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Od zespołu autorskiego
Przekazujemy Państwu publikację, która, w naszym przekonaniu, zwracając uwagę na rolę potencjału twórczego trzech gmin:
Brwinowa, Podkowy Leśnej i Milanówka – tworzących Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów, jest też skromną zapowiedzią możliwości
wspólnej promocji i korzyści z niej płynących.

W niniejszym opracowaniu, przygotowanym w ramach projektu współpracy: Rękodzieło i rzemiosło artystyczne szansą rozwoju

turystycznego i ochrony lokalnego dziedzictwa, podejmujemy próbę przybliżenia bogactwa możliwości twórczych naszych najbliższych
sąsiadów, ludzi, których spotykamy na co dzień. Atrakcyjność różnorodnej oferty lokalnych Otwartych Pracowni i twórców z terenu
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wymagałaby szerszego opracowania. Mamy nadzieję, że ta publikacja stanie się inspiracją dla
głębszych działań sieciujących i wspierających lokalnych twórców.

Mili Państwo, poznajcie naszych artystów, dajcie się uwieść czarowi ich pasji, poczujcie klimat i energię obecną w Podwarszawskim

Trójmieście Ogrodów! Dołączcie do kreatywnego grona! Uniwersalny język sztuki i pragnienie twórczego rozwoju nie znają granic i łamią
wszystkie bariery. W zgodzie z ideą uczenia się przez całe życie kierujemy ofertę Otwartych Pracowni do wszystkich grup wiekowych, do
wszystkich mieszkańców i gości gotowych na kreatywne działania. Inspirujmy, wzbogacajmy i wzmacniajmy to, co w nas najcenniejsze
– nasz potencjał twórczy.

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, organizacjom
i instytucjom, które wspierały nas w realizacji projektu LOKART.

Prezentujemy tu osoby i pracownie współpracujące z LGD przy wcześniejszych projektach, zaledwie przykłady twórczych

działań na terenie PTO. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie
www.zielonesasiedztwo.org.pl
Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”
Podkowa Leśna, listopad 2014 r.
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Część I
O Podwarszawskim Trójmieście Ogrodów
Trzy sąsiadujące ze sobą podwarszawskie gminy: Brwinów, Podkowa Leśna i Milanówek – tworzące Podwarszawskie Trójmiasto

Ogrodów, to teren pod wieloma względami wyjątkowy, postrzegany jako Mała Ojczyzna. Jego specyfika jest zauważalna w wymiarach
zarówno terytorialnym (przestrzennym) i społeczno-kulturowym, jak i przyrodniczym. To także w dużej mierze wspólnota historii
i tożsamości mieszkańców lokalnych wspólnot.

Trzy gminy składające się z niewielkich ośrodków miejskich z (co dotyczy gminy Brwinów) otaczającymi je terenami wiejskimi
charakteryzuje zabudowa jednorodzinna lub willowa, bez dużych osiedli mieszkaniowych, za to z mnogością terenów zielonych. I choć
te ośrodki miejskie rozwijały się niezależnie, to jednak podobny dotyczący ich zamysł na początku XX wieku zdeterminował obecny
funkcjonalny, bardzo zbliżony charakter gmin.

Podkowa Leśna, Brwinów i Milanówek ponad sto lat temu zaczęły rozwijać się zgodnie z ideą powstających wówczas w Europie

miast ogrodów, gdzie dominującą cechą stały się właśnie willowy charakter zabudowy i znacząca ilość bujnej zieleni. Na ten okres
przypada także rozwój ważnych szlaków komunikacyjnych: Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej (przebiega przez Brwinów i Milanówek)
oraz Elektrycznej Kolei Dojazdowej (dziś samorządowa Warszawska Kolej Dojazdowa S.A.). Trzy podwarszawskie miejscowości
połączyła dodatkowo ważna karta historii II wojny światowej.
Zyskały one wówczas miano „Małego Londynu”, przyjmując
nie tylko władze Państwa Podziemnego, lecz także tysiące
uchodźców z Powstania Warszawskiego.

Trudno nie zauważyć, że trzy podwarszawskie gminy to

także tereny o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Zielone,
ogólnodostępne przestrzenie, brak uciążliwego przemysłu,
liczne pomniki przyrody i rezerwaty, sąsiedztwo lasu – to
wszystko stwarza dogodne i przyjazne mieszkańcom warunki
życia, a przebywającym czasowo gościom zapewnia odpoczynek
i chwilę oddechu od wielkomiejskiego zgiełku.

O charakterze miejsca przesądzili wyjątkowi ludzie, którzy

doceniając jego potencjał, zdecydowali się tu zamieszkać,
wybrać je jako swoje miejsce na ziemi. Na terenie naszych gmin
od lat osiedlali się artyści różnych dziedzin, pisarze, poeci,
aktorzy – ludzie wolnych profesji, twórczy, aktywni, którzy
znaleźli tu właściwą atmosferę i doskonałe warunki do rozwoju i artystycznej działalności. Dziś możemy z satysfakcją powiedzieć, że
wciąż po sąsiedzku żyje i pracuje naprawdę wielu twórców. Nie sposób wszystkich wymienić, pokazać cały kalejdoskop ich możliwości.

Unikalny charakter trzech gmin zaowocował powstaniem nazwy, która precyzyjnie, a jednocześnie sugestywnie określa spójność

obszaru – Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów (PTO). Nie jest to jednak tylko zgrabnie brzmiące, nośne promocyjnie określenie,
budujące uwspólnioną markę. W czerwcu 2010 roku burmistrzowie trzech gmin podpisali porozumienie o współpracy partnerskiej,
której celem są ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz podnoszenia jakości życia
mieszkańców, we współpracy ze społecznościami lokalnymi. Bowiem ideę PTO rozumieć trzeba także jako uspołeczniony proces
budujący tożsamość lokalną, przejaw aktywności obywatelskiej,
rodzaj umowy społecznej. Tu ważny jest element społeczny
i partnerski – PTO tworzą nie tylko władze samorządowe,
ale przede wszystkim mieszkańcy.

Cechą charakterystyczną mieszkańców Podwarszawskiego

Trójmiasta Ogrodów jest wysoka (na tle kraju) aktywność
społeczna i obywatelska. Działa tu wiele organizacji
pozarządowych, podejmowane są inicjatywy świadczące
o zaangażowaniu w sprawy lokalne i otwartości mieszkańców
na siebie nawzajem i na osoby z zewnątrz. Nie brak zarówno
liderów w rozumieniu organizacyjnym, zarządczym, jak
i twórców, którzy chcą dzielić się swoim artystycznym
potencjałem i wiedzą.

Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo”
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Festiwal Otwarte Ogrody
Wyjątkowym przejawem, niejako ukoronowaniem tej aktywności, otwartości i zaufania społecznego jest coroczny Festiwal Otwarte
Ogrody. Pierwsza edycja odbyła się w 2005 roku w Podkowie Leśnej. W roku 2014 obchodziliśmy więc uroczyście 10-lecie – jako święto
gospodarzy indywidualnych ogrodów, instytucji i organizacji współtworzących wydarzenie budujące markę miejsca.

Pomysł formuły lokalnej imprezy społeczno-kulturalnej zaistniał dzięki pasji i wierze dwójki młodych ludzi związanych z Podkową

Leśną. Zaproponowali, by mieszkańcy podczas jednego weekendu w roku otwierali prywatne przestrzenie swoich domów i ogrodów,
zapraszając do nich sąsiadów bliższych i dalszych, osoby znane tylko z widzenia, przyjezdnych gości. Idea wydawała się dość odważna,
ale dzięki ufnej akceptacji gospodarzy ogrodów – zaistniała. Już w 2006 roku przyłączyły się do tej formuły dwa sąsiednie miasta:
Brwinów i Milanówek. I tak wszystkie gminy Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów obchodzą każdego roku Festiwal Otwarte
Ogrody. Początkowe otwieraliśmy ogrody we wrześniu, podczas Europejskich Dni Dziedzictwa. Od kilku lat jest to osobne, lokalne
wydarzenie w czerwcu.

Festiwal obrazuje potencjału twórczy mieszkańców i lokalnych instytucji Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Założono,
że mieszkańcy, którzy mają chęć i pomysł, proponują tematykę swojego „otwartego ogrodu”. Sami gospodarze decydują o formule,
programie, charakterze swojej krótkiej, maksymalnie kilkugodzinnej imprezy. Program indywidualnych ogrodów składających się na
wspólne święto jest konsultowany, koordynowany i dostępny wszystkim zainteresowanym z koniecznym wyprzedzeniem.

Imprezy festiwalowe organizują także instytucje samorządowe – urzędy, ośrodki kultury, muzea, biblioteki.
Najistotniejsze jest to, że spotkania ogrodowe są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, niedochodowe, z bezpłatnym wstępem.
Goście – uczestnicy danego wydarzenia mogą być biernymi odbiorcami oferty, ale przede wszystkim są zapraszani do aktywnego,
nierzadko warsztatowego współudziału.

Znamienna dla „otwartych ogrodów” jest przewaga imprez o charakterze kulturalnym (choć są także prozdrowotne, ekologiczne,

sportowe): muzycznym, plastycznym, rękodzielniczym. W ciągu dziesięciu lat swoje domy, pracownie i ogrody otworzyła i zaprezentowała
w nich (bądź w gościnnych sąsiedzkich przestrzeniach) swe prace większość lokalnych malarzy, rzeźbiarzy, rękodzielników. Każdy
przybyły gość zawsze jest mile widziany, może obejrzeć, posłuchać, wziąć udział, porozmawiać z gospodarzem i prezentującymi swój
dorobek twórcami. To wyjątkowa sposobność do bliższego wzajemnego poznania, wymiany doświadczeń, spostrzeżeń. Niewątpliwie
Festiwal (oprócz walorów kulturowych) przez integrację mieszkańców ma istotny wymiar społeczny.

Dzięki udziałowi w Festiwalu wiele lokalnych pracowni rzemieślniczych i artystycznych dało się poznać z najlepszej strony.
Możliwość czynnego udziału gości w warsztatach i pokazach dodatkowo uatrakcyjnia bogatą ofertę.

W imieniu gospodarzy i twórców serdecznie zapraszamy na kolejne edycje w nadchodzących latach!

W jednym z otwartych ogrodów
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Działalność Lokalnej Grupy Działania
„Zielone Sąsiedztwo”
Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” powstała w 2008 roku i od tego czasu aktywnie wspiera twórców, artystów
i rękodzielników ze swoich gmin – Brwinowa i Podkowy Leśnej. Od roku 2014 do LGD dołączył Milanówek – dzięki czemu działania
stowarzyszenia mogą objąć cały obszar Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Misją stowarzyszenia jest wspieranie aktywności
mieszkańców i budowanie obywatelskiej społeczności umiejącej i chcącej współpracować na rzecz wspólnego dobra, jakim jest miejsce,
w którym po sąsiedzku żyjemy. LGD pośredniczy w przekazywaniu środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
osi 4 LEADER na lata 2007–2013, ale nasza organizacja pozyskuje także dodatkowe, zewnętrzne granty, by skuteczniej realizować
składane projekty.

W „Lokalnej strategii rozwoju” – podstawowym dokumencie, który określa kierunki i cele działania Lokalnej Grupy Działania
„Zielone Sąsiedztwo”, zapisane są między innymi cele odnoszące się do rozwoju oferty kulturalnej, animacji twórczości, ochrony
lokalnego dziedzictwa kulturowego, działań aktywizujących i integrujących mieszkańców.

Zapisy te są rezultatem pracy analitycznej i inwentaryzacyjnej nad strategią – dokładnego i wnikliwego rozpoznania terenu.

Spotkanie z prof. Andrzejem Jackiem Blikle „Firmy rodzinne w społecznościach lokalnych Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”
zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Sąsiedztwo” oraz Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, a objęte
patronatem Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów i Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Małgorzaty Stępień-Przygody.

Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo”
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Strategia rozwoju turystyki gmin Brwinów,
Milanówek, Podkowa Leśna na lata 2010–2015
Dokumentem, który inwentaryzuje lokalne zasoby turystyczne – kulturowe, historyczne i przyrodnicze oraz formułuje zalecenia
ich wykorzystania i określa kierunki rozwoju obszaru trójmiejskiego w zakresie turystyki, jest „Strategia rozwoju turystyki gmin
Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna na lata 2010–2015”. Opracowanie powstało na zlecenie LGD „Zielone Sąsiedztwo”.

W szczegółowej inwentaryzacji lokalnych zasobów autorka – Barbara Potkańska, mieszkanka Podkowy Leśnej – ukazała

niewątpliwy, aczkolwiek nie w pełni wykorzystany potencjał lokalnych twórców. Poprzez szczegółowe, zindywidualizowane wywiady
i badania w terenie, prowadzone w ramach prac nad strategią, udowodniła, że w każdej gminie są pracownie, artyści i rękodzielnicy,
którzy tworzą – przede wszystkim w ramach własnej, indywidulanej działalności.

Jedna z rekomendacji wynikających ze Strategii dotyczyła utworzenia szlaku Otwartych Pracowni. Co istotne – wielu z badanych
twórców wykazało zainteresowanie i zgłosiło chęć uczestnictwa w takiej sieciowej inicjatywie. Mimo że do tej pory nie doszło do jej
sformalizowania, coraz więcej tworzących osób szuka możliwości sieciowania i współdziałania z „kolegami po fachu”. Lokalni twórcy
są otwarci na współpracę i deklarują chęć dzielenia się doświadczeniami i współtworzenia markowego produktu lokalnego.

W ramach działalności LGD inicjatywy lokalnych twórców i artystów w latach 2007–2013 wspierane były przede wszystkim przez

formułę tzw. małych projektów (niewielkie przedsięwzięcia mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji i instytucji samorządowych
dofinansowane ze środków PROW). LGD „Zielone Sąsiedztwo” uczestniczyła także w międzynarodowym partnerskim projekcie „Lasy
dla wszystkich – wszyscy dla lasów”, realizowanym ze środków programu unijnego LLP Grundtvig „Uczenie się przez całe życie”.
W ramach tego projektu odbyło się wiele spotkań i warsztatów artystycznych. Stowarzyszenie prowadziło także międzynarodowe
warsztaty dla obywateli krajów unijnych, dzięki środkom z programu Grundtvig Workshops.

Wreszcie w 2013 roku został zrealizowany kilkumiesięczny projekt pilotażowy (przygotowujący twórców do uczestnictwa w projekcie
współpracy „Rękodzieło i rzemiosło artystyczne szansą rozwoju turystycznego i ochrony lokalnego dziedzictwa” LOKART) „Szlakiem
artystycznego rzemiosła w Podwarszawskim Trójmieście Ogrodów”.

Ogród Rzeźb Juana Soriano
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Małe Projekty – LEADER
Najcenniejszym bogactwem i szansą rozwoju są nasi mieszkańcy – ludzie gotowi wziąć odpowiedzialność za zadania realizowane

we współpracy ze stowarzyszeniami, instytucjami lub samorządem. Komisja Europejska, formułując założenia programu LEADER,
przekazała znaczna część decyzji, a także środków finansowych na poziom lokalny. Program LEADER to nie tylko jeden ze strumieni,
którym płyną do Polski pieniądze europejskie, ale przede wszystkim nowatorski sposób realizowania polityki rozwojowej. Z puli
środków pozyskiwanych za pośrednictwem LGD na tzw. małe projekty zostały zrealizowane następujące inicjatywy mieszkańców
z dziedziny działań twórczych i artystycznych:

1. Spotkania przy sztalugach – weekendowe warsztaty w atelier i w plenerze

Projekt nawiązywał do idei letnich artystycznych szkół w plenerze. W 2011 roku Stowarzyszenie Związek Podkowian i podkowiańska
pracownia Artefakt zrealizowały w ramach tego projektu cykl malarskich spotkań warsztatowych, wzbogaconych wykładami – zarówno
w atelier, jak i w plenerze. Uczestnicy spotkań mieli możliwość zdobycia wiedzy z zakresy technik malarskich oraz namalowania
swoich własnych obrazów. Dodatkową wartością była możliwość nowego, wnikliwego spojrzenia na otaczające dziedzictwo kulturowe
i przyrodnicze. Powstałe prace prezentowane były na wielu wystawach, a uczestnicy projektu nadal się spotykają, by w ten twórczy
sposób spędzać czas wolny i rozwijać swoje pasje.

2. „Ulepmy Podkowę”

„Ulepmy Podkowę” to projekt edukacyjno-artystyczny zrealizowany w 2014 roku przez artystę ceramika Annę Kasperkiewicz wraz
z uczniami podkowiańskich szkół. Wspólną pracą młodzi ludzie, pod czujnym okiem i z pomocą artystki, stworzyli ceramiczną
makietę Podkowy Leśnej. Makieta wiernie odwzorowuje układ przestrzenny i zabudowę miasta ogrodu zaprojektowanego przed
wojną zgodnie z ideą Ebenezera Howarda. Makieta została zaprezentowana szerszemu odbiorcy podczas pikniku zorganizowanego
przez LGD w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody. Mamy nadzieję, że dla makiety znajdzie się godne miejsce ekspozycji, by wszyscy
mogli ją podziwiać.

3. Otwarte Muzea w gminie Brwinów

Na potencjał artystyczny PTO składa się także bogata oferta instytucji edukacyjno-kulturalnych. Kilka miejscowych muzeów (zarówno
prywatnych, jak i samorządowych) cieszy się zasłużoną renomą o ponadlokalnym zasięgu.
Projekt Urzędu Gminy Brwinów zrealizowany w 2011 roku polegał na zorganizowaniu dla mieszkańców wycieczek po muzeach
znajdujących się na terenie gminy i w jej sąsiedztwie. Uczestnicy wycieczek, przemieszczając się zabytkowymi piętrowymi (angielskimi)
autobusami wypożyczonymi z Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach, mieli możliwość zwiedzenia właśnie tego muzeum oraz
takich miejsc, jak: dworek Zagroda – dawny dom malarza i pisarza Zygmunta Bartkiewicza, Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów
w Stawisku, muzeum Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze:” w Karolinie, a także prywatne Muzeum Sztuki Ludowej Mariana Pokropka.

4. Warsztaty artystyczno-naukowe „U Smoka Pompona” w Otrębusach

Znaczenie edukacji artystycznej w kształtowaniu postaw i nawyków najmłodszych – jest nie do przecenienia. Projekt integrujący trzy
pokolenia (dzieci, rodzice, dziadkowie) wokół wspólnych twórczych aktywności trwał osiem miesięcy. Uczestnicy cyklu spotkań mieli
możliwość wspólnej zabawy i nauki dzięki warsztatom: ceramicznym, teatralnym, muzycznym i naukowym (eksperymenalnym).
Warsztaty miały na celu zintegrowanie środowiska skupionego przy punkcie przedszkolnym ‚U Smoka Pompona” w Otrębusach
(gmina Brwinów).

5. Bizancjum na desce pisane… – warsztaty pisania ikon I stopnia

Różnorodność technik i zainteresowań pasjonatów dopiero wkraczających na drogę urzeczywistniania swoich twórczych ambicji
– to wyzwanie dla pracowni i artystów tworzących ofertę PTO. Wśród warsztatów prowadzonych ze środków PROW znalazły się
techniki ikonopisania. Projekt wzmacniający potencjał twórczy mieszkańców gmin Podkowa Leśna i Brwinów realizował Dom Pracy
Twórczej „Józefówka” prowadzony przez Marię Stachurską z Owczarni (gmina Brwinów). W cyklu 12 spotkań, pod fachowym okiem
specjalisty historii sztuki i teologii ikon, uczestnicy poznawali tajniki ich pisania oraz tworzyli swoje własne święte obrazy – ikony
Chrystusa Pantokratora, symbole kończącego się Roku Wiary 2013. Dzieła prezentowane były podczas wystawy w kościele św. Floriana
w Brwinowie.

6. Zielnik według Jarosława Iwaszkiewicza – album ilustrowany

Projekt artystycznego albumowego wydawnictwa zrealizowany przez Stowarzyszenie Związek Podkowian promuje tę część twórczości
literackiej Jarosława Iwaszkiewicza, która opisuje rośliny – zarówno te z najbliższego otoczenia pisarza (które można spotkać
w Podkowie Leśnej), jak i te, które podziwiał podczas licznych podróży. Opisowi literackiemu towarzyszą piękne ilustracje i oryginalne
zdjęcia roślin oraz opisy botaniczne. Projekt powstał we współpracy z Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku. Stanowi podpowiedź
– i to jest jego dodatkowym walorem – jak w atrakcyjny sposób kultywować ponadpokoleniowo lokalne tradycje. Autorzy, współcześni
mieszkańcy Podkowy Leśnej – Magdalena i Marek Engliszowie są pasjonatami twórczości J. Iwaszkiewicza, a jednocześnie twórcami
i artystami w swojej dziedzinie. Album stanowi piękny przykład łączenia wiedzy z różnych dziedzin z wykorzystaniem artystycznej
formy przekazu.

Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo”
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Warsztaty artystyczne realizowane ze środków
programu Grundtvig „Uczenie się przez całe życie”
W latach 2011–2013 Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” brała udział w partnerskim międzynarodowym projekcie LLP

Grundtvig (w sumie było siedmiu partnerów) mającym na celu szeroko pojętą edukację ekologiczną i wymianę doświadczeń związaną
z funkcjonowaniem ekosystemów leśnych i ochroną przyrody w różnych krajach Europy. W ramach projektu prowadzono liczne
działania edukacyjne i artystyczne. Lokalna Grupa Działania zorganizowała w Podkowie Leśnej m.in. cykl warsztatów artystycznych
oraz wystaw i wykładów, we współpracy z partnerami lokalnymi.
1. Plony z lasów, pól i ogrodów – jesienne plenerowe warsztaty malarskie uwrażliwiające na piękno otaczającej przyrody, połączone z
wystawą prac. W warsztatach wzięli udział mieszkańcy Podkowy Leśnej i Brwinowa; martwe natury i artystyczne portrety można
było obejrzeć w Bibliotece Publicznej w Otrębusach (październik 2011 r.).
2. F
 ilcowanie bliżej natury – warsztaty rękodzielnicze zorganizowane we współpracy z Biblioteką Publiczną w Otrębusach.
3. Drzewa życia – kolejne artystyczne warsztaty malarskie i wykłady prowadzone przez pracownię Artefakt z Podkowy Leśnej,
nawiązujące do motywu znanego z literatury i sztuki (luty 2012 r.).
4. Warsztaty Herbarium – sztuka tworzenia zielników – wystawę prac powstałych w ramach tych warsztatów oraz wystawę rysunków
dziecięcych o tematyce ekologicznej zorganizowała Biblioteka Publiczna w Otrębusach. W części wykładowej uczestnicy poznali
historię średniowiecznych herbarzy i współczesnych zielników, w nawiązaniu do przykładów z literatury, sztuki oraz architektury.
5. Kwiaty polskie – artystyczne warsztaty malarskie pod kierunkiem pracowni Artefakt (sierpień 2012 r.).

W 2011 r. Stowarzyszenie zorganizowało w Podkowie Leśnej międzynarodowe warsztaty artystyczne dla 11 obywateli z krajów

unijnych, ze wsparciem środków z programu Grundtvig Workshops. Językiem projektowym był angielski. Dojrzali uczestnicy
z różnych części Europy na pięciu tematycznych warsztatach poznawali nowe i stare techniki rzemieślniczo-artystyczne (olejne
malarstwo sztalugowe, witraż, malowanie na ceramice i na jedwabiu, rzeźba w technice na wosk tracony).

Warsztaty artystyczne i rękodzielnicze, które odbyły się w ramach projektów Grundtvig, nie tylko wzmocniły potencjał twórczy

mieszkańców, lecz także uwrażliwiały na otaczające bogactwo przyrodnicze – zarówno uczestników, jak i późniejszych odbiorców
wystaw. Ponadto pokazały, jak wartościowym „materiałem promocyjno-eksportowym” może być lokalny potencjał rzemieślników
i artystów PTO.

Warsztaty malarskie
10
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Szlakiem Artystycznego Rzemiosła
W iosną 2013 roku Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” zrealizowało (ze środków PROW) projekt pilotażowy „Szlakiem

artystycznego rzemiosła w Podwarszawskim Trójmieście Ogrodów”. Pilotaż zapowiadał przygotowanie środowiska lokalnych twórców
do udziału w większym partnerskim przedsięwzięciu – projekcie współpracy LOKART.

Działania przybrały formę serii spotkań warsztatowych w różnych pracowniach Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Celem
było wsparcie i integracja tych pracowni oraz mieszkańców zainteresowanych udziałem w warsztatach oraz podnoszeniem swoich
umiejętności artystycznych.

Dzięki cyklicznym spotkaniom lokalni twórcy mieli możliwość poznać się nawzajem, podzielić doświadczeniami i dobrymi
praktykami, czegoś się od siebie nauczyć. Dla mieszkańców mógł to być pierwszy kontakt z warsztatem artystycznym, ale co ważne –
zawsze w przyjaznej i otwartej atmosferze sąsiedzkiej pracowni.

Oprócz warsztatów w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Zielone
Sąsiedztwo” odbyły się dwa szkolenia tematyczne: z przepisów prawa
i finansów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usług
i sprzedaży okazjonalnej oraz wspólnej promocji.

Oferta

warsztatowa była bogata: ceramika, rzeźba, witraż,
decoupage, malarstwo, rysunek, metaloplastyka, filc, florystyka,
zdobnictwo artystyczne. W projekcie wzięli udział przedstawiciele
pracowni działających na terenie Podkowy Leśnej i Brwinowa.

Opis pracowni znajduje się w dalszej części publikacji.
Prace wykonane podczas warsztatów z filcowania na sucho w pracowni Caramel

Ceramika z warsztatów Anny Kasperkiewicz

Sztuka tworzenia witraży w pracowni Artefakt

Uczestnicy warsztatów poznają tajniki decoupage’u w Galerii Pomysłów Pasja

Uczestnicy spotkania w Galerii ArtWilk uczą się zdobnictwa artystycznego
z wykorzystaniem kompozycji z liści

Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo”
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Projekt współpracy „Rękodzieło i rzemiosło
artystyczne szansą rozwoju turystycznego
i ochrony lokalnego dziedzictwa” LOKART
Naturalną kontynuacją działań związanych z promocją i wsparciem środowiska artystycznego podejmowanych od wielu lat przez

LGD „Zielone Sąsiedztwo” oraz lokalne instytucje samorządowe i organizacje społeczne był projekt współpracy LOKART. Poprzedzony
został pilotażem, który w pewnej mierze przyczynił się do integracji lokalnych twórców i ich wzajemnego poznania się.

Uczestnicy, z jednej strony, sygnalizowali potrzebę podjęcia wspólnych akcji promocyjnych (tzw. sieciowanie i wypracowanie

produktu lokalnego). Z drugiej – co zrozumiałe – chcieliby, aby ich pasja i zdolności artystyczne przynosiły także wymierne korzyści
ekonomiczne, umożliwiające legalne rozwijanie działalności i ułatwiające docieranie do potencjalnych odbiorców.

Podobnie jak większość mieszkańców obszaru LGD „Zielone Sąsiedztwo” (czyli gmin Brwinów, Podkowa Leśna i miasta

Milanówek), tak i lokalni twórcy cenią sobie charakter Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, związany m.in. z ideą zrównoważonego
rozwoju, nieuciążliwą działalnością gospodarczą firm czy instytucji, poszanowaniem dla tradycji, życiem w zgodzie z otaczającym
nas środowiskiem, czy wreszcie wspieraniem lokalnych inicjatyw i działań dla wspólnego dobra. W takie podejście wpisuje się nurt
przedsiębiorczości nieuciążliwej, opartej na kapitale ludzkim.

Projekt współpracy LOKART był kolejnym krokiem ku integracji lokalnej społeczności artystyczno-rzemieślniczej. Wsparcie,

jakie otrzymali uczestnicy przedsięwzięcia, stwarza szanse na podjęcie rzeczywistej niezinstytucjonalizowanej współpracy między
nimi, która może przynieść korzyści ekonomiczne oraz pomoże wypracować docelową formę współdziałania zgodnego z charakterem
przyrodniczym, kulturowym i społecznym Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.

LOKART stanowił przedsięwzięcie partnerskie czterech mazowieckich Lokalnych Grup Działania: „Ziemia Chełmońskiego”,

„Zielone Sąsiedztwo”, „Między Wisłą a Kampinosem” oraz „Natura i Kultura”. Został zrealizowany w 2014 roku ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich Osi 4 LEADER na lata 2007–2013. Formuła projektów współpracy została określona przez Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich i zaadresowana tylko do stowarzyszeń typu LGD. Celem projektu LOKART były odkrywanie, zachowanie
i wykorzystanie potencjału lokalnego dziedzictwa kulturowego, rozwój oferty edukacyjno-turystycznej na obszarze partnerskich LGD
(w sferze twórczości artystycznej i rękodzielniczej), aktywizacja i integracja społeczna. Część działań była wspólna dla wszystkich
partnerów, niektóre tematy realizowała tylko wybrana LGD.

Uczestnicy projektu LOKART z Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo” wzięli udział w: warsztatach artystycznych
i rękodzielniczych (lokalnych i wyjazdowych), lokalnych kiermaszach – imprezach promujących twórców i artystów ze wszystkich
partnerskich LGD, wyjeździe studyjnym w Bieszczady, warsztatach z tworzenia bloga tematycznego.

N iniejsza publikacja, podobnie jak mapa „Szlak otwartych pracowni Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”, jest częścią projektu
LOKART i jednocześnie przestrzenią dla promocji lokalnych twórców.

Warsztaty artystyczne i rękodzielnicze
Uczestnicy projektu LOKART wzięli udział w warsztatach – z: tkactwa, batiku, koronczarstwa, wikliniarstwa, haftu, witrażu,
florystyki, ceramiki, metaloplastyki, zdobnictwa artystycznego – zorganizowanych przez Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego
w Woli Sękowej, Stowarzyszenie „Akademia Łucznica” oraz przez lokalnych twórców z obszaru LGD „Zielone Sąsiedztwo”.

Warsztaty z florystyki w pracowni Ecru
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Warsztaty z tkactwa w „Akademii Łucznica”
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Sztuka tworzenia witraży w pracowni Artefakt

Zdobnictwo artystyczne – malowanie na kamieniu w pracowni ArtWilk

W izyta studyjna w Bieszczadach
W maju 2014 roku w ramach projektu LOKART odbyła się

wizyta studyjna do bieszczadzkich pracowni. Celem wyjazdu było
poznanie dobrych praktyk i przekazanie doświadczeń związanych
ze współpracą sieciową i tworzeniem oferty edukacyjno-turystycznej
opartej na lokalnych pracowniach artystycznych i rękodzielniczych.

Uczestnicy nie tylko mogli poznać, jak funkcjonuje dana pracownia
i porozmawiać z twórcą, lecz także wzięli udział w warsztatach
z różnych technik rękodzielniczych.
Warsztaty tworzenia biżuterii koralikowej

Podczas warsztatów bibułkarskich

Mini warsztaty ceramiczne

Lokalne imprezy promujące artystów i twórców
W ramach projektu odbyły się cztery imprezy lokalne – kiermasze,

które promowały twórczość jego uczestników. Lokalna Grupa
Działania „Zielone Sąsiedztwo” zorganizowała „Piknik pracowni
artystycznych i rękodzielniczych Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów” w czasie X edycji Festiwalu Otwarte Ogrody (czerwiec
2014 r.).

Lokalni twórcy mieli wówczas możliwość zaprezentowania na

stoiskach swoich prac przed szerokim gronem uczestników Festiwalu.
Odwiedzający, którzy chcieli spróbować swoich sił w danej technice,
mogli wziąć udział w mini warsztatach z witrażu, zdobnictwa
artystycznego, batiku, drobnych form tkackich oraz pirografii.
Mini warsztaty z batiku
Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo”
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Pirografia

Sztuka tworzenia witraży

Galeria Pomysłów Pasja prezentuje swoją ofertę

Anna Kasperkiewicz i jej praca, wykonana wspólnie z uczniami podkowiańskich
szkół: ceramiczna makieta Podkowy Leśnej

Warsztaty tworzenia bloga tematycznego
W ramach projektu zainteresowani poznali sposób i zasady
tworzenia bloga tematycznego.

Ta forma kontaktu z potencjalnym odbiorcą jest we współczesnym

świecie coraz bardziej powszechna i efektywna. Każdy uczestnik
warsztatów nie tylko stworzył własną stronę blogową, lecz także
polecił na niej strony swych kolegów. Taka wzajemna promocja
istotnie wpływa na rozpowszechnienie w sieci informacji o danym
twórcy.

Dzięki

projektowi współpracy LOKART twórcy, którzy
w nim uczestniczyli, lepiej poznali się i zintegrowali. Wydarzenia
upowszechniające działania projektowe – jak choćby „Piknik
pracowni artystycznych i rękodzielniczych Podwarszawskiego
Trójmiasta Ogrodów” – skierowane do szerokiego odbiorcy pomogły
lokalnym twórcom lepiej zaistnieć w świadomości mieszkańców.

Uczestnicy projektu uczą się prowadzić bloga tematycznego

Projekt LOKART to także kolejna prezentacja możliwości wykorzystania potencjału twórczego Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów.

Podsumowanie
W śród mieszkańców Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów jest grupa osób o wysokim potencjale twórczym – artystów,
rękodzielników, osób tworzących w różnych technikach. Dla jednych jest to wciąż tylko hobby, inni czerpią już z własnej twórczości
korzyści ekonomiczne. Wszyscy chcą się w swoim kierunku rozwijać, a coraz więcej osób – współpracować w sposób bardziej
zorganizowany i sformalizowany. Odzew na opisane tu działania i projekty skierowane do tej grupy (lub uwzględniające tę grupę)
stanowi konkretny dowód na to, że warto wspierać jej prace i rozwój.

W drugiej części publikacji prezentujemy wybrane pracownie artystyczne i twórców PTO. Zachęcamy do dokładniejszego poznania
naszego terenu i oferty lokalnego środowiska artystycznego.
14
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Część II
Prezentacja lokalnych twórców i pracowni artystycznych

Przedstawiamy Państwu wybrane pracownie artystyczne i lokalnych twórców z obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.

Jednym z kryteriów przyjętych w tym wyborze jest oferta warsztatowa – nastawienie artysty na edukowanie innych, chęć dzielenia się
własną wiedzą i twórczym warsztatem. Ukazane osoby oraz pracownie taką ofertę deklarują i są otwarte na wszystkich pragnących
poznać dane techniki twórcze lub rozwinąć już zdobyte umiejętności.

ArtWilk - Pracownia Malarstwa Artystycznego,
Jerzy i Maria Wilk

Dane kontaktowe:

ul. Grodziska 18
Owczarnia, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 7291690, 606 987 569 Jerzy, 604 503 679 Maria
e-mail: biuro@artwilk.pl
www.artwilk.pl

Zajmujemy się malarstwem sztalugowym, akwarelą, rysunkiem oraz zdobnictwem artystycznym.
W naszej galerii można obejrzeć i zakupić obrazy , ikony, grafiki oraz artystycznie malowane bombki, pisanki, drewniana biżuterię,
galanterię drewnianą. Można nabyć oryginalne ręcznie malowane upominki.

W naszej pracowni prowadzimy warsztaty rysunku , malarstwa i zdobnictwa artystycznego.

Jako galeria jesteśmy otwarci na współpracę z innymi twórcami w ramach wystaw i prezentacji autorskich. Serdecznie zapraszamy!

Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo”
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ECRU Pracownia Florystyczna
Dane kontaktowe:

ECRU Pracownia Florystyczna w Otrębusach, Ewa Gołębiewska
tel. 510 116 613
www.ecrufloris.pl

Moja Pracownia Florystyczna ECRU przybliża świat roślin i dekoracji z kwiatów. Organizuję warsztaty dla dzieci i dorosłych,
realizuję zamówienia typowe dla kwiaciarni, tworzę bukiety i wiązanki na różne okazje, prowadzę obsługę florystyczną ślubów i mprez.

Zapraszam do magicznego świata kwiatów!
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Dane kontaktowe:

Anna Kasperkiewicz
ceramika

tel. 501 752 188

Ceramiką zajmuję się już ponad 10 lat. Lubię eksperymentować z formami, szkliwami. Prowadzę warsztaty ceramiczne, zajęcia

plastyczne dla dzieci i młodzieży (i mam nadzieję już wkrótce dla dorosłych). Każdy, kto bierze udział w moich zajęciach, może
zrealizować każde swoje twórcze marzenia!

Serdecznie zapraszam!

Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo”
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Olga Cieślak
malarstwo, batik, grafika, kaligrafia

Dane kontaktowe:

www.facebook.com/OlgaCieslakMalarstwo
http://jagiellonska.blogspot.com/
http://jagiellonska1.blogspot.com/
email: olgacek@ gmail.com
tel. 790 680 408

Prowadzę warsztaty batiku oraz warsztaty z rysunku, malarstwa, grafiki – martwa natura, pejzaż, ilustracja, komiks, tusz, akwarela,
farby olejne, gwasz, kredka…

Wszystkie warsztaty mają nie tylko przybliżyć technikę i otworzyć na nowe medium plastyczne w wyrażaniu siebie. Działania
plastyczne świetnie rozwijają potencjał twórczy, pobudzają wyobraźnię, uczą cierpliwości oraz dystansu do własnych ograniczeń.

Zapraszam do świata sztuki!
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Marzenna Jacniacka
Dane kontaktowe:

Marzenna Jacniacka, Otrębusy
tel. 601 355 838
email: makadwor@gmail.com

W mojej pracowni prowadzę warsztaty malowania na jedwabiu, tworzenia w technice batiku, enkaustyki, umiem robić filc różnymi

metodami, papier czerpany, biżuterię, kolaż, tkaninę przestrzenną. Z przyjemnością dzielę się swoją wiedzą z innymi osobami
otwartymi na twórczość.

Zapraszam!

Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo”
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Galeria Pomysłów Pasja – pracownia edukacji
artystycznej

Dane kontaktowe:

ul. Zawilcowa 14, Oś. Słoneczne. 05-805 Kanie
www.pasja-galeria.pl
e-mail: biuro@pasja-galeria.pl
tel. 509 104 590

Galeria „Pasja” to miejsce, gdzie pomagamy odkrywać talenty plastyczne – tworzymy atmosferę sprzyjającą twórczej pracy.

Prowadzimy warsztaty z podstaw rysunku i malarstwa, ceramiki, decoupage, tworzenia biżuterii, rzeźby, małych form krawieckich,
filcowania. Dla dzieci, młodzieży, dorosłych. U nas każdy może odnaleźć swą twórczą pasję!

Zapraszamy na Osiedle Słoneczne w Kaniach!
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Artefakt - Autorska Pracowni Witraży
witraż, malarstwo, rzeźba

Dane kontaktowe:

Pracownia ARTEFAKT
Piotr, Anna i Misia Łukasiewicz
05-807 Podkowa Leśna
ul. Borsucza 46
http://www.podkowapracownia.com/
tel. 510 474 619

Jesteśmy pracownią autorską – niewielką firmą rodzinną. Mamy odmienne wykształcenie i zawody, a witrażem, malarstwem i rzeźbą
zajmujemy się z wyboru, z pasji, z zamiłowania do piękna.

Myślą przewodnią jest dla nas „otwarty dom” oraz wspólne tworzenie atmosfery sprzyjającej kreatywności i „radości tworzenia”.
W ramach Galerii ARTEFAKT promowani są lokalni twórcy, organizowane są wystawy i wernisaże.
Prowadzimy warsztaty z technik witrażu i rzeźby oraz zajęcia z malarstwa. Każdy może spróbować swoich sił w zabawie sztuką i
zaznać radości tworzenia!

Zapraszamy serdecznie na Borsuczą!
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Pracownia Rzeźby i Stolarstwa Artystycznego
Dane kontaktowe:

Kazimierz Kokosza
ul. Różana 3
05-807 Podkowa Leśna
www.kazimierzkokosza.pl
tel. 608 147 254

Od prawie 30 lat zajmujemy się rzeźbą w drewnie i kamieniu oraz metaloplastyką. Wykonujemy autorskie projekty mebli dla domów
i ogrodów, specjalizujemy się także w wykonywaniu replik i renowacji antyków.

W naszej pracowni uczymy posługiwania się tradycyjnymi narzędziami rzeźbiarskimi i stolarskimi. Gościom pokazujemy, jakie

możliwości stwarzają drewno, kamień i inne tworzywa dla wykonania rzeźb, instalacji i przedmiotów użytkowych. Odwiedzający
mogą poznać dawne narzędzia stolarzy i innych rzemieślników. Gorąco zapraszamy!
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Dane kontaktowe:

Aneta Zatyka
artysta ceramik

ul. Orla 6
05-807 Podkowa Leśna
www.a-zatyka.pl

Jestem psycholożką i ceramiczką, uczennicą wybitnego artysty plastyka Stanisława Tworzydło (Ośrodek Sztuki Dekoracyjnej
i Użytkowej).

Prowadzę własną pracownię ceramiczną, wypalam ceramikę japońską techniką RAKU, inspiruje mnie estetyka zen.
Prowadzę warsztaty rozwojowe dla kobiet oparte na schemacie inicjacyjnej drogi baśni. Prowadzę również warsztaty ceramiczne
dla najmłodszych, podczas których dzieci mogą poznać od podstaw najważniejsze techniki tworzenia ceramiki.

Zapraszam do mojej pracowni!
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Magdalena Sancewicz
Dane kontaktowe:

www.stylistkaubioru.pl
tel. 601 214 993

Zajmuję się stylizacją i krawiectwem. Moje klientki uczę stylizacji, prowadzę wykłady z dziedziny dress-code, np. w biznesie,
połączone z prezentacją. Szkolenia, jak unowocześnić i przerobić ubrania, by stały się na nowo atrakcyjne i modne.

Moje motto to: „Uśmiechnięta i świetnie ubrana zawsze zwyciężysz” .
Zapraszam do mojego świata stylizacji!
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„Ręcznie wykonane” Milena Wyszyńska
artysta rzemieślnik

Dane kontaktowe:

tel. 501-107-781
http://milawyszynska.blogspot.com/

R ękodzieło to moja pasja. Z upodobaniem tworzę filcowe cudeńka – biżuterię, torebki, portfele, aplikacje. Swoją pasją chętnie
dzielę się z innymi, ucząc zarówno dorosłych, jak i młodzież tworzenia z filcu.

Serdecznie zapraszam!
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Pracownia Działań Twórczych Inspiratornia –
Agnieszka Krzysiak

Dane kontaktowe:

ul.Graniczna 3
05-822 Milanówek
tel. 609 514 610
www.inspiratorniamilanowek.wordpress.com

Pracownię prowadzi Agnieszka Krzysiak – absolwentka Wydziału Malarstwa i Tkaniny Artystycznej warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych.

W pracowni prowadzimy warsztaty rękodzielnicze z filcu artystycznego, batiku i zdobienia tkanin, quillingu, decoupage’u,
szydełkowania oraz tworzenia ekoinstrumentów.

Serdecznie zapraszamy dużych i małych na przygodę z twórczym rękodziełem!
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Galeria Ars Longa Grażyny i Roberta Śniadewiczów
Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

Dane kontaktowe:

ul. Kościelna 5a
05-822 Milanówek
www.pracowniakonserwacji.pl
www.galeriaarslonga.pl
tel. 502 224 848

W podwarszawskim Milanówku prowadzimy dwie działalności: Pracownię Konserwacji Dzieł Sztuki oraz Galerię Ars Longa.

W Pracowni zajmujemy się konserwacją mebli, obrazów, starych druków i grafiki, tworzymy kopie mebli zabytkowych. W Galerii
prezentujemy prace wykonane w Pracowni, łączymy prezentację sztuki dawnej ze sztuką współczesną autorstwa artystów głównie
z kręgu warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Organizujemy wystawy, spotkania z artystami, wykłady z historii sztuki.

Prowadzimy zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem narzędzi z Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki, prezentujemy warsztat artysty,
warsztat rzeźbiarski, malarski, konserwatorski.

Zapraszamy do Milanówka!
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Authors Introduction

Here we present you with a publication, which, in our opinion, indicates the role of the creative potential of the area of the three

municipalities: Brwinów, Podkowa Leśna and Milanowek - forming the Tri-Garden Cities near Warsaw. It is a modest announcement
towards the capabilities contributing to the benefits of the promotion.

In this presentation, prepared as part of a cooperation project “Arts and Crafts for the artistic opportunity for the development of tourism

and the protection of local heritage”, we have attempted to approximate the potential wealth of local artists - our closest neighbours, the
people we meet every day. The attractiveness and diverse range of the local open studios and filmmakers from the Tri-Garden Cities near
Warsaw are worth a much broader study. We hope that this publication will serve as an inspiration for deeper networking activities and
the support of local artists.

Meet our artists, let yourself be seduced by the charm of their passion, feel the atmosphere and the energy present in the suburban Tri-

Garden Cities! Join the creative groups! The universal language of art and the desire for creative development knows no boundaries and
breaks all barriers. In keeping with the idea of learning through life the guided offer of Open Studios, open to all ages, to all the residents
and visitors open to creative action inspire, enrich and strengthen that which is the most precious to us - our creative potential.

On behalf of the Association of the Local Action Group “Green Neighborhood” we would like to thank you and everyone, organizations
and institutions that have supported us in the project LOKART.

The publication presents everyone and their partners who have worked with the Local Action Group during earlier projects. The

publication contains only a selection, examples of hands-on activity implemented by the PTO. We invite all interested parties to contact
us. For more information, please visit www.zielonesasiedztwo.org.pl

Association Board for the Local Action Group “Green Neighbourhood”
Podkowa Leśna, November 2014.

An Introduction To The Tri-Garden Cities, Near Warsaw

The area of the three neighbouring suburban municipalities: Brwinów, Podkowa Leśna and Milanówek form the so-called Cape

Gardens within the reach of the capital, Warsaw. The area is also in many ways unique. It is an area that significantly stands out as
a small homeland. The specificity and uniqueness are noticeable both in the terms of territory (spatial), socio-cultural and natural
aspects. It also holds a common history which reveals and enhances the identity of the inhabitants of the local communities.

The three municipalities - consisting of small urban centres with surrounding rural areas (including the municipality of Brwinów)

are characterized by single-family housing or residential areas. There are no large housing estates, but a multitude of green open areas.
Although these urban centres developed independently, they have shared a common identity since the beginning of the twentieth
century. Road development has been shaped by the present functional, system which is very similar in many rural municipalities.

Over a hundred years ago Podkowa Leśna, Brwinów and Milanówek began to develop in accordance with the idea of the emerging
European garden-cities, where the dominant feature of the villa became the characteristic development surrounded by a significant
amount of green areas. That period was the development of important routes: the Warsaw-Vienna Railway (running through Brwinów
and Milanówek) and the Electric Commuter Railway (now the Local Government Warsaw Commuter Railway SA). The three suburban
towns also hold a claim to their importance during World War II. In these areas, in addition to the many refugees from the Warsaw
Uprising, the authorities of the Underground State resided and functioned. Therefore, the towns gained the title of “Little London”.

The area of the three suburban municipalities are also areas of exceptional natural beauty. Green, public spaces, the lack of intrusive
industry, the numerous signs of the natural environment and wildlife and the forest neighbourhood - all of these things create a
convenient and friendly standard of living for the inhabitants. For the visitor they provide rest and “a moment of fresh air” from the
urban hustle and bustle.

The nature of the place is reflected in the exceptional people who have decided to choose it as their “place on earth”. Recognising the

potential of the places, for years our municipalities have attracted the residence of many artists of various disciplines, writers, poets,
actors - in few words, people of the creative and active professions, for which the atmosphere and character of the three municipalities
help them to create. Each town holds the perfect conditions for the development of artistic activities. Today, we can say with satisfaction,
that next door we have creative and truly prestigious artists. It is impossible to list them all, there is a broad indication of a variety of
professions. They all show a rich kaleidoscope of creative potential.

Describing precisely the unique characters of the three municipalities has resulted in the determination which determines the
consistency of the area – The Three Garden Cities near Warsaw (PTO). But it does not only echo nicely, it carries a promotional term,
it holds the construction of a shared brand. In June 2010, the mayors of the three municipalities signed a partnership agreement,
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which aimed at protecting the natural and cultural heritage and the undertaking of initiatives for improving the standard of life of the
residents, in collaboration with the local communities. On the other hand, the idea of the PTO is understood as a socialized process
of the building of a local identity. There is an important element of social affairs and affiliates – the PTO was not only created by the
local authorities, but primarily by the residents of the areas. The PTO can also be understood as a characteristic manifestation of civic
activity, a type of social contract.

The characteristic features of the Tri-Garden Cities near Warsaw residents are the high (compared to other national scenarios)
social and civic activities. Work is undertaken by many non-governmental organizations. Initiatives are undertaken demonstrating
a commitment to the problems affecting all and the openness of residents to each other and to outsiders. Among the residents are
both leaders within the fields of organization, managerial, and development who want to share their artistic potential and scientific
knowledge.

The Open Gardens Festival

The unique manifestation of the municipalities, as it were the culmination of their activities, is the openness and social trust of the

annual Open Garden Festival. The first opening was held in 2005 in Podkowa Leśna. In 2014, the 10th anniversary took place. It was a
celebration of individual gardens and the institutions and organizations who had cooperated with the creative brand-building.

The idea of a formula of local socio-cultural events arose thanks to the passion and faith of two young people involved in Podkowa-

Leśna. They offered residents, during the period of one weekend, the opening of their private spaces in their homes and gardens. They
invited neighbours from near and far, people only known by sight and visiting guests. The idea seemed to be quite courageous, but
through trust the acceptance of the open garden happened. In 2006, the two neighbouring towns: Brwinów and Milanówek joined the
movement. Therefore all the municipalities of the Tri-Garden Cities near Warsaw celebrate every year the Open Gardens Festival. The
initial openings were held in September, during European Heritage Day. In the years following, it became a separate, local event held
in the month of June.

The festival is a portrait of the creative potential of the people and local institutions of the Tri-Garden Cities near Warsaw. Residents

who have the desire to open their homes and gardens decide on the programme, how many hours and the formula of the opening. The
number of events within the common arena is consulted, coordinated and accessible to all interested parties with necessary advance.
Festival events are also organized by the local governments - offices, cultural centres, museums and libraries.

The most important is the nature of the festival events. They are open to all of those interested. They are non-profit and are of free

access. Guests - participants of the event are able to be passive recipients of the offers, but more importantly they are invited to take an
active, often workshop participation.

W hat is characteristic of this festival is the prevalence of events of a cultural-orientation theme (health-conscious, eco, sport):

music, plastics, handicrafts. Over the ten years of the festival, homes, studios and gardens opened and presented work by local painters,
sculptors and craftsmen. Every guest is welcome, they can watch, listen, participate, talk to the host and present their findings to the
creators. This is a unique opportunity to have a closer mutual understanding, an exchange of experiences and insights. Undoubtedly
the festival (in addition to cultural values) through the integration of the population has an important social dimension.

By participating in the festival, many local artisan shops and artists are able to be known from the best side. Local authors and artists

every year take part in numerous events, exhibiting and presenting achievements in their own gardens or in the guest’s neighbouring
areas. The festival gives guests the opportunity to actively participate in workshops and demonstrates a wide range of additional
attractive options.

On behalf of the hosts and creators we would like to welcome you to another opening of the gardens!

Activities Of The Local Action Group
“Green Neighbourhood”

The Local Action Group “Green Neighbourhood” was established in 2008 and since then has actively supported the authors, artists

and craftsmen within the area of its municipalities, i.e. Brwinów and Podkowa Leśna. Milanówek joined the Local Action Group
in 2014 - the same area covered by the association’s activities coincided with one of the Tri-Garden Cities areas near Warsaw. The
association’s mission is to support the activities of residents and civic building literate communities and the need to work for the
common good. This place is the place where we live along with our neighbours. The Local Action Group mediates the help of EU funds
from the Rural Development Programme Axis 4 LEADER 2007-2013, but our organization also acquires additional external grants,
through which we implement projects for the residents.
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The Local Development Strategy - a basic document that defines the directions and goals of the Local Action Group “Green
Neighbourhood”. Within the written code, objectives that relate to the development of cultural offerings, animation creation,
protection of local cultural heritage, activation measures and the integration of residents are included.

These records are the result of analytical work on strategy and inventory - accurate and thorough reconnaissance.

Tourism Development – The Strategy Of The
Municipalities Of Brwinów, Milanówek And
Podkowa Leśna For The Years 2010-2015

The document, which allowed for the local inventory of tourism resources - cultural, historical and natural heritage and the

formulation of recommendations and directions of development of the area in terms of tourism, is the Tourism Development Strategy
of the municipalities of Brwinów, Milanówek, and Podkowa Leśna for the period 2010-2015. Development was established at the
request of the Local Action Group “Green Neighbourhood”.

In a detailed inventory of local resources the author - Barbara Potkańska, a resident of Podkowa Leśna - showed a definite, significant,
albeit not fully exploited potential of local writers and artists. Through detailed individualised-maximized interviews and field research
conducted in the framework of the strategy it has proved that in each municipality there are studios, artists and craftsmen who create
- primarily within their own individual businesses.

One of the recommendations resulting from the Strategy related to the creation of the Open Studio Trail. One of the most important
points is that, many of the subjects showed interest in the artists and the reported willingness to participate in such a network initiative.
Although it has not yet established a formal-maximized form of cooperation, more and more people are looking for the possibility of
forming cross-linking and cooperation with others within “the profession”. Local developers are open to cooperation and declare their
willingness to share their experiences and contribute to various brand products and trades.

W ithin the framework of the Local Action Group initiative, local artists in 2007-2013 were supported mainly by the so-called

small projects. Small projects (small project inhabitants, informal groups, organizations and government institutions funded by the
RDP). The Local Action Group “Green Neighbourhood” also participated in an international partnership project “Forests for all - all
for Forests” programme implemented by the EU LLP Grundtvig “Learning for life”. As part of this project there were a series of art
meetings and workshops. The Association also implemented international workshops for citizens from EU countries, with the support
of funds from the Grundtvig Workshops.

Finally, in 2013, the several month pilot project was completed (GETTING-getting artists to participate in the cooperation project
“Arts and crafts opportunity for the development of tourism and the protection of the local heritage” LOKART) “The Artistic Crafts
Trail in the Three Garden Cities near Warsaw”.

Small Projects – LEADER

The most precious resource and chance of development that our municipalities possess are our residents - people willing to take

responsibility for the tasks performed in collaboration with associations, institutions or local government. Knowing this, the European
Commission in formulating the assumptions programme LEADER, gave a large part of the decision making as well as financial
resources to the local level. The LEADER programme is not only one of the streams, which flow into the Polish European funds, but
above all a novel way of pursuing an independent policy. Of the total funds raised through the so-called Local Action Group, Small
Projects has completed the following examples of initiatives in the field of the population and artistic creative activities:

1. Meetings at the easel - weekend workshops in the studio and outdoors

The project alluded to the idea of summer art schools in the outdoors. In 2011, the Group and the Association of Podkowa artefacts
included in the project undertook a series of painting workshops and lectures - both in the studio as well as outdoors. The participants
had the opportunity to gain knowledge of the range of painting techniques and paint their own images. Another advantage was the
possibility of a new, in-depth look at the surrounding balustrades and natural heritage. The resulting works were displayed at many
exhibitions and participants, passionates of the project would still meet in this creative way to spend their free time and develop their
passions.

2. “Podkowa Moulding”

“Podkowa Moulding” is an educational project – an artistic project completed in 2014 by artist Anna Kasperkiewicz using ceramics
with students at Podkowa Leśna schools. Working together with young people, under her watchful eye and with the help of the artist,
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the students created a ceramic model of Podkowa Leśna. A model of an accurate representation of the spatial layout and development
of the Garden City, designed before the war in accordance with the will of Ebenezer Howard. The model was presented to a wider
audience during a Picnic organized by the Local Action Group at the Open Garden Festival. We hope that we are able to find the
appropriate place to expose it, where everyone will be able to admire it.

3. Open Museums in the municipality of Brwinow

The artistic potential of the PTO also consists of a wide range of educational and cultural institutions. Noteworthy is the fact that there
are several museums (both private and local-government) enjoying a well-deserved reputation for supra-local coverage.
The Draft Municipal Office in Brwinow was completed in 2011 to arrange tours for the residents located in the community and it’s
neighbourhood of the museums.

4. Artistic-scientific workshop “At Dragon Pompom” in Otrębusy

The importance of arts education in shaping the attitudes and habits of the youngest is not to be underestimated. The project integrates
three generations (children, parents and grandparents) around a common creative activity lasting for 8 months. Participants attend
a series of meetings, there is the possibility of having fun in the learning process through participation in the workshops: ceramics,
theatre, music and science (experiments).

5. Byzantium painted on the board ... icon painting workshops - 1 level

Introducing a variety of techniques and interests for the enthusiastic before beginning the realisation of their creative ambitions – the
PTO offers a challenge for the studio and artists. Among the workshops carried out by the PROW are icon painting techniques. In a
series of 12 meetings, under the professional supervision of a specialist theologian of icons and the history of art, the participants learn
the ins and outs of icons and create their own sacred images. An example is “The Christ Pantokrator” - an iconic symbol in 2013 - the
Year of Faith.

6. Herbarium by Jarosław Iwaszkiewicz - illustrated album

Design art, a book published by the Association of the Podkowa Publishing Association promotes the literature of J. Iwaszkiewicz
which describes the flora - both from the immediate surroundings of the writer (and therefore the ones that can be found in Podkowa
Leśna), as well as those he encountered during numerous journeys. Here one finds descriptions of the flora accompanied by beautiful
illustrations and the original images of plants. It also includes botanical descriptions.
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Art Workshops Conducted By The Grundtvig
Project “Learning For Life”

During the years 2011-2013, the Local Action Group “Green Neighborhood” was involved in partnership for the international
project LLP Grundtvig (in total there were seven partners) aimed at broader environmental education and the exchange of experiences
related to the functioning of forest ecosystems and conservation in different European countries. The project included a series of
educational and artistic meetings. The Local Action Group organized in Podkowa Leśna, among others, a series of art workshops and
exhibitions and lectures, in collaboration with local partners. Since 2011, the Association has implemented the International Podkowa
Lenśna art workshops for 11 citizens from EU countries, with the support of funds from the Grundtvig Workshops. Adult participants
from different parts of Europe met in Podkowa Leśna by participating in the 5 thematic workshops to learn new techniques and the old
craft of art (easel oil painting, stained glass, painting on ceramics and silk, sculpture, wax technique).

Warsaw Tri-Garden Cities

In the spring of 2013 the Local Action Group Association “Green Neighbourhood” realized (with the help of PROW) the pilot project

the “Artistic Crafts Trail in the Tri-Garden Cities near Warsaw”. The pilot project announced the preparation for the environment of
local artists to participate in the larger venture partnership – the LOKART cooperation project.

The activities took the form of a series of workshops in different locations within the localities of the area of the Tri-Gardens Cities
near Warsaw. The aim was to support the integration of local art studios and to help the residents interested in participating in the
workshops and improving their artistic skills.

Due to regular meetings, local artists have the opportunity to get to know each other, exchange experiences and their best practices.

Each one learns from each other. For the residents these meetings could be the first contact within the artistic workshop, but more
important – they are always held in a friendly and open atmosphere within a neighbourly atmosphere. The workshop offers include:
ceramics, sculpture, stained glass, decoupage, painting, drawing, metal, felt, floristry and artistic ornamentation.

Floral workshops organized by the Ecru studio
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Dry felting art in the Caramel studio

Co-Operation Project “Artistic Handicraft
Opportunities For Tourist Development And
The Protection Of The Local Heritage” LOKART

The natural continuation of events undertaken for many years by the Local Action Group “Green Neighbourhood” and the local

government institutions and social organizations have realised activities related to the promotion and support of the artistic community
under the LOKART cooperation project.

Local authors and artists have indicated the need for more joint activities related to the overall promotion of their own work (the

so-called cross-linking and integration of local products). On the other hand, understandably, they would also like to see their passion
and artistic ability brought to tangible economic benefits, allowing the legal growth of their business and allowing them to reach out
to potential customers.

Just as most residents of the area, the Local Action Group “Green Neighbourhood” (i.e., the municipalities of Brwinów, Podkowa

Leśna and Milanówek), local developers appreciate the nature of the Tri-Garden Cities near Warsaw. In association with sustainable
development, unobtrusive business companies and institutions, respect for tradition, living in harmony with the surrounding
environment and, finally, support for local initiatives and actions for the common good .. into this approach the current proentrepreneurship fits. It is lightweight and based on the help of human capital.

The project was coordinated by LOKART and the venture partners of the four Local Mazovian Action Groups: “The Earth” ,“Green
Neighborhood “, “ Between the Vistula and Campinos “ and “ Nature and Culture “.

The aim of the project was a LOKART realisation for the preservation and utilization of the potential of local cultural heritage

and the development of educational and tourist offers in the area. The Local Action Group in the field related to the work of art and
craftsmanship, animation and social integration have been of the most essential importance. A pool of action was common to all the
partners, some of the events were realized and only selected by the Local Action Groups.
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Participants of the project on behalf of the LOKART Local Action Group “Green Neighbourhood” participated in activities such as
arts and crafts workshops (local and non-local, local fairs - events promoting artists and also artists from all the partners of the Local
Action Groups, a study trip to the Bieszczady Mountains and workshops leading to the creation of blogs.

LOKART project participants took part in a workshop organized by the University OF Folk Crafts in Wola Sękowa, the Academy
Łucznica and local artists from the area of the Local Action Group “Green Neighborhood”.

There were workshops on: weaving, batik, lace making, wickerwork, embroidery, stained glass, floristry, ceramics, metalwork and
artistic ornamentation.

The art of creating stained glass in the Artifact studio

Ornamentation art - painting on a rock in the Artwilk studio

Study Visit – The Bieszczady Mountains

In May 2014 the project LOKART held a study visit to the Bieszczady studio. The aim of the visit was to study and learn the best

practices and the sharing of experience to co-create a network and offer educational aid and touristic themes based on local arts and
crafts workshops.

Coral jewellery making workshops

Mini ceramic workshops
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Local Events To Promote Artists And Authors

The project included four local events - fairs, which promoted the creativity of its participants. The Local Action Group “Green

Neighbourhood” organized the “Picnic studio arts and handicrafts of the Tri-Garden Cities near Warsaw” during the tenth edition of
the Open Gardens Festival (June 2014).

During the event, local developers had the opportunity to show their work and art in front of a wide range of participants at the
Open Gardens Festival. Participants who wanted to try their hand at the techniques were able to participate in mini-workshops with
stained glass decoration art, batik, weaving and minor forms of pyrography.

Mini workshops with batik

Pyrography
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The Gallery of Passionate Ideas presents its offers

Anna Kasperkiewicz and her work,
made together with students from Podkowa schools:
ceramic model of Podkowa Leśna
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Thematic Workshop For The Creation Of Blogs

The project participants learned the method and rules for creating and publishing a blog. Each person participating in the workshop
not only created their own blog site, but were also able to recommend other artists who were participants of the workshop.

Summary

Among the residents of the Tri-Garden Cities there are groups of people who possess high creative potential - artists, craftsmen,

authors and people offering different techniques in the field of the arts. For some, it is still just a hobby, others are already reaping the
economic benefits of their own creativity. We all want to grow in this direction, and more and more people - co-operate in a more
structured and formalized manner. The above-described actions and projects aimed at this group of people (or on behalf of this group)
there is concrete evidence that this group is worth supporting in the activities and development they undertake.

In the second part of the publication there is a presentation of the selected art studios and creators of the PTO. We would like you to
accurately research and promote the knowledge of our area and the offers of our local artistic community.

Final Words

The mission of the Local Action Group - Green neighborhood: is the activation and integration of the local communities of our
municipalities and the construction of a common and recognizable brand of suburban towns - the gardens and the surrounding
countryside as a team of local communities who are able to work well and thus provide a higher standard of life for the residents.

The Local Action Group mediates in the obtaining of European funds for local initiatives within the cloud-covered Charge of the

Local Development Strategy. Within the upcoming EU perspective for 2014-2020 with funds from the Regional Development Fund
which will benefit residents of all three municipalities of the Tri-Garden Cities near Warsaw. We invite you to cooperate with the
Association, including all the people, institutions and the environment, which depend on the dynamic development with ground
root efforts to improve the standard of life of the residents, to support innovative, grass root initiatives that integrate the residents and
architects of the “Little Homeland”.

Local Action Group Association

“Green Neighborhood”
Lilpop Street 18, 05-807 Podkowa Leśna
www.zielonesasiedztwo.org.pl
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Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo”

LGD „Zielone Sąsiedztwo” pośredniczy w pozyskiwaniu środków europejskich na lokalne inicjatywy

realizowane na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. W nadchodzącej perspektywie unijnej na lata
2014-2020 ze środków z PROW będą mogli skorzystać mieszkańcy wszystkich trzech gmin współtworzących
Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów. Zapraszamy do współpracy ze Stowarzyszeniem wszystkie osoby, instytucje
i środowiska, którym zależy na dynamicznym rozwoju, na uwspólnieniu działań na rzecz podnoszenia jakości
życia mieszkańców, na wsparciu nowatorskich, oddolnych inicjatyw integrujących mieszkańców i budujących
Małą Ojczyznę.

Podczas cyklicznej imprezy ekologicznej „Wspierajmy pszczoły – zaproś pszczołę do ogrodu” organizowanej każdego roku przez
LGD „Zielone Sąsiedztwo”

M

„
isją LGD „Zielone Sąsiedztwo: jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnych naszych gmin oraz
budowa wspólnej i rozpoznawalnej marki podwarszawskich miast – ogrodów i otaczających je terenów wiejskich
jako zespołu społeczności lokalnych, które potrafią dobrze współpracować i w ten sposób zapewniają wyższą
jakość życia mieszkańcom.”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Zielone Sąsiedztwo”
ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna
www.zielonesasiedztwo.org.pl

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Wydawnictwo

opracowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania 4.2.1 „Wdrażanie projektów współpracy”

