
NIE BÓJ SIĘ CHCIEĆ …  W tym roku, już po raz 
piąty zorganizowany został Warszawski Festiwal 
Kultury bez Barier. 

Ideą tego festiwalu jest zniesienie wszelkich prze-
szkód uniemożliwiających wielu osobom swobodny 
dostęp do wydarzeń, miejsc i tekstów kultury.  

Kina, teatry, galerie, muzea i wszystkie inne miejsca 
festiwalowych wydarzeń przygotowały wartościową 
i bogatą ofertę artystyczną – odpowiednio dostoso-
wanych pokazów filmowych, spektakli, wystaw, 
warsztatów. 
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Ośrodek działa  
w ramach: 

Ośrodek współfi-
nansują: 

Sekrety radia 

Propozycja wyjścia do siedzi-
by Polskiego Radia wzbudzi-
ła bardzo duże zainteresowa-
nie i emocje. W Polskim Ra-
diu mieliśmy okazję zwiedzić 
studio emisyjne, na żywo 
zobaczyć pracę redakcji i 
znanych tylko ze słyszenia 
redaktorów i dziennikarzy, 
zapoznać się z historią radia 
oraz usiąść przy stole i wsłu-
chać się w różne efekty 
dźwiękowe, czy również zo-
baczyć dźwięk (wydrukowany za pomocą drukarek 3D). Podczas warszta-
tów uczestnicy chętnie zadawali pytania i opowiadali o słuchanych w do-
mach audycjach Polskiego Radia.  

Ojczyzna na pięciolinii „Ojczyzna na pięciolinii” to 
lekcja muzealna, która od-
była się w X Pawilonie Cyta-
deli Muzeum Niepodległo-
ści. Mieliśmy okazję poznać 
historię polskiej pieśni pa-
triotycznej począwszy od 
XIV wieku do czasów współ-
czesnych. Lekcja prowadzo-
na była z aktywnym udzia-
łem wszystkich uczestników, 
chętnie odpowiadaliśmy na 
pytania. Szczególnie gdy 
mowa była o Fryderyku 
Chopinie, czy Józefie Wybic-
kim.  
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KONTAKT 

Wzięliśmy udział w 
VIII edycji Ochockie-
go Dnia Sportu Osób 
z Niepełnosprawno-
ściami. Były to bardzo 
emocjonujące zawody 
sportowe, podczas 
których rywalizowało 
dziesięć drużyn. W 
tym roku tematem 
przewodnim imprezy 
był kosmos. Konku-
rencje były zróżnico-

Królikarnia 

„[…] codziennie patrz na 

świat, 

jakbyś oglądał go po raz 

pierwszy.” 

Éric-Emmanuel Schmitt 

 „Gładkie i chropowate” to kolejny z 
cyklu warsztatów oferowanych przez 
Królikarnię. Dzięki nim tym razem po-
znaliśmy nie tylko różne faktury rzeź-
by, ale przede wszystkim materiały, z 
których są tworzone od gładkiego mar-
muru po szorstki granit, od drewna do 
szkła, a nawet od zwykłych kapci po 
etykiety bagażowe! Po obejrzeniu zbio-
rów w tajemniczych magazynach mie-
liśmy okazję sami stworzyć rzeźby o 
różnej fakturze, a tematyka stanowiła 
dla nas niemałe wyzwanie- rzeźba, któ-
ra mogłaby stanąć w parku obok znaj-
dujących się tam dzieł sztuki. 

Sowa - brakujący element już jest z nami! 
 
 
 
 

Już w tym tygodniu obraz zo-
stanie zawieszony na ze-

wnętrznej ścianie naszego bu-
dynku i tym samym akcja mu-

ral dobiegnie końca! 
Raz jeszcze ogromne podzię-

kowania dla  
Wojciecha Brewki! 

Ochocki Dzień Sportu  

wane: od biegowych, 
przez rzuty do celu, po 
robienie samolotów z 
papieru. Spotkaliśmy 
się z przyjaciółmi z in-
nych warszawskich 
ośrodków, m.in.: ŚDS 
„Pod Skrzydłami” typu 

A i B, WTZ „Wiara i 
Nadzieja” oraz ŚDS Wi-
lanów i WTZ Równa 
należące do naszego 
Stowarzyszenia. O do-
brą zabawę i atmosferę 
zadbała DJ Wika. Na-
grodą w tegorocznej 
edycji były vouchery na 
kręgielnię. Już nie mo-
żemy się doczekać, kie-
dy będziemy mogli je 
zrealizować. Czekajcie 
na relację! 


