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Piotr Paleczny oraz Kwartet Prima Vista

22 listopada w Sali Kameralnej OKeja prawdziwa perła muzyczna – wydarzenie godne światowych filharmonii. To już druga taka okazja, aby gościć na naszej scenie Piotra Palecznego,
wybitnego pianistę i pedagoga wraz ze znanymi skądinąd muzykami Kwartetu Prima Vista.
W roku konkursu chopinowskiego, również w Brwinowie, będziemy mogli usłyszeć utwory
Fryderyka Chopina w wykonaniu z najwyższej półki i warto tutaj przypomnieć, iż podobny
mariaż sceniczny przyniósł muzykom w 1999 roku Fryderyka (nomen omen) – nagrodę
Polskiej Akademii Fonograficznej za wspólną płytę The best of Fryderyk Chopin oraz trzy lata
później platynową płytę.

22 LISTOPADA, 18.00
Sala Kameralna OKej
ORGANIZATORZY:

Jesień zaczęła się Chopinem
Joanna Kozłowska

Tegoroczny październik był dla świata muzycznego miesiącem wyjątkowym,
przebiegał bowiem pod znakiem odbywającego się co pięć lat Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, zwanego potocznie
konkursem chopinowskim. Tak oto po raz kolejny okazało się, że twórczość naszego narodowego kompozytora na tyle mocno inspiruje pianistów z całego
świata, by stanąć do rywalizacji w interpretacji dzieł mistrza w jego rodzinnym
mieście Warszawie.
W obecnej, siedemnastej już, edycji konkursu udział wzięło 78 pianistów z dwudziestu krajów, których oceniało 17-osobowe jury złożone z największych autorytetów pianistyki z całego świata. Tak więc z dumą powtórzyć możemy słowa
Cypriana Kamila Norwida, którymi określił kompozytora: ,,Rodem warszawianin,
sercem Polak, a talentem świata obywatel”.
Po raz kolejny gmach Filharmonii Narodowej rozbrzmiewał dźwiękami żwawych
mazurków, nostalgicznych kujawiaków czy wirtuozowskich koncertów.
Fryderyk Chopin, znany ówczesnym jako wybitny pianista wirtuoz, był przede
wszystkim kompozytorem potrafiącym zamknąć w formie nut swą tęsknotę za
utraconą na zawsze ojczyzną i swój zachwyt nad pięknem polskiej muzyki ludowej. Zdobyty w czasie edukacji w Konserwatorium Warszawskim w klasie Józefa

Elsnera szlif w dziedzinie kompozycji posłużył Chopinowi do nadania artystycznej formy zasłyszanym na wsi melodiom: przyśpiewkom ludowym, dźwiękom
chłopskiej kapeli. Motywy zaczerpnięte z polskiej muzyki ludowej, które zachwycały swą surową prostotą, a które kompozytor przedstawił całemu światu,
do dziś inspirują rzesze młodych pianistów na każdym z kontynentów. Szkoda
by było, aby przez nasze społeczeństwo pozostały niezauważone.
Już od wczesnych lat szkolnych zapoznajmy dzieci z sylwetką tego niezwykłego
kompozytora, będącego powodem do dumy gdziekolwiek by nas życie nie zaprowadziło. Audycja muzyczna, która odbyła się w szkołach gminy Brwinów na
początku października, kierowała uwagę dzieci na muzykę Fryderyka Chopina.
Słuchacze wspólnie poszukiwali pierwiastków polskich w dźwiękach Mazurka
F-dur. Zachęceni zostali również do poszukiwania inspiracji w otaczającej nas
kulturze i udziału w jej tworzeniu.
Czy znalibyśmy Chopina takiego jakiego znamy, gdyby nie wakacje w Szafarni?
Czy powstałyby ballady, fantazje, scherza, gdyby nie kontakt kompozytora
z twórczością ludową, jego uważne obserwowanie świata i ogromna otwartość
na ludzi?
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SENIORZY PRZED KOMPUTEREM

wieści z UKW

Rozpoczął się kolejny semestr zajęć komputerowych. Z roku na rok widać zmianę podejścia seniorów do nowoczesnych technologii i to jak dużo o nich wiedzą. Kiedy przed kilku laty rozpoczynaliśmy kursy komputerowe, większość kursantów nie korzystała z komputera, telefon komórkowy wydawał się nowinką, a internet
był tajemniczy i obcy.
Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej i można to wiązać
zarówno z prowadzonymi zajęciami, jak i z samą zmianą
podejścia do technologii w ogóle. Według ankiety przeprowadzonej na początku zajęć komputerowych, organizowanych w ramach Brwinowskiego Uniwersytetu Każdego
Wieku, uczestnicy zajęć – głównie seniorzy – potrafią korzystajać z komputera i to robią (pytanie obejmowało zarówno obsługę komputerów stacjonarnych, jak i laptopów).
Odpowiedzi takiej udzieliło ponad 80% spośród ankietowanych. Znaczna grupa używa też smartfonów lub tabletów – taką umiejętnością pochwaliła się aż 1/3 kursantów.
Ciekawie też wyglądają odpowiedzi na pytania o umiejętności, którymi władają studenci BUKW. Ponad 70% korzysta lub umie korzystać z poczty elektronicznej, a ponad połowa korzysta z dostępu do mediów w internecie.
W ankiecie pytaliśmy też o kierunek, jaki powinien ich zdaniem obrać program kursu. Największym zainteresowaniem cieszy się tematyka edukacji w sieci i komunikatorów – ponad 60% odpowiadających zaznaczyło
te działy. Natomiast ponad połowa oczekuje również zajęć traktujących o portalach społecznościowych czy
dostępie do mediów elektronicznych.
Cieszy, że kiedyś tak obcy seniorom świat technologii staje się im coraz bardziej bliski i oswojony, a nauka
może być też odkrywaniem nowych pasji. [MKL]

CZAR JABŁKA
jabłko... owoc pełen magii i znaczeń, bohater baśni, mitów
i legend, symbol pokusy, ale również atrybut władzy
jabłko... soczyste, lekko kwaśne, może przybierać niezwykłe
stroje kulinarne – szarlotki i musy, chutneye i pikantne farsze
spróbujmy zmierzyć się z bogactwem tego owocu w wieczorze Czar Jabłka, w którym m.in. ciekawe opowieści oraz
pyszny konkurs na danie z jabłka – tradycyjne lub nowatorskie

29 LISTOPADA, 17.00

6 listopada
JESIENNE DEKORACJE
warsztaty florystyczne
pod kierunkiem Aliny Pyrak
[Świetlica OK, ul. Krótka 10, Otrębusy]
18.00
7 listopada
40 LAT MINĘŁO
urodziny Gminnego Ośrodka
Kultury w Brwinowie
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00
14 listopada
BARWY JESIENI koncert muzyki
poważnej dla dzieci
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
11.00
[Owca, ul. Cyprysowa 4, Owczarnia]
13.30
15 listopada
BARWY JESIENI koncert muzyki
poważnej dla dzieci
[Świetlica OK, ul. Krótka 10, Otrębusy]
11.00
21 listopada
FORUM ARTYSTÓW
ZIEMI MAZOWIECKIEJ
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00
22 listopada
KONCERT CHOPINOWSKI
Piotr Paleczny oraz Kwartet
Prima Vista
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00
26 listopada
BIORÓŻNORODNOŚĆ TO TAKŻE MY
Międzypokoleniowe Warsztaty
Ekologiczne
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
10.00
29 listopada
CZAR JABŁKA
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
17.00
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