
W tym numerze

Wszystkim dzieciom – dużym i małym
z okazji 

Międzynarodowego Dnia Dziecka
życzymy dużo uśmiechu,

 radości i słońca w sercach
 

Dyrektor Domu Kultury Stare Babice
Janusz Czaja wraz z Zespołem

 
 

 Powoli wracamy do
normalności! Stacjonarne

zajęcia w Domu Kultury Stare
Babice znowu się odbywają!
Na ten moment czekaliśmy wiele miesięcy…
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii z dnia 6 maja oraz 14 maja br.
umożliwiło domom kultury powrót do zajęć
nie tylko w plenerze, ale także wewnątrz
budynków.
 Obowiązuje reżim sanitarny: dezynfekcja,
dystans, maseczka i ograniczona ilość osób
na zajęciach.

 



   Bardzo się cieszymy, że chociaż na
miesiąc niektóre zajęcia, które od
listopada były zawieszone lub
prowadzone w formule online
wracają do normalnego trybu. 
   Przed kolejną falą pandemii
kononawirusa w listopadzie 
w regularnych zajęciach
uczestniczyło ponad 600 osób
tygodniowo. W czasie, kiedy jedyną
opcją były zajęcia online, 
w przestrzeni wirtualnej gościliśmy
nadal ponad 200 osób. 
   Obecnie zespół pracowników
domu kultury weryfikuje
zainteresowanie powrotem do zajęć
regularnych w czerwcu. Chociaż to
już tylko miesiąc do wakacji, nadal
jest duża grupa dzieci i dorosłych,
którzy skorzystają z zajęć.
   Wspaniale, że ponownie
zobaczymy Uczestników zajęć 
w przestrzeni domu kultury!
   W czerwcu w trybie stacjonarnym
odbywać się będą m.in. pianino,
perkusja, ceramika, pisanie ikon,
kurs pamięci Best Brain,
akademia matematyki, robotyka,
angielski z native speakerem,
capoeira, balet (gr. 6-9 lat), taniec
towarzyski, nowoczesny oraz Chór
Aprobata i próby Babickiej
Orkiestry Dętej 
im. K. Pendereckiego. W trybie
zdalno-stacjonarnym będą się
odbywały zajęcia grupy starszej
Teatru Muzycznego Polot.

W formule online pozostaną zajęcia
z jogi, wokalu oraz gitary. 
Z przyjemnością wracamy 
z poniedziałkowymi zajęciami
tanecznymi dla seniorów online.
   Jak przystało na tradycyjne
zakończenie sezonu, w niedzielę
20 czerwca br. planujemy
organizację występów niektórych
grup artystycznych. Mamy
nadzieję, że żadne nowe wytyczne
sanitarne nas nie zaskoczą 
i w reżimie sanitarnym, 
z ograniczoną do połowy ilością
widzów na widowni, wydarzenie się
odbędzie.

tekst: PN

 





Od 1982 roku Międzynarodowy
Dzień Tańca obchodzi się 29
kwietnia. Święto wszystkich
tancerzy i każdego, kto kocha
tańczyć ustanowił Komitet Tańca
Międzynarodowego Instytutu
Teatralnego, który działa pod
auspicjami UNESCO. Z tej okazji
Dom Kultury Stare Babice we
współpracy z Teatrem Tańca
Passio zorganizował bezpłatne
warsztaty tańca modern jazz
online, w którym uczestniczyli
babiccy młodzi wielbiciele tańca.

tekst/foto: DKSB

 

Międzynarodowy Dzień Tańca



Michalina Lange wykonała utwór
"Kolorowy wiatr" z musicalu

Pocahontas

Pierwsza w Europie, druga na
świecie – Konstytucja 3 Maja!

 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja świętowaliśmy
w Domu Kultury Stare Babice pięknym koncertem online!
Usłyszeliśmy piosenki nierozerwalnie związane z wolnością,
niepodległością i ze Świętem Konstytucji.

Na scenie Sali Widowiskowej
rozbrzmiały piękne i wzruszające
pieśni, m.in.: „Deszcz jesienny deszcz”,
„Warszawianka”, „Szara piechota”,
„Mazurek 3 maja”, „Ukochany kraj”,
„Warszawo ma…”.
Znane wszystkim utwory ubrał w
nowe, oryginalne aranżacje Marcin
Cichocki, świetny pianista, który
zasiadł również podczas koncertu
przy fortepianie.
 

Towarzyszyli mu znakomici artyści
młodszego pokolenia: Kamil Zięba
(śpiew), Karol Domański (perkusja) 
i Maciej Matysiak (gitara basowa).
Było klimatycznie, wzruszająco,
pięknie w dźwiękach i w… obrazie, bo
całości dopełniały niezwykłe
wizualizacje w świetle sceny.

                        tekst: DKSB/ foto: AK









I o to właśnie chodzi w naszych
wywiadach – chcemy spotykać się,
rozmawiać i odkrywać pasje i ciekawe
zawody naszych mieszkańców. Często
nawet nie wiemy, czym intersującym 
i inspirującym zajmują się nasi
sąsiedzi. „Rozmowy z Kulturą”
emitowane będą na profilu Domu
Kultury Stare Babice na Facebooku,
oraz na naszym kanale YouTube.
Zachęcamy do oglądania 
i słuchania!

tekst: IB foto: AK

Pierwszym gościem w naszym
programie była Pani Aba Warszewska-
Nobis, a doskonałym pretekstem do
spotkania było uruchomienie Galerii
Sztuki Online, gdzie można obejrzeć
prace artystki. Podczas wywiadu
dowiedzieliśmy się wielu bardzo
ciekawych rzeczy na temat ceramiki,
sztuki, inspiracji, a także kilku
ciekawostek na temat samej Pani Aby. 

Zastój kultury w realu, spowodowany pandemią i obostrzeniami,
zaowocował nowymi, ciekawymi projektami, które można

realizować online. Dom Kultury Stare Babice szybko wyszedł do
mieszkańców z nowymi propozycjami zdalnych warsztatów, zajęć

i wydarzeń, wśród których zupełną nowością są „Rozmowy 
z Kulturą” – cykl wywiadów z osobami, które mają ciekawe,

nietuzinkowe pasje czy zawody.
 
 

Rusza nowy program 
„Rozmowy z Kulturą”

 





Znamy już laureatów konkursu
plastyczno-literackiego
organizowanego przez Dom Kultury
Stare Babice ogłoszonego pod hasłem
„BABICKIE MAMY 2021”. Chcielibyśmy
jednak podkreślić, że komisja
konkursowa miała nie lada wyzwanie,
by wybrać najpiękniejsze prace.
Wszystkie bowiem zasługiwały na …
pierwsze miejsce! Po długich 
i burzliwych obradach wyłoniliśmy
jednak te, które ujęły nasze serca ciut
bardziej. 
Oto szczęśliwi zwycięzcy: I miejsce –
Zuzanna Jankowska, II miejsce –
Aleksandra Szczepanik, III miejsce –
Julia Prusińska. Wyróżnione zostały
też śliczne prace 3 osób: Anny
Matejczuk, Leny Gogolewskiej 
i Szymona Dolińskiego.
Wszystkich uczestników konkursu
podziwiamy za niezwykłe talenty 
i bardzo im dziękujemy za
zaangażowanie! A każdej Mamie 
z osobna gratulujemy wyjątkowych
dzieci!... 

Konkurs BABICKIE MAMY 2021 rozstrzygnięty!
Odziane w brokaty, kwiaty i uśmiechy…

Zjawiskowo piękne i kolorowe… 
Dobre, czułe i wyrozumiałe. 

Takie są Mamy w oczach babickich dzieci,
które nadesłały swe prace na konkurs! 

 
 

I miejsce
Zuzanna Jankowska

14 lat



II miejsce
Aleksandra Szczepanik

8 lat

III miejsce
Julia Prusińska

10 lat

WYRÓŻNIENIE
Szymon Doliński

12 lat

WYRÓŻNIENIE
Ania Matejczuk

12 lat

WYRÓŻNIENIE
Lena Gogolewska

12 lat



Zapowiedzi wydarzeń



















• sobota, 12 czerwca 2021, godz. 19.00 
 Teatr Tańca Passio - spektakl taneczny;

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

• piątek, 18 czerwca 2021, godz. 19.00 
Anna i Anna - koncert fabularyzowany;

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

 
na wydarzenia w plenerze

• sobota, 26 czerwca 2021, godz. 20.00 
Capella Bydgostiensis - koncert orkiestry kameralnej Filharmonii Pomorskiej;

 
na warsztaty i inne aktywności

• sobota, 12 czerwca 2021, godz. 10.30 - 12.00 
Azulejos - warsztaty architektoniczne (wiek 7-12 lat);
• niedziela, 13 czerwca 2021, godz. 10.00 - 12.00

Chodź ze mną na spacer - spacer po pozostałościach Radiostacji Babice (wiek 12 lat+, dorośli).
 

Zapraszamy Państwa
na wydarzenia

w Sali Widowiskowej Domu Kultury:

Redakcja i skład: Dom Kultury Stare Babice


