
SPRAWOZDANIE   

 

Z DZIAŁALNOŚCI CENTRUM KULTURY i INICJATYW OBYWATELSKICH 

 

 W    2009 ROKU  

 

 

Wpływy 1 464 724 

w tym: 

dotacja organizatora na działalność bieżącą -  1 120 000 

dodatkowa dotacja organizatora  

- na organizację imprez i wyposażenie – 11 500 

- dotacja na inwestycje  - 29 867 

- pozyskane środki  - 303 357 

( czynsz restauracja, wpływy z innych usług, dotacje, sponsorzy, darowizny)  

 

Wydatki  ogółem  -  1 480 570  

z tego na działalność 1 456 170  

w tym  

na działalność bieżącą 1 426 303 

na inwestycje  29 867  

dodatkowo: zwrot kaucji restauracji 24 400 
 

 

Działalność statutowa 

 

MUZYCZNY SALON PODKOWY 

Cykl koncertowy  prezentujący różnorodną gamę zestawień programowych i form muzycznych 

m.in. recitale, arcydzieła kameralistyki, muzykę dawną, operę kameralną w odsłonach 

tematycznych. Kierownikiem artystycznym i prowadzącym cykl jest wybitny pianista, Paweł 

Kamasa, który stworzył forum dla muzyki XX wieku, ale też przypominał dawne epoki i 

historyczne instrumenty. 

 

 31 stycznia – „Karnawałowo - Wiedeń i nie tylko…” - wystąpił jeden z 

najwybitniejszych polskich skrzypków – Krzysztof Jakowicz. Na fortepianie 

akompaniował mu Robert Morawski. 

Ilość uczestników: 120 osób  
 

 21 lutego  - „My z XX wieku” -  Kwartet Śląski i Wojciech Świtała zagrali utwory 

Grażyny Bacewicz w setną rocznicę urodzin największej polskiej kompozytorki. 

Ilość uczestników: 100 osób  

 

 21 marca - koncert „Święto wiosny” Igora Strawińskiego w wykonaniu grupy 

„Kwadrofonik”. 

Ilość uczestników: 70 osób  

 

 25 kwietnia - „Gram z Mistrzem” -  recital fortepianowy Ewy Pobłockiej.  

Pianistce towarzyszyli młoda skrzypaczka – Maria Włoszczowska i młodziutki 

pianista – Wojciech Chlapek. 

Ilość uczestników: 120 osób  

 

 



 22 maja  – „Musicae Antiqua” - „Muzyka złotego wieku w Pałacyku Kasynie” . 

wystąpił TROMBASTIC, warszawski zespół wąskomenzurowych puzonów 

historycznych, specjalizujący się w wykonawstwie muzyki z okresu renesansu i 

baroku. 

Ilość uczestników: 60 osób  

 

 21 czerwca  - „OpeR – air”. 

Zakończenie sezonu kulturalnego 2008/2009 w CKiIO 

Ostatni koncert cyklu „Muzyczny Salon Podkowy”, prapremierowa inscenizacja 

barokowej serenady Johanna Adolfa Hasse „Marc’ Antonio e Cleopatra” na deskach 

opery leśnej. Reżyseria  - Jitka Stokalska, muzyka - Zespół Muzyki Dawnej „Narol 

Baroque” na żywo na instrumentach z epoki, wystąpili wspaniali młodzi śpiewacy: 

Justyna Reczeniedi (sopran) - Cleopatra  i Karol Bartosiński (kontratenor) - 

Marc’Antonio. 

Ilość uczestników: 300 osób  

 

             LICZBA UCZESTNIKÓW   OGÓŁEM: 770 

 

CHOPIN W KASYNIE  

Cykl recitali fortepianowych w wykonaniu znakomitych pianistów. Przedsięwzięcie zrealizowane 

we współpracy z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina w Warszawie, które wypożyczyło 

fortepian. 

  

 11 stycznia – wystąpił Bartłomiej Zajkowski, w programie: Bach, Frescobaldi, 

Mompou, Chopin. Ilość uczestników: 50 osób 

 

 8 lutego – wystąpił Filip Wojciechowski, w programie: F. Chopin. Ilość 

uczestników: 50 osób 

 

 22 lutego – Salon słowno - muzyczny  z okazji rocznicy urodzin Fryderyka Chopina 

„Maria Szymanowska i Karol Kurpiński w życiu Fryderyka Chopina”. Wystąpili 

m.in. Andrzej Sylwester Zieliński, Grażyna Zofia Mądro. Ilość uczestników: 60 

osób.  

 

 8 marca – wystąpił Jerzy Romaniuk, w programie : F.Chopin, Ilość uczestników: 60 

osób. 

 

 22 marca – wystąpił Konrad Maria Skolarski – w programie : F. Chopin, 

Ilość uczestników: 50 osób  

 

 5 kwietnia – Jolanta Stopka (skrzypce), Katarzyna Borek (fortepian). W programie 

koncertu: Chopin, Wieniawski, Bloch, Gershwin 

Ilość uczestników: 50 osób  

 

 19 kwietnia – wystąpiły pianistki z Japonii i Chin, Kanako Okabe i Satomi Sugino, 

Mari Hoszino, Akiko Hoszina, Man Li-Szczepańska, koncert z okazji 200.rocznicy 

śmierci Josepha Haydna, w programie: sonaty kompozytora 

Ilość uczestników: 50 osób  

 

 3 maja – koncert z okazji Święta Konstytucji 3 maja.  



Program niedzielnego  koncertu   cechował patriotyczny repertuar  - Karol 

Radziwonowicz zagrał utwory wielkich polskich  kompozytorów: Fryderyka 

Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego. 

 Ilość uczestników: 60 osób  

 

 24 maja – Andrzej Stefański, w programie R.Schumann i F.Chopin. 

Ilość uczestników: 50 osób  

 

 28 czerwca - wystąpił Maciej Poliszewski, w programie: F.Chopin, 

Ilość uczestników: 50 osób  

 

 19 lipca  - Koncert kameralny „Romantyczna muzyka i poezja” 

Na fortepianie zagrała Elżbieta Karaś – Krasztel, fragmenty poematu Juliusza 

Słowackiego „W Szwajcarii” recytował Jerzy Żydkiewicz. W programie koncertu 

usłyszeliśmy walce Juliusza Zarębskiego, Edwarda Griega, Fryderyka Chopina, 

Johannesa Brahmsa i Ferenca Liszta. 

Ilość uczestników: 50 osób  

 

 9 sierpnia – Koncert operowy poświęcony pamięci Marcelli Sembrich- Kochańskiej 

w 150. rocznicę urodzin i 75 rocznicę śmierci, wystąpili: Anna Kutkowska- Kass 

(sopran) i Mirosław Starz ( tenor), Robert Morawski ( fortepian) i Małgorzata 

Komorowska (prowadzenie koncertu), w programie : Moniuszko, Chopin, 

Paderewski, Alabiew, Arditi, Pucini, Donizetti, Verdi, Bellini, Bizet, Gounod, Ilość 

uczestników: 120 osób 

 

 23 sierpnia - wystąpił prof. Kazimierz Gierżod, w programie: utwory F. Chopina, 

Ilość uczestników: 70 osób  

 

 27 września – wystąpiła Agnieszka Korbecka – Chrabałowska, w programie: 

F.Chopin, F. Liszt, S. Rachmaninow, M. Magina 

      Ilość uczestników : 75 osób 

 8 listopada –  koncert pieśni polskich  i Pieśni Fryderyka Chopina z okazji 91. 

Rocznicy Odzyskania Niepodległości w wykonaniu Zespołu „Hulanka”  

Ilość uczestników: 60 osób 

 

 6 grudnia – wystąpiła Marta Macierzyńska, w programie: W. A. Mozart, K. 

Szymanowski, F. Chopin 

Ilość uczestników: 40 osób 

 

 20 grudnia -  recital w wykonaniu Moniki Roski (fortepian) i Krzysztofa Woźniczki 

(skrzypce), w programie: Bach, Frescobaldi, Chopin, Schumann, Enescu, 

Vieuxtemps, Paganini, Kamieński, Ilość uczestników: 30 osób 

 

            LICZBA UCZESTNIKÓW   OGÓŁEM:  975 

 

FILHARMONIA DZIECIĘCA W PAŁACYKU  

Muzyczny cykl edukacyjny przeznaczony dla młodych słuchaczy. Muzyczne koncerty - imprezy 

mają na celu rozwijać wyobraźnię, uczyć koncentracji i pogłębiać wrażliwość słuchaczy.  W 

programie koncertów znajdzie się zapoznanie z instrumentami muzycznymi, ich historią i rolą 

brzmieniową w utworze, poznanie gatunków muzycznych, pokazanie w przystępny sposób 

literatury muzycznej i związków muzyki z poezją, a także promocja młodych wykonawców,  



w szczególności uczniów szkół muzycznych z terenu powiatu. Autorką koncepcji programowej cyklu i 

zarazem prowadzącą koncerty jest wybitna pianistka, mieszkanka Podkowy Leśnej – Jaśmina Strzelecka.  

 

 4 stycznia – „Jest w orkiestrach dętych jakaś siła” – prezentacja instrumentów dętych 

i ich roli w orkiestrze - Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kask. 

   Ilość uczestników: 120 osób  

 

 18 stycznia - „ Z marimbą w tle” – prezentacja instrumentów perkusyjnych . 

  Wystąpili:  uczniowie Średniej Szkoły Muzycznej im. Fr. Chopina w Warszawie. 

  Współprowadzenie:  prof. Andrzej Branicki.  

  Ilość uczestników: 120 osób  

 

 1 lutego- „Świat opery”- kulisy sceny operowej. 

  Śpiewacy operowi z towarzyszeniem fortepianu. 

  Współprowadzenie: Teresa Krasnodębska, główny inspicjent Teatru Wielkiego  

  w   Warszawie. 

  Ilość uczestników: 150 osób  

 

 15 lutego – „Zaczarowany fortepian” – historia instrumentu, 

  Wystąpili uczniowie szkoły muzycznej, recytacja-Joanna Jędryka  

  Ilość uczestników: 130 osób  

 

 1 marca  - „ Solo i w duecie” – prezentacja formy: duet instrumentalny znanych 

kompozytorów 

  Wystąpili: Witold i Aleksander Wilgosowie oraz uczniowie szkól muzycznych. 

   Ilość uczestników: 130 osób  

 

 22 marca – „ Z marimbą w tle”  

  Wystąpili młodzi artyści, uczniowie Państwowej Średniej Szkoły muzycznej im.  

   F. Chopina. 

   Ilość uczestników: 120 osób  

 

 19 kwietnia – „Wszystko gra” – Orkiestra Dęta OSP Nadarzyn pod dyrekcją 

Mirosława Chilmanowicza 

   Ilość uczestników: 100 osób 

  

 10 maja - Filharmonia Dziecięca w Pałacyku Kasynie ”Pałac Młodzieży w  

   Warszawie – dzieciom z Podkowy Leśnej”. Ilość uczestników: 150 osób  
 

 24 maja  – Filharmonia Dziecięca w Pałacyku Kasynie. „Jazzowie nuty nie tylko z 

Podkowy”, udział wzięła Marzenna Grzymała z zespołem. 

   Ilość uczestników: 150 osób  
 

 7 czerwca - Filharmonia Dziecięca w Pałacyku Kasynie - „Bawimy się przy 

muzyce”. 

  Prof. Katarzyna Tomaszkiewicz i uczennice Wydziału Rytmiki Zespołu 

  Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie. Ilość uczestników: 

  100 osób  

 

 19 czerwca „Wielki Finał” Filharmonii Dziecięcej - Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

OSP Kaski pod batutą Edwarda Millera. 

   Ilość uczestników: 145 osób  



 11 października – „ Od przeboju do przeboju”  

Magia i urok orkiestry dętej. 

Wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Kaski pod dyrekcją Adama 

Czajkowskiego. 

   Ilość uczestników: 150 osób  

 

 25 października – „Fryderyk Chopin oczyma dzieci” 

Prezentacja życia i twórczości kompozytora. 

Utwory fortepianowe Fryderyka Chopina gra Iwona Klimaszewska. 

Fragmenty książki o kompozytorze czyta Danuta Szewczyk.  

  Ilość uczestników: 150 osób  

 

 22 listopada – „Solo i w duecie”   

Mało instrumentów – dużo muzyki. 

Wystąpili: Witold i Aleksander Wilgosowie (gitary, cytry), flecista oraz 

akordeoniści. 

 Ilość uczestników: 150 osób  

 

 6 grudnia  – „Mozart znajduje melodie” 

Prezentacja życia i twórczości kompozytora. 

Wystąpiła młodzież szkół muzycznych z Warszawy i Sulejówka. 

Fragmenty książki o kompozytorze czytała Danuta Szewczyk.  

Ilość uczestników: 120 osób 

 

 20 grudnia 2009 – „Hej kolęda, kolęda”   

Kolędnicy z Pałacu Młodzieży z Warszawy dzieciom z Podkowy. 

Wystąpiły zespoły muzyczno – taneczne Pałacu Młodzieży w Warszawie. 

Ilość uczestników: 50 osób 

 

         LICZBA UCZESTNIKÓW   OGÓŁEM:  2030 

 

SKiBA czyli Scena Kabaretu i Ballady Autorskiej 

Gospodarz cyklu: Marek Majewski. 

 

 29 sierpnia - Inauguracja cyklu. Podczas pierwszego spotkania wystąpili  

Andrzej Garczarek i Tadeusz Drozda i gospodarz cyklu -Marek Majewski. 

Ilość uczestników: 88 osób 

 

 24 października wystąpiły gwiazdy polskiej sceny kabaretowej – Marian Opania, 

Renata Zarębska i gospodarz cyklu - Marek Majewski. 

   Ilość uczestników: 85 osób 

 

 28 listopada - Zespół „Czerwony Tulipan” i gospodarz cyklu Marek Majewski 

Ilość uczestników: 80 osób 

 

            LICZBA UCZESTNIKÓW   OGÓŁEM:  253  

 

KINO PROJEKT 

 

 17 – 18 stycznia „Świadectwo” – dokument fabularyzowany, Polska, 2008, 90 min., 

reżyseria: Paweł Pitera. Ilość uczestników: 70 osób 
 



 (FERIE) 20 - 21 stycznia  „Zaczarowana” - familijny/fantasy, USA, 2007, 107 min, 

reżyseria: Kevin Lima. Ilość uczestników: 60 osób 

 

 (FERIE) 27 - 28 stycznia – „Wall.e” - animowany, USA, 2008, 98 min. Ilość 

uczestników: 60 osób 

 

 14 i 15 marca - „Opowiedz mi o deszczu” – komediodramat, Francja 2009, reż. Agnes 

Jaoui. Ilość uczestników: 55 osób 

 

 28 i 29 marca - „Cztery noce z Anną” - dramat psychologiczny, Polska, Francja 2008, 

reż. Jerzy Skolimowski. Ilość uczestników:  65 osób  

 

 9, 10 maja  - „Dziwny przypadek Benjamina Buttona”- dramat USA. 

Ilość uczestników: 80 osób 

 

 16, 17 maja  - „Jagodowa miłość”. Ilość uczestników: 50 osób 

 

 25 i 26 kwietnia - „Popiełuszko” reż. R. Wieczyński. Ilość uczestników: 120 osób 

 

 27 i 28 czerwca – „Człowiek na linie” reż. James Marsh, amerykańsko-brytyjski 

dokument. Ilość uczestników: 50 osób 

 

 (LATO W MIEŚCIE) 30 czerwca „Piorun”, animowany/familijny, USA, 2008, 97 

min, reżyseria: Filip Krzemień, Beata Jankowska, Byron Howard, Chris Williams 

Ilość uczestników: 66 osób 

 

 (LATO W MIEŚCIE) 14 lipca „Lato Muminków”, 

animowany/familijny/przygodowy, Finlandia, Austria, Polska, 2008, 70 min, 

reżyseria: Maria Lindberg,  Ilość uczestników: 66 osób 

  

 (LATO W MIEŚCIE) 21 lipca „Ratatuj”, animowany/komedia, USA, 2007, 111 min, 

reżyseria: Brad Bird, Ilość uczestników: 70 osób 

 

 25 i 26 lipca -  „Gran Torino” reż. Clint Eastwood, prod. USA, Ilość uczestników:  

70 osób 

 

 3 i 4 października - „Tatarak” DRAMAT OBYCZAJOWY, reż. A. Wajda, Ilość 

uczestników: 110 osób 

 

 21 i 22 listopada - „Wojna domowa” Easy Virtue (2008), reż. – Stephan Elliott, 

Ilość uczestników: 70 osób 

 

 11 grudnia – pokaz dla szkół  i Uniwersytetu Otwartego „POKOLENIA” i 12 

grudnia) „Klasa” Entre les Murs (2008), reż.– Laurent Cantet,  

Ilość uczestników: 70 osób 

 

             LICZBA UCZESTNIKÓW   OGÓŁEM:  1100 

 

NOCE ANIMACJI W PODKOWIE 

We współpracy ze Stowarzyszeniem Parassol. 

http://www.stopklatka.pl/filmowcy/osoba.asp?oi=1058
http://www.stopklatka.pl/filmowcy/osoba.asp?oi=23419
http://www.stopklatka.pl/filmowcy/osoba.asp?oi=23419
http://www.stopklatka.pl/filmowcy/osoba.asp?oi=2964
http://www.stopklatka.pl/filmowcy/osoba.asp?oi=11248
http://www.stopklatka.pl/filmowcy/osoba.asp?oi=91228
http://www.stopklatka.pl/filmowcy/osoba.asp?oi=14213
http://www.stopklatka.pl/filmowcy/osoba.asp?oi=100885
http://www.stopklatka.pl/filmowcy/osoba.asp?oi=1754
http://www.filmweb.pl/o12861/Stephan+Elliott
http://www.filmweb.pl/o69659/Laurent+Cantet


 

 13 czerwca Noc animacji francuskiej.  

Koncert Polpo Motel i Raphaela Rogińskiego. 

Ilość uczestników: 100 osób 

 

 22 sierpnia  Noc animacji polskiej. 

Pokaz  kilkunastu filmów nagrodzonych na ubiegłorocznym Ogólnopolskim 

Festiwalu Autorskich Filmów Animowanych OFAFA.  Pokazowi towarzyszył 

koncert grupy BLOCO CENTRAL. 

Ilość uczestników: 300 osób 

 

            LICZBA UCZESTNIKÓW   OGÓŁEM:  400 

 

 HAPPENINGI DLA DZIECI 

 

 22 lutego - Happening sztuki opowiadania historii. Prowadzenie: Michał 

Malinowski. 

Ilość uczestników: 30 osób 

 

               LICZBA UCZESTNIKÓW   OGÓŁEM:  30 

 

 DZIECKO W TEATRZE 

 

 11 stycznia – spektakl teatralny dla dzieci – „O Kasi co gąski zgubiła” w wykonaniu 

teatru „Czarodziej” z Warszawy. Ilość uczestników: 80 osób 

 (FERIE) 23 stycznia - spektakl teatrzyku dla dzieci – „Kocie drogi” w wykonaniu  

Studia Yapa z Krakowa. Ilość uczestników: 80 osób 

 (FERIE) 29 stycznia – spektakl teatrzyku dla dzieci – „Wars i Sawa” w wykonaniu 

teatru „Czarodziej” z Warszawy. Ilość uczestników: 80 osób 

 5 kwietnia - „Piastowskie Legendy”. Spektakl Teatru „Łatka”. Ilość uczestników: 80 

osób 

 

 26 kwietnia – Bajka „ Czerwony Kapturek”. Ilość uczestników: 60 osób 

 

 (LATO W MIEŚCIE) 3 lipca - „Słowik” Teatr „CoNieCO” z Białegostoku. 

 Ilość uczestników: 70 osób 

 

 (LATO W MIEŚCIE) 10 lipca - „Skarby wnętrza ziemi” teatru Romana Holca z 

Warszawy. Ilość uczestników: 70 osób 
 

 (LATO W MIEŚCIE) 17 lipca - „Sznurkowe Skrzaty” Teatr „Wielkie Koło” z 

Będzina. Ilość uczestników: 60 osób 

 

 4 października - „Podróż do błękitnego zamku” – Teatr Wielkie Koło. 

 Ilość uczestników: 65 osób 

 

            LICZBA UCZESTNIKÓW   OGÓŁEM:  645 

 



 

POLA WIDZENIA 

Cykl spotkań dyskusyjnych poświęcony zjawiskom kulturowym współczesnego świata.  

 

 18 kwietnia  - Inauguracja cyklu POLA WIDZENIA. Wspomnienie o kulturowym 

zjawisku polskich hippisów.  

 

Dyskusja o polskim ruchu hipisowskim  z udziałem : Mirosława Pęczaka, Kamila 

Sipowicza, Marka Garzteckiego, Piotra Bratkowskiego, Jana Lityńskiego, Mirosława 

Chojeckiego, Rafała Grupińskiego. 

Koncert zespołu „Grupa w Składzie”: Jacek Malicki – gitara, Zdzisław Piernik – 

tuba, Milo Kurtis – instrumenty perkusyjne.  

Projekcja filmów Andrzeja Titkowa „Sposób bycia” z 1975 r. i „Do Młodości”  

z 1974 r.  

Ilość uczestników: 120 osób 

 

 18 października - „Jerzy Grotowski – Ponad Czasem”. 

Dyskusja z udziałem Mai Komorowskiej, Lecha Raczaka, Wojciecha Krukowskiego, 

Krzysztofa Miklaszewskiego, Brunona Chojaka i Ryszarda Kawalca, spektakl „Król 

kier znów na wylocie” na motywach powieści Hanny Krall w aranżacji scenicznej 

Studium Teatralnego w Warszawie, reż. Piotr Borowski, pokaz filmów o Jerzym 

Grotowskim i wystawa fotograficzna dokumentująca twórczość mistrza, 

przygotowana we współpracy z Instytutem im. J. Grotowskiego we Wrocławiu, 

ekspozycja fotograficzna w Galerii Kasyno przygotowana we współpracy z 

Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie. 

Ilość uczestników: 70 osób 

 

             LICZBA UCZESTNIKÓW   OGÓŁEM:  190 

 

PODKOWY ALBUM  RODZINNY – cykl spotkań z żywą historią ludzi i miasta zainspirowany  

książkami Małgorzaty Wittels  pt.: „Album z Podkową” i „Drugi Album z Podkową”. 

 

 4 kwietnia - 84. Urodziny Miasta - Ogrodu Podkowy Leśnej  

W programie wieczoru:  

Inauguracja cyklu - Rodzina Mitznerów.  Rodzinę tę reprezentował  Piotr Mitzner, z 

którym rozmawiała Joanna Trzeciak – Walc.  „Albumowi” towarzyszyła projekcja 

filmu o Teatrze Ósmego Dnia w reżyserii Stanisława Kostrzewy i Izabeli Szylko 

oraz kameralna wystawa poświęcona Rodzinie Mitznerów. W spotkaniu udział 

wzięli m.in. członkowie Teatru Ósmego Dnia z Poznania i wybitna pieśniarka i 

kompozytorka Olena Leonenko. Ilość uczestników: 80 osób 

Zwieńczeniem wieczoru był nastrojowy koncert tang zespołu „al Tango!”. 

Ilość uczestników: 70 osób 

 

 9 maja  - Rodzina Regulskich. 

Z Profesorem Jerzym Regulskim, Urszulą Grodzicką i Andrzejem Regulskim 

            rozmawiała Joanna Trzeciak - Walc. Spotkanie urozmaicił występ Jaśminy 

            Strzeleckiej, która zagrała na fortepianie mazurki Fryderyka Chopina 

Ilość uczestników: 50 osób 

 

 6 czerwca –   Rodzina Szydłowskich. 

Trzy pokolenia w Podkowie. 

Prowadzenie : Oskar Koszutski. Ilość uczestników: 50 osób 



 

             LICZBA UCZESTNIKÓW   OGÓŁEM:  170 

 

  IMPREZY DLA  MŁODZIEŻY 
 

 24 kwietnia - Podkowa Dobrze Rock’uje 

Zagrały trzy młode grupy rockowe:  „TheKilla”, „Epe” oraz „Noize Fusion”. Ta 

ostatnia gra i ćwiczy w Podkowie od kilku lat. 

Ilość uczestników: 70 osób 

 

 9 maja - FUN PODKO – Pierwszy Festiwal skateparkowo – streetartowy w Podkowie 

Leśnej,  konkurencje deskorolkowe: jam sesion, best trick, warsztat z sitodruku, 

warsztat graffity, sety dj'skie, jedzenie wegetariańskie Vegavani. 

   Ilość uczestników: 120 osób 

 

 10 października - FUN  PODKO - II edycja Festiwalu skateparkowo-streetartowego. 

Konkurencje deskorolkowe: jam sesion, best trick, warsztat zinowy, biblioteka 

zinowa „Revenge of the Nerds”, koncert zespołu Kultura Obszczymura, sety dj'skie, 

jedzenie wegetariańskie Vegavani. Ilość uczestników: 50 osób 

 

             LICZBA UCZESTNIKÓW   OGÓŁEM:  240 

 

 GALERIA A 

 

 Styczeń - luty – Wystawa prac malarskich Urszuli Zawiasa Przygotowanie: 

Agnieszka Kremky. Ilość uczestników: 70 osób 

 

 14 luty – 11 marca  - Wystawa Agnieszki Krzysiak „Przestrzeń wewnętrzna” 

Przygotowanie: Agnieszka Kremky. Ilość uczestników: 70 osób 
 

 

 marzec – kwiecień - Wystawa Bogumiły Niemirowskiej „Praskie impresje”. 

Przygotowanie: Agnieszka Kremky. Ilość uczestników: 65 osób 

 

 18 kwietnia  - „Znaki” wystawa miniatur tkackich Joanny Dobrzyńskiej. 

Przygotowanie: Agnieszka Kremky.  Ilość uczestników: 70 osób 
 

 16 maja - Wystawa malarstwa Wita Bogusławskiego „Twarzą w Twarz”. 

Ilość uczestników: 70 osób 

 

Przygotowanie: Agnieszka Kremky. Ilość uczestników: 60 osób 
 

 12 do 27 grudnia  - Artyści na święta. Wystawa zbiorowa prac podkowiańskich 

Artystów. Przygotowanie: Anna Luiza Juśkiewicz. 

Ilość uczestników: 25 osób 

 

             LICZBA UCZESTNIKÓW   OGÓŁEM: 430 

            UWAGA! Dotyczy tylko uczestników wernisaży 

 

 

 

 



GALERIA KASYNO 

 

 6 lutego -  marzec – Wystawa prac Hanny i Leszka Nowosielskich. 

Ilość uczestników: 50 osób 

 

 marzec – kwiecień - wystawa programowa Pracowni Rzeźby I Roku Studentów 

Wydziału Malarstwa Warszawskiej ASP. Kuratorem, pomysłodawcą i opiekunem 

artystycznym wstawy jest dr hab. Jakub Łęcki. Ilość uczestników: 50 osób 

 

 kwiecień – maj - Wystawa malarstwa Bożenny Biskupskiej „Obraz. Klatka”.  

Ilość uczestników: 70 osób. Wystawie towarzyszył kolorowy katalog.  

 15 maja – 30 czerwca - Wystawa „Tikkun – Nawyk pewnego gestu. Odsłona wtóra” 

Jarosława Sidwy. Ilość uczestników: 50 osób. Wystawie towarzyszył kolorowy 

katalog. 

 

 5 – 19 lipca – Wystawa malarstwa Grzegorza Śmigielskiego. 

Ilość uczestników: 50 osób 

 

 wrzesień – październik - Wystawa fotografii Marii Kaniewskiej „Milcząca skarga”. 

Ekspozycja była fotograficzną opowieścią o losach świątyń na pograniczu polsko – 

ukraińskim. Ilość uczestników: 90 osób. Wystawie towarzyszył kolorowy katalog. 

 

 listopad - Wystawa fotograficzna  poświęcona Jerzemu Grotowskiemu przygotowana 

we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie. Ilość 

uczestników: 50 osób 

 

 30 października - „transFORM – twórcza przestrzeń nad Wisłą” 
           

Wystawa w Galerii Kasyno projektu „transFORM” prezentujący działania 

artystyczno-ekologiczne nad Wisłą. Zaangażowało się w niego kilkudziesięciu 

artystów, polskich i z zagranicy. „transFORM” był częścią Festiwalu Sztuki nad 

„Wisłą PRZEMIANY”, w ramach przygotowań do uzyskania tytułu Europejskiej  

Stolicy Kultury 2016. Ilość uczestników: 60 osób 

 

 21 listopada - Wystawa obrazów i rysunków Zofii Broniek  

Ilość uczestników: 80 osób. Wystawie towarzyszył czarno-biały katalog.  

 

             LICZBA UCZESTNIKÓW   OGÓŁEM:  580 

           UWAGA! Dotyczy tylko uczestników wernisaży 

 

 

ARTYSTYCZNE FERIE ZIMOWE 

 

Termin: 19 - 30 stycznia -  godz. 9.30 – 15.30.   

Podczas ferii dzieci  uczestniczyły  w zajęciach z dziedziny teatru, wschodnich sztuk walki (karate), 

tańca nowoczesnego oraz szachów, a także wzięły udział w ciekawych wycieczkach  do Warszawy 



i po okolicy. Na zakończenie ferii odbył się bal karnawałowy dla dzieci z licznymi atrakcjami, 

współorganizowany przez Polski Komitet Pomocy Społecznej.  23 stycznia  dzieci obejrzały  

spektakl teatralny „Kocie drogi” w wykonaniu  Studia Yapa z Krakowa, a 29 stycznia – spektakl 

teatralny „Wars i Sawa” w wykonaniu teatru „Czarodziej” z Warszawy. Odbyły się również 2 

projekcje filmów dla dzieci:  „Zaczarowana” - fantasy, prod. USA, w reżyserii Kevina Limy i 

„Wall.e” - animowany, prod. USA 

Ilość uczestników ferii: 40 osób.  

 

KOSZT:  5 332,99             LICZBA UCZESTNIKÓW   OGÓŁEM:  40 
 

LATO W MIEŚCIE „ARTYSTYCZNE WAKACJE” 

Termin: 29 czerwca – 24 lipca godz. 9.30-15.30 

Wiek uczestników: 6-12 lat 

Opłaty: 10 zł. dzieci z Podkowy Leśnej; 15 zł. dzieci spoza Podkowy Leśnej. 

W programie: wycieczki, projekcje filmów, spektakle teatralne, warsztaty artystyczne, basen, gry  

i zabawy.  

Ilość uczestników: 35 osób  

Wycieczki na wystawy interaktywne: 

02.07.2010 - Zamek Królewski i spacer po Krakowskim Przedmieściu,  

"Śladami Canaletta" - interaktywne zwiedzanie Sali Canaletta. 

09.07.2010 - zwiedzanie śluzy i kanału Żerańskiego - wycieczka statkiem  

po Wiśle 

15.07.2010 -  Zachęta, narodowa Galeria Sztuki:   / Inwazja dźwięku. Muzyka i sztuki wizualne. 

23.07.2010 - Pałac Kultury i Nauki, interaktywna wystawa/ "Sport i szpinak" 

zajęcia: 

- cykl zajęć „joga dla dzieci” 

- cykl zajęć plastycznych podczas których dzieci tworzyły rzeźby  

przestrzenne, mural, rzeźby z materiałów przetwarzalnych 

- cykl zajęć plastycznych w technikach tradycyjnych: malarstwo, pastele,  

kreda 

- cykl zajęć teatralnych podczas których dzieci ćwiczyły ciało i głos,  

oraz przygotowywały scenografię i rozmaite stroje 

- cykl zajęć ruchowo-animacyjnych przeprowadzonych przez naszych  

opiekunów i animatorów 

- cykl zajęć z Jolantą Giers - edukacja ekologiczna 

- cykl zajęć na basenie w Pruszkowie, podczas których dzieci uczyły się  

pływać bądź doskonaliły swoje umiejętności. 

 

Warsztaty Artystyczne w Pałacyku Kasyno 

Termin: 3 sierpnia-21 sierpnia  

Warsztaty   teatralne – lalkowe ( prowadzenie Anna Polarusz) 

Warsztaty  plastyczne ( prowadzenie Anna Luiza Juśkiewicz) 

Warsztaty wokalne ( prowadzenie Marzena Grzymała i Lena Ledoff) 

Warszaty hip-hopowe ( prowadzenie-Ewa Iwon) 

Liczba uczestników: 51  

 

            LICZBA UCZESTNIKÓW   OGÓŁEM:  86 

 

 

 

 

http://www.stopklatka.pl/filmowcy/osoba.asp?oi=1058


SCENA PREZENTACJE  

    

 3 stycznia  - Koncert na harfę  - Joanna Liberadzka  

Ilość uczestników: 75 osób 

 

 18 stycznia - Operetkowy wieczór - koncertu noworocznego  w wykonaniu dwóch 

sopranistek - Marii Sarny i Jolanty Janucik wysłuchała  wyjątkowo liczna 

publiczność, złożona z wielbicieli sztuki operowej. Śpiewaczkom akompaniował na 

fortepianie Szymon Kowalczyk. Ilość uczestników: 120 osób 

 

 7 marca - BABARYBA -  spektakl Stowarzyszenia Artystycznego Makata. Wystąpiły:   

Julia Bui, Aleksandra Gronowska, Justyna Jary, Katarzyna Stefanowicz, Alicja Żmigrodzka  

Muzyka: Babyryby /Ola Gronowska, Justyna Jary, Alicja Żmigrodzka/, 

Mark Shepherd, Hubert Połoniewicz Choreografia: Babyryby /Julia Bui – Ngoc, Kasia 

Stefanowicz/ Projekcje: Marta Zdunek Zdjęcia: Sebastian Maliszewski Produkcja: 

Stowarzyszenie Artystyczne Makata 
Ilość uczestników:  85  osób 

 

 2 maja - koncert „ Straszni Panowie Trzej” - piosenki z „Kabaretu Starszych Panów”   

w jazzowej interpretacji. 

Przy fortepianie zasiadł  Andrzej Jagodziński, rytm na kontrabasie wygrywał 

Andrzej Łukasik,  zaśpiewał Janusz Szrom.  

Ilość uczestników: 90 osób 

 

 23 maja - „Klasyka i Jazz” - koncert fortepianowy pianistki jazzowej Leny Ledoff.  

W programie koncertu:  Chopin, Komeda, Monk, Wasowski, Ledoff.  

Ilość uczestników: 40 osób 

 

 30 maja  - „Miłość@tango.bar”  

Koncert tang w wykonaniu Pauli Kinaszewskiej z zespołem „Czarny Kot”  

Ilość uczestników: 70 osób 

 

 16 sierpnia – Koncert operowy „Muzyczne pot – pourri w Podkowie”. Wystąpili: 

Joanna Morska Osińska (śpiew), Jan Lewtak  (skrzypce), Agnieszka Kopacka 

(fortepian). 

Ilość uczestników: 80 osób 

 

 19 września - KONCERT ORKIESTRY ŚW. MIKOŁAJA 

We współpracy z Restauracją KaSyno i Klubem Sportowym ‘Tennis Life’ 

Ilość uczestników: 100 osób 

 

 14 listopada - Raphael Rogiński zagrał Bacha w Pałacyku Kasynie we własnej, 

autorskiej aranżacji na gitarę  

Ilość uczestników: 70 osób 

 

 30 października - Koncert Quintessence International w wykonaniu amerykańskich i 

polskich muzyków jazzowych: Longineu Parsonsa  (trąbka), Sulaimana Hakima 

(saksofon altowy), Pawła Tomaszewskiego (piano), Andrzeja Zielaka (bass), Eryka 

Kulma (perkusja). Ilość uczestników: 90 osób.   

 

            LICZBA UCZESTNIKÓW   OGÓŁEM:    820 



 

 I LETNIA AKADEMIA SZTUK W PODKOWIE 
 

5 lipca 2009 r. I Letnią Akademię Sztuk otworzył wernisaż wystawy malarstwa 

Grzegorza Śmigielskiego w Galerii Kasyno. 

Ekspozycję można było oglądać od 5 do 19 lipca. 

Od 5  do 12 lipca w Pałacyku Kasyno obywały się warsztaty mistrzowskie. Do ich 

prowadzenia zostali zaproszeni wybitni polscy artyści: Artur Stefanowicz – 

kontratenor, dr Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie i Akademii Muzycznej w 

Poznaniu i Tomasz Herbut – pianista, prof. Konserwatorium Muzycznego w Brnie. 

W warsztatach uczestniczyło 6 adeptów śpiewu operowego i pianistyki z całej 

Polski. 

12 lipca 2009 r. na zakończenie kursów mistrzowskich, odbył się koncert, w którym 

wystąpili mistrzowie i uczestnicy. Usłyszeliśmy między innymi pieśni 

Szostakowicza w wykonaniu wspaniałych śpiewaków Tomasza Herbuta i Artura 

Stefanowicza oraz Purcella w wykonaniu Stefanowicza, na klawesynie 

akompaniował Krzysztof Garstka. Uczniowie kursów wykonali pieśni Bacha, 

Boyce’a, Anna Werecka  wykonała brawurowo arię Broschiego, zaś uczniowie kursu 

fortepianowego wykonali utwory Schumanna, Schuberta i Liszta. 

Ilość uczestników koncertu: 150 osób 

 

       LICZBA UCZESTNIKÓW   OGÓŁEM:   150 

 

 FESTIWAL OTWARTE OGRODY 11-13 września  

 

CKiIO pełniło funkcję koordynatora V Edycji Festiwalu, zajmowało się 

pozyskiwaniem sponsorów (zebrano w sumie ponad 55 tys. zł od sponsorów i 

mecenasów oraz uzyskano wsparcie rzeczowe i organizacyjne w postaci produktów 

spożywczych i oferowanych usług), patronatów medialnych i honorowych, a także 

promocją festiwalu w mediach, został opracowany i wydany  plakat, gazeta 

festiwalowa i  folder  podsumowujący wydarzenia festiwalowe.  

W Pałacyku Kasyno odbył się koncert Zespołu „Raz, Dwa, Trzy” inaugurujący 

Festiwal ( ilość uczestników: 400 osób)  a także koncerty ukraińskiego zespołu 

„Berkut” ( ilość uczestników: 300 osób) i  kameruńskiej wokalistki Kaissy ( ilość 

uczestników: 200 osób). 

Odbył się również  wernisaż wystawy „Antoni Jawornicki 1886 – 1950 architekt 

 i urbanista”, organizatorzy: SARP i Związek Podkowian, współorganizator: CKiIO  

Ilość uczestników: 100 osób 

CKiIO było również współorganizatorem koncertu  Zespołu „Cukunft” w Ogrodzie 

Jidish ( ilość uczestników: 150 osób). 

 

            LICZBA UCZESTNIKÓW   OGÓŁEM:   1 200 

 

 EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA  

 

20 września 2009 Piknik Historyczny, Koncert Chóru Towarzystwa Pieśni Dawnej  

„ Pośrodku Żywota”  i Koncert Zespołu Polskiego Marii Pomianowskiej 

„Zapomniany dźwięk – muzyka dla zrekonstruowanych instrumentów” zakończyły 

Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2009 w Podkowie Leśnej, mecenasem 

wydarzenia był  Marszałek Województwa Mazowieckiego.   

Ilość uczestników: 250 osób 

              LICZBA UCZESTNIKÓW   OGÓŁEM:   250  



PROJEKTY EDUKACYJNE  

 

 30 maja – Dzień Praw Człowieka organizowany we współpracy ze szkołą 

samorządową w Podkowie Leśnej. Podczas tej imprezy miały miejsce warsztaty z 

praw człowieka, warsztaty z komunikacji międzykulturowej, można było też kupić 

książki i muzykę czeczeńską. Oprócz tego można było spróbować specjałów kuchni 

polskiej, ormiańskiej i czeczeńskiej oraz  zobaczyć spektakl w wykonaniu uczniów 

szkoły. Ilości uczestników: 200 osób. 

 31 maja  -  Eko art dla dziecka 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka zorganizowano piknik artystyczno-

ekologiczny. Dzieci przeistaczały się w swoje ulubione zwierzątka, tworzyły rzeźby 

i konstrukcje z recyklingu. Dzieci „karmiły” też BATOROBOTA zużytymi 

bateriami, badały budowę cebulki włosa pod mikroskopem i poszukiwały śladów 

dzikiego życia w parku otaczającym Pałacyk Kasyno. 

Ilość uczestników: 70 osób 

 

 19, 24, 26 lipca -„Spotkania z Astronomią w Pałacyku” 

Cykl spotkań pt. „Astronomia w Pałacyku” o  charakterze popularno – naukowym. 

wpisał się w obchody Międzynarodowego Roku Astronomii 2009. Cykl powstał z 

myślą o dzieciach, młodzieży oraz tych wszystkich, którzy „chcą wiedzieć więcej”. 

Celem było „przybliżenie” zgromadzonym naturalnego satelity Ziemi – Księżyca. 

Wspaniałą do tego okazją była 40. rocznica pierwszego spaceru człowieka po 

srebrnym globie i 400. rocznica pierwszych obserwacji Nieba dokonanych przy 

użyciu lunety przez Galileusza. Współpraca: Klub Miłośników Astronomii przy 

Gimnazjum św. Hieronima w Podkowie Leśnej. 

Ilość uczestników: 120 osób podczas 3 spotkań. 

 

 18 października – Inauguracja cyklu  „Mała Astronomia w Pałacyku”. 

Prowadzenie: Jakub Skowron. 

Ilość uczestników: 40 osób 
 

 10 listopada – obserwacja Jowisza i poznanie budowy teleskopu . Prowadzenie: 

    Jakub  Skowron. Ilość uczestników: 40 osób 
 

 13 grudnia – Gwiazda betlejemska. Prowadzenie: Jakub Skowron. 

 Ilość uczestników: 40 osób 
 

Piknik ekologiczny ( w ramach festiwalu Otwarte Ogrody) 

W trakcie pikniku odbył się szereg działań mających na celu promowanie życia  

w zgodzie z naturą. Dzieci zwiedziły labirynt ekologiczny, odbyły się liczne zabawy 

na świeżym powietrzu i malowanie buź. W trakcie imprezy trwała zbiórka 

ekośmieci, za każdą sztukę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można 

było otrzymać cebulkę tulipana. Serwowano wegetariańskie i wegańskie potrawy. 

Ilość uczestników: 50 osób 
 

 7 listopada –  Tajemnice Opery w Sydney – pokaz filmu i spotkanie z Markiem 

Krawczyńskim, architektem nadzorującym renowację Opery w Sydney połączone  

z pokazem multimedialnym przyrody australijskiej i prezentacją muzyki 

aborygeńskiej  

Ilość uczestników: 100 osób  



 

 28 listopada – Finał X. Edycji Konkursu Recytacji Własnego Wiersza. 

W Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Świerkowej 1 odbył się finał 

X. edycji Konkursu Recytacji Własnego Wiersza. Konkurs składał się z dwóch 

etapów. Do pierwszego nadesłano 73 wiersze, z których jury w składzie: Magda 

Teresa Wójcik - aktorka, Joanna Sarnecka - krytyk literacki, Alina Witkowska - 

pedagog, dyrektor CKiIO oraz dr hab. Andrzej Dąbrówka - poeta, pracownik 

naukowy z Instytutu Badań Literackich PAN, wybrało 46 utworów. Zakwalifikowani 

do drugiego etapu autorzy wierszy zaprezentowali je przed licznie zgromadzoną 

publicznością według zaproponowanego przez dr hab. Andrzeja Dąbrówkę podziału 

na kategorie tematyczne. 

      Ilość uczestników: 100 osób 

 27 listopada – koncert i warsztaty muzyczno-edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej  

( Szkoła Samorządowa w Podkowie Leśnej). „Obok Orła znak Pogoni” w wykonaniu 

Zespołu Muzyki Dawnej z Krakowa, przygotowany we współpracy z Fundacją 

f.o.r.t.e 

Ilość uczestników: 90 osób 
 

 12 grudnia  - Finał VII edycji  Konkursu Piosenki „Rozmaitości” 

Jury w składzie: Lidia Dardzińska-Rolek, Marzena Grzymała oraz Ewa Paczoska, po 

przesłuchaniu  4 zespołów i 12 solistów w dwóch kategoriach wiekowych (7-13 lat 

oraz 14 lat i więcej) przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: w kategorii 

ZESPÓŁ: wyróżnienie - Kwartet Rodzinny w składzie: Krzysztof Rowicki, 

Radosław Rowicki, Klaudia Wróbel, Andrzej Rowicki,  I miejsce -Duet  Uta 

Sienkiewicz i Aleksandra Iwanowska. W kategorii SOLISTA  7 – 13 lat wyróżnienie 

otrzymała Maja Michałowska, III miejsce otrzymała Anna Frączek, II miejsce 

otrzymała Anna Grochowska, I miejsce otrzymała  Zuzanna Newbery. W kategorii  

„solista” 14 lat i więcej: III miejsce otrzymała Aleksandra Iwanowska, II  miejsce 

otrzymał Witold Żebrowski, I miejsca nie przyznano. Ilość uczestników: 50 osób 
 

            LICZBA UCZESTNIKÓW   OGÓŁEM:    900 

 
 

Dodatkowo, poza zaplanowanymi cyklami odbyły się: 

 

 6 lutego - rozdanie dyplomów honorowych dla Mecenasów Podkowiańskiej Kultury 

– sponsorów  wydarzeń kulturalnych w CKiIO i nabywców przedmiotów 

artystycznych na aukcji na cele statutowe CKiIO podczas Balu Niepodległości  

 7  lutego – spotkanie ambasadorów z osobami towarzyszącymi połączone z 

koncertem Pana Ambasadora Vincento Manno, zwiedzaniem wystawy twórczości 

Hanny  i Leszka Nowosielskich  i kuligiem, współorganizator: CKiIO 

 8 lutego - bal karnawałowy dla dzieci 

Ilość uczestników: 90 osób 

 5 kwietnia - kiermasz rękodzieła artystycznego: biżuteria , ceramika, witraże,  rzeźby 

w drewnie, obrazy na jedwabiu, chust ręcznie malowanych, decoupage, pisanki, 

wyroby z wikliny, obrusy ręcznie malowane, kartki i stroiki świąteczne.  

Ilość uczestników: 80 osób 

 23 maja - Konferencja „ Przeszłość i przyszłość projektu „Otwarte Ogrody” , 

Organizator: Magdalena Prosińska, Współpraca: CKiIO, Uczestnicy: przedstawiciele 

organizacji pozarządowych i samorządów organizujących Festiwal Otwarte Ogrody 

w „zielonych” miastach wokół Warszawy. Ilość uczestników: 40 osób 



 30 maja - Nasza klasa – spotkanie absolwentów szkoły podstawowej w Podkowie 

Leśnej. Współorganizator: CKIO, Ilość uczestników: 40 osób 

 19 czerwca - Zakończenie sezonu kulturalnego 2008/2009 dla dzieci. 

Wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci – uczestników zajęć 

plastycznych w Centrum Kultury przy ulicy Świerkowej, następnie zespoły i grupy 

artystyczne zaprezentowały swój roczny dorobek artystyczny. 

W Pałacyku Kasyno - „Wielki Finał” Filharmonii Dziecięcej - Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta OSP Kaski pod batutą Edwarda Millera. Prowadzenie: Yaśmina 

Strzelecka. „Bal dla dzieci” przy muzyce ludowej, prowadzony przez Grzegorza 

Ajdackiego i Przyjaciół. Ilość uczestników: 90 osób KOSZT:     400,00           LICZBA 

UCZESTNIKÓW   OGÓŁEM:    90 

 21 czerwca nadanie Podkowie Leśnej tytułu „Pępka Europy”, koncerty towarzyszące: 

Zespół „Cukunft” i „Grupa w składzie”, organizator: Urząd Miasta  

Ilość uczestników: 350 osób 

 

 21 czerwca Zakończenie sezonu kulturalnego 2008/2009 w CKiIO 

                       Ilość uczestników: 60 osób 

 

 29 czerwca wernisaż wystawy zdjęć uczestników Warsztatów Fotograficznych 

prowadzonych przez Annę Kawę i Tomasza Wójcickiego. 

                       Ilość uczestników: 40 osób 

 

 ZAJĘCIA STAŁE  

 

 Zespół Podkowiańskiej Wideokroniki – 6 osób 

                       Działalność  skupia się na następujących zagadnieniach: 

                     - szkoleniu ( podstawy sztuki operatorskiej, podstawy montażu filmowego, 

                       udźwiękowienie, pisanie scenariusza filmowego ) 

                     - realizacji filmów 

                     - pokazach i prezentacji dorobku   

 

W 2009 r. zespół pracujący pod opieką artystyczną Michała Bogusławskiego zrealizował  

i zaprezentował publiczności 10 filmów dokumentujących  inicjatywy  kulturalne  Uniwersytetu 

Otwartego Pokolenie i CKiIO. 

  

 
 Plastyka dla dzieci i dorosłych (ilość uczestników: 15 osób) 
 

 Zajęcia plastyczne „Nowe formy sztuki” (ilość uczestników : 6 osób)              

 Rytmika  (ilość uczestników: 10 osób) 
 

 Hip hop (ilość uczestników: 5 osób) 
 

 Zajęcia teatralne „Teatr Altanka” (ilość uczestników : 6 osób) 
 

 Zajęcia teatralne „Hodowla Szczeżuchy” (ilość uczestników: 6 osób) 
 

 Zajęcia teatralne „Ciało głos”  (ilość uczestników: 8 osób) 



 

 Zajęcia szachowe (ilość uczestników: 5 osób) 
 

 Nauka gry na instrumentach (ilość uczestników:13 osób) 

 

 Warsztaty filmowe ( ilość uczestników : 8 osób) 

 

 Kurs informatyczny( ilość uczestników: 9 osób ) 

 

 Warsztaty fotograficzne ( ilość uczestników: 60 osób - po 30 osób w 2 edycjach) 

 

           LICZBA UCZESTNIKÓW   OGÓŁEM:    157 

        

 Zajęcia taneczne (ilość uczestników: 5 osób) -wynajem 
 

 Karate (ilość uczestników:20 osób)- wynajem 
 

 Taniec towarzyski (ilość uczestników: 30 osób) – wynajem  
 

 Joga (ilość uczestników : 40 osób) – wynajem  
 

 Tai Chi (ilość uczestników:30 osób) – wynajem 

 

 Aerobic (ilość uczestników: 8 osób) - wynajem 
 

 Angielski dla dzieci (ilość uczestników:10 osób) - wynajem 
 

 Angielski dla dorosłych (ilość uczestników: 8 osób) - wynajem 

   

 Francuski dla dorosłych ( ilość uczestników: 8 osób) - wynajem 
 

  

PRACE REMONTOWE   

Przeprowadzono  prace remontowe w obiekcie przy Świerkowej 1,  mające na celu doraźne 

poprawienie estetyki i czystości pomieszczeń.  Zakres wykonanych prac: malowanie  ścian w sali 

plastycznej, korytarzu i sieni, malowanie kaloryferów i części drzwi w dużym korytarzu, 

malowanie  trzech pokoi biurowych i Galerii A. Uprano kotary i wyczyszczono fotele w sali 

widowiskowej.    

INWESTYCJE 

Dokonano zakupów inwestycyjnych - 4 zestawów komputerowych( w tym 1 multimedialny), 3 

zestawów komputerowych biurowych i 1 laptopa. Dokonano wymiany instalacji elektrycznej w 

obiekcie przy Świerkowej 1 (bez sceny) -  ze środków UM Podkowa Leśna.   

INNE 

Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na 

usługi ochrony obiektów CKiIO w 2009 r. 

Przeprowadzenie konkursu ofert na usługi sprzątania obiektów CKiIO w 2010 r. 
 


