
Działania Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie „w roku 2020r. 

 

Towarzystwo w roku 2020r. swoje działania oparło o realizację projektów z dofinansowaniem Gminy 

Michałowice. Były to dwa projekty „Spotykajmy się” i „Młynarski inspiruje „ 

I. Działania promujące dorobek Wojciecha Młynarskiego: 

1) Organizacja w lipcu 2020r. otwarcia skweru im. W. Młynarskiego -do współpracy zaprosiliśmy 

koło gospodyń „Dziewczyny z Komorowa” i  Zarząd Osiedla Komorów.  

2) Produkcja tablic biograficznej oraz z tekstami Artysty.  W kwietniu ogłosiliśmy konkurs 

plastyczny wśród młodzieży szkolnej – „Młynarski inspiruje” ,dzięki czemu teksty utworów 

zamieszczanych na tablicach otrzymały niecodzienną oprawę graficzną .W naszych działaniach 

jest niezmiernie istotne aktywizować mieszkańców i tu się udało .Konkurs został rozstrzygnięty 

a nagrody zostały wręczone podczas otwarcia skweru. Ilustracje do kolejnych teksów powstały 

w listopadzie ,w sumie powstało 13 tablic wielkoformatowych ,które wymiennie są 

zamieszczane przy skwerze. 

3) Włączyliśmy się aktywnie w promocję konkursu piosenki „Tu w Zanie zaczynał Wojtek” 

,którego  organizatorem jest Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Zana. Zorganizowaliśmy 

warsztaty wokalne dla młodzieży szkolnej ,które miały min pomóc w przygotowaniach do 

konkursu ale też i być okazją do integracji młodzieży wokół wspólnych zainteresowań .Zgłosiło 

się jedenaście osób , ostatecznie na udział w konkursie zdecydowało się siedem, a wśród 

laureatów znalazło się pięć osób.  

II. Wydanie Spacerownika po Komorowie – wydrukowaliśmy 1000egz. które będą 

rozprowadzane w gminie w roku 2021r. Też w zapisie pdf będzie dostępny na stronie 

Towarzystwa www.komorowianie.pl 

III. Wydanie ulotki „Zielony Front „ – to materiał zachęcający do obsadzenia ogrodzeń by stały 

się zielone .Działania promujące zaplanowane na rok 2021r. 

IV. Kontynuacja cyklu „Porozmawiajmy o” – z uwagi na epidemię koranowirusem udało się 

zorganizować tylko dwa spotkania z filozofem – teksty wprowadzające do dyskusji Urszuli 

Wolskiej są dostępne na stronie Towarzystwa . 

V. Koncert pamięci powstania warszawskiego – już po raz drugi zaprosiliśmy mieszkańców do 

wspólnego śpiewania pieśni powstańczych z towarzyszeniem zespołu . 

VI. Pomoc w organizacji wernisażu prac Andrzeja Pilicha połączonego z koncertem w 

Komorowie. 

 

O wszystkich aktywnościach na bieżąco informujemy na stronie fb Towarzystwa 

 https://pl-pl.facebook.com/Komorowianie/  
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