
 
CENTRUM  KULTURY I INICJATYW OBYWATELSKICH  

 

PROGRAM OBCHODÓW SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 

 

 Marzec – grudzień 2018  

Wykłady z zakresu historii literatury prof. Pawła Stępnia, UW dedykowane uczniom 

podkowiańskich szkół (Zespół Szkół i Społeczne Liceum Nr 60). 

1) O "Bogurodzicy", która pomogła zwyciężyć zakon Najświętszej Maryi Panny. 
 
2) Do czego potrzebni byli królowie? O władzy i jej symbolach w kulturze dawnej. 
 
3) "A jeśli komu droga otwarta do nieba – Tym, co służą ojczyźnie". Kosmiczny ład, 
ojczyzna ziemska i ojczyzna niebios w literaturze staropolskiej. 
 
4) "Dziadów" część III Adama Mickiewicza, czyli o walce z apokaliptycznym 
Babilonem. 
 
5) Jak umacniać serca sarmackim sposobem? O "Trylogii" Henryka Sienkiewicza. 
 
6) Między Polską w sercu a Polską na mapie. O wielkich ideach i wielkiej niemocy w 
"Weselu" Stanisława Wyspiańskiego. 
 
7) Dzieci i wojna w twórczości Tadeusza Różewicza. 
 
8) Warszawa 1944. Powszednia apokalipsa w "Pamiętniku z powstania 
warszawskiego" Mirona Białoszewskiego. 
 
9) "Otworzyć Zachodowi oczy". Zbrodnia i ocalenie w "Innym Świecie" Gustawa 
Herlinga-Grudzińskiego. 
 
10) O "Fado" Andrzeja Stasiuka. 

Sala  kinowa , ul. Świerkowa 1 

 25 kwietnia godz.11.00 

„Sport, turystyka i rekreacja w II RP”  

Wykład  dr. Roberta Gawkowskiego dla słuchaczy Uniwersytetu Otwartego „Pokolenia” 

ul. Lilpopa 18 

 

 16 maja  

Uniwersytet Otwarty Pokolenia  - wykład wyjazdowy do Muzeum Narodowego na wystawę 

„Paderewski” 

 

 19 maja godz.12.00-15.00 Gra Miejska  „Mała ojczyzna Księdza Leona”  we współpracy 

 z Gimnazjum  Św. Hieronima  

 

 25 sierpnia  godz. 18.00 

„Cud nad Wisłą” – polski film wojenny (niemy) z roku 1921, reż. Ryszard Bolesławski  
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Projekcja poprzedzona historycznym komentarzem.  

Film zrealizowany został na zamówienie ówczesnego Wydziału Propagandy Ministerstwa 
Spraw Wojskowych. Treścią filmu są dzieje wojny polsko-bolszewickiej roku 1920, 
zakończonej bitwą warszawska, która przeszła do historii jako „Cud nad Wisłą”. Film ten do 
naszych czasów zachował się jedynie we fragmentach (z trwającego ponad 2 godziny filmu 

ocalały jedynie 53 minuty).W głównej roli kobiecej wystąpiła Jadwiga Smosarska, 

największa gwiazda polskiego kina w okresie dwudziestolecia międzywojennego. 

Końcowe sekwencje filmu zawierają dokumentalny zapis wręczenia Józefowi 

Piłsudskiemu buławy marszałkowskiej w dniu 14 sierpnia 1920 roku. 

               Sala kinowa, ul. Świerkowa 1  

 

 16 – 17 września   

Europejskie Dni Dziedzictwa  2018 pod hasłem „Niepodległa jest dla wszystkich” 

„ Jacek Kaczmarski – lekcja historii” – spektakl Teatru Ateneum  w reżyserii Jacka Bończyka 

Koncert pieśni  barda „Solidarności” poświęconych słynnym obrazom („Arka Noego” „Pejzaż z 

szubienicą”, „Wojna postu z karnawałem”, „Lot Ikara” i „Pejzaż zimowy” Piotra Breughla 

Starszego,  „Stańczyk” i „Rejtan, czyli raport ambasadora” Matejki , „Zatruta studnia”, 

„Wigilia na Syberii” Jacka Malczewskiego).  Utwory te zawierają  częstokroć refleksje nad 

polską historią i polskim losem. W spektaklu bierze udział 4 aktorów, komentarz z off-u  

wygłasza  Piotr Fronczewski.  

(alternatywnie - koncert pieśni Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Jacka Bończyka).  

Sala  kinowa, ul. Świerkowa 1 

 „Drogi do wolności” - spotkanie poświęcone podkowiańskiemu  działaczowi opozycyjnemu  
 Janowi Walcowi w ramach promocji książki wydanej przez IPN 

 

Wystawa historycznych, archiwalnych  plakatów z czasów II RP z kolekcji Piotra  

 Dąbrowskiego, 

 Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18 

 

 3 października  

„Pan Tadeusz”  - uroczysta projekcja filmu niemego  z muzyką improwizowaną na żywo  

podczas inauguracji  roku akademickiego Uniwersytetu Otwartego POKOLENIA , otwarta  

dla wszystkich mieszkańców.  

Pochodząca  z 1928 r. ekranizacja poematu narodowego Adama Mickiewicza  to największa 

polska przedwojenna superprodukcja, zrealizowana  z rozmachem m.in. w pałacu i parku  

w Radziejowicach, z udziałem gwiazd przedwojennego kina i wspaniałymi scenami 

zbiorowymi. 

Sala  kinowa, ul. Świerkowa 1 

 

 28 października, godz.18.00 

„Polska i Wojna”  - projekcja filmu dokumentalnego,  reż. Andrzej Sapija 

Fabularyzowany dokument  zrealizowany w 100. rocznicę wybuchu I wojny światowej, 

opowiada o wydarzeniach, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Pokazuje postawy, działania  i wybory polityczne Polaków w trzech zaborach , w obliczu 
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wojny , która rozbudziła nadzieję na poprawę położenia Polaków. Historia społeczna 

przeplata się tu z wielką polityką i wydarzeniami wojennymi, w których uczestniczą  polskie 

formacje: Legiony Polskie, Armia Polska we Francji, Korpusy Polskie w Rosji.  

Sala  kinowa, ul. Świerkowa 1 

 

 10 Listopada   

 „Rok 1918. Odzyskanie Niepodległej” -  otwarcie wystawy  historycznej,  współpraca:  

Ośrodek  KARTA w Warszawie   

 Wystawa w sposób chronologiczny  przedstawia węzłowe momenty procesów 

 rozgrywających się na ziemiach polskich w ostatnim roku I wojny wraz z ich kluczowym 

 dopełnieniem – odrodzeniem po 123 latach niewoli państwa polskiego. Plansze, oprócz 

 archiwalnych zdjęć, zaopatrzone są w  komentarz, nakreślający kontekst  wydarzeń oraz tekst 

 źródłowy (fragment dzienników, wspomnień, listów, dokumentów z epoki), będący 

 osobistym komentarzem świadków historii do opisywanych procesów dziejowych. Narracja 

 wystawy skoncentrowana jest  na ówczesnych relacjach świadków historii i nie zawiera 

 współczesnego komentarza. 

 Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18 

 10 listopada  godz. 17.00 

„Wolność w poezji” – wiersze o wolności w interpretacji aktorów Teatru Otwartego  

Debata o wolności  z udziałem zaproszonych ekspertów, prowadzenie red. Aleksander 

Kaczorowski  

Spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie czym jest wolność definiowana  w różnych jej 

aspektach:  politycznym, socjologicznym, filozoficznym i psychologicznym.   

( paneliści - prof. Antoni Dudek, Jacek Santorski, Michał Boni,  Dariusz Gawin. ks. Andrzej 

Luter, dr Stankiewicz  

Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18 

 

 11 listopada, godz. 16.00 

Paderewski.  Człowiek czynu, sukcesu i sławy. Reż. Wiesław Dąbrowski – projekcja filmu 

dokumentalnego.  

Ignacy Jan Paderewski  -  kompozytor, pianista, działacz niepodległościowy, mąż stanu, 

premier II RP , jeden z twórców polskiej niepodległości.  

Sala  kinowa, ul. Świerkowa 1 

 

 11 listopada, godz. 17.30  

„Pieśni Ignacego Jana Paderewskiego”  - koncert w wykonaniu studentów Akademii 

Muzycznej w Gdańsku, opieka artystyczna i wprowadzenie – prof. Jadwiga Rappe. 

Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18 

 8 grudnia  

„100 lat Spółki Siła i Światło” – wykład historyka gospodarczego i promocja pracy naukowej 

poświęconej pierwszej spółce założonej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 

Wystawa towarzysząca nt. historii i działalności Spółki „Siła i Światło” – organizator: 

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 
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 Spółka „Siła i Światło”, zarejestrowana  5 grudnia 1918 r., złożona z czysto polskiego kapitału, 

odegrała olbrzymią rolę w rozwoju polskiej gospodarki , elektryfikując  Polskę, rozwijając  

polski przemysł energetyczny, zakładając m.in. Kolejkę EKD czy  Polskie Radio.  Spółka była 

również  założycielem Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. 

 

„Siła i Światło” – Akcja artystyczna Sławomira Rumiaka, artysty performera, na stacji 

kolejki WKD Podkowa Leśna Główna z udziałem aktorów Teatru Otwartego 

 

 

 15 grudnia, godz. 18.00  

Recital wieńczący obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w wykonaniu 

prof. Jadwigi Rappe, w programie: muzyka kompozytorów polskich   

Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       


