
Podkowa Leśna, 25 marca 2020 
 
 

Sprawozdanie z realizacji planu działalności merytorycznej 
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej za 2019 rok 

 
 

W 2019 roku zrealizowano następujące zadania zaplanowane w ramach przyznanej dotacji i 
uzyskanych przychodów. 
 
I. Spektakle 
 
4 spektakle dla dzieci z cyklu Dziecko w teatrze: 

  "Ali baba i czterech rozbójników" – teatr „I tak zagramy” 

  spektakl plenerowy "Cyrk sznurkowy" – teatr „Falko show” 

   "Białe i czarne" – teatr „Pod orzełkiem” 

   "Lekcja o Polsce, czyli bajka o Wiśle, Smoku Wawelskim oraz Warsie i Sawie" – teatr „Pod 
orzełkiem” 

 
2 spektakle dla dorosłych: 

 “Spróbujmy jeszcze raz” w wykonaniu Lucyny Malec i Marka Siudyma 
  "Bóg Mordu” spektakl z Katarzyną Maciag, Katarzyną Misiewicz-Żurek, Lesławem Żurkiem 

i Marcinem Chochlewem 
 
II. Koncerty 
 

  6 koncertów dla małych dzieci z rodzicami z cyklu „Wszystko gra”: 
„Wszystko Gra… gdy karnawał trwa”, „Wszystko Gra... na folkowo”, „Wszystko Gra... na 
jazzowo”, „Wszystko Gra... niech zabrzmi kolęda”, „Wszystko Gra... chopinowskie nutki” 
Bal gordonkowy karnawałowy, Ola Tkaczyk 

 4 koncerty muzyki klasycznej z cyklu Muzyczny Five o’clock: 
1. „Elsner i Moniuszko”, wykonawcy: Kwartet Prima Vista 

2.„Wielcy muzyczni jubilaci - Elsner i Moniuszko”, wykonawcy: Kwartet Prima Vista  

3.Koncert muzyki polskiej w wykonaniu uczestników I Konkursu Muzyki Polskiej w Rzeszowie 

Cuore Piano Trio  

4.„Artystyczne peregrynacje - z Ziemi Świętej do Polski” Utwory J. Elsnera, 

 I. J. Paderewskiego, i K. Szymanowskiego oraz O. Partosa i P. Ben-Haima, wykonawcy: Effimero 

Duo: Marta Sikora – skrzypce, Itamar Prag (Izrael) - fortepian 

 3 koncerty z cyklu „Jazz w Aidzie”: koncert zespołu KINGA, zespołu Mysteries Lab, i 
zespołu Immortal Onion, 

  Koncert Włodka Pawlika „Pawlik/Moniuszko. Polish Jazz”, wykonawcy: Włodek Pawlik, 
Paweł Pańta, Adam Zagórski 

  Koncert Kwartetu Prima Vista i młodych Japończyków pt. „Sakura, sakura” dla uczniów 
szkół podkowiańskich 

 Koncert muzyki klasycznej w wykonaniu młodych pianistów z Tajlandii „Muzyka z 
dalekiego kraju” 

  Koncert Jubileuszowy Ani Kostrzewskiej z zespołem z udziałem Kwartetu Prima Vista 

 Koncert zespołu Euforyści pt. „Miłośnie, lirycznie, erotycznie” 
  „Blues to korzenie” - koncert Magdy Piskorczyk z zespołem 

  Koncert Grażyny Auguścik i Paulinho Garcia 

  2 koncerty uczniów zajęć muzycznych pod kierunkiem Lidii Rolek: „Koncert na 
rozpoczęcie wakacji” (w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody) i „W świątecznym nastroju” 
 
 



 
III. Wystawy. Zrealizowano 9 wystaw: 

 

  Wystawa fotografii Janusza Radziejowskiego pt. „Góry Moje” 

  Wystawa La Gruppy z La Galerii w Milanówku 

  Wystawa prac malarskich Grzegorza Śmigielskiego pt. „Śmigielski – Podkowa lata 90. 
Malarstwo i fotografia” z okazji Święta Podkowy 

  Wystawa pt. „Sztuka Ogrodów” Galerii Działań w Warszawie (w ramach Festiwalu 
Otwarte Ogrody) 

  Wystawa pt. „Leonardo da Vinci pół żartem pół serio” z okazji 500.rocznicy śmierci 
malarza i projekcja filmu dokumentalnego pt. „Tajemnice Mony Lizy” (współpraca: 
Magdalena Ignaczak, Jacek Kunca, Galeria Letnia Ogród Leonarda da Vinci) 

  Wystawa fotografii grupy pod kierunkiem Mario Antosika 

 Wystawa malarstwa i rysunku Jeremiego Królikowskiego pt.„Europejski genius loci” – 
wernisaż (w ramach EDD) i finisaż, któremu towarzyszył występ chóru Towarzystwa 
Śpiewaczego Kulturalny Komorów pod batutą Witolda Błaszczyka 

  Wystawa fotografii Juliusza Łukasiewicza pt.”Wystarczy patrzeć” 

  Wystawa malarstwa Julii Słoneckiej pt. „Czasem bywa różnie” 
 
 
IV. Konkurs minigrantowy Pomysł się liczy 
 
Po rozpatrzeniu zgłoszonych wniosków Komisja postanowiła o przyznaniu dofinansowania 
następującym zgłoszonym projektom: 
 

  „Country w Podkowie Leśnej” koncert muzyki country 

  „Rockowa Podkowa vol. 3”, koncert lokalnych zespołów + jam session 

  „Tango Milonga – dancing sentymentalny”, warsztaty tanga połączone z wieczorem 
tanecznym 

  Pokaz ekologicznego spalania węgla 

  „Tkanina artystyczna”, 6 warsztatów tkackich, zakończonych wystawą 
 
 
V. Współpraca ze szkołami 
 

Współpraca obejmowała dwie formy: 
- projekcje kinowe w ramach Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty. W roku 2019 przeprowadzono 5 cykli filmowych, łącznie 
wyświetlono 25 projekcji poprzedzonych prelekcją. W programie uczestniczyli uczniowie 
Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej, Samorządowej Szkoły Podstawowej im. 
Bohaterów Warszawy, Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Szkoły 
Podstawowej im. W.  Puchalskiego w Otrębusach, Podkowiańskiego Liceum 
Ogólnokształcącego nr 60 
- wykłady prof. Pawła Stępnia, literaturoznawcy z UW, w roku 2019 odbyły się 2 wykłady. 
 
Zarówno wykłady jak i projekcje filmowe cieszyły się dużym zainteresowaniem tak wśród 
uczniów, jak i nauczycieli. 

 
 
VI. Obchody Święta Podkowy 
 

  Gra miejska „Skarby Profesora Michałowskiego” 

  Koncert „Siła młodości” w wykonaniu podkowianek Zofii Skowron i Doroty Kolinek oraz 
Aleksandry Kornowicz i Doroty Kuczyńskiej 

  Zabawy dla dzieci z klockami Mammutico 



 Projekcja filmów „Faras 3D” i „Profesor Michałowski” oraz spotkanie poświęcone prof. 
Kazimierzowi Michałowskiemu 

 
 
VII. Festiwal Otwarte Ogrody 
 
XV, jubileuszową edycję Festiwalu Otwarte Ogrody w Podkowie Leśnej zainaugurowała wystawa 
pt. „Sztuka ogrodów” Galerii Działań w Warszawie i spotkanie z udziałem prof.  
J. Rylkego i dr B. Gawryszewskiej. Podczas uroczystej inauguracji mieszkańcy, którzy 
wielokrotnie w latach 2014–2019 organizowali wydarzenia w swoich ogrodach, zostali 
uhonorowani dyplomami i pamiątkowymi lampionami. Zaprezentowano spektakl o Marii Morskiej 
przed Willą Aida pt. „Nie żałuj snów”.  Jak co roku mieszkańcy organizowali również liczne 
imprezy w prywatnych ogrodach na terenie całego miasta. W Festiwalu wzięły też udział lokalne 
instytucje kultury. 
Na zakończenie Festiwalu publiczność bawiła się na potańcówce na dechach z zespołem Singin’ 
Birds. Ogółem odbyły się 34 wydarzenia festiwalowe. Festiwal wsparli finansowo lokalni 
przedsiębiorcy. 
 
VIII. Narodowe Święto Niepodległości - warsztaty tańców narodowych, poloneza i mazura, 
prowadzenie - Michał Haber 
 
 
IX. Europejskie Dni Dziedzictwa 
CKiIO od początku swojego istnienia organizuje co roku we wrześniu cykl  imprez pod 
patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa, których celem jest  promocja zabytków i 
lokalnego, polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego. Za organizację wydarzeń w 
ramach EDD w roku 2019 CKiIO otrzymało wyróżnienie przyznane przez Narodowy Instytut 
Dziedzictwa. 
 

  „Perły, perełki Rzeczpospolitej. Prekursorzy, przedsiębiorcy, patrioci” – spotkanie 
autorskie z Małgorzatą Dygas, prowadzenie: red. P. Łoś z Radia dla Ciebie 

 2 projekcje plenerowe filmów dokumentalnych o lokalnym dziedzictwie: „Willa AIDA”, 
„Henryk Witaczek” 

 Porozmawiajmy o kinie - spotkanie z laureatką Oscara Ewą Braun, współpraca 
Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk 

   Wernisaż wystawy malarstwa i rysunku Jeremiego Królikowskiego pt. „Europejski genius 
loci” 

   Kino na dechach: „Niepodległość„- film dokumentalny i „Ku mojej rozpaczy” – film 
Podkowiańskiej Wideokroniki 

  „Moniuszkowy śpiewnik domowy”- spektakl w wykonaniu mieszkańców Podkowy – 
aktorów-amatorów, reż. J. Cichoń,współpraca: Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk 

 
X. Zajęcia stałe 
 

  W zajęciach plastycznych uczestniczy 10 dzieci, w wieku 6-12 lat. Zajęcia prowadzi 
Hanna Jankowska-Lekszycka a od września Katarzyna Sudra), absolwentki ASP. 
Instruktorki wykorzystują najróżniejsze techniki plastyczne, a każdy rok zajęć kończy się 
wernisażem prac dzieci. 

  Zajęcia Nowe Sztuki Formy koncentrują się na projektowaniu graficznym i prowadzone są 
na stanowiskach komputerowych w oparciu o program Corel. Zajęcia prowadzi Maja 
Piotrowska-Krawczyk, plastyczka i graficzka. Grupa liczy osób 2 grupy po 6 osób w każdej. 

  Zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych obejmują trzy przedziały wiekowe: Baba Duu 
(5 mies.-2,5 roku), Muzyczna Kraina (2-3 lata), Śpiewankowo (3-5 lat). W zajęciach 
uczestniczy 56 dzieci (5 grup). Zajęcia prowadzone są przez Aleksandrę Tkaczyk oraz 
Martę Nadulską-Wójt, certyfikowane nauczycielki gordonowskich zajęć 
umuzykalniających. 



Dopełnieniem zajęć są koncerty gordonowskie dla dzieci do 5 lat i ich 
rodziców/opiekunów. Przy muzyce na żywo i zabawach rytmem bawi się każdorazowo 
około 100 uczestników. Koncerty mają różne tematy i są prowadzone przez 
certyfikowanych nauczycieli gordonowskich przy udziale profesjonalnych muzyków. 

  Indywidualne zajęcia nauki gry na instrumencie (gitara, pianino) prowadzi Lidia Rolek. 
Uczniowie (10 osób) prezentują swoje umiejętności podczas koncertów. 

  Pracownia Wiedzy Zbędnej to majsterkowanie, ale również zajęcia w terenie, nauka 
gotowania oraz zabawa w teatr. Zajęcia dla 8 osób prowadzi Tomasz Acher, instruktor o 
dużym potencjale animacyjnym. 

  Zespół teatralny Altanka pracuje pod kierunkiem Joanny Cichoń-Dąbrowskiej, 
doświadczonej instruktorki teatralnej i aktorki, pracującej również z seniorami. Grupa 
liczy 7 osób i jako podsumowanie pracy w roku 2018/2019 wystawiła w czerwcu 2019 
spektakl „Tristan i Izolda”. Obecnie zespół pracuje nad sztuką Sławomira Mrożka. 

  Zajęcia flamenco prowadzi tancerka i pedagog Agata Teodorczyk (od października Olga 
Sokołowska). Grupa jest bardzo zmotywowana, spotyka się również poza zajęciami, aby 
ćwiczyć kroki i układy. Chętnie występuje i prezentuje swoje umiejętności podczas 
różnych lokalnych wydarzeń. W roku 2019 uczestniczyło w niej 9 osób. 

  Grupa fotograficzna pracuje pod kierunkiem Mario Antosika i koncentruje się na fotografii 
artystycznej i eksperymentalnej. Swoją roczną pracę kończy wernisażem. Grupa liczyła 6 
osób. 

  Kiosk Ruchu to ruch, teatr, eksperyment. Członkowie teatru (6 osób) pracują pod 
kierunkiem Aleksandry Zdunek- tancerki, choreografki i psycholożki. Grupa stawia na 
rozwój osobisty oraz poznanie siebie w ruchu i poprzez ruch. W roku 2019 pokazała 
spektakl „Połączenia” w prywatnym ogrodzie Wilii Aida. 

  Tańce etniczne prowadzone dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy 
Społecznej przez Annę Abramowicz odbywają się, dla wygody uczestników, w siedzibie 
ŚDS. Uczestniczy w nich 30 osób. 

   
 
XI. Warsztaty 
 

 Warsztat Filozoficzny Podkowa- prowadzi dr Piotr Stankiewicz, autor "Sztuki życia według 
stoików". W 2019 odbyło się 7 spotkań i uczęszczało każdorazowo 14 osób. 

 Białogłosy- warsztaty śpiewu białego. Prowadzącą jest Elżbieta Rojek- aktorka, wokalistka, 
animatorka kultury. Białogłosy to kontynuacja spotkań, jakie miały miejsce w przeciągu 
2014 roku i połowy 2015 roku. W omawianym roku obyło się 8 spotkań, a uczestniczyło w 
nich każdorazowo od 10 do 14 osób. 

 
XII. Uniwersytet Otwarty POKOLENIA 
 
Uniwersytet Otwarty POKOLENIA to kompleksowa oferta dla seniorów, mająca na celu edukację, 
integrację i aktywizacje środowiska seniorów Podkowy Leśnej i okolic. Cele są realizowane 
poprzez następujące formy: wykłady, wykłady wyjazdowe, Klub Podróżnika, Klub Nordic Walking, 
Klub Brydżowy, zajęcia językowe („Angielski przy herbacie”), zajęcia taneczne, plastykę, 
gimnastykę, wycieczki, wyjazdy do teatru. 
Przy Uniwersytecie działa Teatr Otwarty, który realizuje spektakle teatralne z udziałem nie tylko 
słuchaczy UOP. Obecnie do zespołu należy 25 osób. W roku 2019 zespół zaprezentował spektakl 
„Gra w zabijanego” wg E. Ionesco. 
W ramach międzypokoleniowego projektu „Natura na Pokolenia” organizowanym przez Fundację 
Ziemia i Ludzie, przeprowadzono wykłady, warsztaty i spacery o tematyce ekologicznej. 
Obecnie do Uniwersytetu należy 85 osób, poza tym wiele osób uczestniczy okazjonalnie w 
wydarzeniach typu: wycieczki, wykłady, Kluby. Czesne wynosi 80 zł/semestr, 20 zł wpisowe.   
 
XIII. Podkowiańska Wideokronika Bis 
 



Podkowiańska Wideokronika Bis to międzypokoleniowa grupa pasjonatów filmu działająca 
społecznie przy Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej. Realizuje ważne 
dla miasta i jego mieszkańców wydarzenia kulturalne oraz inicjatywy zaangażowane społecznie. 
Kierownikiem Artystycznym jest Ewa Golis, a uczestniczy 6 osób.    
Realizacje w omawianym roku: 
„Fraszkopis”- spektakl Teatru Między Słowami 
„Piosenki Kazika„ – spektakl Teatru Między Słowami 
„Sakura, sakura” – koncert młodych pianistów z Japonii 
„Podkowiańska dycha” – impreza sportowa 
„Wiosna w parku” – impresja dot. Wiosny 
„Święto Podkowy” 
‘Nie żałuj snów” – spektakl Teatru Otwartego 
„Tango” – milonga w ramach projektu „Pomysł się liczy” 
„Debata oksfordzka” – dyskusja słuchaczy Uniwersytetu Otwartego Pokolenia oraz uczniów 
Podkowiańskiego Liceum na temat „Udział w wyborach powinien być obowiązkowy” 
„Bossa Nova” – koncert Grażyny Auguścik i Paulinho Garcii 
„Zrzędność i przekora” – spektakl Teatru Między Słowami   
 
XIV. Ferie i Wakacje Artystyczne 
 
ARTFERIE 2019 dla dzieci od 7 do 12 lat. Zajęcia od 9:00 do 15:00 

 Artferie I tydzień "Od słowa do słowa, czyli kreatywne czytanki"- warsztaty poprowadziła 
Joanna Woźnicka, animatorka kultury 

 II tydzień "PIN: Papier i nożyczki"- papierowe cuda takie jak: lampiony, pocztówki, 
wycinanki i szablony powstawały za pomocą nożyczek i wyobraźni. Warsztaty 
poprowadziła Aleksandra Rózga, instruktorka rzemiosła artystycznego. 

W programie ferii nie zabrakło spacerów po zimowej Podkowie, zabaw integracyjnych, miejsca 
na inwencję własną uczestników. 
 
ARTWAKACJE. Zajęcia od 9:00 do 15:00 
Artystyczne wakacje "Cztery tygodnie ze sztuką, naturą i przygodą" 
 

 I Tydzień „Wakacje z planszówkami” 
Animacja: Regiogames 
Dzieci grały w gry o różnym stopniu trudności: Duszki, Pszczółki, Pędzące Ślimaki, Bandido, 
Zające na łące, El Bazar. Na bardziej wprawnych graczy czekało m.in. Splendor, Agricola, 
Timeline, Metropolia, Stone Age, 7 cudów świata, Kryptos. Nie zabrakło puzzli, memory i 
gier manualnych.  
Finał: wielkie rozgrywki zespołowe. 
 

 II Tydzień „Czarowne opowieści” 
Animacja: Nela i Daniel Brzezińscy 
Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, niedaleko Leśnej Podkowy, a konkretnie w 
pobliżu stacji WKD… działy się dziwy i cuda. Żaba była księżniczką, trzech braci strzelało, 
ale tylko dwóch trafiało, bajeczne zwierzęta były pomocne i sprzyjające, a czarne 
charaktery złośliwe i wrogie. Tak było kiedyś. A teraz? Teraz… opowiedziane to zostało z 
młodymi aktorami i aktorkami! 
Wielki finał: widzów czarowanie, czyli prezentacja opowieści za pomocą słowa, ruchu, 
koloru, tańca i maski. 

 III tydzień „Mali konstruktorzy, czyli wakacje z recyclingiem” 
Animacja: Julia Pańków 
Dbanie o środowisko nie musi być nudne, a recycling może być dobrą zabawą. To, co 
zwykle ląduje w koszu, może stać się podstawą nowej zabawki, ozdoby, prezentu… 
Samodzielna praca nad przedmiotem użytkowym uczy uważności i szacunku do pracy, a 
także sprawia satysfakcję, jakiej nie dają rzeczy gotowe. Dzieci wykonały skakanki, 



latarenki, kalejdoskop i fantastyczne zwierzęta – wszystko z recyclingu! 
Wielki finał: wystawa obiektów wykonanych podczas zajęć. 

 IV tydzień "Filmowa Podkowa” 
Animacja: Michał Kołdras 

Uczestnicy zapoznali się z filmowym ABC (poszukiwanie inspiracji, budowa scenariusza, 

rozróżnianie planów filmowych, dźwięk i obraz w filmie, używany sprzęt). Stworzyli 

własny scenariusz etiudy filmowej i używając profesjonalnych narzędzi zrealizujemy film. 

Nie zabrakło emocji towarzyszących castingowi i premierze dzieła.  

Wielki finał: premiera filmu, dyskusja z publicznością. 

W programie ARTWAKACJI nie zabrakło spacerów po Podkowie, gier zespołowych i integracyjnych, 

zabaw z chustą Klanzy oraz innych atrakcji wymyślonych przez uczestników i wychowawców. 

XV. Kino Projekt 
 
„Młodość Astrid"- biograficzny/dramat, prod. Dania/ Szwecja 2018, reż. Pernille Fischer 
Christensen 
„Kamerdyner"- dramat historyczny, prod. Polska 2018, reż. Filip Bajon 
„Kto napisze naszą historię"- fabularyzowany dokument, prod. Polska/USA 2018, reż. Roberta 
Grossman 
„Green book” - dramat/komedia, prod. USA 2018, reż. Peter Farrelly 
„Wszyscy wiedzą” - dramat, prod. Francja/Hiszpania/Włochy 2018, reż. Asghar Farhadi    
„Pavarotti”- dokumentalny, prod. USA/Wielka Brytania 2019, reż. Ron Howard 
 
XVI. Kino plenerowe w Podwarszawskim Trójmieście Ogrodzie 
 
W ramach dofinansowania z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej na lata 
2014-2020 zrealizowano I etap projektu obejmującego: zakup sprzętu do projekcji plenerowych 
(ekran, projektor, case, okablowanie, namiot, stół) oraz zorganizowanie 11 projekcji filmowych 
zawierających tematykę lokalnego dziedzictwa. Otrzymane dofinansowanie: 21 068,00 zł. 
 

W ramach Projektu odbyły się następujące projekcje w Kinie na dechach: 

 

 „Maria Skłodowska Curie”- biograficzny/dramat, prod. Belgia/Francja/Niemcy/Polska  
2016, reż.Marie Noelle, „Wiosna w parku” - film  Podkowiańskiej Wideokroniki Bis 

 „Złodziejaszki”- dramat, prod. Japonia 2018, reż. Hirokazu Koreeda,”Pępek Europy a 
sprawa tortu”, „Rockowa Podkowa” - filmy Podkowiańskiej Wideokroniki 

   „Przedszkolanka” - dramat, prod. USA 2018, reż. Sara Colangelo, „Fraszkopis” - film 
Podkowiańskiej Wideokroniki 

 „Maksymiuk. Koncert na dwoje” - dokument, prod. Polska 2018, reż. Tomasz Drozdowicz, 
„Narodziny hejnału” - film Podkowiańskiej Wideokroniki 

 „Florida Project” - dramat, prod. USA 2017, reż. Sean Baker, „Otwarte Ogrody 2010” - 
film Podkowiańskiej Wideokroniki 

 „Tully”- dramat/komedia, prod. USA 2018, reż. Jason Reitman, „Podkowianie 2003-2009” 
- film Podkowiańskiej Wideokroniki 

 „Bracia Lumiere”- dokumentalny, prod. Francja 2016, reż. Thierry Frémaux, „Skarby z 
teczki Antoniego Jawornickiego”- film Podkowiańskiej Wideokroniki 

 „Mój piękny syn”- dramat, prod. USA 2018, reż. Felix Van Groeningen,  „Stowarzyszenie 
Ułanów Grochowskich”, reż.T. Domański, Piosenki Kazika – film Podkowiańskiej 
Wideokroniki Bis 

 „303.Bitwa o Anglię”-  dramat wojenny, prod. Polska 2018, reż. David Blair„Babie lato” - 
film Podkowiańskiej Wideokroniki   

 2 filmy dokumentalne o lokalnym dziedzictwie: „Willa AIDA” reż. T. Domański, „Henryk 
Witaczek” (w ramach EDD) 



   „Niepodległość”- film dokumentalny prod. Polska, „Ku mojej rozpaczy” – film 
Podkowiańskiej Wideokroniki (w ramach EDD) 

 
XVII. Potańcówki 
 

  9 potańcówek we współpracy ze Stowarzyszeniem Podkowa Sportowa 

  3 potańcówki na dechach z dj Kasią 
 
 

XVII.Otwarta Pracownia Muzyczna 
 
Otwarta Pracownia Muzyczna to wyciszona sala, wyposażona w wzmacniacze gitarowe, 

wzmacniacz basowy, mikrofon z nagłośnieniem,  perkusję. Przestrzeń udostępniamy wszystkim 

chętnym, którzy szukają miejsca na próby. Opłata miesięczna wynosi 20 zł od osoby. W 2019 roku 

18 osób korzystało z Otwartej Pracowni Muzycznej. 

 
XVIII. Inne wydarzenia 
 

 Święto Wolności i Solidarności. Piknik obywatelski "W samo południe" we współpracy z 
Urzędem Miasta, Towarzystwem Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, Miejską 
Biblioteką Publiczną, Stowarzyszeniem Podkowa Sportowa, LO nr 60, Szkołą Samorządową, 
Podkowiańskim Towarzystwem Biegowym. 
Piknik dla rodzin, gra miejska, wystawa „Od kartki na mięso do kartki wyborczej”,    
wystawa plakatów „Demokracja Ilustrowana”, wystawa archiwalnych plakatów ze 
zbiorów Jerzego Brukwickiego i spotkanie pt. “Obywatelska Kampania wyborów 4 
czerwca 1989 od kuchni”, koncert „Wolna Muzyka”, plenerowa gra planszowa, warsztaty 
plastyczne dla dzieci. 

  Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

  2 edycje Targu Przydasiów 

  Światowy Dzień Tańców w Kręgu 

  „W duszy jeszcze gra” – promocja tomików poezji podkowianki Danuty Jocz-Chwedoruk 

  „Znad Niemna i Wilii. Stroje włościańskie i drobnoszlacheckie Polaków na Wileńszczyźnie 
i Grodzieńszczyźnie” - spotkanie autorskie z Jadwigą i Oskarem Koszutskimi 

  ROZMOWY O DOBRYM MIEŚCIE - spotkanie z architektem, specjalistą budownictwa 
ekologicznego, Dariuszem Śmiechowskim 

   Spotkanie podsumowujące XV edycję Festiwalu Otwarte Ogrody połączone z prezentacją 
filmów i fotorelacji z Festiwalu 

 
XIX. Współpraca z innymi podmiotami /organizacjami pozarządowymi 
 

 Tradycje działań obywatelskich i animacyjnych w Podkowie Leśnej – spotkanie lokalnych 
organizacji pozarządowych i instytucji kultury z uczestnikami Forum Kultury Mazowsze, 
współpraca Forum Kultury Mazowsze (w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody) 

 Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk: wykład Tadeusza Baruckiego pt. „Nagroda Pritzkera”, 
3 spotkania z cyklu Piękno i artyzm rzemiosła: „Design i rzemiosło” - wykład  dr Anny 
Wiśnickiej, „Biżuteria artystyczna w Polsce po 1945 roku i jej wpływ na współczesność” - 
wykład Agnieszki Kasprzak-Miler, „Czym jest rzemiosło artystyczne? Kiedy rzemieślnik 
staje się artystą?” - wykład dr Anny Kostrzyńskiej-Miłosz 

 Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk: POROZMAWIAJMY O KINIE: "Defilada" i spotkanie z 
Andrzejem Fidykiem, Spotkanie z Ewą Braun (w ramach EDD) 

 Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk – Moniuszkowy Śpiewnik Domowy – spektakl teatralno-
muzyczny (1 przedstawienie w ramach EDD, 1 spektakl- dla szkół) 

  "Mali Sindbadzi. Dzieci w drodze" - spektakl na finał warsztatów, współpraca Fundacja 
Musszelka 



  Festiwal Wina, współpraca restauracja Suliko 

 Promocja książki prof. Andrzeja Tyszki i benefis z okazji 85 urodzin; współpraca 
Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, Biblioteka Świętokrzyska 

 Teatr Między Słowami: premiera spektaklu "Niepotrzebne skreślić." - spektakl o Jonaszu 
Kofcie, spektakl „Zrzędność i przekora" Aleksander Fredro 

 Towarzystwo Pieśni Dawnej Pośrodku Żywota – koncert „pt. Dzieciątko się narodziło” i 
wspólne śpiewanie kolęd. 

 
 
XX. Szkolenia i udział w konferencjach 

 Zmiany w dokumentacji pracowniczej (Krystyna Stańczyk) 

 Szkolenie z zakresu programu Excel (Barbara Potkańska, Anna Ragan, Krystyna Stańczak, 
Izabela, Wilanowska, Alina Witkowska, Agnieszka Wojcierowska) 

 Seminarium „Innowacje wobec starości” (Barbara Potkańska) 

 Konwent Animatorów (Agnieszka Wojcierowska) 

 Kongres Seniorów (Barbara Potkańska) 

 Seminarium „Natura na Pokolenia” (Barbara Potkańska)    
 
XXI. Pozyskane środki 

 Fundacja Polska Bezgotówkowa – zakup terminali (1 580 zł) 

 „Kino Plenerowe w Podwarszawskim Mieście Ogrodzie” – PROW (2 1058 zł) 


