
 

Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw 

Społecznych z dnia 17 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej 

przy ul. Jana Pawła II (sala konferencyjna) 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Dyskusja nt. obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości. 
3. Sprawy różne. 
4. Wolne wnioski. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1) 

Przewodnicząca Komisji przywitała obecnych na posiedzeniu radnych – 
członków Komisji (obecnych 4 członków Komisji: Olga Jarco, Małgorzata Janus, 
Renata Gabryszuk, Andrzej Porowski) oraz obecnych gości: dyrektor CKiIO oraz 
wicedyrektor Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60 i obecnych 
mieszkańców na posiedzeniu poświęconym w całości dyskusji nt. obchodów 100. 
rocznicy odzyskania niepodległości. Temat posiedzenia jest ujęty w planie pracy 
Komisji na rok 2018 oraz był wnioskiem radnego. Przewodnicząca 
poinformowała, że w tym celu rozesłała zaproszenia do przedstawicieli 
podkowiańskich stowarzyszeń i jednostek. Następnie stwierdziła kworum 
i przedstawiła porządek posiedzenia. 

Ad. 2) 

Przewodnicząca przeszła do omawiania pkt 2 porządku posiedzenia, pytając 
o plany jednostek kulturalnych i oświatowych w kontekście nadchodzącego 
święta. Pani Dyrektor CKiIO na początek opowiedziała o inicjatywach 
realizowanych w porozumieniu z innymi jednostkami na terenie Miasta, m.in. 
ze Społecznym LO nr 60.  

 Od marca br. trwa realizacja cyklu wykładów prof. Pawła Stępnia (w planie 
10 wykładów) we współpracy z Zespołem Szkół i Społecznym LO nr 60 
poświęconych historii literatury. Do tej pory odbył się pierwszy wykład 
w temacie O "Bogurodzicy", która pomogła zwyciężyć zakon Najświętszej 

Maryi Panny. Następny planowany jest 25 kwietnia. 
Cykl wykładów odbywa się w godzinach lekcyjnych; 

 19 maja planowana jest gra miejska organizowana przez CKiIO we 
współpracy z Szkołą KIK poświęcona obchodom związanych z jubileuszem 
urodzin ks. Leona Kantorskiego; 



 We wrześniu w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa zostanie przedstawiony 
koncert o tematyce pod hasłem „Niepodległa jest dla wszystkich”; 

 We wrześniu planowane jest spotkanie z Januszem Walcem w ramach 
promocji książki; 

 Wystawa historycznych, archiwalnych plakatów z czasów II RP w ramach 
EDD; 

 3 października planowana jest uroczysta projekcja filmu niemego – ekranizacji 
poematu Adama Mickiewicza pochodzącej z 1928 r.  Realizacja planowana 
jest w ramach inauguracji roku akademickiego UOP; 

 28 października projekcja filmu dokumentalnego reż. Andrzeja Sapija „Polska 
i Wojna”; 

 10 listopada otwarcie wystawy historycznej „Rok 1918. Odzyskanie 
Niepodległej” we współpracy z Ośrodkiem KARTA w Warszawie. Następnie 
o godz. 17:00 debata o wolności z udziałem zaproszonych ekspertów (m.in. 
Jacek Santorski, dr Stankiewicz); 

 11 listopada koncert pieśni Ignacego J. Paderewskiego poprzedzony filmem 
dokumentalnym: Paderewski. Człowiek czynu, sukcesu i sławy. Reż. Wiesław 
Dąbrowski; 

 8 grudnia w ramach obchodów „100 lat Spółki Siła i Światło” odbędzie się 
wykład organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa 
Leśna we współpracy z CKiIO; 

 8 grudnia akcja artystyczna autorstwa Sławomira Rumiaka (w nawiązaniu do 
2008 r.) na stacji kolejki WKD w efektami pirotechnicznymi; 

 15 grudnia – recital wieńczący obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 

Dyrektor CKiIO dodała, że w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody Centrum jest 
otwarte na propozycje mieszkańców uczczenia 100. lecia odzyskania 
niepodległości. Ponadto mieszkańcy mają możliwość zrealizowania swoich 
propozycji również w ramach programu „Pomysł się liczy” finansowanego ze 
środków CKiIO. 

Harmonogram obchodów 100. Rocznicy odzyskania niepodległości 
zaproponowany przez CKiIO jest załącznikiem do protokołu. 

Wicedyrektor Liceum Paweł Włoczewski przedstawił działania ze strony szkoły. 
W ramach obchodów święta niepodległości szkoła prezentuje wystawy 
wykorzystując przy tym parkan szkoły. Wystawa nawiązująca do krótkiego 
okresu przed odzyskaniem niepodległości została wypożyczona z Ośrodka 
KARTA. We wrześniu IV edycja festiwalu gier będzie poświęcona odzyskaniu 
niepodległości. W ubiegłym roku na festiwalu pojawiły się pewne akcenty 
nawiązujące do tegorocznych obchodów święta. Wicedyrektor wspomniał 
również o wystawie poświęconej Józefowi Piłsudskiemu, która będzie 
zlokalizowana w Zespole Szkół.  



Następnie głos zajął Pan Jacek Wojnarowski – Prezes stowarzyszenia 
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. Stowarzyszenie 
współpracuje z Ośrodkiem KARTA nad przedsięwzięciem organizowanym na 
cześć powstania spółki „Siła i światło” w tym m.in. nad tekstem nawiązującym 
do wydarzenia i do Podkowy Leśnej. Środki finansowe na ten cel stowarzyszenie 
planuje uzyskać w ramach konkursu małe granty. Towarzystwo współpracuje 
z wydawnictwem Lumen nad książką nawiązującą do obchodów urodzin ks. 
Leona Kantorskiego. Jest to zestaw rozmów z osobami, które były blisko 
związane z księdzem. Kolejnym wydarzeniem, które nawiązuje do obchodów 
urodzin ks. Leona Kantorskiego jest planowana przez Towarzystwo wystawa 
planszowa zdjęć w formacie A0. Wydarzeniem bezpośrednio nawiązującym do 
obchodów święta niepodległości jest uroczystość wręczenia odznak Zasłużony 
dla Miasta Ogrodu. Do kapituły wpłynęło już kilka zgłoszeń. Prezes 
stowarzyszenia zachęca do zgłaszania kandydatur. Towarzystwo posiada do 
dyspozycji pracę dyplomową dot. historii spółki „Siła i światło” i planuje 
publikację dokumentu. Realizacja wymaga wkładu m.in. merytorycznego, co 
wiąże się z finansami. O wsparcie finansowe Prezes będzie jeszcze się ubiegał u 
Komisji Rady Miasta. 

Przewodnicząca Komisji podziękowała obecnym za relacje.  

Ad. 3) 

Brak. 

Ad. 4) 

Obecny na posiedzeniu mieszkaniec nawiązał do boiska do piłki nożnej na terenie 
Podkowy Leśnej. Nawiązała się krótka dyskusja.  

Ad. 5) 

Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie.  

 

Protokołowała 

Olga Jarco 

      

 


