     Marcin Cichocki - fortepian, aranżacje 
·     Karol Domański – perkusja 
·     Maciej Matysiak - gitara basowa

tekst: DKSB

Koncert z okazji
Święta Konstytucji 3 Maja

 

Zapowiedzi wydarzeń















Wybitni kompozytorzy, tacy jak:
Henryk Wars, Jerzy Petersburski, czy
bracia Artur i Henryk Gold zasłuchani
w płytach zza oceanu czy z Berlina
tworzyli hity na potrzeby filmu,
kabaretów, teatrów i rewii, a także na
zamówienie coraz liczniejszych
wytwórni płytowych takich jak
Columbia czy Syrena Record. W ten
sposób do 1939 roku powstały
tysiące kompozycji i nagrań z
udziałem wybitnych
instrumentalistów oraz śpiewaków 
i aktorów. Druga Wojna Światowa
przekreśliła życiorysy, przerwała
ciągłość i zakończyła okres prosperity
młodego polskiego show biznesu, ale
nie bezpowrotnie!
Wybitny pianista Marcin Masecki
razem z Janem Emilem Młynarskim
powołali do życia zespół odwołujący
się do starej tradycji polskich orkiestr
jazzowych międzywojnia. 
W repertuarze Jazz-Bandu znalazły się
utwory swingowe, w większości
nieznane. Nie zabraknie też kilku
wyjątkowych tang, z których
autorstwa polscy kompozytorzy znani
byli na całym świecie.
 

Młynarski-Masecki koncert na 
żywo i online

  „JAZZ BAND MŁYNARSKI-MASECKI" to zespół grający przedwojenny
polski jazz. Wbrew obiegowej opinii, jazz nie trafił do Polski na falach

słuchanego po kryjomu Radia Wolna Europa. Pierwsze polskie jazzowe
utwory powstawały już̇ pod koniec lat XX-stych ubiegłego wieku.

 
Całe przedsięwzięcie skupione jest
wokół ducha postaci Adama Astona –
najwybitniejszego przedwojennego
polskiego śpiewaka rozrywkowego
oraz Henryka Warsa –najważniejszego
polskiego przedwojennego pianisty,
aranżera i kompozytora.
Marcin z Jankiem niejako
rekompensują stracone szanse
całego pokolenia polskich artystów
rozrywkowych, którzy w rozkwicie
prosperity musieli uciekać, walczyć,
ginąć, emigrować, osierocając polską
muzykę rozrywkową w
niepowetowany sposób. Aranżacje
Marcina i głos Janka nadają całości
zupełnie nowy oddech, czyniąc tę
muzykę aktualną i użytkową, do tańca
i wzruszeń́.

Wystąpią:
Marcin Masecki - pianino
 Jan Emil Młynarski - bandżola, śpiew
 Jerzy Rogiewicz - perkusja



Bilety na koncert na żywo w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice w cenie
30 zł do kupienia w kasie Domu Kultury lub: https://biletyna.pl/.../Jazz-
Band.../Zielonki-Parcela
Koncert jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Jana Żychlińskiego Starosty
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, któremu pięknie dziękujemy!

Zapraszamy!
                                                           tekst: DKSB

https://iframe124.biletyna.pl/event/view/id/168652?BNK=kl2a2i4qn5io7ut54sns9sa04n


• wtorek, 4 maja 2021, godz. 19.00 
- koncert z okazji Święta Konstytucji 3 Maja - koncert online;

• sobota, 29 maja 2021, godz. 15.00 
- wydarzenie z okazji Dnia Dziecka - spektakl teatralny (15.00 oraz 17.30), 

po każdym spektaklu animacje dla dzieci; 
• sobota, 12 czerwca 2021, godz. 19.00 
- Teatr Tańca Passimo - spektakl taneczny;

• niedziela, 13 czerwca 2021, godz. 19.00 
- Poślubieni Pogubieni - spektakl;

• wtorek, 22 czerwca 2021, godz. 19.00 
- Mały Jazz Band Młynarski - Masecki - koncert na żywo i online.

Jak pięknie uczcić 26 maja, czyli święto
wszystkich Mam? 

 
   Może wziąć udział w konkursie
„Babickie Mamy 2021” i wygrać
prezent dla swojej Mamy? Tak, to
świetny pomysł!
   Dom kultury Stare Babice
zaprasza dzieci i młodzież w wieku
6-15 lat do udziału w konkursie na
najpiękniejszą pracę plastyczno-
literacką, która przedstawi portret   
 Mamy wraz z kilkoma zdaniami jej
poświęconymi (życzenia, opis,
wiersz dla Mamy…). 
Wszystkie prace zostaną
umieszczone w internetowej galerii
Domu Kultury, a najciekawsze
zostaną nagrodzone!
   Do zdobycia rodzinna sesja
fotograficzna, bilety na koncert,
karnet na jogę!
Zachęcamy do udziału!

Zapraszamy Państwa
na wydarzenia

w Sali Widowiskowej Domu Kultury:

Redakcja i skład: Dom Kultury Stare Babice


