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WITAJ MAJ
Drugi majowy weekend powitaliśmy muzycznie i w bliskim kontakcie
z przyrodą. Odrestaurowane wnętrza Toeplitzówki w Otrębusach w sobotnie popołudnie wypełniła muzyka Karola Kurpińskiego, Wolfganga
Amadeusza Mozarta i Fryderyka Chopina, a przez okna „wdzierała” się
bujna zieleń parkowa. Doskonałe wykonanie utworów zapewnili widowni zaprzyjaźniony z OKejem Kwartet Prima Vista (Krzysztof Bzówka
– I skrzypce, Wojciech Hartman – II skrzypce, Marek Czech – altówka
i Zbigniew Krzymiński – wiolonczela) oraz pianistka – profesor Elżbieta
Karaś-Krasztel. Melomanów trudno było pomieścić w sali kominkowej
(do niedawna pomieszczenia ośrodka zdrowia). To była duchowa uczta
dla gości, ale i coś dla „zdrewniałego” ciała ;) – na wydarzeniu skorzystał OKejowy fortepian, który specjalnie na ten koncert „zaliczył” SPA
w Kadach, potem ruszył w podróż do Otrębus, by na koniec wpaść
w koncertowy naSTRÓJ :)
Ponad stuletni pałacyk po liftingu również zmienił nieco swoją funkcję
– ośrodek zdrowia przeniósł się do budynku po przedszkolu, a pomieszczenia zajmowane dotychczas przez medyków odziedziczyła kultura :)
W ten sposób dotychczasowa współpraca OKeja z Biblioteką Publiczną, która od lat w Toeplitzówce mieści swoją filię, zacieśni się jeszcze
bardziej, a Szefowe placówek już zapowiedziały kolejne ciekawe projekty. W pałacyku znajdzie dla siebie miejsce m.in. filia Brwinowskiego
Uniwersytetu Każdego Wieku.

Murackiego, Lidię Zadykowicz. Nie zabrakło też OKejowych grup wokalnych, czyli Chóru Wydartych Domom Kur i grupy wokalnej BUKW
„Kuranty”, którym akompaniowało trio w składzie: Waldemar Wąsik
– „klawisze”, Antoni Sikorski – klarnet i Mariusz Kowal – instrumenty
perkusyjne.
Wśród znajomych utworów, jak „Tylko we Lwowie”, „Hej, sokoły” czy
„Witaj, majowa jutrzenko” były też mniej znane, zwłaszcza w Polsce – „Чом ти не прийшов”, „Ой чий то кінь стоїть”, „Ти ж мене
підманула”. Na uwagę i podziw zasłużyły piosenki autorskie.
W tak szczególnym czasie słowa „wolność” i „zwycięstwo” stają się
znów niezwykle ważne, o czym przekonali się wszyscy przybyli tego
dnia do parku.
Do obejrzenia zdjęć z koncertów zapraszamy na ok.brwinow.pl.
Tam również – tym razem wydanie internetowe – OD KUCHNI, czyli
„Sałatka nicejska”… Dlaczego nicejska? O tym niżej :) [mh]

ERASMUS+, CZYLI ŚWIAT STOI OTWOREM
…a my możemy spokojnie poczuć się oknem na ten świat ;)
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Następnego dnia muzycznie i śpiewnie było w brwinowskim parku,
gdzie w samo południe rozpoczął się wyjątkowy koncert „Pieśń zwycięstwa”.
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Na plenerowej scenie w repertuarze polsko-ukraińskim zaprezentowali się i mali i duzi – łącznie ponad 80 wykonawców. By zrobić artystom
wspólne pamiątkowe zdjęcie, fotograf musiał się nagimnastykować,
gdyż wykonawcy zajęli całą scenę oraz jej okolice. Chór Pana Moniuszki oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Otrębusach wystąpili
pierwsi. Później kolej przyszła na zaproszonych gości – Zespół Tańca
Ludowego „Pruszkowiacy”, Ewę Gaworską, Dorotę Kuzielę, Antoniego

W ostatnich dniach kwietnia OKej gościł na dalekim południu w przepięknej i ciepłej Nicei, gdzie wybraliśmy się w ramach programu Erasmus+ – programu Unii Europejskiej, którego celem jest wspieranie
międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji
m.in. w dziedzinie edukacji dorosłych o charakterze niezawodowym.
W ramach projektów mobilności dorosłe osoby uczące się w takich organizacjach i instytucjach jak nasz Brwinowski Uniwersytet Każdego
Wieku oraz Ośrodek Kultury OKej, a także przedstawiciele kadry edukacji dorosłych mogą uczestniczyć w mobilnościach zagranicznych mających na celu rozwój ich kompetencji. Pierwszy etap to wizytowanie
przez edukatorów organizacji o podobnym charakterze, podglądanie
– w najlepszym tego słowa znaczeniu – pomysłów i rozwiązań w celu
adaptacji i „implementacji” u siebie w myśl „dobrych praktyk”.
Na miejscu przyjęci zostaliśmy przez Urząd Miasta Nicea, który zajmuje się organizacją edukacji oraz animacji kulturalnej seniorów, którymi
– co ciekawe – we Francji zostaje się już w wieku 55 lat ;) Nie zdziwiła
nas zatem wysoka liczba tej grupy osób w społeczności nicejskiej. Podczas naszej wizyty mieliśmy możliwość uczestniczyć w wielu zajęciach
i wydarzeniach skierowanych do seniorów. Co gorsza w niektórych
braliśmy czynny udział – więc bywało „i straszno, i śmieszno” ;) Tutaj
warto wspomnieć o zajęciach ruchowych, które dzięki wspaniałej pogodzie organizowane są przede wszystkim na powietrzu wśród – nie
da się ukryć – cudownej i egzotycznej dla nas przyrody. Uczestniczyliśmy w warsztatach tanecznych disco i hip-hop, zajęciach z fizjoterapeutą kształtujących równowagę i koordynację ruchową, poznaliśmy
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podstawy tradycyjnej gry francuskiej pétanque (petanka) znanej u nas
częściej w wariancie włoskim jako bule, której wizję rozgrywek już widzimy na horyzoncie naszych licznych planów. Do tego plener rysunkowy wśród wąskich uliczek Vieux Nice, a dokładnie na małym placu
przy fontannie i… aromatycznym targu rybnym… ;) I jeszcze spektakl
muzyczny czy bal, które tutaj odbywają się cyklicznie w pięknym anturażu nicejskiej opery.
Nasza wizyta w Nicei to również spotkania i panele dotyczące polityki
senioralnej, podczas których udało nam się odnaleźć wiele inspiracji
i wyciągnąć wnioski, również te dotyczące zaskakująco wielu podobieństw w naszej pracy i napotykanych problemach.
Na pewno cudowne jest to, że Nicea, mimo że jest rozlegle położonym miastem metropolitalnym, ma tak zorganizowaną ofertę dla
seniorów, że każdy ma do niej jak najdogodniejszy dostęp. Mieliśmy
przyjemność oglądać jeden z wielu domów dziennych dla seniorów La
Luna oraz biuro/urząd do spraw seniorów – Office Municipal Niçois
des Seniors. Była to niezwykle pouczająca podróż, ale też podnosząca
na duchu, bo utwierdzająca nas w przekonaniu, że w naszym małym
Brwinowie – w kontekście światowym ;) – naprawdę dobrze się dzieje!
A problemy są wszędzie podobne.
Bardzo dziękujemy za wsparcie i pomoc na miejscu Pani Jolancie Forkasiewicz, pochodzącej z Brwinowa działaczce, która wspólnie z mężem,
Honorowym Konsulem w Nicei – Wiesławem M. Forkasiewiczem –
od lat skutecznie działa na niwie polsko-francuskiej.
Przed nami kolejna i zarazem ostatnia wizyta zagraniczna – tym razem
w Szwecji. Tematyka ściśle sportowa. A potem już tylko wdrażanie :)
Mamy nadzieję, że już w przyszłym sezonie nasze działania wzbogacimy o nowe doświadczenia, a kolejne projekty otworzą drzwi Brwinowskiego Uniwersytetu Każdego Wieku na Europę. [aż]

SEZON W PEŁNI!
A skoro sport to dla nas
ważny temat – trochę wieści z parkietu. Nasi chłopcy
z Brwinowskiej Akademii
Koszykówki (BAK) rozegrali ostatnio kilka ważnych
meczów w Lidze WOZKosz
(Warszawski Okręgowy
Związek Koszykówki). Był
to już II etap rozgrywek
w tej lidze. Oprócz tego
Brwinowskie Sowy wzięły
również udział w innych
turniejach koszykarskich.
Rozgrywki marcowe
Pod koniec marca nasza drużyna rozegrała kilka spotkań. Jednym
z nich był mecz, w którym BAK przyjęła u siebie drużynę z Piaseczna –
MUKS Piaseczno. Chociaż drużyna była osłabiona brakiem czołowych
zawodników, to udało się pokonać rywali 63:60. Chłopcy walczyli do
ostatniej akcji i udało im się utrzymać wynik do końca!

tytułu sprzed roku, ale za to zajęli drugie miejsce i liczymy, że za rok
chłopcom uda się znów wygrać. Za to jeśli chodzi o ligowe rozgrywki
U13, nasi chłopcy wychodzą zwycięsko z większości rozegranych meczów. Jednym z takich spotkań był rewanż z MUKS Piaseczno, gdzie
gospodarze przegrali trzema punktami 35:38.
Nie tylko starszy zespół Sów pokazał pazur. Młodszy zespół BAK rozegrał mecz rewanżowy z MKS Piotrkówka Radom, wygrywając 99:60!
Można powiedzieć, że rozgromiliśmy przeciwnika, a bohaterem tego
spotkania był nasz zawodnik Szymon Chudek, który samodzielnie zdobył, aż 51 punktów!
Rozgrywki majowe
W dniach 6–8 maja zespół BAK U12 wziął udział w międzynarodowym
Turnieju Just Sport Event w Zambrowie, gdzie zmierzył się z drużynami z Polski i Litwy. Pierwszy dzień zakończył się dwoma zwycięstwami
naszej drużyny! Kolejny dzień również zaczął się świetnie, nasze Sowy
pokonały UKS Basket Ósemka Wejherowo, wygrywając 64:40. Niestety dobra passa się skończyła, kiedy przyszedł czas na mecz z litewską
drużyną Alytaus KA Glassbee. Nasi chłopcy przegrali 49:35.
Ostatnia drużyna, z jaką przyszło nam się zmierzyć, to Warsaw Basketball. To nie było zwykłe starcie, ponieważ obie drużyny walczyły
o trzecie miejsce w turnieju. Po ciężkim spotkaniu nasze Brwinowskie
Sowy przegrały 10 punktami, a mecz był bardzo wyrównany. Wynik
końcowy tego spotkania to 54:44.
Gratulujemy całej drużynie i trenerom doskonałej gry, świetnych meczów oraz wysokich not w minionych rozgrywkach i oczywiście czekamy na kolejne sukcesy! [mjs]
Więcej szczegółów na stronie fejsbukowej BAK:
facebook.com/Brwinowska-Akademia-Koszykówki-106015884578616

OWCA W KWIATACH
A tymczasem pora na ogrody! Owczarniańskie Wiejskie Centrum Animacyjne OWCA zaprasza na nowe bezpłatne zajęcia.
Potrzebujesz chwili relaksu w zieleni, a może masz ochotę spędzić miło
czas na ogrodniczych pogawędkach? Chcesz pokazać dziecku, skąd się
biorą pomidory?
Lubisz pracę w ogrodzie i chcesz podzielić się swoją wiedzą? A może
masz ogród od niedawna i potrzebujesz wsparcia? Udzielimy Ci rad,
co zrobić, by Twój ogród był przyjazny dla ptaków, owadów i innych
stworzeń.
Wszystko to w nowym miejscu na zielonej mapie gminy Brwinów. Dla
Starszych i Młodszych, również dla naszych gości z Ukrainy.
Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki o godzinie 18.30.
Termin pierwszego spotkania: 16.05.2022 godzina 18.30.
PS
Jeśli posiadasz zbędne konewki, drobne narzędzia ogrodnicze, deski,
z których mogłyby powstać skrzynie, ziemię ogrodniczą, korę, nasiona, flance, cebule i kłącza, chętnie z nich skorzystamy. [as]

Kolejne spotkania, ale tym razem rozegrane przez najmłodszy zespół,
były również zwycięskie! Pierwszym rywalem, którego gościliśmy
u siebie, to drużyna AZS UW – MBA Warszawa.
Brwinowskie Sowy wygrały 72:52!
Druga drużyna, z którą się zmierzyliśmy, to Energa Hutnik Koszykówka. Ten zespół pokonaliśmy na wyjeździe aż 82:42! W tym spotkaniu
nasza obrona była nie do przejścia.
Rozgrywki kwietniowe
Kwiecień był szczególnie istotny dla naszych zespołów U12 i U11.
Starszy zespół pojechał na turniej do Bydgoszczy (XXIII Ogólnopolski
Turniej Koszykówki Chłopców – Bydgoszcz Basket Cup 2022), gdzie
rok temu zdobył złoty medal. Niestety Sowom nie udało się obronić
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