18-й фестиваль відкритих садів у Підковій Лесній
10-12 червня 2022 року
Програма:
10 червня (п'ятниця)
№ 1 17.30
Урочисте відкриття фестивалю за участю міського голови Підкова Лесна Артура Тусінського.
Мистецькі колонії - нескінченна історія. Презентація Дороти Северин-Пухальської, зберігача,
завідуючого філією Камієниці Целейовської в Музеї Вісли в Казімєж-Дольному. Історія
мистецьких колоній у Європі стосуватиметься центрів, які повністю відповідають визначенню
явища та де продовжується традиція міського мистецтва, таких як Ворпсведе, Скаген,
Сентендре, Ніда, Шклярська Поремба, Казімєж Дольний чи Закопане. Основними моментами
будуть також ті, які відвідали польські митці, такі як Барбізон, Нагибаня, вул. Айв8 або ПонтАвен. Карта цього явища в Європі та США показує не тільки їх широкий діапазон, а й важливість.
Вони є частиною культурної спадщини. Наведемо історію мистецьких колоній, щоб вказати
спільні риси, що визначають їхнє визначення. Концепти, що входять до нього, зберігають свою
актуальність, що випливає із стану не лише художника, а й людини. Ці невеликі периферійні
мистецькі центри мали бути простором для реалізації не лише мистецьких завдань, а й зоною
забезпечення внутрішнього комфорту. Знайти місце, де панує мистецтво, а також спільнота,
безпека та свобода. Організатор: CKiIO. Партнер: Музей Вісли в Казімєж-Дольному. Місце:
Палацик Касино, вул. Лілпопа 18.
No2 19.00 Художня колонія Podkowa Leśna - відкриття колективної виставки художниківвизуальників, які працюють у Підковій Лесні або мають відношення до Підкови. Організатор:
CKiIO. Місце: Палацик Касино, вул. Лілпопа 18.
No3 20.00 Концерт відкриття. Гурт Hairy Cane (фанк/рок): Грег Тот – гітара, вокал, Войцех
Мусялек – гітара, Томаш Ньюбері – бас, Пьотр Піскадло – ударні. Організатори: CKiIO, Hairy Cane
Team. Місце: під відкритим небом перед палацом Касино, вул. Лілпопа 18.

11 червня (субота)
No 4 11.00-14.00
Польські квіти - Юліан Тувім. Воркшоп виготовлення квітів з тканини, натхненна віршем Юліана
Тувіма, Скамандрита, друга Ярослава Івашкевича. Організатори: Юстина Завадзька, Анна
Міхневич, Тадеуш Б. Івінський, Асоціація «Сад мистецтв і наук». Місце: Willa Aida,
вул. Лілпопа 8. Сад співфінансується за рахунок коштів, отриманих від міста Підкова Лесна.
No 5 11.00-13.00
Давайте підтримаємо бджіл з LAG «Зелене сусідство». Екологічний сад. Роздача саджанців
медоносів, зустріч з бджолярем Антоні Тарловським, інформаційно-рекламний стенд Асоціації
LAG Green Neighborhood. Організатор: Асоціація LAG Green Neighborhood. Місце: вул. Борсуча
46.
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No6 11.00-13.00 Сатира в саду. Малюнки Олександра. Організатор: Флора Вадовська. Місце:
вул. Dębowa 2, вхід з вул. Дембова і Букова.
No7 11.30 Дев’ять муз та одна біженка з України. Історико-екологічна прогулянка з особливим
акцентом на історії приїзду Ярослава Івашкевича до Польщі з охопленої революцією України.
Організатор: Ельжбета Гліщинська. Меценатство: Ліга охорони природи. Місце: Музейний парк
у Стависько, вул. Вулиці Gołębia 1 та Podkowy Leśna Zachodnia.
No8 12.00-15.00 Відкриємо очі – виставка виробів ручної роботи для людей з обмеженими
можливостями. Організатор: Громадський дім Самопомічі Католицького товариства інвалідів
Варшавської архиєпархії. Місце: вул. Блонська 46/48.
№ 9 12.00-15.00 Музей під відкритим небом у Пирогові під Києвом - виставка фотографій
Тадеуша Баруцького, архітектора, документаліста архітектури, жителя Підкової. Організатори:
Edyta та Tadeusz Baruccy, CKiIO. Місце проведення: Галерея А, вул. Свєркова 1.
No10 12.00-15.00 Художній сад. Художники від Impulse - презентація Young Art. Організатор:
Анна Бентин IMPULS Gallery. Місце: вул. Jana Pawła II 13, 1 пов.
No11 12.30 Літературний сад. Сад Трьох Культур - Здорове Круте Підляшшя. Авторська зустріч
Войцеха Коронкевича – журналіста з Білостока, який веде цикл передач на місцевому Радіо
Akadera «Niezwykłe Podlaskie», автора книги «Podlasie Zdrowo Zakręcone». Після півроку життя у
Парижі, Нью-Йорку та Варшаві, але він завжди повертався сюди. Спеціальним гостем буде
Дженнета Богданович – чемпіонка світу з випікання подорожника та картопляної ковбаси,
Татарка з Крушинян, який часто називають культурним плавильным котлом, адже там
перетинаються три великі релігії – католицька, мусульманська та православна, а також
організатор Національного Фестиваль татарської кухні (www.kruszyniany.pl) ). Додатковим
атракціоном стане дегустація традиційної татарської кухні та шоу стрільби з лука. Організатор:
Бібліотека «Подкова Лесна» у співпраці з Підкова Леснянською ратушею в особі Артура
Недзінського та Фонду «Вегемісія». Місце: вул. Блонська 50.
No12 13.00-16.00 Ароматичний італійський сад. Краса і здоров'я з сенсорною синестезією.
Програма: Поїздка в Абруццо з дегустацією італійських оливок. Мистецтво живопису, зустріч з
автором (Ганна Глодковська). Створення іміджу, вінтажне натхнення в моді (Анна Чурай).
Презентація терапевтичного впливу аромату на емоції - історичні нитки парфумерії щодо
літератури та мистецтва (Тамара Готовичка). Ритуал медитації в русі. Тіло підкаже: дотик і дари
природи (Імпульсна йога). Будь ласка, візьміть із собою улюблені аромати та килимки для
тренувань. Фотографії з виставки «Фото-графічний гербарій за Ярославом Івашкевичем»
Магдалени та Марека Енглішів. Інсталяція «Квіткових тотемів» Кароліни Говорко. Організатор:
Тамара Готовіцька, психокосметологія, арома освіта. Місце: вул. Івана Павла ІІ 12.

No 13 13.00-15.00
Слова та картинки. Зустріч з художниками, виставка живопису, попередній перегляд каталогу
Місі Лукасевич. Організатор: галерея «Артефакт» Анни, Петра та Місі Лукасевичів. Місце: вул.
Борсуча 46.

No14 13.00 Природа в об'єктиві - відкриття виставки фотографій, відзначених у конкурсі
«Фотограф року 2021» Асоціації польських фотографів природи (Мазовецький район). Виставка
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відкрита протягом усього фестивалю. Організатор: Початкова школа Герої Варшави.
Меценатство: Асоціація польських фотографів природи (Мазовецький район). Місце: вул. Яна
Павла II 20.
No 15 14.00-16.00
Сад здоров'я - 3-е видання. 1 / Як бути легшим і відчувати себе краще - д-р Станіслав Мосей. 2 /
Як жити з цукровим діабетом і продовжити своє життя (новітні рекомендації та ліки) - кардіолог
Барбара Подогродська. 3 / Що і як їсти, щоб жити здоровим? - вимірювання маси тіла,
вісцерального жиру та ІМТ - дієтолог Катажина Биховська-Кочерго. 4 / Чи можна їсти мед при
цукровому діабеті? Переваги використання продуктів бджільництва - бджоляр Антоні
Тарловскі. 5 / Gyrokinezis - йога в танці, дискусії та спільні вправи - інструктор Ева Крушевська.
Організатори: Асоціація «Асоціація хлопців-підковників», «Центр профілактики підкови»,
«Добрий дієтолог». Місце: вул. Олень 2.
No 16 15.00 У позаробочий час - Маріуш Плошай-Мазурек. Вернісаж виставки картин і
малюнків. Виставка відкрита до 18.00. Організатори: Анна Калиновська та Януш Радзейовський.
Місце: вул. 11 23 листопада.
No17 17.00-19.00 Музично-художній сад «Простір і почуття». Концерт Данути Станкевич - «Не
плач, коли мене не буде». Садова інсталяція картин та інших художніх форм. Зустріч з
артистами. Інтеграційна вечірка біля мангалу та інше. Розіграш творів мистецтва. Організатори:
Художня галерея «Око підкови» Марти, Едварда та Гжегожа Іпнарських. Місце: вул. Кукулек 13
А.
No18 17.00
Вернісаж живопису та художньої фотографії в галереї Bluszcz. Живопис: Ewa Koehler-MikowskaZamojska, Łukasz Wawrynkiewicz. Фотографія - Кристина Горайська. Організатор: Galeria Bluszcz.
Місце: вул. Каштан 6.

No 19 19.00-21.30
Літній курорт і санаторій. Діалог двох міст: виставка фотографій жительки Подковы Малгожати
Куровської під назвою «Podkowa Leśna bizarna» та фільм доглядачів галереї «Мімоходем»
Яцека Бонковського, Клари Копцінської та Міхала Овадовича, знятий у Соколовському,
колишній оздоровниці, а нині культурний центр і місце дії останньої книги Ольги Токарчук. Там
влітку 2021 року відбувся 40-годинний марафон читання Томаса Манна «Чарівна гора». Фільм
представляє це дійство та атмосферу міста. 19.00 відкриття виставки Малгожати Куровської.
19.30 зустріч з Яцеком Баковським навколо його книги «Центр середини». 20.30 Показ фільму
«Читання чарівної гори». Організатор: Фонд «Сад і майстерня» / Галерея «Мімоходем». Місце:
вул. Modrzewiowa 47, кут вул. Іван Павло ІІ.
No20 19.00-21.00 Сад мрій. Концерт і медитація під звуки тибетських чаш та етнічних
інструментів. Організатор: Ikikata Gallery. Місце: вул. Білка 18.
No21 19.00
Джазовий концерт. Анна Костшевська – вокал, Міхал Саламон – акомпанемент. Організатор:
Galeria Bluszcz. Місце: вул. Каштан 6.

3

No22 20.30
Театральний вечір. Підрахунок одноактної п’єси Олександр Фредро «Свічка згасла» з музичною
ілюстрацією. Організатори: Stowarzyszenie Związek Podkowian, Неформальна театральна группа
«Między Słowami» в гостях у галереї Bluszcz. Місце: вул. Kasztanowa 6. Театральна вистава
співфінансується за рахунок коштів, отриманих від міста Підкова Лесна.

12 червня (неділя)
№ 23 11.00-16.00 Подорожі та повернення. Презентація - Мати і дочка - звідки взялася наша
пристрасть. Виставка картин. Виставка проекту Джоани Джахович. Організатори: Агнецька
Гриневієка- Джахович та Джоанна Джахович. Покровительство: Рубікон Марчін Гріньєвекі.
Місце: вул. Лілія долини 4 А.
№ 24 11.00-14.00
Після годин-Маруша Плушадж-Мазурек. Виставка живопису та малювання. Організатори: Анна
Каліновська та Януш Раджійвський. Місце: ul. 11, 23 листопада.

№ 25 11.00-14.00
Керамічний та художній сад. Сімейне та індивідуальне виготовлення в глині. Увімкнувши
гончару (викопаний) під опікою містера Яна Конопчиньського. JANEK GOVECKA - Студент студії
та лауреат двох загальнонаціональних скульптурних змагань візьмуть участь у семінарах.
Організатори: Ірена Ковальчичик, Асоціація саду мистецтв і наук. Місце: ul. Grabowa 14. Сад є
спільним з коштів, отриманих від міста Подкова Лесна.
№ 26 11.00
Одяг для здоров'я. Разом із здоров’ям, дитина вирушає в подорож після ще 8 станцій, які
навчають профілактики та добрих звичок. Паспорт Крзепіанського малюка дає право
подорожувати. Після щасливої гри, навчальної розмови та простого навчання дитина отримує
штамп у паспорті, що підтверджує присутність на даній станції. Зібравши всі марки та декларації
про здоровий спосіб життя, дитина отримує сертифікат прохолодного малюка.
https://ciuchciazdrowia.pl/. Організатори: Коледж теології та гуманітарних наук та громада
Церкви сьомого дня в Подковській Лешна. Місце: вул. Іван Павло II 39.
№ 27 11.00
Чим далі в ліс, тим більше дерев? - Повний анекдот, природна та рекреаційна прогулянка в лісі
Млочовського, під час якого ви дізнаєтесь відповіді на наступні запитання: Чому ліс Молочови
"Польща в мініатюрі"? Чому в ньому отвори і чому такі великі? Де живе чорний дятел, і де
Золота Лілія? Як це можна захистити і про що все? Для пішоходів - саджанці лісових дерев.
Організатор: Ініціатива Лас -Моловський. Покровительство: Ласовий фонд
і громадяни. Початок: вхід до лісу з вул. Sienkiewicz.
№ 28 12.00-17.30
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Транс-сад Виставки: Живопис Сіпапунії, Гобеляна Атака, які - Імена, графіка Калі Катарсіс,
очікувані мистецькі сюрпризи. Виставка призначена для людей старше 16 років. Організатор:
Agnieszka Papis. Місце: Akacjowa 8 A.
№ 29 12.00-17.30
Мистецтво та звук. Представлення художників живопису та скульптури, представників
молодого мистецтва. Жива музика - саксофон у "історичному" саду. Організатори: Пам'ятник
Bistro & Bar, Галерея імпульсів. Місце: ul. Іван Павло II 14.
№ 30 12.00-15.00 Художній сад. Художники з імпульсу - презентація молодого мистецтва.
Організатор: Галерея Анни Бентін імпульси. Місце: вул. Іван Павло II 13, перший поверх.
№ 31 12.00
Іваскевич та Україна. Виставка вибраних фотографій та рукописів щодо стосунків Ярослава
Івашкевича з Україною. Презентація публікації "Jarosław Iwaszkiewicz та Ukraine", опублікована
музеєм у Ставіско. Публікація безкоштовно надається відвідувачам. Організатор: музей Анна та
Ярослав Івашкевич у Ставіско. Місце: ul. Голуб 1.
№ 32 12.00
"Давайте повернемося, як у старі часи" - концерт музичних хітів 1920 -х та 1930 -х років,
виконані Марією Сарною та Кубок часу гурту. Організатори: Марія та Володзімерц Сарноуї,
Асоціація саду мистецтв і наук. Місце: ul. CICHA 27. Сад є спільним з коштів, отриманих від міста
Подкова Лесна.
№ 33 12.00
БУДЕЛЬНИЙ САД АРТ. Виставка творів місцевих художників. Організатор: Асоціація Вілла Боркі.
Місце: Brwinów-Borki, ul. Kępińska 75.

№ 34 13.00 Ренесанс Любовний сад. Концерт хору в середині життя в репертуарі любовних
пісень та мадригалів з різних європейських країн. Організатори: У середині життя - Товариство
старої пісні, CKIIO. Місце: Палац казино, ul. Лілпопа 18.
№ 35 14.00
Подкова та Старого мережива - історія рідної Подковця. Барбара Валікка, автор нещодавно
опублікованої книги "Подкова і Старе мереживо", читає фрагменти історій, в яких вона згадує
мало відомих подій з минулого міста саду. Місце дії всіх історій - як драматичних, так і повних
гумору - - Подкова Лесна. Книга проілюстрована графікою Яцеком Сзумілак. Зустріч буде
супроводжуватися камерною музикою, виконаною Доротою Колінек (Віола). Організатори:
Барбара Валікка, CKIIO, Асоціація саду мистецтв і наук. Місце: Палац казино, ul. Lilpopa 18. Сад
складається з коштів, отриманих від міста Подкова Лесна.
№ 36 15.00-20.00 Художня колонія Подкова Лешна. Колективна виставка візуальних
художників, що створюють
У Подкові лешна або пов'язаний з підковою. Організатор: CKIIO. Місце: палас казино,
ul. Лілпопа 18.
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№ 37 15.00-16.00 Кізомба - танцювальна майстерня для жінок. Будь ласка, підтвердьте свою
участь по телефону: 783787305 або за електронною поштою: gallery@galeriaimpuls.pl
Організатор: Кароліна Бентін. Місце: Галерея імпульсів, ul. Іван Павло II 13, перший поверх.
№ 38 16.00
Рецитал Марцина Масекі "Моцарт і рулет з маслом" та виставка миші та кота Анна ПодлевськаПоліт у домашніх ситуаціях ". Піаніст виконає твори W.A. Моцарт на фортепіано таблиці з
колекції інструментів Józef Kolinka. Художник, відомий своїм нетрадиційним підходом до
класичного репертуару та пошуком неодинних кольорів клавіатур, він також прославився
творцем аранжування пісні "Два серця" у фільмі "Холодна війна" П. Павіковський та куратор
багатьох музичних циклів, включаючи домашні концерти Pandemic Online. Він також виступить
у домашньому саду в домашньому антитумені, представляючи незвичайний звук інструменту з
незвичайними формами. Концерт буде супроводжуватися виставкою Анни Подлевської-Політ,
художником та автором абстрактних картин. Малюнки з серії "Миша та кішка в домашніх
ситуаціях" - це повне гумор, який слід заглянути в повсякденний зелений, і його виразна лінія
ідеально стикається з філософським характером діалогів Героїв. Йозеф Колінек сподобався цим
творам; Виставка присвячена його пам’яті. Організатори: Джоанна Колінек, Кароліна КолінекСіегович, Асоціація саду мистецтв і наук. Місце: ul. Sienkiewicza 1. Сад складається з коштів,
отриманих від міста Подкова Лесна.
№ 39 17.30
Кінець фестивалю.
Благодійний концерт для України гурту Верховина, що складається з: Aneta Mazurkiewicz, Anna
Piotrowska, Agata Myśluk, Jolanta Węgrzyn, Małgorzata Makejska-Podsiadło, Ewa WróbelKacprowicz, Jakububich, Teadeusz Konados, Romanos Roman. Протягом 31 року існування група
була гостем найбільших фестивалів етнічної музики та народних заходів у Польщі та Україні. У
програмі пісні з останнього альбому "Прапори Рокі та" Старих хітів " - Українського та на
польському -країнському кордоні, ліричних, ритуальних та релігійних піснях. Після концерту торги останнього альбому гурту, з якого всі надходження будуть виділені на Карітас Україна. Ми
також заохочуємо вас платити за рахунок у розпорядженні міського голови міста Подкова
Лешна №: 81 1020 1055 0000 9002 0521 7981, із запискою "для України", а також для колекції
"гуманітарна допомога Армія та цивільні особи в Україні "https: //zrząka.pl/ uh36p4 Додати
основу, номер рахунку: PL 77 1090 1870 0000 0001 4983 9381. Організатори: CKIIO, Werchowyna
Band. Місце: відкрите повітря перед палацом казино, ul. Лілпопа 18.

№ 40 19.00 Оркестр Галичджа - Концерт та танці на диханні, виконані музикантами гурту
Нівінського
та художники з України - Олена Єрменко. Традиційна музика для танцю Польщі, української,
єврейської, створюючи творчий діалог сусідніх культур та народів старої, мультикультурної
Галичини.
Наприкінці вечірки вечірнього танцю з ді-джеєм. Організатор: CKIIO. Місце: відкрите повітря
перед палацом казино, ul. Лілпопа 18.

6

№ 41 Протягом фестивалю, супровідна виставка. "Nieprytny 1976-1989"-ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ДОМУ ЗАСТОСУВАННЯ З ІСТОРІЮ. Розповідь
Про роль та участь жінок в опозиції з часів Республіки Польського народу, яка створюється
фотографіями, документами та портретами опозиціоністів, що представляють різні етапи
діяльності: Kor Times, Август вражає, створюючи незалежну пресу, воєнний стан та організація
метро. Організатор: Середня школа Подковяскі № 60. Місце: Парккон в UL. Wiewiórek 2/4 та ul.
Замкова.

Інформаційна точка:
11 червня (субота), в 12.00-15.00, ul. Świerkowa 1

Для всіх подій - безкоштовний вхід!

Координатор фестивалю: Центр громадянської культури та ініціатив

Автори ідеї фестивалю: Магдалена Просіньська та Лукаш Вілманн
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