
 
 

Protokół nr XLIX z XLIX Uroczystej Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji, 
która odbyła się w dniu 22 września 2018 r. 

w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18 
 

 
PORZĄDEK SESJI: 
 

I. Otwarcie sesji. 
II. Katarzyna Gärtner  – Honorowy Obywatel Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – przybliżenie 

postaci. 
III. Wręczenie aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela. 
IV. Muzyczna niespodzianka. 
V. Zamknięcie sesji. 

 
 
I. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad 
 
O godz. 11.00 Przewodnicząca RM Emilia Drzewicka powitała zebranych, ogłosiła otwarcie XLIX 
Uroczystej Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna poświęconej wręczeniu p. Katarzynie Gärtner aktu 
nadania tytułu honorowego Obywatela Miasta Ogrodu Podkowa Leśna i stwierdziła kworum - obecnych 
10 radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu z sesji. Program sesji 
wyświetlono na ekranie. 
W sesji - poza radnymi i Honorowym Obywatelem Miasta p. Katarzyną Gärtner oraz jej małżonkiem  
p. Kazimierzem Mazurem - udział wzięli m.in. Burmistrz Miasta, ks. Proboszcz,  przedstawiciele 
jednostek organizacyjnych miasta, policji i organizacji pozarządowych, członkowie zespołu Trapiści oraz 
mieszkańcy, rodzina i przyjaciele  p. Gärtner. 
 
II. Katarzyna Gärtner  – Honorowy Obywatel Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – przybliżenie 
postaci 

 

Przewodnicząca RM Emilia Drzewicka odczytała uchwałę nr 296/XLIV/2018 RM z dnia  
20 marca 2018 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna 
(załącznik nr 2 do protokołu) oraz fragmenty uzasadnienia (załącznik nr 3 do protokołu), po czym oddała 
głos p. Grzegorzowi Dąbrowskiemu  (Dyrektor Szkół im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Hieronima 
w Podkowie Leśnej oraz członek Komitetu Obchodów 100-lecia Urodzin Ks. Leona Kantorskiego, który 
w dniu 22 lutego 2018 r. wystąpił do RM z wnioskiem o nadanie p. Katarzynie Gärtner honorowego 
obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna) oraz p. Dariuszowi Michalskiemu (dziennikarz, prezenter 
radiowy, historyk muzyki rozrywkowej).  
P. Grzegorz Dąbrowski powiedział, że idea honorowych obywateli miasta to pomysł na to, aby miasto 
miało swoich ambasadorów w świecie i właśnie p. Katarzyna Gärtner imię Podkowy Leśnej poniosła w 
świat.  
P. Dariusz Michalski, dzieląc się swoją ogromną wiedzą nt. historii muzyki, opowiedział o muzycznym 
dorobku p. Katarzyny Gärtner – wybitnej kompozytorki, pianistki, aranżerki i autorki muzyki do 
prekursorskiej mszy beatowej, która po raz pierwszy została odprawiona w podkowiańskim kościele  
14 stycznia 1968 r. Opowiedział o jazzie i bigbicie w życiu p. Gärtner, wspominając przy tym o artystach, 
których spotkała na swojej drodze, a byli to m.in. Mieczysław Fogg, Helena Majdaniec, Maryla 
Rodowicz, Anna German, Tadeusz Woźniak, Mira Kubasińska,  Czesław Niemen, Halina Frąckowiak, 
Zbigniew Hołdys oraz zespoły Czerwono-Czarni, Trapiści, Klipsy, Trubadurzy. Pan Michalski 
opowiedział także o dialogu który nawiązał się pomiędzy p. Gärtner a ks. Leonem Kantorskim. Efektem 

tej znajomości jest msza beatowa „Pan przyjacielem moim”, której pierwszą wersję grali Trapiści, a 

potem Czerwono-Czarni. Podkreślił, że msza beatowa, kiedy to gitara elektryczna ze wzmacniaczem 
po raz pierwszy weszła do kościoła, była rewolucją w kościele i w muzyce rozrywkowej. Ludzie zaczęli 
inaczej śpiewać, a młodzi inaczej wierzyć. P. Gärtner pokazała, że muzyka rozrywkowa może być 
szlachetna. Udowodniła, że można tworzyć dla wszystkich, prawie o wszystkim i to w znakomity sposób. 
Dziennikarz wspomniał także o rocznicy 50-lecia mszy beatowej, która miała miejsce w tym samym 
kościele, w którym była odprawiona po teraz pierwszy i która była transmitowana przez Polskie Radio 
na całą Polskę. Zaznaczył, że 50 lat w historii muzyki to przepaść – naprawdę dzieło czyjeś musi być 
bardzo dobre, aby po tylu latach nadal umieć się w nim rozsmakowywać. Wpływ na to niewątpliwie ma 
także niezwykły charakter Podkowy Leśnej. 
 



III. Wręczenie aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela 
 
Przewodnicząca RM Emilia Drzewicka wręczyła p. Katarzynie Gärtner dokumenty honorowego 
obywatelstwa (uchwałę, akta nadania oraz legitymację Honorowego Obywatela Miasta). 
P. Katarzyna Gärtner podziękowała za wyróżnienie. Dodała, że Podkowa Leśna jest miejscem 
nieporównywalnym z żadnym innym na ziemi i dla niej osobiście bardzo szczególnym. Dodała, że 
chciałaby ponownie zamieszkać w Podkowie, aby spokojnie, przez kolejne lata, móc tworzyć muzykę. 
Msza beatowa jest natomiast kumulacją życzeń i planów ks. Leona Kantorskiego, który pragnął mieć 
współczesną mszę, aby przyciągnąć do kościoła młodzież. Pomysł mszy beatowej zrodził się po 
rozmowach p. Gärtner z Agnieszką Osiecką, która radosny, energetyczny, rozśpiewany kościół 
baptystów z muzyką gospel poznała w trakcie podróży po Ameryce i opowiedziała o tym p. Katarzynie. 
Tańczący kościół, nie tak poważny jak polski, był wtedy nie do pomyślenia w naszej rzeczywistości. 
Finalnie okazało się, że muzyka mszy beatowej dawała ludziom energię. Rewolucja, która wtedy miała 
miejsce, zmieniła oblicze kościoła. Zatarły się granice pomiędzy rodzajami muzyki oraz pomiędzy 
ludźmi. Na sumę przychodziły tłumy. Należy to zawdzięczać uporowi oraz nowatorskiej myśli ks. Leona. 
Pani Katarzyna wspomniała także, że ks. Leon w trakcie jednej z ostatnich rozmów, jakie odbyła z nim 
tuż przed jego śmiercią, powiedział, że chciałby, aby jego dzieło nadal żyło - aby msza beatowa poszła 
w świat. Będzie to możliwe dzięki filmowi, który wspólnie z p. Katarzyną Gärtner przygotowuje  
p. Kazimierz Mazur. Film ten realizują własnymi siłami, bez sponsorów i specjalnych środków 
finansowych. Jest to połączenie wideoklipów przygotowanych do poszczególnych utworów mszy 
beatowej, którym towarzyszą sceny biblijne i historyczne zdjęcia, robione m.in. w Podkowie Leśnej,  
a udostępnione ze zbiorów archiwalnych zgromadzonych przez dyr. Grzegorza Dąbrowskiego. Film 
będzie miał ok 50 minut, na razie nagranie ma ok. 30 minut. Film czeka na premierę w Watykanie. W 
ten sposób być może uda się spełnić życzenie ks. Leona, aby jego msza poszła w świat. Zrealizowana 
część tego filmu zostanie przedstawiona w trakcie dzisiejszej uroczystości. 
 
IV. Muzyczna niespodzianka 
 
Zapowiadaną niespodzianką - muzycznym bukietem dla p. Katarzyny Gärtner - był koncert  
Włodka Pawlika - także Honorowego Obywatela Podkowy Leśnej.  
 
V. Zamknięcie Sesji 
 
Na zakończenie sesji wyświetlono film p. Kazimierza Mazura pt.: „Msza beatowa”, o którym wspominała 
wcześniej p. Katarzyna Gärtner. 
 
Dyr. Grzegorz Dąbrowski dodał, że uroczystości towarzyszy wystawa fotografii autorstwa p. Henryka 
Bazdyło poświęcona działalności ks. Leona Kantorskiego w latach 80. Na zakończenie Dyrektor 
podziękował p. Katarzynie Gärtner za to, że w trudnych czasach dzięki swojej muzyce dała ludziom tak 
wiele radości.  
 
Przewodnicząca RM Emilia Drzewicka podziękowała wszystkim za udział w sesji i o godz. 12.50 
zamknęła XLIX Uroczystą Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji. 
 
 
 
Sesji przewodniczyła: Emilia Drzewicka - Przewodnicząca Rady Miasta Podkowa Leśna 
 
Protokołowała: Beata Krupa – Gł. Specjalista w Referencie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miasta Podkowa Leśna 
 
Skróty: 
RM – Rada Miasta Podkowa Leśna 
 
Załączniki: 

1. Lista obecności radnych na sesji 
2. Uchwała nr 296/XLIV/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie 

nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna 
3. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-

Ogrodu Podkowa Leśna 


