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Podkowa Leśna 03.07.2021 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

ZWIĄZKU PODKOWIAN W 2020 ROKU 

1. Skład Zarządu X.kadencji Związku Podkowian: 

Przewodnicząca: Barbara Podogrodzka 
V-ce Przewodnicząca: Teresa Tarłowska 
Skarbnik: Zbigniew Jachimski 
Sekretarz: Katarzyna Królak 
Członek: Krzysztof Cichowski 
Komisja Rewizyjna: 
Ewa Domaradzka,Anna Łukasiewicz,Stanisława Syller 
 

2. Członkowie Stow. Związek Podkowian na dzień 31.12.2020: 25 osób 
3. Stan finansowy Z.P. na dzień 31.12.2020r. - saldo w BSBR:3155,49PLN. 
4. Pozyskiwanie funduszy 

Związek Podkowian nie prowadzi działalności gospodarczej,nasza działalność 
jest finansowana ze  składek członkowskich, darowizn, sponsoringu i dotacji  
systemowych. Dofinansowania otrzymaliśmy w 2020r.,dzięki pozytywnie 
rozpatrzonym wnioskom o dofinansowanie,w ramach konkursów dla NGO:  

 z Urzędu Miasta Podkowa Leśna (małe granty dla NGO), 

 z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (Stowarzyszenie Europa i My, 
program ‘Działaj Lokalnie’), 

 z Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej – Program Rządowy na 
Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS 2014-2020).  

Nasza działalność wspierana jest również przez CKiIO w Podkowie Leśnej, jak i 
inne Ośrodki Kultury: Okej Brwinów, Ośrodek Kultury Grodzisk Mazowiecki, 
Dom Kultury w Piasecznie/Zalesiu Dolnym. Dotyczy to głównie działalności   
teatralnej, która bywa dofinansowana przez inne ośrodki kultury,jeśli 
wystawiamy tam nasze spektakle.  
Rzeczywistość jest taka, że piszemy więcej wniosków o dofinansowanie niż 
otrzymujemy dotacji, szczególnie w pandemicznym roku 2020. 

 nasz wniosek złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
na projekt w programie „Kultura on-line” - nie otrzymał dofinansowania. 
 

5. W roku 2020 pożegnaliśmy dwóch członków Związku Podkowian: 



2 
 

 Honorowego Członka Związku Podkowian (działał od początku 
powstania naszego Stowarzyszenia): doktora nauk prawnych pana 
Lecha Dzikiewicza,  zmarłego 15.03.2020, 

 Członka Związku Podkowian, doktora hab. architekta pana Krzysztofa 
Domaradzkiego zmarłego 26.06.2020r. 
 

6. Działalność kulturalna Nieformalnej Grupy Teatralnej „Między Słowami” 
afiliowanej przy Związku Podkowian: 

Grupa Teatralna pod kierunkiem Beaty Teresy Tarłowskiej przygotowała trzy 
spektakle: dwie jednoaktówki wg Aleksandra Fredry pt. „Zrzędność i przekora” 
i „Świeczka zgasła” oraz spektakl słowno-muzyczny o życiu i twórczości Bułata 
Okudżawy pt. „Wydobyte z pamięci” w ramach projektów dofinansowanych z: 

 programu ASOS (grantodawca: M.R.P.iP.S.) zatytułowanego MIĘDZY 
POKOLENIAMI, MIĘDZY SŁOWAMI oraz 

 programu „Działaj Lokalnie” (grantodawca Stowarzyszenie Europa i My) 
zatytułowanego „ZOOM NA FREDRĘ”. 

Wszystkie spektakle były reżyserowane przez Marcina Masztalerza. 
Wobec braku możliwości pokazania efektów pracy publiczności – w IV. kwartale 
2020 zostały one również sfilmowane i są dostępne on-line na: 
www.zwiazekpodkowian.pl, na kanale YouTube Związku lub na profilu 
facebookowym Związku Podkowian. 
W Zalesiu, w ogrodzie Miry Walczykowskiej(Festiwal Otwarte Ogrody w Zalesiu) 
oraz w ogrodzie pp. Sarnów w Podkowie (Festiwal Otwarte Ogrody) Grupa 
Teatralna przedstawiła również wystawę swoich plakatów obrazujących 10-lat 
działalności artystycznej. 

Spektakl„Świeczka zgasła”miał być pokazany w wąskim gronie  członków 
stowarzyszenia w dniu  24.10.2020 w Pracowni Artystycznej ARTEFAKT w 
Podkowie Leśnej - z okazji 20-lecia istnienia Stowarzyszenia Związek 
Podkowian. Niestety, mimo takich  planów, z powodu obostrzeń 
pandemicznych–(COVID-19) spotkania takiego nie udało się zrealizować. 

Sytuacja epidemiczna wielokrotnie zmuszała uczestników grupy teatralnej  do 
prowadzenia warsztatów teatralnych on-line. 

 spektakl słowno-muzyczny „Wydobyte z pamięci – Świat Bułata 
Okudżawy”, wyreżyserowany przez Marcina Masztalerza, sfilmowany 
został przez Ewę Golis przy współpracy Krzysztofa Jaworskiego; 
zarejestrowano tylko próbę generalną (12.12.2020) – jako 
podsumowanie  przeprowadzonych warsztatów; spektakl można 
obejrzeć  na YouTube, na f-booku i na n/stronie 
www.zwiazekpodkowian.pl. Rejestracje wizualne posłużyły również 

http://www.zwiazekpodkowian.pl/
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celom rozliczeniowym z grantodawcami. W to teatralne przedsięwzięcie 
została włączona utalentowana młodzież z okolicznych szkół: 
instruktorami byli profesjonalni muzycy. Spektakl był również 
podsumowaniem współpracy Związku Podkowian i Grupy Teatralnej 
Między Słowami  z podkowiańskim CKiIO i brwinowskim Domem Kultury 
Okej. 

W sumie Nieformalna Grupa Teatralna Między Słowami wystawiła w 
minionym roku siedem razy: 4 - na żywo i 3 -  dostępne on-line. 

7. W ramach dofinansowania z MRPiPS z programu ASOS w czasie wakacji 
(10.07-31.08.2020)zostały zorganizowane Międzypokoleniowe Warsztaty 
Scenopisania. Warsztaty poprowadzili: prof.Andrzej Tyszka (socjolog 
kultury) i Katarzyna Królak(filolog).  
 

8. Udział Związku Podkowian w Festiwalu Otwarte Ogrody w Podkowie 
Leśnej w dn.11-13.09.2020: 

 11.09.2020 Związek Podkowian przy współpracy z CKiIO i Urzędem 
Miasta zorganizował w Pałacyku CKiIO pierwsze, inauguracyjne spotkanie 
z cyklu DOMY MÓWIĄ – spotkanie z Rodziną Dzikiewiczów, mieszkającą 
w Podkowie Leśnej od 1938r. (tzn.od czasu zbudowania domu przez 
Bolesława i Jadwigę Dzikiewiczów). Otwarty tym programem cykl jest 
autorstwa Barbary Walickiej (program, scenariusz, 
prowadzenie).Wnuczki pp. Dzikiewiczów wspominały dzieje Domu, 
swoich Dziadków i Rodziców Lecha i Irenę Dzikiewiczów – aktywistów 
społecznych Podkowy Leśnej. Zrealizowano i zaprezentowano film. Na 
ścianach Sali Lustrzanej pokazane były fotografie rodzinne, jeszcze sprzed 
II Wojny Światowej. Na piętrze była również wyeksponowana wystawa 
prac malarskich i rysunków Ireny Dzikiewicz. 

 12.09.2020  N.G.T. „Między Słowami” przy współpracy z CKiIO w 
Ogrodzie pp. Marii i Włodzimierza Sarnów wystawiła sztukę Aleksandra 
Fredry pt. „Zrzędność i przekora”, która również została sfilmowana i 
dostępna jest on-line.  
 

9. Zabieramy glos w ważnych sprawach Podkowy Leśnej i ich mieszkańców: 

 jesteśmy przeciwni ustanowieniu strefy płatnego parkowania w centrum 
Podkowy Leśnej bez stosownych konsultacji społecznych. 
Wystosowaliśmy pismo do Przewodniczącego Rady Miasta z wnioskiem o 
wycofanie z porządku Sesji RM w dn.28.05.2020 głosowania uchwały o 
Strefie Płatnego Parkowania - do czasu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych. Okazało się bowiem, że poprzednie były w 2015r – nikt 
teraz o nich nie pamięta i nie wie. Mimo to Uchwała przeszła prawie 
jednogłośnie! 
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 15.06.2020 obchodzono rocznicę 30-lecia Samorządu Miasta Ogrodu 
Podkowy Leśnej. Tekst krytyczny o roli samorządności autorstwa prof. 
Andrzeja Tyszki został umieszczony na stronie internetowej Związku 
Podkowian i na face-booku.  
 

10. W dniu 3.12.2020r.w CKiIO odbyła się uroczystość nadania,postanowieniem 
prezydenta R.P.,członkowi stowarzyszenia i wieloletniemu członkowi Zarządu 
Związku Podkowian prof.Andrzejowi Tyszce odznaczenia:Krzyża Wolności i 
Solidarności. Wielkie gratulacje, Panie Profesorze! 
 

11. 28.12.2020 Związek Podkowian został uhonorowany przez Stowarzyszenie 
Europa i My statuetką Żurawie Powiatu Grodziskiego w kategorii 
„Organizacja pozarządowa” za całokształt pracy w okresie dwudziestu lat 
działalności. Nagroda ta jest wręczana corocznie (od 2019r.) za aktywność na 
niwie społecznej. Otrzymany dyplom i  nagrodę rzeczową (obraz olejny)  
wyeksponowano w siedzibie stowarzyszenia tj. w CKiIO, a prezent: drukarko-
kopiarkę z funkcją skanowania przekazaliśmy naszemu zasłużonemu koledze, 
prof.Andrzejowi Tyszce. 

Wyrażamy również podziękowania wszystkim darczyńcom za wsparcie 
finansowe, pozwalające stowarzyszeniu spokojniej działać. 

 

Barbara Podogrodzka  

Przewodnicząca Zarządu 

X.kadencji Związku Podkowian 


