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Zamiast Wstępu
„MIASTA I PAMIĘĆ”
W Maurilii podróżnego zaprasza się do zwiedzania miasta i równocześnie do obejrzenia
starych widokówek, ukazujących je takim, jakie było w przeszłości: ten sam plac
z kurą w miejscu gdzie teraz jest postój autobusów, pawilon koncertowy w miejscu wiaduktu,
dwie panienki z białym parasolem w miejscu dzisiejszej fabryki materiałów wybuchowych.
Aby nie sprawić zawodu mieszkańcom, podróżny powinien chwalić miasto z widokówek
i przekładać je nad obecne, dbając jednak, aby swój żal z powodu przemian utrzymywać
w granicach ściśle określonych reguł: przyznać, że przepych i rozkwit wielkomiejskiej
Maurilii nie rekompensują pewnego utraconego czasu, który jednak przebija dopiero
ze starych pocztówek, podczas gdy kiedyś, patrząc na prowincjonalną Maurilię,
nie sposób było w niej dostrzec jakiegokolwiek uroku, a już na pewno
byłaby go pozbawiona dzisiaj, gdyby pozostała bez zmian,
zaś metropolia ma niewątpliwie tę dodatkową atrakcję, że poprzez to,
czym się stała, można wspominać z nostalgią to, czym była...
Italo Calvino, Niewidzialne miasta

01. Wystawa Plakatu
50 lat Wystaw Sztuki Rady Europy, 1954-2004
W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Biuro Informacji Rady Europy w Warszawie
we współpracy z Urzędem Miasta Podkowa Leśna, zaprezentuje wystawę plakatów
50 lat wystaw sztuki Rady Europy, 1954-2004. Wystawa była prezentowana
podczas ostatniego szczytu Rady Europy w Warszawie.
Wystawa plakatów będzie czynna od 17 do 22 września
w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów
w Stawisku w godzinach otwarcia muzeum.

Biuro Informacji Rady Europy
Biuro Informacji Rady Europy jest instytucją Rady Europy
powołaną na mocy umowy zawartej pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Radą Europy. Do zadań Biura należy:
– Współudział w realizacji projektów Rady Europy.
– Działalność edukacyjna i popularyzacyjna.
We współpracy z Radą Europy, środowiskami akademickimi, administracją państwową
i organizacjami pozarządowymi Biuro organizuje konferencje i kampanie
poświęcone problemom współczesnej Europy, a także prowadzi szkolenia i seminaria.
Biuro Informacji Rady Europy wydaje biuletyn,
tłumaczy i publikuje dokumenty Rady Europy.
Biblioteka Biura jest największym w Polsce
zbiorem dokumentów i publikacji Rady Europy
oraz innych wydawnictw związanych tematycznie z Organizacją i jej działalnością.
Wszystkie materiały udostępniane są na miejscu w czytelni.

Fundacja In Situ
Fundacja Sztuki Współczesnej „In Situ” została założona przez Bożennę Biskupską
i Zygmunta Rytkę w 2004r w Podkowie Leśnej. Fundatorzy to artyści
którzy brali udział w wielu wystawach, prezentacjach, warsztatach i sesjach teoretycznych.
Nazwa „In Situ” oznacza „w miejscu” (łac.) Przywołuje miejsce historyczne,
obecnie siedzibę Fundacji, dawniej Pałacyk Myśliwski Stanisława Lilpopa,
z jego atmosferą i echem niepowtarzalnej przeszłości.
Nazwa podkreśla działanie w miejscu, które bez względu gdzie się znajduje
jest przestrzenią dla sztuki– otwartą dla innych.
Cele Fundacji:
Promocja sztuki współczesnej, popularyzacja nowych metod
edukacji artystycznej, propagowanie działalności
w zakresie Ochrony Dóbr Kultury oraz Dziedzictwa Narodowego,
integracja środowisk twórczych.

02. Wystawa Plenerowa Rzeźb Bożeny Biskupskiej i Zygmunta Rytki

Prezentowana jest w przestrzeni modernistycznego ogrodu.
Rzeźby, figury, którymi od lat posługuje się Bożenna Biskupska,
na te kilka dni „wyszły” pomiędzy odwiedzających.
Instalacje Zygmunta Rytki
z użyciem kamienia z tatrzańskiej rzeki Białki,
w wielu przypadkach „żyją” w ogrodzie przez cały rok,
są one ich naturalną częścią.
Wystawa podkreśla więź człowieka z otaczającą go Naturą.

03. Wystawa Sztuki Współczesnej
„KOLEKCJA - WYSTAWA PIERWSZA”
Ten prywatny zbiór to żywy pokaz polskiej sztuki współczesnej drugiej połowy XX wieku.
Kolekcja tworzona przez artystów z prac należących do bliskich im twórców
z biegiem lat stała się pewnego rodzaju pamiętnikiem i dokumentem artystycznych działań
okresu z przełomu XX/XXI wieku. Na wystawie zobaczyć można: malarstwo, rysunek,
rzeźbę, instalacje, fotografię i filmy video wielu wysoko cenionych polskich twórców.
Organizatorzy przygotowani są również na prezentację prac Gościom.
Życzeniem Fundacji „In Situ” jest aby teren dawnej willi Lilpopa
ponownie wypełnił się ludźmi ciekawymi otaczającego ich świata

03. Wystawa Sztuki Współczesnej
PROJEKCJA FILMU „ART-YŚCI O SZTUCE”
reż. Józef Żuk Piwkowski
Film prezentujący postaci wybranych artystów,
m.in.: Jan Dobkowski, Jacek Babicki, Jacek Bąkowski, Jolanta Lothe i Peter Lachmann
został uzupełniony o dodatkowy walor jakim są wypowiedzi krytyków sztuki,
którzy przybliżą ich sylwetki oraz ich dzieła.
Zapis rozmów z artystami dotyczących ich twórczości,
poglądów na temat sztuki oraz osobistych doświadczeń,
również życiowych, jest elementem wzbogacającym ekspozycję
prezentowaną we wnętrzu willi oraz w ogrodzie.

04. Wystawa Instalacji Kajetana Dyrdy
„Wymiary Przestrzeni”
“Przestrzeń nie musi być tym, czym się wydaje, ponieważ wydaje
się człowiekowi” – twierdzi za Ludwikiem Wittgensteinem,
od którego pochodzi ten cytat, Kajetan Dyrda, ubiegłoroczny
absolwent wrocławskiej ASP. Daje temu wyraz w pracy dyplomowej
„Wymiary przestrzeni”, którą prezentuje m.in. w Podkowie Leśnej.
Już jako student zauważony i doceniany przez krytykę,
W każdej ze swych prac podkreśla znaczenie i wszechobecność
słowa „relatywizm”, zwłaszcza w odniesieniu do przestrzeni.
Efekty są zaskakujące. Jako widzowie bezwiednie dajemy wciągać
się w podpatrywanie otoczenia, by zauważyć ze zdziwieniem,
że nie jest ono takie, jak nam się wydaje. Każde spostrzeżenie
widzów składa się na mozaikę wrażeń tworząc obraz
jak w kalejdoskopie. Kajetan Dyrda promowany jest przez
Latającą Galerię (www.latajacagaleria.pl), która koncentruje
się na twórczości młodych, wysoko ocenianych przez krytykę
artystów. Jako pierwsza i na razie jedyna w Polsce
„wychodzi ze sztuką do ludzi” proponując regularne ekspozycje
w siedzibach instytucji publicznych i firm.

07. Wystawa Malarstwa Katarzyny Domańskiej – Liście i Cienie
Jest przede wszystkim malarką kwiatów. Uprawia hiperrealizm
– jej gładkie, duże obrazy olejne przypominają powiększone fotografie.
Nawiązują żartem do pocztówek albo fototapety, ale nie przekraczają granicy kiczu.
Malarstwo Katarzyny Domańskiej uderza intensywnością wizji.
Blask i kolory wydają się żywsze niż w naturze, kojarzą się z rajskim ogrodem.
Widzimy storczyki, lilie, gladiole, liście, nenufary, skały w szmaragdowej wodzie.
Wszystko prześwietlone słońcem, jaskrawe lecz delikatne, jak psychodeliczny sen.
Artystka szukała natchnienia w egzotycznych podróżach. Udało jej się uchwycić
rzadkie w malarstwie wrażenia zmysłowe: upał, zapach, odurzający klimat Południa.
Chociaż widać tu klasyczne nawiązania do Claude’a Moneta i amerykańskiej malarki
Georgii O’Keefe, jej prace pozostają oryginalne. Łączą radość i kontemplację.
Manifestują przekonanie, że sztuka ma prawo sprawiać przyjemność...

Latająca Galeria
Latająca Galeria została zarejestrowana w maju 2003 roku.
Działalność typu „Latającej Galerii” jest prowadzona od szeregu lat w Belgii,
Francji i Niemczech (ex: Little Van Gogh). Artystom daje ona sposobność
dotarcia do nowego kręgu odbiorców, instytucjom daje możliwość
prowadzenia polityki kulturalnej we własnych pomieszczeniach.

08. Wernisaż Prac i Wręczenie Nagrody
W Konkursie: Artystyczne Impresje z Podkową w Tle
„Fabryka Sztuki” w Mieście Ogrodzie Artystyczne Impresje z Podkową w Tle.
Jest to wernisaż prac konkursowych twórców profesjonalnych
i amatorów zainspirowanych tematem Impresje z Podkową w Tle.
Pragnęliśmy dotrzeć z propozycją uczestnictwa do szerokiego kręgu twórców
ze szczególnym uwzględnieniem artystów z okolic Podkowy Leśnej.
Temat był jedynie inspiracją.
Nie narzucaliśmy ani techniki ani preferowanego motywu.
Konkurs miał formułę otwartą, przyjazną, pozwala na dużą dowolność interpretacyjną.
Spójnie wpisuje się w tegoroczne obchody 80-lecia Podkowy Leśnej
i jest zgodny z ideą Europejskich Dni Dziedzictwa.

Stowarzyszenie Fabryka Sztuki
„Fabryka Sztuki” jest stowarzyszeniem działającym na rynku sztuki od 2002 r.
Skupia twórców realizujących swoje artystyczne zamiłowania i pasje
w różnych dziedzinach. Promuje artystów, ich twórczość,
wspiera wszelkie artystyczne, nawet nietypowe, działania.
Organizuje wystawy, wernisaże, pokazy, warsztaty, happeningi,
aukcje, kiermasze i akcje artystyczne. Celem stowarzyszenia
jest działanie na rzecz integracji środowiska
artystycznego oraz promocja twórców.

09. Warsztaty Malarstwa i Rysunku
JAKUB CWIECZKOWSKI (KUBA)
Mieszka i tworzy w pracowni w Otrębusach. W 1986 ukończył ASP w Warszawie. Wystawy
w kraju i za granicą. Od 2002 r. dyrektor Publicznego Ogniska Plastycznego
w Grodzisku Mazowieckim. Od kilkunastu lat pedagog w szkołach w Podkowie Leśnej.
Prowadzi również indywidualne kursy przygotowawcze w pracowni malarskiej
w Otrębusach. Organizator kilkudziesięciu plenerów dla dzieci i młodzieży na terenie
całego kraju. Podczas Europejskich Dni Dziedzictwa Kuba poprowadzi warsztaty
malarskie. Będzie to niepowtarzalna okazja dla początkujących i zaawansowanych
malarzy aby sprowadzić do kilku kresek lub plam magię Miasta – Ogrodu.

10. Warsztaty Malarstwa i Rysunku
WOJCIECH DOMIŃCZAK
Szkoła Rysunku Wojciecha Domińczaka powstała w 1994 roku i już na samym początku
swojej działalności wypracowała sobie miejsce w ścisłej czołówce.
Rok później powstała Grupa Plenerowa DOMIN. Początkowo tworzyło ją kilka osób,
które łączyła wspólna pasja - rysunek i malrstwo z natury. W tym czasie powstał bardzo
interesujący komplet prac z takich miejsc jak Wiedeń, Londyn, Lwów czy Amsterdam.
Od 2002 organizowane są wyjazdy plenerowe, które gromadzą liczną rzeszę rysowników.
W 2003 roku odwiedziliśmy Berlin, w 2004 przez dwa tygodnie rysowaliśmy w Paryżu,
a w tym roku skupiliśmy się na Barcelonie. Celem Grupy jest ubogacenie kultury
europejskiej poprzez utrwalanie jej dóbr w postaci rysunków i prac malarskich.
Zajęcia plenerowe są bezpłatne i może w nich uczestniczyć każdy kto spełni warunek
bycia studentem ASP lub Architektury lub absolwentem szkoły rysunku Domińczaka.
Plany na przyszłość są bardzo bogate zamierzamy rysować piękne miejsca Europy
a nawet odległe tematy takie jak Sydney, Nowy Jork czy Chiny. Zapraszamy wszystkich
do odwiedzenia naszej styrony internetowej www.domin.pl gdzie prezentowana
jest skromna część naszego dorobku.

11. Otwarta Pracownia Artysty – Grzegorz Śmigielski
Absolwent wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Studia w pracowniach prof. Jacka Sienickiego,
prof. Ludwika Maciąga i prof. Haliny Chrostowskiej. Dyplom 1986r.
Wystawy indywidualne:
1998 - Puławska Business Center (Aukcja na rzecz Globe Theater)
1999 - Sienna Center
Wystawy zbiorowe:
1987 - Galeria Krzysztofa Wojtarowicza PLL LOT Warszawa Okęcie
1993 - Galeria Abakus (Warszawski Miesiąc Malarstwa)
1995 - Muzeum Iwaszkiewiczów - Stawiska
1998 - Galeria Bauman - Warszawa
1998 - Galeria Test - Warszawa
2000 - Galeria Art Office

12. Otwarcie Wystawy Tkaniny Artystycznej
KRYSTYNA ARSKA-PEREPŁYŚ
Studia w latach 1959-65, ASP w Warszawie, Wydział Architektury Wnętrz.
Uprawia tkaninę unikatową. Brała udział w wielu ekspozycjach zbiorowych,
ogólnopolskich i międzynarodowych (m.in.: Międz. Biennale Tkaniny Artystycznej,
Piran 1981; Morelia - Meksyk 1986; „Sztuka Projektowania” Warszawa ZPAP 2000, 2001,
„Rzeczy pospolite” Warszawa, Kraków - Muzeum Narodowe 2000, „Sztuka włókna”
Warszawa ZPAP 2000, 2 Międzynarodowe Biennale flag, Szombathely – Węgry 2001,
„Materie włókna, Polska – Izrael”, Warszawa ZPAP 2001, „Sztuka Włókna 2004
– europejski ślad”, Warszawa ZPAP). Należy do grupy twórców malujących na jedwabiu
(jedwabie prezentowane były m.in. w Muzeum Amparo w Puebli – Meksyk 1996,
w Muzeach w Kairze 1993; w Barcelonie 1998; w Galerii Studio – Warszawa 2004,
w Polskich Ośrodkach Kultury w Sztokholmie, Bratysławie, Moskwie, Pradze, Paryżu).
Prace jej znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Centralnego
Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Amparo w Meksyku, Muzeum w Szombathely - Węgry.

13. Wystawa Historyczna
We Wnętrzach Pałacyku Myśliwskiego Lilpopów
W dawnym Pałacyku Myśliwskim (XIX w.),
tak zwanym dworku na folwarku Wilhelmów należącym do Stanisława Lilpopa,
ojca założyciela miasta Podkowa Leśna, fundacja „In Situ” przygotowała wystawę historyczną,
poprzez którą pragnie odtworzyć atmosferę tego ciekawego i owianego tajemnicą miejsca.
PROGRAM WYSTAWY:
EKSPOZYCJA GABINETU W STYLU Z PRZEŁOMU XIX/XX w.
z prezentacją archiwaliów dotyczących przebudowy obiektu
z Pałacyku Myśliwskiego na willę Gayczaków (lata 1929-30).
PROJEKCJA FILMU, reż. Petera Lachmann. Wywiad z Marią
Iwaszkiewicz, wnuczką Stanisława Lilpopa. Jest to osobista
podróż po mieście ogrodzie pełnym obrazów,
niezwykłych miejsc i ludzi, dźwięków,
zapachów oraz ciekawych anegdot.
PROJEKCJA FILMU – aktorska interpretacja Daniela Olbrychskiego
wspomnień o Stanisławie Lilpopie na bazie materiałów źródłowych.
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14. Wystawa Miasto-Ogród Podkowa Leśna
i Jego Mieszkańcy w I Połowie XX w.
Wystawę, w 80 rocznicę założenia Podkowy Leśnej, zorganizowało
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. Na wystawie
wykorzystano komputerowo opracowane fotografie zgromadzone
do wydawnictw Towarzystwa i Podkowiańskego Magazynu Kulturalnego,
a także pozyskane z archiwum Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów
w Stawisku i innych archiwów rodzinnych. Na 22 planszach pokazano dzieje
naszego miasta w pierwszym okresie jego istnienia, poprzez zaprezentowanie
ponad dwudziestu podkowiańskich rodzin i ich domów. W gablotach prezentowane
są fotografie, dokumenty oraz inne materiały i pamiątki rodzinne, udostępnione
przez mieszkańców Podkowy Leśnej i nie tylko. Wystawa, w swojej części
planszowej, przekazana zostanie póżniej naszemu Miastu i będzie stanowić zaczątki
ewentualnego przyszłego Muzeum Podkowiańskiego. Wystawa prezentowana będzie
w pomieszczeniach dolnego Kościoła p.w. Św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej
do końca września 2005 r.
Oskar Koszutski – Komisarz wystawy,
dyrektor Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

15. Oficjalne Otwarcie Wystawy Idea Miasta Ogrodu a...
Słowo wstępne wygłosi Maria Sołtys,
Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP)

15. Otwarte Wykłady
Zrównoważony rozwój miasta-ogrodu.
prof. Andrzej Tyszka
Czy można kojarzyć miasta-ogrody i dzisiejsze osiedla ekologiczne.
Mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski
Ochrona Dziedzictwa Narodowego
prof. Franciszek Midura
Prezentacja książki „Społeczna Opieka nad zabytkami
na ziemiach polskich do 1918 roku”
(we współpracy z Fundacją In Situ)

16, 17. Koncert Chóru
Rano nie dał mi spać Kupidynek
Koncert Towarzystwa Pieśni Dawnej „Pośrodku Żywota” podczas inauguracji EDD w Stawisku
Daj Ci Boże dobrą noc
Koncert Towarzystwa Pieśni Dawnej „Pośrodku Żywota” w Stawisku podczas w Dolnym
Kościele podczas inauguracji wystawy „Miasto – Ogród Podkowa Leśna i jego mieszkańcy
w pierwszej połowie XX w.”
Towarzystwo Pieśni Dawnej „Pośrodku Żywota” to grupa mieszkańców Podkowy Leśnej
i pobliskich miejscowości, którzy dają aktywny wyraz swoim zainteresowaniom muzycznym.
Wykonują dawną muzykę wielogłosową „a cappella”. W repertuarze mają utwory sakralne
polskie i zagraniczne, (w tym staropolskie kolędy, dawne kolędy innych narodów,
muzykę wielkopostną i wielkanocną, pieśni maryjne), oraz utwory świeckie
(pieśni miłosne, biesiadne, okolicznościowe). Zespół działa od dwu i pół roku.
Koncertował między innymi w Stawisku, w Kościele-Ogrodzie,
w Domu Zasłużonego Kolejarza w Milanówku oraz w salonach prywatnych,
Dyrygentem i kierownikiem muzycznym jest chórmistrzyni Berenika Jozajtis;
sekretarzem – Michał Madaliński. Zespół liczy 12 osób.
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VI Festiwal – Muzyczne Konfrontacje – W Salonie i w Ogrodzie
Koncepcja merytoryczna Festiwalu i nadzór organizacyjny – Alicja Matracka-Kościelny st. kustosz
– kurator Muzeum Iwaszkiewiczów w Stawisku, prezes Stowarzyszenia Ogród Sztuk i Nauk.
Stowarzyszenie Ogród Sztuk Nauk – działa od 10 lat przy Muzeum Iwaszkiewiczów w Stawisku,
organizując ok. 30 imprez kulturalnych rocznie (m. in. cykle „Dźwięk-Słowo-Obraz-Myśl”,
„Spotkania z Nauką i Muzyką”, „Akademia Myśli i Dźwięku”, Festiwale – „Muzyczne Konfrontacje”).
Skupia środowiska artystyczno-naukowe, związane z regionem płd.- zach. Mazowsza,
a także osoby nie mające zawodowych związków z kulturą, ale pragnące w niej aktywnie
uczestniczyć. Ogród Sztuk i Nauk współpracuje ze związkami twórczymi o charakterze
ogólnopolskim, zwłaszcza ze Związkiem Kompozytorów Polskich.
Efektem działalności wydawniczej Stowarzyszenia jest pięć publikacji książkowych
(w tym dokumentacje spotkań „Dźwięk-Słowo-Obraz-Myśl”
i Ogólnopolskich Konferencji Muzykologicznych).
Źródłami finansowania Stowarzyszenia
są dotacje i składki członkowskie.

18. Koncert Zespołu Czeremszyna
Czeremszyna – jeden z najbardziej znanych polskich zespołów folkowych,
stworzony przed 12 laty. Młodzi ludzie z okolic Czeremchy na Podlasiu
grają muzykę swoich przodków; repertuar kapeli jest odzwierciedleniem
wzajemnych wpływów kultury polskiej, białoruskiej i ukraińskiej.
Zespól zagrał ponad 450 koncertów w Polsce i w Europie (m. in. we Francji,
Niemczech, Włoszech, Belgii). Z jego inspiracji organizowany jest corocznie
znany w kraju i za granicą Festiwal „Spotkania z Wiejskiego Podwórza”.

19. Koncert Zespołu Di Galitzyaner Klezmorim - Trio Galicyjskie
Di Galitzyaner Klezmorim – w obecnym składzie działa od 1998 r., a tworzą go absolwenci
Akademii Muzycznej w Krakowie: Mariola Śpiewak – klarnet, Grzegorz Śpiewak – akordeon,
Rafał Seweryniak – kontrabas. Zespół zaliczany jest do nurtu tradycyjnego muzyki klezmerskiej.
Jego działalność artystyczna w dużej mierze związana jest z Kazimierzem
– dawną żydowską dzielnicą Krakowa. Di Galitzyaner Klezmorim jest laureatem
Europejskich Nagród w Dziedzinie Kultury (m. in. Bazylea 1998, “Chopin Open” Kraków 1999);
brał udział w wielu wydarzeniach kulturalnych zarówno w kraju (m.in. Festiwal Kultury Żydowskiej
w Krakowie), jak i za granicą (Austria, Francja, Szwajcaria, Szwecja, Niemcy, m.in. EXPO 2000).
Dokonał licznych nagrań dla potrzeb filmu, radia (m.in. udział w programie “Equinoxe”
radia France Culture) i telewizji.

20. Koncert Zespołu
Romano Dżipen (Cygańskie Życie)
Romano Dżipen – dziecięco-młodzieżowy zespół, założony 3 lata temu
przez Adama Adamajtysa przy Parafialnej Szkole Romskiej w Suwałkach.
Wykonują tradycyjną muzykę romską.
Instrumentarium zespołu to akordeon, gitary, tamburyn.
Grają, śpiewają i tańczą w oryginalnych strojach romskich.

Zamknięcie Corocznego Festiwalu
Letnie Wieczory Muzyczne w Kościele-Ogrodzie
Festiwal ma już bardzo bogate tradycje. Obejmował tak ciekawe tematy
jak „Od duetu do Oktetu”, przedstawiające arcydzieła muzyki kameralnej, „Musica Sacra”,
czy „Musica Profana” pokazują kontrasty stylistyczne i emocjonalne
między muzyką religijną i świecką. Podczas festiwalu wystąpiło wielu wspaniałych artystów
jak Konstanty Andrzej Kulka, Piotr Paleczny, Marek Drewnowski, Marta Boberska,
Danuta Lachowicz, Anna Karasińska, Władysław Kłosiewicz, Józef Rakstein, Tytus Wojnowicz,
Kwartet „Wilanów” i Kwartet „Prima Vista”.

21. Koncert Nocturne
IV Festiwal Letnie Wieczory Muzyczne w Kościele Ogrodzie zakończy Koncert Nocturne,
który odbędzie się 17.09 o godzonie 21 w Kościele pod wezwaniem Św. Krzysztofa
w Podkowie Leśnej. W programie koncertu arcydzieło barokowej muzyki operowej
– „Opera Komiczna” Pimpinone G. Ph. Telemenna, podejmująca
odwieczny temat miłości i małżeństwa i związane z tym komplikacje
oraz jego dwa Koncerty Polskie wskazujące na związki tego kompozytora z Polską.
Wykonawcami opery będą Agnieszka Dondajewska – sopran,
Józef Rakstein – bas, Władysław Kłosiewicz – klawesyn i Kwartet „Prima Vista”.

22. Karnawał Zwierząt, Camille Saint Saëns
Koncert dla dzieci w wykonaniu wybitnych młodych solistów i kwartetu „Prima Vista”,
który wykorzysta arcydzieło muzyki kameralnej, utwór na dwa fortepiany
i zespół kameralny Karnawał Zwierząt oraz inne utwory ze zwierzętami w tytule,
jak koncert na flet piccolo „Szczygieł” Antonio Vivaldiego,
„Komar i Słoń” na flet piccolo i kontrabas Haklinga.
Koncert połączony będzie z prawykonaniem Opery Filozoficznej Macieja Wojtyszki.
Koncert i przedstawienie będą inaugurowały działalność salonu muzycznego,
który nawiązuje do idei salonów artystycznych działających w XIX i na początku XX wieku.

23. Koncert Zespołu Cukunft

Zespół łączący tradycję ze współczesnymi rozwiązaniami muzycznymi
zaprezentuje swoją kontynuację żydowskiej muzyki miejskiej z terenów Europy Wschodniej.
Utwory pełne są specyficznego dowcipu, mądrości życiowej i melancholii.
Zespół wydał pierwszą płytę poświęconą twórczości kompozytora z międzywojnia
Mordechaja Gebirtiga. Muzycy tworzący „Cukunft” działają w wielu obszarach,
m.in.: teatru, sztuk plastycznych, filmu.
Twórca zespołu, Raphael Rogiński od ponad 20 lat jest związany z Podkową Leśną...

24. Przedstawienie Baletowe
Przedstawienie baletowe inaugurujace Europejskie Dni Dziedzictwa w Podkowie Leśnej
przygotowane przez Panią Profesor Annę Linnik,
Uczniowie Szkoły Baletowej im. Turczynowicza prezentują:
1. Adolf Adam choreografia, Petipa „Adagio” z baletu „Korsarz”
Wyk. Weronika Frodyna – partneruje jej Sergiusz Basałajew,
I solista Teatru Wielkiego w Warszawie
2. Camille Saint-Saëns choreografia, Elwira Piorun „Aqua”
Wyk. Zofia Knetki
3. Adolf Adam choreografia, Petipa Wariacje z baletu „Korsarz”
Wyk. Nika Warszawska
4. Tomasso Albinoni choreografia, Wasili Niedźwiedziew „Adagio”
Wyk. Weronika Frodyma
5, Cesare Pugni choreografia, Sen Leon „Pas de six” z baletu “Markietanka”
Wyk. Karolina Kiermut, Piotr Biednarczyk, Sara Kowalik,
Anna Adanczyk, Marta Tkaczyk, Agnieszka Rutkowska
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25. Warsztaty Teatralne
Nie Rusz Andziu Tego Kwiatka
Fundacja „Alternatywa” zaprasza do Ogrodu Teatralnego. Na werandzie „Aidy”,
starej, pamiętającej koniec XIX wieku drewnianej willi Lilpopów, pobawimy się w teatr,
wykorzystując teksty równie stare jak dom, na werandzie którego odgrywane będzie
przedstawienie. Podtrzymamy tym samym tradycję: młodziutka Anna Lilpopówna,
późniejsza Pani Iwaszkiewicz, na tej samej werandzie urządzała przedstawienia teatralne... A ponieważ wykorzystywane będą teksty hmmm... „dydaktyczne”,
uciechy będzie co niemiara. I to nie tylko dla dzieci: gorąco zapraszamy.
Jak zwykle wszystko robimy wspólnie! Zabawy prowadzi Wiesława Klata,
doświadczona specjalistka działań teatralnych i para-teatralnych,
założycielka Fundacji „Alternatywa”, mieszkanka „Aidy”,
którą udostępniła na działalność Fundacji.
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26. Dziecięca Opera Filozoficzna
Fundacja „Alternatywa” w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Podkowie Leśnej
zaprasza na prapremierowe przedstawienie „Dziecięcej Opery Filozoficznej”
przygotowanej przez Teatr Domowy „Naszej Chaty”. Autorem tekstu jest Maciej Wojtyszko.
W opracowaniu muzycznym pomagał Józef Kolinek, artysta-muzyk
i gospodarz sali koncertowej, w której odbędzie się przedstawienie.
„Opera” na przekór swej onieśmielającej nazwie,
jest raczej teatralną zabawą zaaranżowaną i wyreżyserowaną przez Wiesławę Klatę,
pomysłodawczynię i założycielkę Fundacji „Alternatywa”.
Ale uwaga nie dajcie się zwieść! Tak naprawdę sprawa jest SUPER poważna!
Co się stało z Kameleonem SUPER?! Wszystko wyjaśni się w niedzielę, 18 września.

Fundacja ALTERNATYWA
podejmuje i wspiera działania na rzecz społeczności lokalnych
ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw pro-rodzinnych i wychowawczych.
W tym celu m.in. opracowuje i wdraża programy wychowawcze
skierowane nie tylko do dzieci w różnym wieku, ale i rodziców.
„Mamy prawo a nawet obowiązek zadbać o to,
żebyśmy my i nasi najbliżsi mogli żyć i funkcjonować w otoczeniu,
które umożliwia nam pełny rozwój osobowy i realizację zadań
wynikających z naszych ról społecznych.
Chcemy mieć świadomość i realny wpływ na to,
co się dzieję z nami i z naszymi rodzinami,
jak są wychowywane nasze dzieci (fragment deklaracji Fundacji „Alternatywa”,
działającej od 2004 r., z siedzibą w Podkowie Leśnej. Programy Fundacji,
takie jak program „Nasza Chata”, realizowane są w dużej mierze
poprzez wychowanie przez sztukę.
Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego
sprawuje patronat nad działaniami Fundacji.

27. Miniatury Chopinowskie
Jaśmina Strzelecka z mężem i przyjaciółmi zaprasza do odwiedzin swojego ogrodu.
Ogród, którego część posiada układ tarasowy z elementami małej architektury
projektowany był podobno przez ogrodnika sprowadzonego
przez pierwszych jego właścicieli z Wersalu. Wraz z willą z 1929 roku
wpisany jest do rejestru zabytkow. Rośnie w nim kilka przeszło stuletnich sosen,
parę świerków pamiętających początki Podkowy Leśnej, kilkudziesięcioletnie cisy.
Gospodyni zaprasza na swój mały koncert fortepianowy połączony z recytacją poezji
w wykonaniu Pani Joanny Jędryki. Goście będą mogli wysłuchać
kilku miniatur Fryderyka Chopina i wierszy poetów, którzy bywali w Podkowie Leśnej.
Dla odwiedzających przygotowano mini-wystawę pamiątek spod Tatr
(obrazki, rzeźby, mebelki, stroje, przedmioty użytkowe) – ulubionego,
poza rodzinną Podkową miejsca Gospodyni.
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28. Popołudnie Fauna w Willi Renata
Faun zajmuje centralne miejsce w twórczości francuskiego poety
Stéphanea Mallarmé. 10 lat zajęło „księciu poetów”, jak zwykli go nazywać Francuzi,
napisanie poematu „Popołudnie Fauna”. Krótki utwór poetycki, którego przeczytanie
nie powinno zając dłużej niż kilka popołudniowych minut zainspirował kompozytora
Claudea Debussy. Zarówno utwór na flet jak i poemat utrzymane są w poetyce
półtonów, ledwie dokończonych myśli odwoływanych w ostatnim momencie,
tylko po to aby nadać słowom i dźwiękom nowe znaczenia.
Historia Fauna jest znana: pół człowiek – pół zwierz,
rzymskie bóstwo lasów górskich, utożsamiane niekiedy z greckim Panem,
ugania się za nimfami. Te jednak w momencie kiedy ma już je złapać
przemieniają się w trzcinę. Zrozpaczony zrywa wodną trawę,
przykłada do ust, wydobywają się pierwsze dźwięki – powstaje muzyka.
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Zorka Projekt – Portrety w Sepii
Stylizowane Portrety w sepii współczesnych Podkowian w przebraniach z czasów
powstania miasta. Grupa Fotograficzna Zorka Projekt zrealizuje serię portretów Podkowian
w stylu fotografii z lat 20 –tych i 30 –tych Twórcy projektu zamierzają fotografować
współczesnych mieszkańców miasta -ogrodu, udokumentować ich domy i ogrody.
Fotografie, które powstaną złożą się na dokumentację miejsc i ludzi łącząc teraźniejszość
z przeszłością. Czy ukażą podobieństwa czy różnice między współczesną Podkową
a tą z lat 20-tych i 30-tych, kiedy powstawało miasto?. Przekonamy się niebawem.
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29, 30. Kino Artystyczne
..

Miejski Ośrodek Kultury w ramach Ogrodu Filmowego
zaprezentuje filmy dwóch twórców:
Słowaka Martina Zulika i Lecha Majewskiego.
W sobotę, 17 września Goście „Otwartych Ogrodów”
będą mogli obejrzeć dwa filmy Martina Zulika:
„Ogród” i „Pejzaż”.
Niedzielną projekcję dwu najnowszych filmów
Lecha Majewskiego, „Angelus”
i „Ogród rozkoszy ziemskich”
poprzedzi spotkanie z reżyserem.
Tytuły filmów nawiązują do tematu przewodniego
Europejskich Dni Dziedzictwa.
Jednocześnie wpisują się w realizowany
przez MOK od 2001 r. projekt Kina Artystycznego.
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31. Jak Dbać o Zabytkową Zieleń
Firma „Grąbczewscy” zaprezentuje w jaki sposób dbać o stare rośliny i krzewy.
Prezentacji będą towarzyszyć wykłady poświęcone pielęgnacji zieleni
w zabytkowym ogrodzie. Historia szkółek rodziny Grąbczewskich sięga 1936 roku.
Właściciele firmy rozpoczynają wówczas towarową produkcję krzewów róż która
przynosi firmie renomę na krajowych i zagranicznych wystawach i konkursach.
W połowie lat 60-tych uprawę róż stopniowo zastępuje produkcją krzewów iglastych
i liściastych w pojemnikach, stając się tym samym pionierem tej technologii
na terenie Polski. Rodzina Grąbczewskich wprowadziła do krajobrazu
dziesiątki cennych odmian i gatunków, które do dziś często stanowią
trzon asortymentu iglastych roślin ozdobnych.
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32, 33, 34. Bule, Krokiet, Tenis
Dwudniowy maraton po imprezach artystycznych i kulturalnych mógłby pozostawić
wśród gości Europejskich Dni Dziedzictwa smak niedosytu... Troska o harmonijny
rozwój duszy i ciała skłoniła organizatorów „Otwartych Ogrodów” do włączenia
– w program imprezy – wydarzeń sportowych. Turniej tenisowy, turniej w bule,
partia krokieta, wykaz tras pieszych, rowerowych i konnych są zaproszeniem
do aktywnego spędzenia czasu. Piaszczyste, rozchodzące się promieniście alejki
podkowiańskie wydają się idealnym terenem do gry w bule. Pamięć o rozgrywanych
meczach, na dziś już nie istniejącym korcie, znajdującym się niegdyś na terenie
Parku Miejskiego, tuż nieopodal Pałacyku Sportowego „Kasyno”, stała się
inspiracją do zorganizowania podkowiańskiego turnieju tenisowego. Po przeszło
60 letniej przerwie w Stawisku, w dawnym domu Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów,
odbędzie się pokazowy mecz w krokieta. Liczne trasy piesze rowerowe i konne
oplatające Podkowę Leśną, kluby jeździeckie oraz znajdujące się w okolicy miejsca
o szczególnych walorach krajobrazowych i historycznych tworzą wymarzoną
infrastrukturę dla wypadów weekendowych po Płd- Zach. Mazowszu.
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35. Przejazd Zabytkowym Wagonikiem EKD
Przejazd ze stacji WKD Podkowa Leśna Główna
do Izby Tradycji EKD/WKD w Grodzisku Mazowieckim,
powrót bezpłatną kolejką rejsową WKD na podstawie bezpłatnego karnetu
do pobrania w kasach WKD i w Punktach Informacyjnych EDD.
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Wycieczki Sobota
12.30 - 14.30
36. SZLAKIEM TRADYCJI LITERACKICH W PODKOWIE LEŚNEJ
Początek: Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, ul. Gołębia 1,
koniec – wystawa Miasto Ogród Podkowa Leśna i jego mieszkańcy
w pierwszej połowie XX wieku w Dolnym Kościele, ul. Jana Pawła II.
12.30 - 14.30
37. SPACER PO REZERWACIE PARÓW SÓJEK I PARKU MIEJSKIM
Początek: Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, ul. Gołębia 1,
koniec – wystawa Miasto Ogród Podkowa Leśna i jego mieszkańcy w pierwszej połowie XX
wieku w Dolnym Kościele, ul. Jana Pawła II.
13.30 - 15.30
38. SZLAKIEM ARCHITEKTURY I OGRODÓW DWUDZIESTOLECIA
Początek: wystawa SARP, kawiarnia Milimoi, ul. Modrzewiowa 33, koniec
– wystawa Miasto Ogród Podkowa Leśna i jego mieszkańcy w pierwszej połowie XX wieku
w Dolnym Kościele, ul. Jana Pawła II

Wycieczki Niedziela
14.00 - 16.00
39. SZLAKIEM ARCHITEKTURY I OGRODÓW DWUDZIESTOLECIA
Początek: Wystawa SARP, kawiarnia Milimoi, ul. Modrzewiowa 33.
Koniec trasy - wystawa Miasto Ogród Podkowa Leśna i jego mieszkańcy
w pierwszej połowie XX wieku w Dolnym Kościele, ul. Jana Pawła.
15.00 - 17.00
40. SPACER PO REZERWACIE IM. HRYNIEWIECKIEGO
Początek: ul. Sienkiewicza 1

41. Plener Malarski Magiczne Miejsca
Czterech artystów młodego pokolenia, Mikołaj Chylak, Marek Zając, Gaweł Kędzierawski,
Agnieszka Zawisza, wyruszy w podróż po Podkowie w poszukiwaniu miejsc magicznych.
Wzorem impresjonistów będą starali się uchwycić poprzez gest, kreskę, kolor i fakturę
szczególny charakter Miasta – Ogrodu. Szkice, gwasze, rysunki, które powstaną
złożą się na dziennik podróży. Prace zostaną zaprezentowane podczas wernisażu,
który odbędzie się w niedzielę o 20.00 w Galerii Sztuki na stacji Podkowa Leśna Główna.
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ORGANIZATORZY:
Urząd Miasta Podkowa Leśna, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków,
Samorząd Województwa Mazowieckiego, Biuro Informacji Rady Europy,
Fundacja Alternatywa, Fundacja In Situ, Kwartet Prima Vista, Latająca Galeria,
Miejski Ośrodek Kultury, Muzeum Jarosława i Anny Iwaszkiewiczów,
Muzeum Motoryzacji w Otrębusach, Parafia Św. Krzysztofa,
S.A.R.P. – Oddział Warszawski, Stowarzyszenie Fabryka Sztuki, Stowarzyszenie Ogród
Sztuk i Nauk, Stowarzyszenie Związek Podkowian,
Towarzystwo Miłośników Kolei Dojazdowej, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu,
Liga Ochrony Przyrody,
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami – Oddział Warszawski, Dyrekcja W.K.D.

PARTNERZY:
Punkt informacyjny EDD w Milimoi Art Café – Słodkie ogrody
Milimoi, najlepsza kawa w galerii, najlepsza sztuka w cafeterii....
ul. Modrzewiowa 33, telefon: 022 758 90 29
Herbaciane i kawowe słodkości o leśnym – podkowiańskim charakterze.
Cieszyć podniebienie można będzie w zielonym ogródku Milimoi.
Z menu: kawy kwiatowe - latte fiołek, jaśmin lub niezapominajka.
Herbatki owocowe jeżynowa, poziomkowa, malinowa.
Napoje kwiatowe: fizz z kwiatu bzu czarnego, fizz z płatków dzikiej róży.
Lody leśne
Ciasteczka: orzechowa podkowa, maślany konik, czekoladowy świerk.

Klub jeździecki „Wolta”
PODKOWA LEŚNA Żółwin, ul. Nadarzyńska 30 (0-22) 758-91-27
Klub organizuje zawody sportowe w ujeżdżeniu i skokach. Jest organizatorem
Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w Ujeżdżeniu. Organizuje kuligi, ogniska, imprezy
plenerowe, urodziny dla dzieci. Słyniemy z niepowtarzalnej atmosfery. Gwarantujemy
dobrze wyszkolone konie zarówno sportowe jak i rekreacyjne. Prezesem klubu
i trenerem sportowym jest Maria Pilichowska, która przez kilka lat znajdowała
się w pierwszej dziesiątce rankingu w ujeżdżeniu rundy CC.
Klub jeżdziecko Wolta oferuje do dyspozycji gości:
• 11 koni i 4 kuce • nocleg i wyżywienie
• otwarta ujeżdżalnia • kryta ujeżdżalnia • jazdy w teren
Oraz:
• pensjonat dla koni • hipoterapia
• sportowy trening koni • sportowy trening jeźdźców.

Amigo Catering
Otrębusy 05-805, ul. Warszawska 34
Tel./fax (0-22) 758-50-95
amigo@konta.pl
– pełna obsługa gastronomiczna przyjęć u klienta
– imprezy okolicznościowe: rocznice, wesela, komunie
– przyjęcia świąteczne, rodzinne ...
– bankiety, lunche
– przyjęcia ogrodowe: grill, ogniska, pieczenie prosiaka, roll bar, stoły, parasole ...
– kuchnia polska, ormiańska oraz na życzenie
miła, fachowa i profesjonalna obsługa
oferujemy konkurencyjne ceny

Patroni medialni:

sponsorzy:

