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Wszystkim mieszkańcom gminy Brwinów i sąsiadom
przypadkowym gościom i wiernym widzom
słuchaczom i artystom, młodym mamom i aktywnym babciom
zapracowanym czterdziestolatkom i radosnym gimnazjalistom
wędkarzom i piłkarzom
słowem
wszystkim Wam życzymy:
radosnych poniedziałków i krótkich kolejek w sobotnie przedpołudnia
inspirujących przypadkowych spotkań
niekurczącego się grona przyjaciół
siły woli, by wytrwać w diecie, zdrowia dla zwierząt domowych
i miłości

OKej

a wszystkich niecierpliwie wyczekujących świąt zapraszamy na magiczny, teatralny, przedświąteczny weekend...
w OKeju i w OWCY w sobotę, w Otrębusach w niedzielę:
świąteczny rarytas – Teatr Małe Mi! bożonarodzeniowa Szydełkowa Szopka Babci Klary, a w niej wszystkie postaci znane z tradycyjnej szopki – jest
tu Dzieciątko, Maria, Józef, są Trzej Królowie, Pasterze, Zwierzęta i... duuużo Aniołów; jasełkowe przedstawienie – ze wspólnym śpiewaniem kolęd
i pastorałek – wprowadza młodych widzów w niezwykły świat Wigilijnej Nocy;
również w sobotę, na Scenie Kameralnej OK, debiut Grupy Teatralnej Lampaka działającej pod kierunkiem Pawła Remeza – Opowieść Wigilijna
Karola Dickensa w adaptacji członków grupy;
poniedziałek zaś muzyczny – w Wieczorze Kolęd zaprezentują się uczniowie pracowni muzycznych OKeja – nastrojowo zabrzmią: fortepian, gitara,
saksofon oraz perkusja;
a po świętach? po hucznym Sylwestrze? nie zabraknie noworocznego koncertu w stylu wiedeńskim – już 3 stycznia 2016 roku Kwartet Prima Vista
wprowadzi nas w klimat wytwornych balów karnawałowych, a kilka dni później powrócimy do kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów pracowni
gitary klasycznej prowadzonej przez panią Beatę Makarewicz oraz koncertującego tu i ówdzie Chóru Wydartych Domom Kur – szczegółów warto
szukać na ok.brwinow.pl oraz na naszej stronie fejsbukowej
zapraszamy
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SUKCESY SUKCESY SUKCESY
-Kalińskiej, i naszym tancerkom oraz życzymy im sukcesów na coraz większych scenach!
Dziekan BUKW
Marzena Wysocka

3 stycznia

KONCERT NOWOROCZNY

Kwartet Prima Vista zagra
utwory tradycyjnie wykonywane
przez Filharmoników Wiedeńskich
podczas noworocznych koncertów
Sala Kameralna OK
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
12.00

UNIWERSYTET KAŻDEGO WIEKU
Miło nam poinformować, że słuchaczki naszego uniwersytetu, tańczące w zespole Tańców Etnicznych
Brwinowskiego Uniwersytetu Każdego Wieku, zdobyły
III miejsce na XIII Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów „Teraz My”.

Dziekan BUKW
Marzena Wysocka

9 stycznia
GITAROWY KONCERT KOLĘDOWY
UCZNIÓW BEATY MAKAREWICZ
[Świetlica OK, ul. Krótka 10, Otrębusy]
17.00
PRACOWNIA PLASTYCZNA OK
Adepci pracowni plastycznej pani Agnieszki Kremky
po raz kolejny zostali docenieni w szerokim, dalekim
świecie. Gratulujemy zdolniachom i – przede wszystkim
– pani Agnieszce Kremky!

Gratulujemy instruktorce, pani Annie Abramowicz-

Wyróżnienia otrzymali:
Max Kamoji, kl. II
Konrad Mengual, kl. II
Maja Trzciałkowska, kl. VI

BILANS ZAMKNIĘCIA
Wypada podsumować rok. Zastanowić się, z czym go zaczynaliśmy i z czym kończymy.
Czy osiągnęliśmy to, co zamierzaliśmy, czy w ogóle planowaliśmy coś na samym początku i czy daliśmy
sobie margines, po którym szalał nieokiełznany stworek żyjący w zakamarkach kultury, zwany potocznie SPONTANEM?
Czy dokonała się dzięki naszym działaniom jakaś ZMIANA?
Czy udało nam się wykrzesać trochę dobrej energii, która przyciąga wartościowych, inspirujących ludzi?
Czy było dzięki nam miło, dostojnie, śmiesznie?
Czy słuchaliśmy uważnie tego, co do nas mówicie?
Czy wskazaliśmy jakieś nowe możliwości spędzania wolnego czasu, czy ktoś dzięki podjętym inicjatywom czegoś nowego się nauczył?
Zrobimy rachunek zysków i strat i rok 2016 rozpoczniemy bogatym bilansem otwarcia. Takim, że mucha
nie siada, że zdechnie, zanim doleci.
Czyli...
wszystkiego OKej w Nowym Roku!

LISTY doElizy
Drodzy Czytelnicy,
wydawać by się mogło, że zupełnie
niedawno z naszej redakcyjnej skrzynki
wypadły listy z zapytaniem o program
akcji „Lato w mieście”, a tu za oknem
wieje i po szesnastej już ciemno. Nic
więc dziwnego, że zaczęły wypadać
listy z pytaniami o akcję zima. Zanim
więc weźmiemy na warsztat Państwa
zapytania dotyczące nowych zajęć
w Ośrodku Kultury czy przepisów na

zdrowe potrawki dla spasionych kotów,
zajmijmy się zimą, bo niechybnie nadejdzie (i koty będą jeść jeszcze więcej).
Zapisy na „Zimę w mieście” trwają od
pierwszego grudnia i póki co, nie będziemy wprowadzać limitów. Zapraszamy wszystkie dzieci. Na pytania o szczegółowy program przygotowywany
na tę okazję, odpowiadam w imieniu
organizatorów: na liście chętnych znajdują się dzieci, zarówno siedmioletnie,
jak i dwunastolatki. Dlatego program
zostanie przygotowany z uwzględnieniem potrzeb różnych grup wiekowych.
Myślę, że najpóźniej miesiąc przed feria-

mi zimowymi zostanie Państwu przedstawiony plan zabawowo-edukacyjny.
Na pewno będzie wesoło, ale nie ma
się co łudzić, że dzieci spędzą czas na
zabawie i nie będą musiały się czegoś
nauczyć, zbadać, zgłębić, poszerzyć
horyzont. Przecież to przyszłość naszego narodu i gminy. Przyszli urzędnicy,
hipsterzy, radni, przedsiębiorcy. Trzeba
o nich teraz zadbać, by potem nie było
za późno.
Eliza
Zachęcamy do pisania listów do redakcji Qltywatora
qltywator@ok.brwinow.pl

10 stycznia
MIERZYMY WYSOKO
24.FINAŁ WOŚP
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00
17 stycznia
DZIEŃ HISZPAŃSKI
spotkanie dla dzieci
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
11.00
wieczór dla dorosłych
[OKej, ul. Wilsona 2, Brwinów]
18.00
23 stycznia
CYRKOWY BAL KARNAWAŁOWY
DLA DZIECI
[OSP, ul. Pszczelińska 3, Brwinów]
18.00
23 stycznia
CHWDK W SZYDŁOWCU
9. Szydłowieckie Spotkania
Chóralne im. Zofii Stachowskiej
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