
„SPOTYKAJMY SIĘ”

sprawozdanie za rok 2022
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MIASTA OGRODU KOMORÓW

„KOMOROWIANIE”

Umowa o realizację zadania publicznego nr UG/KS/320/2022 z dn.1.03.2022 r.



SPOTYKAJMY SIĘ’2022

 Spotkania „Porozmawiajmy o …” 6 wydarzeń; udział: 245 mieszkańców 
łącznie

 filozof dr Urszula Wolska*

 Albert Camus – człowiek bardziej zasługuje na podziw niż na 
pogardę; kwiecień

 O pragnieniu duchowości – listopad

 Maja Popielarska

 Zielono od pierwszego spojrzenia; maj(piknik ZIELONO MI)

 Film „Paderewski – człowiek czynu, sukcesu i sławy”; spotkanie z 
reżyserem; wrzesień

 Magda Umer 

 Moi Mistrzowie ; październik

 Adrianna Godlewska

 Spotkanie po latach; październik

*teksty wykładów umieszczone na stronie www.komorowianie.pl



SPOTYKAJMY SIĘ’2022

 Wszystkie wydarzenia były promowane za pomocą plakatów wieszanych 

we wszystkich miejscowościach gminy, informacji w mediach 

społecznościowych oraz mailem



SPOTYKAJMY SIĘ’2022

 Spacery „Spotkania z Komorowem” – 2 wydarzenia; 

udział 50 mieszkańców

 Spacery inspirowane trasami ze „Spacerownika”, 

wydanego przez TPMOK w 2020 roku

 Bardzo duże zainteresowanie mieszkańców kontynuacją 

projektu 



SPOTYKAJMY 

SIĘ’2022

 Projekt służy mieszkańcom 

do poznawania swojej 

miejscowości oraz idei miast 

– ogrodów



SPOTYKAJMY 

SIĘ’2022

Hapenning muzyczny ZOBACZ CZYJE IMENINY……*

Pierwsza edycja planowanego jako wydarzenie 
coroczne, hapenningu muzycznego poświęconego 
twórczości Wojciecha Młynarskiego w dniu imienin 
Wojciecha

 zorganizowany w przestrzeni publicznej, na skwerze 
Wojciecha Młynarskiego w Komorowie

Uczestniczyło ok. 100 mieszkańców

* Tytuł piosenki autorstwa W. Młynarskiego



SPOTYKAJMY
SIĘ’2022

 Występy dzieci i młodzieży z gminy 

Michałowice, finalistów konkursu 

piosenek W. Młynarskiego

 Wspólne śpiewanie przy 

akompaniamencie

 Recytacja utworów Autora

 Był tort i gorące napoje 

przygotowane przez KGW 

„Dziewczyny z Komorowa” dla 

imieninowych gości



SPOTYKAJMY

SIĘ’2022

Koncert pieśni Powstania Warszawskiego –
31.07.2022r. (komorowska tradycja -
organizowany po raz czwarty)

 Wydano okolicznościowy śpiewnik 

Zespół muzyczny grał oraz prowadził 
wspólny śpiew

 Fragmenty literackie czytał Andrzej 
Jarzyński

 Przygotowano się do imprezy plenerowej 
(w 2021 roku uczestniczyło w niej ponad 
100 osób). Niestety, fatalne warunki 
pogodowe ograniczyły frekwencją (ok. 40 
osób) oraz zmusiły organizatorów do 
przeniesienia koncertu do kościoła. 



SPOTYKAJMY 

SIĘ’2022

 KAMERALNY KONCERT ŚWIĄTECZNY

 Repertuar jazzowy i R&B utworów w klimacie Bożego 

Narodzenia

 Uczestniczyło ok. 40 mieszkańców



SPOTYKAJMY SIĘ’2022

 Koncerty edukacyjne dla przedszkolaków 

i dzieci wczesnoszkolnych udział: ok 120 

osób

 Amatorski zespół folklorystyczny „Kumy” 

wystąpił w przedszkolu w Nowej Wsi (2 

spotkania)i Szkole Podstawowej w 

Komorowie (2 spotkania)

 Zespół był proszony o kolejne występy na 

terenie placówek oświatowych w gminie
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