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Sztab 5299 – znowu gramy dla WOŚP!
31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

odbędzie się 
29 stycznia 2023 roku. 

Zebrane środki tym razem przeznaczone zostaną 
na zakup sprzętu do szybkiej identyfikacji bakterii, 

zakażenie którymi może doprowadzić do sepsy.
Sztab 5299, utworzony w Domu Kultury Stare 

Babice, wzorem lat ubiegłych, szykuje wielki finał. 
Marek Biarda, szef Sztabu, już dziś zachęca, by 

jak najszybciej przynosić do sekretariatu rzeczy 
na licytację oraz zapisywać się na wolontariat 

poprzez stronę internetową 
iwolontariusz.wosp.org.pl, 

podając numer naszego sztabu: 5299.
Zapraszamy do wspólnego kwestowania! 

Czekamy na Was.

Z powodu śmierci
Pana Edwarda Pająka

zasłużonego mieszkańca Wojcieszyna
wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Bliskim
składają

Wójt Gminy Stare Babice wraz z Pracownikami

Aktualności



Szanowni Mieszkańcy,
za nami wiele niesamowitych wydarzeń w naszej Gminie. Przyznaję, że ostatni 

miesiąc należał do bardzo intensywnych pod wieloma względami. Jedne 
z ważniejszych obchodów dotyczyły Święta Niepodległości. Mogliśmy z dumą 
obserwować niezwykle piękną i wzruszającą defiladę wolności, na którą zostaliśmy 
zaproszeni przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych 
Babicach. Już po raz szesnasty nasza młodzież wraz z nauczycielami zaśpiewali 
dla Niepodległej Polski. Również w Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie 
Dużym Stowarzyszenie Ruch Samorządowy Wspólny Głos zorganizowało 
wydarzenie „Przy muzyce o historii”, gdzie licznie przybyli nasi Mieszkańcy, a w Sali 
Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice odbył się galowy koncert z okazji Święta 
Niepodległości, podczas którego usłyszeliśmy kilkanaście przepięknych utworów w różnorodnym wykonaniu.  

Serdecznie gratuluję naszej młodzieży, która w ostatnim czasie zorganizowała Forum Mazowieckich 
Rad Młodzieżowych. Wydarzenie to było okazją do spotkania młodych radnych z całego Mazowsza, 
a także możliwością do zgłębienia wiedzy na temat samorządu. 

Napawa mnie dumą również kolejny sukces naszych zaangażowanych Seniorów. W minionym czasie 
w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dwoje naszych Mieszkańców otrzymało mandaty na IV Kadencję 
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Serdecznie gratuluję!

Będąc przy gratulacjach, nie mogę pominąć nagrody, jaką z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego 
otrzymał Pan Marcin Łada. Nasz lokalny patriota, od ponad dwudziestu lat związany z babicką gminą, znalazł 
się wśród dziesięciu wyłonionych zwycięzców, którzy poprzez swoją działalność promują Mazowsze w kraju 
i za granicą. Gratuluję!

W minionym miesiącu Gmina Stare Babice stanęła w czołówce rankingu, zajmując piąte miejsce w kategorii 
Gmin Wiejskich Województwa Mazowieckiego 2022. To wyróżnienie, które otrzymaliśmy za działalność 
w dwóch obszarach – społecznym oraz gospodarczym. 

Niezwykle ważne wydarzenie miało miejsce w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli. Otóż patronem 
tej szkoły już oficjalnie został generał Mariusz Zaruski. Jest to bez wątpienia duża radość, a także możliwość 
do inspirowania się przez młodzież wybitnymi osiągnięciami swego niezwykle wszechstronnego patrona. 

W połowie listopada gościł w naszej Gminie kabaret HRABI. Był to prawdziwie niezapomniany i zabawny 
wieczór. Przypominając eventy w naszym Domu Kultury, nie mogę pominąć tytułu, jaki otrzymał 
on w minionym miesiącu – MECENAS KULTURY to nagroda przekazana przez aktorów, którzy wielokrotnie 
gościli na deskach Sali Widowiskowej w Gminie Stare Babice. 

Ogromną dumą jest dla nas również fakt, że obchodzimy w tym roku 99. rocznicę uruchomienia Radiostacji 
Transatlantyckiej. O pierwszych depeszach nadanych drogą naszej radiostacji możemy przeczytać na łamach 
tego wydania Gazety. Ponadto już wkrótce będziemy obchodzić 64-lecie Kampinoskiego Parku Narodowego. 
Zachęcam do zapoznania się z podsumowaniem ze strony dyrektora KPN, który w udzielonym wywiadzie 
zdradza tajniki zarządzania tak dużym obszarem objętym najwyższą formą ochrony.

Za nami również jedno bardzo smutne wydarzenie. Odszedł od nas nasz Mieszkaniec z Wojcieszyna Pan 
Edward Pająk. Był to człowiek, którego życie było naznaczone trudnymi doświadczeniami czasów wojny oraz 
w okresie powojennym. Rodzinie, Przyjaciołom i Znajomym Pana Edwarda składam najszczersze kondolencje. 

Przed nami kolejne inicjatywy gminne. Niedawno odbyło się spotkanie z Mieszkańcami dotyczące planowania 
nowej przestrzeni rekreacyjnej w Starych Babicach. Pragnę, aby zagospodarowanie naszej Gminy odbywało się 
zgodnie ze światowym nurtem zmierzającym w kierunku błękitno-zielonej infrastruktury. 

Zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia, czas pełen refleksji, zadumy i nadziei. 

Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery i wszelkiego dobra,  
Nowy Rok zaś niech obfituje w sukcesy w życiu prywatnym oraz zawodowym.  

Pamiętajmy także o tym, że również po Świętach warto pozostać w atmosferze obdarowywania.  
Życzę, by dla nas wszystkich był to wspaniały czas.

Łączę wyrazy szacunku  
Sławomir Sumka

Wójt Gminy Stare Babice



WÓJT GMINY STARE BABICE
Znak sprawy: RPP.6721.41.2022  Stare Babice, dnia 18.11.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 503 ze zm.), art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.) 
oraz w związku z Uchwałą Nr XVII/163/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona” 

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu  
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona” 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do ww. planu, które odbędzie się w dniach od 12 grudnia 2022 r. 
do 4 stycznia 2023 r. Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach 
pracy urzędu; na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”, następnie „Plany miejscowe 
w przygotowaniu” oraz na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne”, 
następnie w zakładce „Procedury planistyczne w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 grudnia 2022 r. o godz. 17:00 w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:
−  w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
− ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
− za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl 
−  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której 

uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2023 r. włącznie.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej 
ustawą, wymieniony wyżej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania 
na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski 
i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – 
należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w nieprzekraczalnym terminie do 18 stycznia 2023 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt. 4, pozostawia się bez 
rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rozstrzygnięcie uwag i wniosków 
przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone 
na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl w zakładce „Prawo lokalne”, następnie w zakładce „Zarządzenia Wójta Gminy”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej:  
https://starebabice.bip.net.pl/?c=279
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Planujemy wspólnie z mieszkańcami 
nową przestrzeń rekreacyjną w Starych Babicach
Tegoroczny październik prawie w całym kraju miał temperatury powyżej normy. Wstępne szacunki wska-
zują na wzrost nawet o 2,6°C. Tym samym był to drugi najcieplejszy październik od momentu rozpoczęcia 
pomiarów, czyli od 1951 r. i jednocześnie najcieplejszy w XXI w. 

W dobie zachodzących zmian klima-
tycznych kluczowym naszym zadaniem 
staje się planowanie i projektowanie 
przestrzeni z uwzględnieniem warun-
ków zrównoważonego rozwoju.

Współczesne technologie dają wiele 
możliwości, z których dla dobra przy-
szłych pokoleń wszyscy powinniśmy 
korzystać. Z tego powodu zgodnie ze 
światowym nurtem Gmina Stare Babice 
od trzech lat podejmuje szereg działań 
zmierzających w kierunku błękitno-
-zielonej infrastruktury, zwanej BZI. Są 
to rozwiązania oparte na przyrodzie 
(ang. nature-based solutions), doskonale sprawdzające 
się w przestrzeni zurbanizowanej, regulujące temperatu-
rę powietrza oraz magazynujące i oczyszczające wodę 
deszczową. Dużą zaletą elementów błękitno-zielonej 
infrastruktury jest to, że można wkomponować je w ist-
niejący krajobraz.

W przeciwieństwie do swoich tradycyjnych odpo-
wiedników, rozwiązania z zakresu błękitno-zielonej in-
frastruktury często pełnią wiele funkcji jednocześnie, 
co jest szczególnie istotne w kontekście łagodzenia 
i adaptacji do zmian klimatu. Dla przykładu: błękitno-
zielona infrastruktura, której głównym zadaniem jest 
zatrzymanie wody deszczowej w miejscu opadu, może 
równocześnie pochłaniać dwutlenek węgla, zmniejszać 
zanieczyszczenie powietrza, a także łagodzić tzw. efekt 
miejskiej wyspy ciepła. 

Jednym z podstawowych warunków zrównoważone-
go rozwoju jest m.in. rozbudzanie lokalnej kreatywności. 
Dlatego w ramach prac nad zagospodarowaniem prze-
strzeni rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży Urząd Gminy 
Stare Babice, we współpracy z Fundacją Sendzimira i pra-
cownią projektową Kształtownia Pani Urszuli Michalskiej, 
21 listopada 2022 r. zorganizował spotkanie informacyj-
no-edukacyjne połączone z elementami badania po-
trzeb mieszkańców. W jego ramach omówione zostały 
możliwości i ograniczenia zagospodarowania przedmio-
towego terenu, a także wyzwania klimatyczne i środowi-
skowe z tym związane. Kluczową częścią spotkania była 
praca w podgrupach, której celem było właśnie określe-
nie potrzeb mieszkańców i wypracowanie wspólnych 
rozwiązań. Chęć współpracy i kreatywne podejście do 
tematu zaowocowały interesującymi wnioskami i uni-

katowymi w skali regionu pomysłami na 
zagospodarowanie tego terenu. Widząc 
Państwa zaangażowanie, Pan Sławomir 
Sumka, Wójt Gminy Stare Babice dzięku-
je wszystkim uczestnikom za otwartość 
i chęć działania w wyznaczaniu przyszłych 
rozwiązań.

Dlatego już teraz zapraszamy wszyst-
kich chętnych do wzięcia udziału w kolej-
nym spotkaniu, planowanym na początek 
roku 2023, o którego szczegółach będzie-
my Państwa informować poprzez gminne 
social media.

Tekst/foto: UGSB RKS, JK
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!!!BĄDŹ CZUJNY!!!
Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!!

Pamiętaj!!!

Tlenek węgla (CO), potocznie zwany czadem to bezbarwny i bezwonny gaz, bardzo niebezpieczny 
ze względu na silne i skryte działanie toksyczne.

Wdychanie nawet niewielkiej ilości tlenku węgla może spowodować zatrucie, silny ból głowy, wymioty, 
zapadnięcie w śpiączkę, a nawet zgon.

Najpowszechniejsze objawy zatrucia to:

 zawroty głowy  płytki oddech  ból głowy  oszołomienie  uczucie osłabienia  nudności 

 omdlenie  osłabienie pamięci  utrata łaknienia  senność w dzień a bezsenność w nocy.

Jeśli masz powyższe objawy po pobycie w zamkniętym pomieszczeniu, natychmiast wyjdź na świeże 
powietrze i zgłoś się po fachową pomoc medyczną.

Nowy teren zielony wokół stawu  
w Bliznem Jasińskiego 
W listopadzie zakończyły się prace związane z zago-
spodarowaniem terenu wokół stawu w miejscowości 
Blizne Jasińskiego, który w 2021 roku został poddany 
generalnemu oczyszczeniu. Głównym założeniem za-
dania było odpowiednie ukształtowanie tego terenu, 
sprzyjające zwiększeniu różnorodności biologicznej 
poprzez wykonanie nasadzeń i wprowadzenie zróż-
nicowanej gatunkowo roślinności niskiej i wysokiej, 
która wzbogaci obecnie występujące na tym terenie 
ubogie zbiorowiska roślinne.

Ważnym aspektem realizacji zadania było zachowanie 
jak najbardziej naturalnego charakteru tego obszaru. 
Działania w zakresie formowania terenu, jak i dobo-
ru roślinności dostosowane zostały do panujących 
warunków, w szczególności do wysokiej wilgotności 
gleby. Brzeg stawu wraz z istniejącą zielenią przywod-
ną pozostał w niezmienionym stanie, co zagwarantuje 
zachowanie równowagi biologicznej oraz miejsc by-
towania żyjącej tam faunie, a także przyczyni się do 
zwiększenia liczby nowych siedlisk dla ptaków, owa-
dów oraz innej fauny przywodnej. Nowy teren ziele-
ni będzie także miejscem odpoczynku i rekreacji dla 
mieszkańców gminy.

Zadanie pod nazwą „Stworzenie nowego terenu 
zieleni w miejscowości Blizne Jasińskiego” współfi-
nansowano ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego.

Tekst: UGSB RFZ, MWi/Fot. Wykonawca robót 

GMINA URZĄD TEREN

6 Nr 12 (315) grudzień 2022



Nurkowanie w oczyszczalni ścieków
4 listopada w Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach pracowali nurkowie z firmy 
Aquanur S.C., uprawnionej do prac w komorach bioreaktorów wypełnionych zawiesiną 
ścieków i osadu czynnego, której Dział Techniczny Obiektów Gminnego Przedsiębior-
stwa Komunalnego „EKO-BABICE” sp. z o.o. zlecił realizację specjalistycznego zadania. 
Okazuje się, iż nawet w bardzo trudnych warunkach, na głębokości ok. 5 m, bez wi-
doczności, możliwe jest wykonanie prac pozornie niemożliwych do przeprowadzenia.

„EKO-BABICE” mierzyło się z prawdziwym wyzwaniem, 
a mianowicie z wymianą starego wyeksploatowanego 
mieszadła w dużym reaktorze biologicznym w strefie 
denitryfikacji, które pracowało od czasów drugiej rozbu-
dowy oczyszczalni w 2006 roku. Ogromnym problemem 
byłaby wymiana urządzenia w sposób tradycyjny, przy 
opróżnionym reaktorze. Duży reaktor obecnie oczysz-
cza 75% dopływających do oczyszczalni ścieków, tj. ok. 
3000 m3/d. Wyłączenie reaktora z użytkowania na kilka 
dni wiązałoby się z wielkimi utrudnieniami w procesie 
oczyszczania oraz dodatkowymi kosztami związanymi 
z budową pomocniczych rurociągów – bypassu pomię-
dzy starym a nowym reaktorem, jak też montażem do-
datkowych pomp o znacznej wydajności ok. 150 m3/h. 

Poszukując rozwiązania problemu, Kierownik Oczysz-
czalni Ścieków zaproponowała zlecenie prac firmie 
nurkowej wyspecjalizowanej w pracach podwodnych 
na oczyszczalniach ścieków, co okazało się korzystne, 
gdyż ekipa nurków dodatkowo sprawdziła cały reaktor 
pod kątem ewentualnych złogów osadu na dnie zbior-
nika oraz skontrolowała drożność paneli napowietrza-
jących ścieki. 

Wszystko poszło zgodnie z planem. Ścieki były 
przyjmowane normalnie, bez ingerencji w pracę reak-
tora. Akcja zakończyła się z powodzeniem. Uważamy, 
że w takich wypadkach zaangażowanie nurków to 
bardzo dobre rozwiązanie, godne polecenia innym 
oczyszczalniom ścieków, które borykają się z podob-
nymi problemami.

Wyposażenie nurków musi 
być zgodne z § 7 Rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 19 maja 2004 r. w spra-
wie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu prac 
podwodnych, a to znaczy, że każdy z nurków (roboczy 
i asekuracyjny) wyposażony jest w:
•  aparat oddechowy połączony wężami doprowadzają-

cymi czynnik oddechowy z tablicy rozdzielczej i wy-
posażony w awaryjną butlę z 8-minutowym zapasem 
czynnika oddechowego,

•  hełm lub inny środek ochrony głowy,
•  maskę wyposażoną w automat oddechowy,
•  skafander,
•  środki łączności telefonicznej lub bezprzewodowej,
•  odzież ochronną i bieliznę,
•  buty lub płetwy,
•  kompensator pływalności albo kamizelki ratunkowej, 

umożliwiającej awaryjne wynurzenie i utrzymanie nur-
ka na powierzchni wody,

•  nóż,
•  linę sygnałową,
•  latarkę.

Zlecając usługi podwodne, należy wybierać tylko pro-
fesjonalne firmy, dysponujące wymaganymi prawem 
certyfikatami, zezwoleniami, profesjonalnym sprzętem 
oraz personelem z odpowiednimi kwalifikacjami zawo-
dowymi.
Tekst/foto: „EKO-BABICE” – Waldemar Domżał, Anna Szadkowska
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Forum Mazowieckich Rad Młodzieżowych 
28 października odbyło się w naszej gminie Forum Mazowieckich Rad Młodzieżowych, które było doskonałą 
okazją nie tylko do spotkania młodych radnych z całego Mazowsza, ale także możliwością zdobycia wiedzy 
o samorządzie i poszerzenia swoich horyzontów. Pomysł na organizację takiego wydarzenia zrodził się kilka 
miesięcy temu, gdy ogłoszono nabór wniosków w ramach programu Marszałka Województwa Mazowieckie-
go pn. „Mazowsze dla młodzieży”.

Na początku spotkania w Sali Widowiskowej Domu Kul-
tury Stare Babice wykład wygłosił Jerzy Stępień, sędzia 
Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i autor 
ustaw formujących w Polsce samorząd terytorialny. Po 
jego wystąpieniu miała miejsce rozmowa wokół książki 
„Samorząd wolności” – wywiadu-rzeki z sędzią Stęp-
niem.

Kolejnym punktem programu była dyskusja samorzą-
dowców „Kariera w samorządzie – jak zacząć?”, w któ-
rej udział wzięli: Starosta Warszawski Zachodni Jan Ży-
chliński, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
Piotr Kandyba, Wójt Starych Babic Sławomir Sumka 
i Wójt Izabelina Dorota Zmarzlak. Rozmowa, którą 
moderował Jan Waligóra, dotyczyła początków kariery 

w samorządzie i najważniejszych wyzwań stojących 
przed samorządowcami. Wśród gości byli również 
Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice Henryk Kun-
cewicz oraz Kierownik Biura ds. Budżetu Obywatelskie-
go Mazowsza i Dostępności Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie Katarzyna 
Górska-Manczenko.

Następnie nadszedł czas na blok wykładów i warsz-
tatów przygotowany przez Fundację Civis Polonus. 
Uczestnicy forum wysłuchali wykładu o działalności 
młodzieżowych rad, a także moderowanej dyskusji 
pod hasłem „Kondycja rad młodzieżowych i ich rola w 
samorządzie”, w której wypowiadali się m.in. młodzie-

żowi radni ze Starych Babic i Bemowa. Najciekawsza 
dla wszystkich była część warsztatowa, która składała 
się z „word cafe” – radni zostali podzieleni na cztery ze-
społy i pracowali nad konkretnymi zagadnieniami, które 
później zostały wspólnie omówione.

Zadanie pn. „Forum Mazowieckich Rad Młodzieżo-
wych” było współfinansowane ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządo-
wego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych 
Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. 
„Mazowsze dla Młodzieży”.

Tekst: Jan Waligóra/foto: UGSB, IB
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Nagroda Marszałka dla Pana Marcina Łady
Z ogromną dumą i radością informujemy, że Pan Marcin Łada został laureatem XXIII Nagrody Marszałka 
Województwa Mazowieckiego. Spośród 60 kandydatów kapituła konkursu wyłoniła 10 zwycięzców, wybit-
nych Mazowszan, których działalność twórcza, charytatywna czy społeczna promują nasz region w kraju, 
ale też za granicą. Którzy swoją postawą i podejmowanymi działaniami kultywują tradycje nie tylko mazo-
wieckie, lecz przede wszystkim lokalne.

Pan Marcin Łada to dziennikarz, publicysta, działacz 
społeczny. W latach 2002–2015 redaktor naczelny 
Gazety Babickiej. Współpracownik wielu gazet ogól-
nopolskich. W swoich artykułach duży nacisk kładł na 
potrzebę współpracy pomiędzy samorządami różne-
go szczebla. Jest prawdziwym społecznym badaczem 
dziejów terenów Mazowsza, głównie gminy Stare 
Babice i powiatu warszawskiego zachodniego. W wy-
niku jego pracy i badań historycznych Mazowsze 
wzbogaciło się o nieznane szerzej fakty historyczne, 

które są powodem do 
dumy narodowej. Wie-
lokrotnie odznaczony 
za działania społeczne 
i propagowanie lokal-
nej historii.

22 listopada, podczas 
gali w Mazowieckim Te-
atrze Muzycznym im. 
Jana Kiepury w Warsza-
wie, zwycięzcom statu-
etki Nagrody Marszałka 
wręczył marszałek wo-
jewództwa mazowiec-
kiego Adam Struzik. 
– Na Mazowszu wciąż 
mamy wielu ludzi, któ-
rych talent, twórczość, 
społeczne zaangażowanie warto doceniać. I to właśnie 
robimy – powiedział marszałek.

Z całego serca gratulujemy i dziękujemy Panu Marci-
nowi za jego wkład w kulturę i życie społeczne naszego 
regionu.

Tekst: IB/Foto: Rafał Latoszek, Dorota Trojanowska

Stare Babice na czele rankingu!
Gmina Stare Babice zajęła 5. miejsce w kategorii 
Gmin Wiejskich w Rankingu Gmin Województwa 
Mazowieckiego 2022. Pod koniec listopada odbyła 
się w Warszawie uroczysta gala, podczas której wójt 
naszej gminy, Sławomir Sumka, osobiście odebrał 
dyplom z rąk Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego Adama Struzika.

Ranking Gmin jest inicjatywą realizowaną przez regio-
nalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 
im. Jerzego Regulskiego. Ranking ma na celu wyłonie-
nie oraz promowanie gmin, które w znacznym stopniu 
wyróżniają się i rozwijają w obszarach społecznych oraz 
gospodarczych. Ocenie są poddawane wszystkie gminy 
województwa mazowieckiego z wyłączeniem miast na 
prawach powiatu.

Jest to wydarzenie coroczne, niekomercyjne, organizo-
wane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Cen-
trum Mazowsze oraz Urząd Statystyczny w Warszawie.

Gratulujemy włodarzom naszej Gminy oraz wszystkim, 
którzy do tego sukcesu dołożyli swą cegiełkę!

Tekst: GB/foto: UGSB RKS, AK
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Koncert galowy z okazji Święta Niepodległości
11 listopada 1918 roku był przełomowym dniem w historii świata – po 123 latach od rozbiorów dokonanych 
przez Rosję, Prusy i Austrię – Polska powróciła na mapy Europy! By uczcić ten szczególny dzień, Pan Sławomir 
Sumka, wójt naszej gminy i Pan Janusz Czaja, dyrektor domu kultury – zaprosili na wspaniały koncert, bo nic 
tak nie wzrusza jak muzyka.

Niepodległość znaczy wolność, słowa najpiękniejsze – 
podczas listopadowego koncertu niejedna osoba ukrad-
kiem ocierała łzę, a pierwsze takty Roty, Czerwonych 
maków, czy Warszawianki – poruszyły nasze serca. Pa-
triotyczne pieśni kojarzone z walką o wolność naszej Oj-
czyzny od lat towarzyszą nam zwłaszcza w dniu Święta 
Niepodległości.

11 listopada w naszej Sali Widowiskowej usłyszeliśmy 
kilkanaście znanych nam od dziecka, przepięknych 
utworów w różnorodnym wykonaniu. Na scenie wystą-
pili: Babicka Orkiestra Dęta im. Krzysztofa Pendereckie-
go pod dyrekcją Zbigniewa Załęskiego, chór Babiczanie, 
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kwartet smyczkowy (Justyna Czeżyk-Rogozińska, Claudia 
Sanjines, Gabriela Korzycka, Marzena Marzena), soliści – 
Andrzej Mazur i Natalia Zubkowicz, Maciej Kacperski, 
Piotr Starzyński oraz najmłodsi artyści: wiolonczelistka 
Lilia Białobrzeska (8 lat) i pianista Stanisław Szczepkowski 
(11 lat), a także debiutująca pięknym głosem Helena Bek, 
uczennica klasy 8b ze Szkoły Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w Starych Babicach. Usłyszeliśmy też frag-
ment „Wielkiej Improwizacji” z „Dziadów cz. III” Adama 
Mickiewicza w wykonaniu Mateusza Kalinowskiego. 

Wzruszenie i zaduma przeplatały się z zachwytami nad 
kolejnymi utworami, a wychodząc, każdy miał poczucie, 
że w najpiękniejszy z możliwych sposobów uczcił Świę-
to Niepodległości – poprzez muzykę, która łączy nas, 
wszystkich Polaków.

Koncert współfinansowany przez sponsorów: fir-
mę Malbud reprezentowaną przez Pana Piotra Skwarę 
Prezesa Zarządu, oraz firmę Multibud reprezentowaną 
przez Pana Wojciecha Ciurzyńskiego.

Tekst: GB/foto: IB
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Przy muzyce o historii
Z okazji Święta Niepodległości w Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym Stowa-
rzyszenie Ruch Samorządowy Wspólny Głos zorganizowało wydarzenie „Przy muzyce o hi-
storii”, na które przybyło około 200 osób, w tym 50 dzieci i młodzieży. Uroczystość zaczęła 
się mszą świętą w intencji Ojczyzny, celebrowaną w kaplicy przez księży Grzegorza Kucharskie-
go oraz Wacława Krzempka. O piękną oprawę mszy zadbała schola „Aniołki Bogurodzicy”.

Debatę historyczną o drodze Polski 
do odzyskania niepodległości, o roli 
Kościoła w tym procesie oraz o po-
trzebie posiadania silnego państwa 
poprowadził historyk dr Krzysztof 
Jabłonka wraz z ks. Zdzisławem Ro-
gozińskim – proboszczem parafii 
w Borzęcinie Dużym. W uroczystości 
wzięli udział minister i poseł na Sejm 
RP Anita Czerwińska, starosta powia-
tu warszawskiego zachodniego Jan 
Żychliński, prezes Fundacji Rodzice 
Szkole Wojciech Starzyński, radni po-
wiatu i okolicznych gmin oraz miesz-
kańcy, którzy przybyli wraz z całymi 
rodzinami.

Uczestnicy uroczystości mieli 
okazję wysłuchać utworów patrio-
tycznych w wykonaniu Kwintetu 
Instrumentów Dętych Blaszanych 
Filharmonii Narodowej, a nawet 
wspólnie zaśpiewać hymn narodowy i „Rotę”. Dzięki 
atrakcyjnym nagrodom, młodzież bardzo chętnie brała 
udział w konkursach historycznych, a aktywny udział 
w debacie przyczynił się do podniesienia wiedzy histo-
rycznej wśród młodych ludzi. Wszyscy starsi uczestnicy 
konkursu i wolontariusze otrzymali bony podarunkowe 
na strzelnicę, a wśród dzieci rozlosowano gry planszowe 
o tematyce historycznej. 

Dzięki zaangażowaniu lokalnych grup takich jak „Ko-
lędnicy z okolicy” udało się w przerwie koncertu zor-
ganizować poczęstunek dla wszystkich gości. Przy 
organizacji uroczystości bardzo aktywnie brali udział 
wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Du-
żym. W oddzielnej sali urządzona została animacja dla 
najmłodszych, w tym także dzieci ukraińskich zamiesz-
kujących tymczasowo w Centrum Misji Afrykańskich. Na 
projektorze wyświetlany był koncert i debata, a w prze-
rwie filmy animowane, np. „Mały Polak”. Dzieci poznały 
polskie symbole narodowe, była możliwość wpisania się 
do księgi pamiątkowej. Wydarzenie objęte było patro-
natem honorowym Wójta Gminy Stare Babice, a sfinan-
sowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności 
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych 
NOWEFIO na lata 2021–2030. 

Celem Stowarzyszenia Ruch Samorządowy Wspólny 
Głos z siedzibą w Laskach jest wzrost poziomu życia 
i zadowolenia mieszkańców, równomierny i sprawie-
dliwy rozwój gospodarczy połączony z rozwojem spo-
łeczeństwa obywatelskiego, aktywizacją i integracją 
lokalnych wspólnot, a w szczególności umacnianie toż-
samości narodowej, kulturowej i historycznej w oparciu 
o wartości chrześcijańskie oraz wspieranie i inicjowanie 
działań mających na celu krzewienie kultury, historii, 
tradycji i folkloru ojczystego. Stowarzyszenie założyła 
grupa wcześniej niezrzeszonych, ale współpracujących 
ze sobą i szanujących podobne wartości ludzi zamiesz-
kałych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. 

Możemy uznać pierwszy koncert „Przy muzyce o hi-
storii” za udany, dlatego już dziś w imieniu członków 
Stowarzyszenia zapraszamy na kolejne spotkania, poka-
zy filmów, rajdy, ogniska.

Marzena Pawłowicz

Radna Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Prezes Stowarzyszenia Ruch Samorządowy Wspólny Głos

Foto: IB
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Marsz, marsz Polonia
Na niezwykle piękną i wzruszającą defiladę wolności zaprosili mieszkańców uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach, którzy 10 listopada zaśpiewali dla Niepodległej. Już 
po raz 16. młodzież wraz z nauczycielami zorganizowała koncert-widowisko z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości. Widzowie z radością podążyli z nimi w tę podróż, wspólnie śpiewając polskie pieśni pa-
triotyczne. Uroczystość rozpoczęły dwa hymny: Gaude Mater i Mazurek Dąbrowskiego.

My country is my home. Ojczyzna 
Jest moim domem. Mnie w udziele 
Dom polski przypadł. To – ojczyzna. 
A inne kraje są hotele.
          Julian Tuwim, fragment „Kwiatów polskich”

„Jest to dla nas niezwykle ważne, że poprzez te widowi-
ska i koncerty możemy uczyć naszych wychowanków, 
jak być dumnym w naszym kraju, jak pięknie żyć, wzo-
rując się na życiu naszych przodków. Uczymy historii 
w oparciu o to, co tworzyli nasi przodkowie, bo taka 
jest nasza rola, przenosić wartości naszych dziadów 
i ojców” – powiedziała w przemówieniu dyrektor szkoły 
Dorota Smolińska. – „Przez 123 lata nasi dziadowie wal-
czyli o to, aby zachować tożsamość; utrzymali pamięć 
o tym, jak wspaniałym krajem jest Polska. Rok 1918 to 
była wielka radość, ale potem ciężka walka i w tym roku 

postanowiliśmy opowiedzieć również o tym – o trzech 
powstaniach śląskich, wojnie z bolszewikami, wreszcie 
o II wojnie światowej. Wolność mamy nie tylko dzięki 
tym, którzy szli z Piłsudskim, z Hallerem, ale też dzięki 
tym, których pochowano na Łączce, a dziś spoczywają 
na Powązkach”.

Alejami z paradą będziem szli defiladą, w wolną 
Polskę co wstała z naszej krwi – młodzież zaśpiewała 
fragment pieśni Batalionu Parasol „Chłopcy silni jak stal”. 
Dziś wiemy wszyscy, gdzie oni poszli na tę defiladę – na 
Rakowiecką, na Montelupich, na Zamek w Lublinie, do 
kazamatów, i dopiero po 50 latach, jako starzy ludzie do-
czekali wolności. My tę wolność mamy także dzięki nim. 
– „I tego chcemy uczyć nasze dzieci – wolność nie jest 
dana raz na zawsze, wolność to zadanie, które musimy 
realizować, my nauczyciele, my rodzice i oni – ucznio-
wie”. – dodała Pani Dyrektor.

Przed salą gimnastyczną zaprezentowana została wy-
stawa poświęcona miastu, które kochamy, przy którym 
wyrastamy, które jest naszą stolicą, jest naszą wielką mi-
łością – Warszawa. Znalazły się tutaj reprodukcje obra-
zów Canaletta, ale też widoki Warszawy zbombardowa-
nej, zniszczonej i sponiewieranej.

Od 16 lat autorką scenariuszy akademii i przedstawień 
jest pani Izabela Kurowska-Brandenburska. O piękną 
oprawę muzyczna i choreografię zadbała pani Mirosława 
Kwiatkowska. Wspaniale śpiewający chór szkolny przy-
gotowała i poprowadziła pani Ewa Smoniowska-Dży-
ga. Dekoracje i tablice przygotowali nauczyciele wraz 
z uczniami. Dziękujemy za tę moc wzruszeń.

Tekst: opracowała IB – na podstawie przemówienia  

pani Doroty Smolińskiej/foto: IB
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Obywatelski Parlament Seniorów
7 listopada w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej 
Polskiej przy ulicy Wiejskiej odbyła się VIII Sesja 
Sprawozdawczo-Wyborcza i zaprzysiężenie 460 
Delegatów-Seniorów, powołanych z całej Polski, 
na IV Kadencję Obywatelskiego Parlamentu Se-
niorów. Mandaty otrzymali też reprezentujący 
środowisko senioralne Gminy Stare Babice Anna 
Czajkowska i Stanisław Malinowski.

Witając delegatów, przewodni-
cząca prezydium OPS III kadencji 
Krystyna Lewkowicz powiedzia-
ła, że to miejsce spotkania ma dla 
polskich seniorów wymiar sym-
boliczny i świadczy o szacunku 
i roli osób starszych w społe-
czeństwie.

Symboliczne uderzenie la-
ski marszałkowskiej oznajmiło 
rozpoczęcie Sesji. Marszałek 
Sejmu RP Elżbieta Witek, in-
augurująca obrady Obywatel-
skiego Parlamentu Seniorów, 
stwierdziła, że młode pokolenie 

powinno czerpać wiedzę z bogactwa doświadczeń ży-
ciowych, zawodowych, politycznych i samorządowych 
seniorów. Podkreśliła, że Parlament jest najbardziej od-
powiednim miejscem, gdzie prawie 10-milionowa grupa 
seniorów powinna formułować swoje postulaty.

Następnie głos zabrała Marlena Maląg, minister Rodzi-
ny i Polityki Społecznej, która wskazała, jak ważne jest 
budowanie polityki senioralnej na dwóch filarach, wspar-
ciu finansowym i wsparciu aktywności, czego dowodem 
są programy „Senior+”, „Aktywni+” i dla najstarszych 
„Opieka 75+”.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski zapewnił obecnych, 
że wydatki na zdrowie będą rosły i w roku 2027 osiągną 
7% PKB, a także wzrośnie liczba lekarzy geriatrów, z ko-
lei zastępca Rzecznika Praw Pacjenta Grzegorz Błażewicz 
zapowiedział projekt nowego zapisu Praw Pacjenta, gdzie 
ujęty będzie problem polipragmazji – groźnej dla osób 
starszych wielolekowości. W obradach uczestniczyła też 
Joanna Borowiak, przewodnicząca Komisji Polityki Senio-
ralnej w rządzie.

Przewodnicząca Krystyna Lewkowicz podziękowała 
za wystąpienia i zapowiedź konstruktywnej współpracy. 
Nastąpił potem uroczysty moment ślubowania delega-
tów, którzy tym aktem nabyli prawa do reprezentowania 
potrzeb i oczekiwań polskich seniorów. Następnie w taj-
nym głosowaniu wybrano siedmioosobowe Prezydium 

na IV Kadencję 2022–2025 – na przewodniczącego Prezy-
dium OPS powołano dotychczasowego wiceprzewodni-
czącego Zbigniewa Tomczaka.

Ważny dokument, Deklaracja Programowa z mottem 
„Seniorzy i przyszłość Polski” została jednogłośnie przy-
jęta, wszyscy zgodnie wskazali na najważniejsze zawar-
te w niej punkty: pilną nowelizację Ustawy o Osobach 
Starszych i poparcie inicjatywy środowisk senioralnych 
dla nowelizacji Ustawy o Samorządzie Gminnym, od-
noszącej się do rozszerzenia zasięgu terytorialnego rad 
seniorów.

Dziękując delegatom za aktywny udział w obradach, 
Krystyna Lewkowicz jeszcze raz podkreśliła, że OPS jest 
unikatową formą aktywności osób starszych w procesie 
budowy społeczeństwa obywatelskiego, inspirowania 
kierunków polityki senioralnej oraz konstruktywnego 
dialogu z podmiotami życia publicznego w kształtowa-
niu godnego życia seniorów.

Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska

Foto: Anna Strzyżak/Kancelaria Sejmu, ACz

„Cicha noc, święta noc, 
pokój niesie ludziom wszem...”

(kolęda, słowa Joseph Mohr, rok 1816)

Drogie Koleżanki i Koledzy Seniorzy
Życzymy Wszystkim  

spokojnych, rodzinnych  
Świąt Bożego Narodzenia,

z radością i nadzieją w sercu.
Gminna Rada Seniorów
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Zespół taneczny Babki z Babic  
na Przeglądzie Artystycznym!
3 i 4 listopada w reprezentacyjnych salach hotelu Fokus-Premium w Warszawie odbył się, po 2-letniej 
przerwie spowodowanej pandemią Covid-19, III Przegląd Artystyczny Twórczości Osób Starszych, którego 
organizatorem było Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Na Przegląd zakwalifikowały się 32 zespoły (300 osób) 
z województwa mazowieckiego, działające przy Uniwer-
sytetach III Wieku, Radach Seniorów, Klubach Seniora, 
Oddziałach Polskiego Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów i organizacjach pozarządowych. Podczas 
dwóch dni prezentowany był artystyczny dorobek 
w trzech kategoriach: taneczno-muzycznej, teatralno-
-poetyckiej i kabaretowo-monologowej.

Przybyłych powitała Elżbieta Lanc, członek zarządu 
MCPS, gratulując wszystkim tak aktywnego realizowania 
się w twórczości artystycznej. Wydarzenie uświetnili ba-
wiący się razem z całą salą goście: Bożena Żelazowska, 
posłanka na Sejm RP, Aleksander Kornatowski, dyrektor 
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Tadeusz 
Lempowski, przewodniczący Mazowieckiej Rady Senio-
rów, Wojciech Jagielski ze Stowarzyszenia Radomskie 
Centrum Przedsiębiorczości, Piotr Kandyba, radny Sej-
miku Województwa Mazowieckiego. Następnie Elżbieta 
Bogucka, z-ca dyrektora Mazowieckiego Centrum Poli-
tyki Społecznej i pełnomocnik Zarządu Województwa 
Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej, życząc uczestni-
kom dobrej zabawy i wielu wrażeń, wyraziła podziw dla 
pasji i radości życia, jakie prezentują uczestnicy. Popisom 
artystycznym prezentowanym przez dwa dni towarzy-
szyła przyjazna atmosfera, dużo śmiechu, rozmowy przy 
kawie, nawiązywanie znajomości, wymiana adresów, 
dzielenie się pomysłami i wiele, wiele radości.

Babki z Babic, zespół, który powstał przy Starobabic-
kim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, wystąpił w koloro-

wych strojach przygotowanych przez uczestniczki. Gru-
pa ma już 6-letnie doświadczenie, nabyte w „Tańcach 
w kręgu” prowadzonych przez Ewelinę Michalik. Za-
prezentowany przez Babki ciekawy, żywiołowy pro-
gram taneczny nie tylko wywołał burzę oklasków, ale 
poderwał do tańca całą salę.

Drugiego dnia seniorzy wysłuchali wykładu „Od-
dech motorem życia” wygłoszonego przez prof. 
dr hab. Iwonę Wiśniewską-Salamon i uczestniczyli 
w warsztatach z emisji głosu. Organizatorzy przygoto-
wali bardzo ciekawe imprezy towarzyszące, które były 
dodatkową atrakcją Przeglądu, w tym koncert w wy-
konaniu Katarzyny Żak zatytułowany „Piosenki na 
życzenie” – usłyszeliśmy utwory Agnieszki Osieckiej, 
W. Młynarskiego, M. Czapińskiej, M. Hemara, A. Po-
niedzielskiego, A. Andrusa i J. Wołka – oraz uroczystą 
kolację w Sali Balowej. A na deser dancing prowadzo-
ny przez najstarszą didżejkę Wikę, która porywała do 
tańca aż do północy.

Eleganckie wnętrza, obsługa, szacunek, z jakim trak-
towani byli seniorzy, atrakcyjne imprezy towarzyszące 
spowodowały, że poczuliśmy się docenieni i wyróż-
nieni. Wszyscy otrzymaliśmy dyplomy uczestnictwa, 
a niezapomniane przeżycia stąd wyniesione będą nam 
długo towarzyszyły. Dziękujemy również Urzędowi 
Gminy Stare Babice i Domowi Kultury Stare Babice za 
zapewnienie transportu i pomoc organizacyjną.

Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska

Foto: ACz, MK
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Generał Mariusz Zaruski patronem 
 
4 listopada w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli odbyła się niezwykle 
ważna uroczystość związana z nadaniem szkole imienia patrona. Ceremonia roz-
poczęła się odczytaniem uchwały nr XXXVIII/401/2021, w której Rada Gminy Sta-
re Babice nadała w dniu 20.10.2021 r. Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli imię 
generała Mariusza Zaruskiego.

Dzień ten na stałe wpisze się w historię szkoły, otwiera-
jąc nowy jej rozdział. Oto po raz pierwszy odśpiewano 
uroczyście hymn szkoły do słów Mariusza Zaruskiego 
i muzyki Romualda Twardowskiego, zaprezentowano 
nowe logo szkoły, odsłonięto tablicę upamiętniającą 
patrona, którego wizerunek naszkicowała pani Anna 

Krysztoforska – na-
uczycielka plastyki na-
szej szkoły.

Wśród zaproszo-
nych gości byli: Sta-
rosta Warszawski Za-
chodni Jan Żychliński, 
Wójt Gminy Stare 
Babice Sławomir Sum-
ka, Poseł na Sejm RP 
Kinga Gajewska, Prezes 
ZNP Andrzej Janiszek, 
radni Gminy Stare Ba-
bice, dyrektorzy szkół 
i przedszkoli, probosz-

czowie gminnych parafii, dyrekcje szkół noszących 
imię naszego patrona, kierownicy gminnych jednostek, 
rodzice, sympatycy i przyjaciele szkoły. Odczytano 
również listy gratulacyjne od Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Adama Struzika i Mazowieckiego Kura-
tora Oświaty Aurelii Michałowskiej.

W przemówieniach oficjalnych przybliżano postać 
generała Mariusza Zaruskiego, podkreślając jego wy-
jątkowość i zasługi dla Polski. Jak mówiono, generał 
Zaruski to współczesny człowiek renesansu: fotograf, 
malarz, poeta i prozaik. Marynarz, żeglarz i podróżnik. 
Konspirator, zesłaniec, legionista, ułan, generał bryga-
dy i adiutant generalny prezydenta RP. Taternik, gro-
tołaz, ratownik górski, instruktor i popularyzator nar-
ciarstwa i turystyki górskiej. Założyciel Tatrzańskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Instruktor 
harcerski ZHP i wychowawca młodzieży. Jego postać 
stanie się dla naszej młodzieży autorytetem i wzorem.

Trzeba podkreślić, że to uczniowie naszej szkoły 
zgłosili kandydaturę M. Zaruskiego na patrona szkoły. 
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W uzasadnieniu młodzi napisali: „Po-
trzebujemy postaci, która swoim ży-
ciem i pracą pokazała, że cokolwiek 
się robi, warto robić z pasją i zaanga-
żowaniem, że warto być otwartym 
na świat, na drugiego człowieka, 
dzielić się wiedzą i umiejętnościami. 
Darzyć się szacunkiem. Tylko taka 
postawa rozwija i buduje. Generał 
Zaruski stał się dla nas symbolem 
szerokich horyzontów, poświęcenia 
dla innych, działania. Swoim życiem 
pokazał, że warto podejmować ini-
cjatywę bez względu na warunki 
i okoliczności, jakie stawia przed 
nami los. Warto i trzeba rozwijać 
siebie na potrzeby innych, na potrzeby wspólnoty”.

Wyjątkowa osobowość patrona zainspirowała Panią 
Dyrektor Hannę Domańską do ustanowienia nagrody 
imienia gen. Mariusza Zaruskiego, która będzie przyzna-
wana za hart ducha, niezłomność charakteru i posta-
wę nawiązującą do wartości reprezentowanych przez 
naszego patrona. Wręczanie nagrody odbywać się bę-
dzie corocznie podczas święta szkoły 29 października 
– w tym dniu w roku 1909 został zatwierdzony przez 
władze austriackie w Galicji statut Tatrzańskiego Ochot-

niczego Pogotowia Ratunkowego. Była to pierwsza or-
ganizacja ratownicza w polskich górach, do dziś niosąca 
pomoc turystom. TOPR powstał właśnie z inicjatywy 
gen. Mariusza Zaruskiego, pierwszego jej naczelnika.

Nagroda im. gen. M. Zaruskiego nie jest jedyną, jaką 
uczniowie mogą zdobyć. W trakcie uroczystości bo-
wiem odczytany został list Prezesa Stołecznego Od-
działu Wojskowego PTTK Pana Andrzeja Zubelewicza, 
mówiący o możliwości zdobycia Odznaki Krajoznaw-
czej PTTK „Szlakiem Mariusza Zaruskiego”. Do zdobycia 
odznaki należy odwiedzić 15 miejsc związanych z dzia-
łalnością generała.

Część oficjalną zamknęły podziękowania i przeka-
zanie pamiątkowych upominków. W części artystycz-
nej uczniowie szkoły zainscenizowali podróż szlakiem 
życia i działalności generała. Poprowadzili widzów 
poprzez dzieciństwo i ciepło domu rodzinnego w Du-
manowie, moment zauroczenia morzem w Odessie, 
działalność konspiracyjną, wyprowadzenie statku ze 
straszliwej burzy na Morzu Arktycznym, pobyt w Kra-
kowie i Zakopanem, zimowe taternictwo i niezwykłe 
górskie dokonania, powstanie TOPR-u, pierwszą wojnę 
światową aż po ostatni rejs generała – do Chersonia, 
gdzie zmarł w 1941 roku. Uczniowie z wyjątkową wraż-
liwością ukazali najważniejsze cechy Mariusza Zaru-
skiego – wszyscy poczuliśmy, że nie złamały go żadne 
sztormy, a wszystkie przeżyte przygody ukształtowa-
ły go jako człowieka. Niezwykłe widowisko poruszyło 
niejednego widza. Występowi towarzyszyły często łzy 
wzruszenia widzów, potęgowane poruszającą oprawą 
muzyczną i wizualną widowiska. Poza odgrywanymi 
scenami z życia patrona uczniowie prezentowali przej-
mujące interpretacje wierszy Mariusza Zaruskiego. Ze 
sceny niejednokrotnie rozbrzmiewał śpiew młodych 
artystek i artystów. Całości dopełniła ballada przedsta-
wiającą niezłomną i bohaterską postawę generała – na-
szego bohatera. Przedstawienie przygotowali wycho-
wawcy klas, a nad koordynacją całości przedsięwzięcia 
czuwały panie Anna Krakowiak i Edyta Zając.

Od tego dnia możemy mówić, że jesteśmy od Zaru-
skiego, że chcemy, by życie każdego z nas było bogate, 
aktywne, wypełnione pasjami i działaniem. Byśmy nie 
gubili się w marazmie dnia codziennego. Chcemy da-
wać od siebie, nie oczekując wiele w zamian. Chcemy 
dołożyć wszelkich starań, by – jak mawiał Zaruski – być 
twardzi jak granit, z sercem czystym i głębokim jak mo-
rze, by wyruszyć w morze, gdy tylko będziemy gotowi.

Tekst: Anna Krakowiak i Edyta Zając

Foto: UGSB AK

17Nr 12 (315) grudzień 2022



DOM KULTURY

Wolontariat – przygoda czy tylko zbieranie punktów?
Historia wolontariatu w Domu Kultury Stare Babice ma swój początek w styczniu 2019 roku. Wtedy to, 
podczas organizacji pierwszego domokulturowego finału WOŚP, pojawili się pierwsi wolontariusze. Współ-
praca z ochotnikami włączającymi się do działania i wyzwolona przy tej okazji energia przyczyniła się do 
nawiązania stałej współpracy ze Szkolnym Kołem Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza 
w Starych Babicach, a także z młodzieżą z innych szkół z terenu naszej gminy.

Młodzież ma ogromny potencjał, chce pomagać, anga-
żować się i działać. Nawet jeśli na początku głównym 
tego powodem bywa chęć wypracowania 30 godzin 
wolontariatu dla dodatkowych 3 punktów przy starcie 
do liceum, to potem liczba godzin przestaje mieć zna-
czenie – nabiera wagi sama przyjemność wspólnej pracy.

Młodzi pomocnicy przychodzą do domu kultury nie 
tylko na wydarzenia, ale także na inne akcje. Mają wy-
znaczone konkretne zadania: obsługa widowni, szat-
ni, sprawdzanie biletów, doglądanie artystów, robienie 
zdjęć, pomoc przy różnorodnych warsztatach – i są 
zadowoleni, że wspólnie coś tworzą. Z przyjemnością 
wkładają koszulki z logo domu kultury, zawieszają na 
szyi identyfikator z napisem „wolontariusz” i budują 
wspaniałą ekipę. Sami przyznają, że cenią sobie możli-
wość poznawania rówieśników z innych szkół. Uwielbia-
ją rozmawiać ze sobą, integrują się i po prostu dobrze 
się wspólnie bawią, jednocześnie pomagając innym. 
Uczą się pracy zespołowej, a ta umiejętność z pewno-
ścią przyda im się w przyszłości. Obserwują, jak wygląda 
od podszewki organizacja wielkich wydarzeń i określają 
tutejszy wolontariat jako czas miło i ciekawie spędzony. 
Mają więc dwa w jednym: przyjemność i wartościową 
społeczną pracę. A także mogą z bliska poznawać arty-
stów, ponieważ są z zespołem domu kultury jedną ekipą 
organizacyjną.

Często zdarza się, że wolontariusze nawet po przej-
ściu do szkół średnich nadal chcą działać w ramach wo-
lontariatu, ponieważ praca w kulturze uzależnia . Ale 
przede wszystkim daje możliwość zdobycia doświad-
czenia, poznania nowych ludzi i poszerzenia swoich 
kompetencji. Młodzi stają się coraz bardziej otwarci na 
obcych ludzi i uczą się profesjonalnej obsługi klientów 
w trakcie wydarzeń. A my widzimy, że uśmiech młodego 
wolontariusza niezwykle dobrze wpływa na naszych wi-
dzów, którzy z sympatią i podziwem obserwują zaanga-

żowanie młodego pokolenia.
Wolontariat to też świetna oka-

zja, by zachęcić młodzież do ko-
rzystania z bogatej oferty kultural-
nej Domu Kultury Stare Babice, by 
skłonić do wyjścia z domu, do po-
rzucenia wirtualnej rzeczywistości 
i zasmakowania pracy w kulturze, 
na rzecz kultury i z kulturalnymi 
ludźmi .

Jeśli masz minimum 13 lat 
i chcesz zostać wolontariuszem 
w Domu Kultury Stare Babice, na-
pisz maila do koordynatorki wo-
lontariatu na adres p.nowakow-
ska@domkultury-starebabice.pl

Uwielbiamy pracę z Wami .
Tekst: PN/foto: IB
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Młodzi duchem, młodzi ciałem przystąpili do akcji
W październiku wystar-
tował twórczy i unika-
towy na skalę Polski 
projekt. 10 babickich se-
niorów oraz 10 juniorów 
(12–19 lat) w duetach 
międzypokoleniowych 
projektuje grafiki kom-
puterowe oraz animacje 
poklatkowe. Owoce tej 
współpracy zostaną za-
prezentowane szerokiej 
publiczności.

Projekt zainicjowany przez międzypokoleniowy babicki 
duet zachwycił grantodawcę, tj. Towarzystwo Inicjatyw 
Twórczych „ę”, i przy jego wsparciu finansowym – po-
nad 12 tys. złotych – realizowany jest w ramach programu 
„UTW – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności. Instytucją wspierającą jest tu Dom Kultury 
Stare Babice.

Pierwsze zapoznawcze spotkanie osób, które zakwa-
lifikowały się do projektu, było nie lada wyzwaniem nie 
tylko dla trenerki. Mimo różnic temperamentów zarów-
no seniorów, jak i juniorów, integracja przyniosła wiele 
uśmiechów i niekończących się rozmów. Tego dnia emo-
cjonującym punktem programu było losowanie przez ju-
niorów swoich przyszłych młodych duchem partnerów 
do dalszych działań.

W trakcie pierwszego listopadowego weekendu, już 
roboczego, odbyły się szkolenia wszystkich uczestników 
z projektowania grafik w Canvie w duetach międzypo-
koleniowych. Instruktaż nie tylko z zakresu obsługi tego 
programu, ale także edukacja z zakresu sztuki tworzenia 
reklam oraz zasad kompozycji zostały przeprowadzone 
przez profesjonalną firmę, na co dzień szkolącą także ce-
lebrytów i obsługującą firmy działające w sferze kultury.

Wspólne dwa dni, po 4 godziny każdy... Rozmowy, 
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pt. „Tworzenie grafik komputerowych i animacji w duetach 

międzypokoleniowych – wspólnie działania seniorów 

i juniorów”
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Program 30. Finału WOŚP
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice
9.00–13.00 turniej piłki nożnej rocznika 2015
od 17.00  mecz siatkarski II ligi IŁ Capital VC Stare Babice z UKS Centrum Augustów
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice
13.00–17.00 kiermasz książek
Scena na dziedzińcu przed Domem Kultury Stare Babice
13.00–13.15 Rozpoczęcie 30. Finału WOŚP 5299
13.15-14.00 pokaz taneczny: „Dance to the Beat Junior” oraz „Dance to the Beat”
 występ dzieciaków z zajęć Baletu w DK Stare Babice
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15.15-16.00 występ zespołu „Sami Swoi”
 warsztaty Jogi
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17.00  licytacja nr 4
17.15–18.00 muzyka DJ
18.00  licytacja nr 5
18.30–20.00 koncert Aliny Trzeciak
19.00  licytacja nr 6
20.00 Światełko do Nieba – pokaz fajerwerków
Na dziedzińcu przed Domem Kultury:
12.00–21.00 Food Trucki
13.00–17.00 kiermasz różności
16.00–18.00 warsztaty Edu Fun Academy 

Zapraszamy do licytacji przedmiotów na allegro i napełniania naszej e-skarbonki
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Drodzy Przyjaciele, Sympatycy, Sponsorzy, Partnerzy i Mecenasi 
Domu Kultury Stare Babice!

Serdecznie dziękuję za współpracę oraz różnorodne wsparcie jakiego nam Państwo 
udzielili w mijającym, 2022 roku. Życzę, by nowy rok przyniósł każdemu  
z Państwa wiele dobra zarówno w życiu rodzinnym, jak i zawodowym.  
Niech się spełniają marzenia, realizują plany i budują mosty łączące to,  

co czasem wydaje się być niemożliwe! 
Janusz Czaja 

Dyrektor Domu Kultury Stare Babice
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DOM KULTURY

Idealne na prezent!
Co na prezent? Głowimy się, gdy tylko pierwsza gwiazda betlejemska na sklepowej wystawie uświadomi 
nam, że święta tuż, tuż. Dwudziesta para skarpetek w reniferki? Ciepłe kapciuszki ze śnieżnymi pompo-
nami? Zestaw kosmetyków odziany w złotka, jak co roku? A może książka? Krawat? Karta podarunkowa? 

„Ale to już było” – nuci nam jakiś chochlik na ramie-
niu właśnie wtedy, kiedy czas kurczy się jak suszone 
grzyby. Z lekkim niepokojem i w nadziei, że coś nam 
wpadnie w oko, przeglądamy gazetki dużych i ma-
łych sieciówek, gdy nagle trafiamy na Gazetę Babic-
ką! A tam – zapowiedzi koncertów i spektakli, które 
zobaczymy w nowym roku w Domu Kultury Stare 
Babice. Chwila refleksji i już wiemy wszystko!

Dla mamy, dla taty, dla cioci, dla siostry, dla naj-
lepszej teściowej  i ulubionego szwagra… – bile-
ty na znakomity spektakl komediowy MAYDAY 2, 
podczas którego w genialnych komicznych kre-
acjach wystąpią m.in. Katarzyna Cichopek, Michał 
Koterski, czy Marek Włodarczyk. Gwarantujemy, 
że będzie to niezapomniane 120 minut śmiechote-
rapii!! A jeśli uznacie, że Wasza przepona przeżyje 
drugą, prawie dwugodzinną, dawkę piekielnie inte-

ligentnego poczucia humoru Piotra Bałtroczyka, to 
zapraszamy na jego stand up. Dla pierwszej baleriny 
w domu, dla mistrza przedszkolnego parkietu... – bi-
lety na spektakl baletowy dla dzieci „Roztańczone 
opowieści Królowej Śniegu”.

Dla nastoletniej córki, syna, dla wnuka, dla sio-
strzeńca, dla chrześnicy… – bilety na koncert zespołu  
POKAHONTAZ, który przez młodzież jest uznawany 
za „kultowy”! Dlaczego? Ponieważ tworzą go Rahim 
i Focus, raperzy legendarnej już grupy Paktofonika, 
których teksty zna i śpiewa każdy, kto słucha hip-
-hopu i rapu. Rezerwujcie szybko, bo jak nie będzie 
wolnych miejsc, to Wam małolat nie wybaczy.

A zatem, kto pierwszy ten… lepsze miejsca kupi .
Do zobaczenia!

Tekst: AO
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Arie, aryjki i „ARIACI” czyli kabaret HRABI
Miał być niezapomniany wieczór i taki był! 15 listopada w Domu Kultury Stare Babice wystąpił kabaret 
HRABI z arcyzabawnym programem pt. „Ariaci”. Na scenie wystąpiło gościnnie również dwóch znakomi-
tych artystów: Czesław Jakubiec, śpiewak operowy, meloman i komik oraz – niespodzianka wieczoru – Ma-
ciej Miecznikowski, wokalista zespołu Leszcze.

Kabaret HRABI znają chyba wszyscy, w końcu to ikona 
polskiego humoru. Nie dziwiło nas więc tempo, w jakim 
rozeszły się bilety na ich występ – można by zaryzyko-
wać, że szybciej niż świeże bułeczki;). Sala widowiskowa 
w Zielonkach-Parceli wypełniona po brzegi, lista rezer-
wowa na bilety długa jak stąd do Sanoka, więc nawet 
gdyby ktoś uchował się w niewiedzy, co to HRABI, mógł 
przypuszczać, że szykuje się coś specjalnego. I oczywi-
ście tak też było. 

Dziesiątki skeczów, gagów i aryjek będących krótkimi, 
śpiewnymi przerywnikami, a do tego wszystkiego sce-
nografia i stroje – przeniosły nas w przezabawny świat 
opery widzianej z przymrużeniem oka. Występ pierw-

szoligowych kabareciarzy nie dość, że ubawił widzów do 
łez, to jeszcze co nieco przybliżył niewtajemniczonym 
operowe arkana. Były nawet próby przekonania widzów, 
że opera może być dla człowieka zrozumiała, pouczają-
ca, wzruszająca, a nawet zabawna. Podobno w to, że za-
bawna – uwierzyli wszyscy, nawet salonowi bywalcy. Bo 
siła męskich, charyzmatycznych artystów w połączeniu 
z genialną kobiecą energią Joanny Kołaczkowskiej two-
rzy jedyne tak znakomite sceniczne połączenie!

Doszły nas słuchy, że po występie kabaretu HRABI 
drugą porcję słodkości kobiety zamawiają już tylko tak: 
„Poproszę tort bezowy na wynos. Dla pieska” .

Tekst: AO/foto: IB

Dom Kultury Stare Babice – MECENASEM KULTURY!
8 listopada, tuż po znakomitym spektaklu ko-
mediowym pt. „Pomoc sąsiedzka”, Dom Kultu-
ry Stare Babice został uhonorowany zaszczyt-
nym tytułem: MECENAS KULTURY. Nagrodę 
w imieniu „Mam Teatr” przekazali Marzanna 
Graff i Aleksander Mikołajczak, aktorzy, którzy 
wielokrotnie gościli na deskach naszej sali wi-
dowiskowej. Cieszymy się ogromnie, że dzia-
łania domu kultury są widoczne i doceniane 
przez współpracowników i partnerów. Obie-
cujemy, że nie spoczniemy na laurach!

Tekst/foto: AO 
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T jak Teatr Polska
„Romans”, „Tu rządzą lalki”, „Kongres futurologicz-
ny”, „Te sprawy” – to tytuły spektakli, które tej 
jesieni zostały wystawione na deskach Sali Widowi-
skowej w ramach programu Teatr Polska. To 13. edy-
cja programu, a trzecia, w której beneficjentem jest 
Dom Kultury Stare Babice. 

Cykl teatralny otworzył spektakl „Romans” w reżyserii 
Natalii Sakowicz, zdobywca głównej nagrody na XIII Mię-
dzynarodowym Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardo-
wej „Pestka” w Jeleniej Górze oraz nagrody publiczności 
na XXX Alternatywnych Spotkaniach Teatralnych „Klam-
ra” w Toruniu. Jak wiele emocji i jak wiele słów można 
przekazać mając minimum rekwizytów (szmaciana lal-
ka), ale ogrom talentu i pasji – przekonali się widzowie. 
Młoda, zdolna aktorki z Białostockiego Stowarzyszenia 
Artystów Lalkarzy pokazała, że sztuka nie potrzebuje fa-
jerwerków, by poruszać do głębi.

Potem zobaczyliśmy „Tu rządzą lalki” – pełen absur-
dalnego humoru projekt, w którym znalazło się kilka-
naście piosenek napisanych przez najlepszych polskich 
tekściarzy i dramaturgów, m.in. Artura Andrusa, Artura 
Barcisia, Tomasza Jachimka. Muzyka na żywo, zaskaku-
jąca oprawa wizualna i bogata choreografia stworzyły 
opowieść o potrzebie bycia zauważonym i ważnym. Ale 
też o bezgranicznej przyjaźni, która czasami w kryzysie 
i starciu potrafi wybrzmieć najpiękniej. Dla Teatru Lalek 
„Pleciuga” spektakl ten wyreżyserował Artur Romański.

Trzecie spotkanie z teatrem, bodaj najtrudniejsze, to 
projekt lubelskiej Czytelni Dramatu w reżyserii Daniela 
Adamczyka. „Kongres Futurologiczny”, bo o nim mowa, 
to adaptacja powieści Stanisława Lema, poruszający 
kwestie związane z futurologią. Przeludnienia, katastrofy 

ekologiczne, wojny, środki psychoaktywne, zmuszają do 
refleksji – w którym momencie jesteśmy jako cywiliza-
cja, dokąd zmierzamy? Jak będzie wyglądał nasz nowy, 
wspaniały świat przyszłości? Czy politycy i naukowcy nie 
przypominają już dzisiaj futurologów z kongresu w roku 
2098? I czy jest jeszcze miejsce na zachowanie własnej 
tożsamości i odrębności w świecie mediów i półpraw-
dy? Przy pomocy muzyki smyczkowej, trąbki, elektroniki 
oraz własnych głosów, artyści stworzyli tajemniczy świat 
science-fiction, funkcjonujący na scenie równorzędnie 
z aktorami.

Ostatnim zaprezentowanym spektaklem była produk-
cja Teatru Kameralnego z Bydgoszczy pt. „Te sprawy” 
w reżyserii Tomasza Kaczorowskiego. Ten muzyczny 
monodram o dojrzewaniu i poszukiwaniu siebie w ciągle 
zmieniającej się, trudnej do oswojenia rzeczywistości, 
wypełniały myśli i wspomnieniami głównej bohaterki, 
która z minuty na minutę poznawała własne pragnienia 
oraz ograniczenia, a widz – zwłaszcza ten młody – miał 
szansę poczuć, że ze swoimi rozterkami nie jest sam. 
Różne drogi, ale wspólny cel – akceptacja siebie, budo-
wanie autentycznych relacji, dążenie do porozumienia 
mimo różnic.

To były cztery różnorodne i wymagające uważności 
spektakle. A po nich – cztery spotkania z aktorami i re-
żyserami. I choć było nieco pustych miejsc na sali, ci któ-
rzy przyszli, wiedzieli, po co tu są. I że „nie wszystko się 
kończy z zapadnięciem kurtyny”, jak powiedział kiedyś 
Jerzy Szaniawski, znany polski dramaturg, którego słowa 
w odniesieniu do spektakli Teatru Polska są wiecznie 
żywe. Żywe, bo spektakle te, jak żadne inne, poruszają, 
zmuszają do refleksji, irytują, wywołują emocje. Nie spo-
sób przejść wobec nich obojętnie, można jedynie wyjść 
w trakcie spektaklu, ale też nieobojętnie. Bo taka jest 
prawdziwa sztuka – poruszająca.

Program TEATR POLSKA jest organizowany od 2009 
roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszew-
skiego. Podczas 13 lat funkcjonowania projektu odbyło 
się 1857 przedstawień w 596 miejscowościach na tere-
nie całej Polski. Spektakle obejrzało prawie 300 tys. 
widzów. Całość dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tekst: AO/foto: AO, AK, IB

„Romans”

„Tu rządzą lalki”

„Tu rządzą lalki”
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Biblioteczne wiadomości
Dziękujemy, że jesteście z nami! Od września 2022 roku grono Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice 
powiększyło się o 140 czytelników. Mamy nadzieję, że będzie Was coraz więcej. Dzięki Wam wiemy, że 
jesteśmy potrzebni.

Święta biblioteczne to wyjątkowa okazja do promocji 
biblioteki, uatrakcyjnienia wizerunku, podkreślenia jej 
rangi. Odgrywają dużą rolę w rozbudzaniu zamiłowań 
i zainteresowań czytelniczych. Chcemy zachęcać do 
sięgania po lekturę, bo ta papierowa wersja książki jest 
nam najbliższa. Książka jest naszym przyjacielem, dla-
tego pragniemy od najmłodszych lat uczyć dzieci, że 
warto czytać. Każda okazja do promowania czytelnic-
twa jest ważna, a taką okazją niewątpliwie są właśnie 
święta czytelnicze. Już dziś chcemy zaprezentować 
Kalendarz Świąt Czytelniczych i Wokół Książki. Akcję 
rozpoczęliśmy świętowaniem Dnia Postaci z Bajek.

Zachęcamy do zapisania w swoich kalendarzach dat 
wydarzeń w ciągu roku, które mają związek z książką, 
a my będziemy świętować je w bibliotece. Wszystkie 
informacje będziemy na bieżąco zamieszczać na face-
booku oraz stronie internetowej biblioteki w specjalnie 
przeznaczonej do tego zakładce pod adresem: https://
biblioteka-starebabice.pl/category/projekty-bibliotecz-
ne/kalendarz-swiat-czytelniczych-i-wokol-ksiazki/

Tekst: Urszula Hoczyk,  

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice

#CzytająceBabice
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Czytanie uwrażliwia!
Od paru lat jest żywo obecna w społeczności gminy Stare Babice. Klub 
Seniora „Nadzieja”, Zespół „Bez Nazwy”, biblioteka, dom kultury, Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku to miejsca jej aktywności. Irena Janowska-Woźniak, 
pasjonatka literatury i kultury języka polskiego, nagrodzona medalem Za-
służony Kulturze „Gloria Artis”, dzieli się z nami tym, co od lat jest jej pasją 
– miłością do książek.

GB: Publicystka, krytyk literacki, redaktor, populary-
zatorka czytelnictwa… Jak zaczęła się Pani zawodowa 
„droga wśród książek”? 
IJW: Już w szkole średniej, gdy odkryłam czasopismo 
„Nowe Książki”, marzyłam, żeby tam się dostać. Pod 
koniec studiów polonistycznych rozpoczęłam pracę 
w prasie, zaczynając od zajęcia korektora, aż po paru la-
tach trafiłam do wymarzonych „Nowych Książek”! Tam, 
po pierwszym dniu pracy, pomyślałam sobie: tu już do 
emerytury! I tak się stało – redakcja to był w zasadzie 
mój drugi dom. Pamiętam na przykład, że kiedy po za-
kończeniu zajęć rodzinnych siadałam wieczorem przy 
biurku – bo była to praca, która stale przenosiła się do 
domu – mój mały syn, pragnąc skupić na sobie trochę 
uwagi, narzekał: znowu te krytykacje!
GB: Bo był to miesięcznik krytyczno-literacki, dodajmy…
IJW: Tak, recenzowanie książek było bardzo istotnym, 
choć jednym z wielu zadań. Przez sporo lat prowadzi-
łam dział literatury faktu i reportażu, potem dział historii 
i polityki współczesnej oraz przeprowadzałam wywiady 
z wybitnymi postaciami ze świata kultury. Tu wykorzy-
stywałam swoje wcześniejsze doświadczenie dzienni-
karskie i rozwijałam swój warsztat.
GB: Wiemy też, że od lat angażuje się Pani w pracę spo-
łeczną, że aktywnie działa w stowarzyszeniach zawodo-
wych.
IJW: Może to kwestia pewnego instynktu społecznego, 
może temperamentu. Nie umiałam i nie umiem praco-
wać w samotności i zagłębiać się w teoretyczne, wysu-
blimowane rozważania, potrzebuję kontaktu z żywymi 
ludźmi i praktycznego działania. Stąd praca m.in. w Sto-
warzyszeniu Księgarzy Polskich, Polskim Towarzystwie 
Wydawców Książek, Stowarzyszeniu Promocji Książki 
„Ikar” czy współdziałanie ze Stowarzyszeniem Przyja-
ciół Książki dla Młodych oraz udział w akcji Cała Polska 
Czyta Dzieciom. Bywałam też w jury różnych konkur-
sów literackich, miałam swoje odczyty w różnych bi-
bliotekach, prowadziłam spotkania autorskie. Trochę 
tego było. 
GB: I te pasje przeniosła Pani na teren gminy Stare Babice?
IJW: Otóż moja przyjaciółka od lat studenckich i są-
siadka zarazem wyciągnęła mnie do Klubu Mieszkańca 
w Babicach na zajęcia gimnastyczne. Potem poszłam na 

spotkania Klu-
bu Seniora. I to 
było to! Tam 
odżywałam, tam zostałam wciągnięta do akcji typu wie-
czór z poezją i tam zrodził się późniejszy Zespół „Bez 
Nazwy”. Przygotowywanie scenariuszy do kolejnych 
programów pozszerzyło się po pewnym czasie o krótkie 
prezentacje najnowszych nabytków miejscowej biblio-
teki w cyklu pod nazwą „Warto przeczytać”, trwającym 
już trzeci rok. To fantastyczne zajęcie. A kiedy po zakoń-
czeniu spotkania podchodzi do mnie ktoś, żeby o coś 
jeszcze zapytać, wymienić się jakąś opinią, zyskuję po-
twierdzenie, że warto to robić. Warto też przywiązywać 
wagę do poprawnego wyrażania się w języku polskim, 
bo to również manifestacja patriotyzmu. Stąd zrodził mi 
się kolejny pomysł – na porady językowe, projekt dopie-
ro w powijakach, ale może się rozwinie. 
GB: Czy jest jakiś tajemny klucz, wg którego dobiera 
Pani pozycje warte uwagi? 
IJW: Przy poradach lekturowych staram się dobierać 
tytuły tak, żeby uwzględniać różne kompetencje czy-
telnicze słuchaczy. Dla każdego coś. Od publikacji naj-
łatwiejszych po ambitne. I od razu deklaruję: nie kręcę 
nosem na literaturę rozrywkową. Swego czasu, w okresie 
wchodzenia na rynek tzw. harlekinów, zajmowałam się 
fenomenem literatury popularnej. Uważam, że jest po-
trzebna choćby dlatego, że czytanie książki dla rozrywki 
jest lepsze od nieczytania w ogóle, że książka popularna, 
jeśli zaciekawi, bywa wstępem do czytania literatury, na-
zwijmy ją, wysokiej. Nie wspominając o tym, że w ogóle 
czytanie rozwija wszechstronnie umysł, uwrażliwia emo-
cje, wzmacnia empatię...
GB: Jak widać, wiele robi Pani dla społeczności.
IJW: Szczerze mówiąc, robię to trochę i dla siebie. Z po-
trzeby dzielenia się radością ze spotkania z pięknym 
słowem, z pięknym obrazem w przeczytanej książce, 
podzielenia się ważną dla mnie przeczytaną myślą. Nie 
przypisuję sobie szczególnej roli w podnoszeniu pozio-
mu czytelnictwa w gminie, ale wierzę, że w jakimś stop-
niu się do tego przyczyniam. To też satysfakcja!
GB: Dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszej energii 
do działania!

Rozmawiała: AO/foto: IB
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Nieznana depesza
99 lat temu 17 listopada 1923 uruchomiono uroczyście Radiostację Babice. Do Starych Babic 
przyjechało wówczas ponad 600 osób, w tym Prezydent RP, marszałkowie sejmu i senatu, 
ministrowie, rektorzy wyższych uczelni oraz wielu dostojników i gości zagranicznych. 

Herbert Clark Hoover, odwiedził 
Polskę w 1919 roku z ramienia 
Amerykańskiej Administracji 

Pomocy dostarczającej pomoc 
humanitarną,  w 1923 roku 

Sekretarz Handlu USA, od 1929 roku 
31. Prezydent USA

Wincenty Witos, polityk, działacz
ruchu ludowego, poseł na Sejm,
premier Polski w latach: 1920,
1921, 1923, 1926
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W tym dniu wysłano 7 depesz inauguracyjnych. Do tej 
pory znana była treść zaledwie dwóch z nich, Prezyden-
ta Stanisława Wojciechowskiego do Prezydenta USA 
Johna Calvina Coolidge’a oraz Ministra Spraw Zagranicz-
nych Romana Dmowskiego do Sekretarza Stanu USA 
Charlesa Hughesa. Pozostałych 5 depesz nigdy i nigdzie 
w znanej nam literaturze nie opublikowano. Były to de-
pesze: Marszałka Senatu Wojciecha Trąpczyńskiego do 
Przewodniczącego Pro Tempore Senatu USA, Marszałka 

Sejmu Macieja Rataja do Spikera Izby Reprezentantów, 
Ministra Poczt i Telegrafów Jana Moszczyńskiego do Pre-
zesa Poczty USA, tego samego ministra do Sekretarza 
Marynarki USA oraz Prezesa Rady Ministrów Wincente-
go Witosa do Sekretarza Handlu USA Herberta Hoovera 
(późniejszego Prezydenta Stanów Zjednoczonych) – 
której tłumaczenie prezentujemy Państwu powyżej. 

Tekst i tłumaczenie: Jarosław Chrapek
Źródło: Archiwum Akt Nowych
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Pożegnaliśmy świadka polskiej historii!
19 listopada odprowadziliśmy w ostatnią drogę na Cmentarz Parafialny w Borzęcinie Dużym Pana Edwarda 
Pająka, mieszkańca Wojcieszyna. Jego życie, naznaczone wojną i trudem powojennych czasów, odzwiercie-
dlało losy naszych rodaków. Zachował jednak pogodę ducha, a swoim doświadczeniem życiowym chętnie 
dzielił się z młodzieżą. – Aby nie powtórzyła się nigdy tragedia wojny – mawiał...

Pan Edward Pająk bywał na uroczystościach w Szkole 
Podstawowej w Borzęcinie Dużym, odwiedzał tak-
że inne szkoły. Kilka lat temu był nawet bohaterem 
szkolnego spektaklu. Na jego losach oparto sztukę 
mówiącą o historii wojennego pokolenia mieszkań-
ców babickiej gminy, a w spektaklu brał udział jego 
wnuk Wojciech Zalewski. Przedstawienie wywarło 
na widzach duże wrażenie.

Pan Edward urodził się 2 czerwca 1928 roku w Mo-
ściskach. Z miejsca, gdzie mieszkał, doskonale wi-
doczne były wieże Transatlantyckiej Radiostacji 
Babice, można powiedzieć, że dorastał w cieniu tej 
niezwykłej instalacji. Dziś pamiętają ją tylko najstarsi, 
została wysadzona przez Niemców 77 lat temu!

Gdy wybuchła II wojna światowa miał 11 lat. 8 wrze-
śnia 1939 r. Niemcy wypędzili go wraz z rodzicami 
z domu. Podobny los spotkał także i inne rodziny. 
Wojsko niemieckie na okolicznych terenach uloko-
wało pozycje artyleryjskie do ostrzału Warszawy. 
Trwały walki, niektóre polskie oddziały próbowały 
przedrzeć się tymi terenami do stolicy. Edward Pająk 
wraz z rodziną trafił do Błonia. Niemcy przetrzymy-
wali ich tam, aż do zakończenia działań wojennych. 
Po zdobyciu Warszawy pozwolili im powrócić do 
swojego domu. Wówczas okazało się, że całe gospo-
darstwo zostało zdewastowane i rozgrabione, a we 
wjeździe do podwórka wykopano ogromny dół, 
w którym usytuowano niemieckie działo wielkiego 
kalibru.

Później nastały trudne lata okupacji niemieckiej, 
nauka w szkole, do której młody Edward chodził 
z zeszytem i własnym stołkiem, bo w klasie nie było 
żadnych sprzętów, i trudna praca w gospodarstwie 
rolnym.

Gdy wybuchło powstanie warszawskie, Niemcy 
otoczyli Warszawę i okoliczne wioski. Wyłapywali 
mężczyzn i młodzież, zmuszając ich do budowania 
umocnień. Ten los spotkał również Edwarda Pają-
ka. Przetrzymywano go wraz z innymi w kościele 
św. Wojciecha na warszawskiej Woli. Stamtąd po 
25 sierpnia trafił do obozu przejściowego w Prusz-
kowie, a potem do obozu koncentracyjnego w Au-
schwitz-Birkenau, gdzie z numerem 199032 przeby-
wał przez kilka miesięcy.

Oddajmy głos naszemu bohaterowi. Oto garść 
wspomnień spisanych przez niego przed laty:

„Z Oświęcimia w listopadzie 1944 r. wywieźli mnie 
do Flossenburga. Pobudka była o 6.00 rano. Pamiętam, 
to była zima, a my ubrani byliśmy jedynie w pasiaki. 
Wszystkich zwoływali na plac. Staliśmy godzinę na 
mrozie. Dopiero wtedy przychodził komendant obozu 
i sprawdzał stan liczebny. W Oświęcimiu numer wywo-
ływali po polsku, a tu mówili tylko po niemiecku. We 
Flossenburgu miałem numer 31491. Gdy go wyczytywa-
li, nic nie zrozumiałem. Nagle zrobiło się zamieszanie. 
Niemiec wyczytywał kilka razy mój numer, ale zanim 
zorientowałem się, że to o mnie chodzi, było za póź-
no. Krzyczałem – już wiem!, już wiem! Niestety, kolba 
pistoletu była szybsza. Tak mnie uderzył, że popłynęła 
krew, wypadły dwa zęby. Następny cios, chrzęst i mia-
łem złamany nos. Krew mieszała się ze łzami, a upoko-
rzenie i ból z radością, że jednak żyję... Po apelu dawali 
coś w rodzaju herbaty z jakichś ziół – gorzkie, niedobre. 
Na tym kończyło się śniadanie, a zaczynał bezustanny 
głód – niewyobrażalny!

Pracowałem w fabryce meserszmitów. Moja praca 
polegała na nitowaniu poszycia samolotów. Dosta-

Edward Pająk
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waliśmy do jedzenia kromkę chleba posmarowaną 
jakimś smarowidłem. To był dodatek na cały dzień 
dla pracujących. Pracowaliśmy na dwie zmiany. Jedna 
zmiana trwała od 7.00 do 13.00 godziny. Druga od 
14.00 do 22.00. Codziennie w fabryce produkowano 
jeden samolot. Amerykanie wiedzieli o tym. Pew-
nego dnia, kiedy szliśmy do pracy – nasza zmiana 
jeszcze nie doszła do fabryki, a poprzednia już wy-
szła – nadleciały amerykańskie bombowce i wszyst-
ko zostało zbombardowane. W powietrzu fruwały 
skrzydła samolotów, śmigła i strzępy blachy. Nikt 
z więźniów nie zginął.

Po zniszczeniu fabryki cały obóz pracował w ka-
mieniołomach przy wydobyciu piaskowca. Zginęło 
tam bardzo dużo ludzi. Nosiliśmy ciężary na plecach. 
Jeden ładunek ważył około 50 kilogramów. Jeśli ktoś 
upadł, to już się nie podnosił, przygnieciony kamie-
niem. Rannych dobijali strażnicy. Zabitych w czasie 
pracy musieliśmy ciągnąć do obozu. Stan ludzi mu-
siał się zgadzać, nieważne czy żywych, czy umarłych.

We Flossenburgu zostałem przydzielony do bloku 
23, bloku śmierci. Któregoś dnia poszedłem do kole-
gów do bloku 19, tak po prostu porozmawiać. Zosta-
łem tam na noc, bo było już późno, bałem się wrócić, 
było już po 21.00 – godzina policyjna. Do więźniów 
poruszających się po terenie obozu w nocy strzela-
no. Spaliśmy na pryczy w pięciu. Rano chciałem wró-
cić do swojego baraku, ale tam już nikogo nie było. 
Wszyscy moi współwięźniowie zostali zabici. Tylko 
ja jeden z tego bloku ocalałem...

Niemcy rozpoczęli ewakuację obozu. Rozpoczął 
się bieg ku śmierci. Szliśmy przez pola lasy, bagna 
– dużo ludzi zginęło. Pędzili nas 130 km do miejsca 
straceń. Jak ja dałem radę tyle kilometrów przejść, 
nie wiem, ważyłem wtedy 32 kg. Ciągle latały nad 
nami samoloty zwiadowcze. Wreszcie dogoniły nas 
amerykańskie czołgi. Pamiętam białe gwiazdy na 
ich wieżyczkach. Niemcy zaczęli uciekać. Amery-
kanie rozpoczęli ostrzał. Padliśmy na ziemię. Wielu 
Niemców zginęło. Terkot karabinów maszynowych 
zakończył szczęk otwierających się włazów czołgów 
amerykańskich. Wychyliły się z nich twarze żołnie-
rzy. Wołali do nas, żeby do nich przyjść, ale my nie 
mieliśmy siły. Patrzyliśmy na nich z niedowierza-
niem, odrętwiali, nie potrafiąc się cieszyć. Rzucali 
papierosy, czekoladę, suchary, co mieli, to dawali. Był 
25 kwietnia 1945 r.”

Po wyzwoleniu Edward Pająk trafił do szpitala, po-
woli wracał do grona żywych. Po leczeniu rozpoczął 
służbę w Polskiej Straży Wojskowej – w kompanii war-
towniczej wojska amerykańskiego w Dachau. W woj-
sku amerykańskim służył przez rok. Tak wspominał:

„Latem odwiedził nas gen. Wł. Anders. Mówił: wi-
tam was, Rodacy. Każdemu podawał rękę. Bardzo cie-
szyliśmy się, że do nas przyjechał. Proponował służbę 
w wojskach amerykańskich w wojnie z Japonią, ale 
od razu zaznaczył, że jest to bardzo niebezpieczna 
służba. Mówił, że tam za każdym drzewem kryje się 
Japończyk gotowy do ataku. Za trzy lata służby ofero-
wano tysiące dolarów. Kilku kolegów pojechało, ale ja 
wybrałem Polskę”.

W 1947 roku Edward Pająk wrócił do Polski. Przez 
dwa lata odgruzowywał Warszawę, m.in. Starówkę, ul. 
Karową, budował Stadion Dziesięciolecia i Most Ślą-
sko-Dąbrowski. W 1949 r. wstąpił do wojska polskiego, 
gdzie służył trzy lata. W wojsku przełożeni dowie-
dzieli się o jego przeszłości i służbie w wojskach ame-
rykańskich, co oczywiście w tamtych czasach wywo-
łało represje. Po wielu przesłuchiwaniach Pan Edward 
został ukarany i trafił do karnej kompanii, do kopalni 
w Oświęcimiu, niedaleko obozu, w którym przetrzy-
mywano go w czasie wojny. Pracował m.in. w kopal-
ni „Brzeszcze” i „Jawiszowice”, gdzie przeżył wybuch 
metanu.

W 1967 roku wrócił na Ziemię Babicką, zaczął budo-
wać dom. 

Jak wspomina jego wnuczka Karolina Kozak, dzia-
dek zawsze miał poczucie humoru i dystans do wła-
snej osoby. – Codziennie z nami żartował i był po 
prostu młody duchem.

– Nasze wspomnienia o dziadku – mówi Pani Ka-
rolina – to jego ulubione miejsce przy stole, zawsze 
to samo, i wojskowy widelec „Edzio”, który przywiózł 
z zagranicy i którym karmił po kolei wnuki dookoła 
siebie. Teraz myślę, że przez nas chyba rzadko zja-
dał jakiś ciepły obiad, ale naprawdę jedzenie z tego 
dziadkowego widelca smakowało zupełnie inaczej 
niż obiad podawany przez nasze mamy. Została 
niedoczytana książka, biała czapka młynarzówka, 
w której dziadek wychodził na podwórko i ciemna 
czapka, w której, zawsze elegancki, ogolony i pach-
nący, wychodził z domu. Została jego laska, którą 
nazywał swoją hulajnogą. I to, co najtrudniej zdefi-
niować, a co jest w każdym z nas, jego potomków 
i członków rodziny: przykład dobrego życia i tego, 
jak być przyzwoitym człowiekiem. A to bezcenne.

Pan Edward Pająk był częścią naszej społeczności 
i świadkiem trudnych losów naszych rodaków. Za-
wsze kochał Polskę i swoją rodzinę, o której mówił, że 
jest jego największym skarbem. Przeżył 94 lata. Na za-
wsze pozostanie w naszych sercach i wspomnieniach. 
Cześć Jego Pamięci! 

Tekst: Marcin Łada/Fot. Sebastian Zalewski
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Pamiętamy o ks. Jerzym Popiełuszce
19 października br. minęła 38. rocznica porwania i zamordowania z wielkim okru-
cieństwem księdza Jerzego Popiełuszki przez służbę bezpieczeństwa PRL.

Wieczorem 19 października 1984 roku w Bydgoszczy 
w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników pod-
czas nabożeństwa różańcowego ksiądz Jerzy mówił mię-
dzy innymi „Zło dobrem zwyciężajmy” oraz “Módlmy się, 
abyśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, a przede wszyst-
kim od żądzy odwetu i przemocy”. Tego dnia wieczorem 
w drodze z Bydgoszczy do Warszawy ksiądz Jerzy został 
porwany, z dużym okrucieństwem zamordowany, wrzu-
cony do worka obciążonego kamieniami, a następnie 
wrzucony do Wisły w pobliżu Włocławka.

Morderstwo to odbiło się szerokim echem w polskim 
społeczeństwie, również i w naszej starobabickiej gminie.

Kiedy u zbiegu ulic Hubala-Dobrzańskiego, gen. Wła-
dysława Sikorskiego i Rynek zostało wykonane rondo, 
radny Stanisław Lesisz złożył wniosek, aby to rondo na-
zwać imieniem księdza Jerzego Popiełuszki. Wniosek ten 
uzasadnił radny Jerzy Piętocha.

25 lutego 2010 roku radni większością głosów podję-
li uchwałę i tak rondo między cmentarzem katolickim 
i cmentarzem wojennym nosi imię błogosławionego Mę-
czennika za wiarę, kościół i ojczyznę.

Chcemy dodać, że dzięki staraniom obecnych władz 
naszej gminy dokonano zmiany w napisach na pomniku 
i tablicy na cmentarzu wojennym. Napis ten dzisiaj brzmi: 
„Zginęli w obronie ojczyzny, walcząc z niemieckim na-
jeźdźcą” zamiast „Walcząc z hitlerowcami”. Warto więc 
i należy przywracać i przypominać prawdę historyczną 
o ludziach i zdarzeniach.

Tekst: radny 2010 r. Stanisław Lesisz, radny Jerzy Piętocha

Foto: Google Maps, Wikimedia Commons

Jerzy Popiełuszko obraz beatyfika-
cyjny mal. Zbigniew Kotyłło

Hooop Spoort 
w Zielonkach-Parceli
21 października ponad 200 uczniów z terenu naszej 
gminy wzięło udział w niezwykłym projekcie edu-
kacyjno-sportowym promującym aktywność ru-
chową. Wydarzenie miało miejsce w hali sportowej 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Hooop Spoort – bo taką miało nazwę to wydarzenie – rozpoczęło się od 
zapalenia znicza olimpijskiego pochodnią prosto z Igrzysk w Atenach w 2004 
roku! Rozpaliły się też iskierki w oczach młodzieży, kiedy na salę wkroczyli 
jej lekkoatletyczni idole, by przedstawić najważniejsze osiągnięcia sporto-
we swoje i innych gwiazd sportu. Gośćmi byli Paweł Januszewski i Sebastian 
Chmara.

Głównym celem tego projektu jest promocja aktywności ruchowej wśród 
dzieci ze szkół podstawowych z klas IV–VI .

Pozytywna energia i radość uwiecznione na fotografiach pokazują, że 
warto organizować takie przedsięwzięcia! Galerię zdjęć znajdą Państwo na 
stronie: https://gosirstarebabice.pl/

Tekst: AO / foto: Marta Gorczyńska

SPORT
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Święta, święta i po świętach
Chcesz zadbać o dobry klimat na na-
szej planecie również podczas świąt? 
Oto kilka wskazówek, jak sprawić, aby 
nasze święta były nie tylko zdrowe 
i szczęśliwe, ale także ekologiczne.

JAK UNIKNĄĆ MARNOWANIA 
JEDZENIA? 

Planując te święta, warto pomyśleć 
o rozsądnych zakupach. Dzięki temu 
nie wyrzucimy kupionych w nadmiarze 
produktów oraz zaoszczędzimy trochę 
gotówki. 

W pierwszej kolejności należy zapla-
nować, jakie posiłki przygotujemy w naj-
bliższym czasie oraz jakich składników 
chcemy użyć. Następnie konieczny jest 
przegląd produktów, które już znajdują 
się w kuchennych szafkach i spiżarniach. Należy zatem 
skorzystać najpierw z zapasów ze zbliżającym się ter-
minem przydatności do spożycia. Istotnym elemen-
tem przygotowań jest stworzenie listy zakupów, która 
powinna zawierać tzw. suche artykuły, o długim okresie 
przechowywania, oraz świeże owoce, warzywa i mięso, 
które planujemy spożyć w krótkim czasie. W ten sposób 
zapewnimy sobie różnorodne i pełnowartościowe po-
siłki. Co więcej, gromadząc produkty „długoterminowe”, 
zawsze możemy przygotować z nich posiłek bez wy-
chodzenia z domu. Należą do nich m.in. makaron, kasza 
i ryż, przetwory, płatki owsiane, mrożonki, bakalie oraz 
mąka. Pamiętajmy jednak o tym, żeby regularnie weryfi-
kować ich daty przydatności do spożycia. 

Nadmiarem żywności można się również podzielić, 
zwłaszcza w okresie świątecznym. Jest mnóstwo ludzi, 
którzy marzą choć o jednym ciepłym posiłku. Istnie-
je wiele stowarzyszeń i innych organizacji zbierających 
żywność dla ludzi bezdomnych i znajdujących się w cięż-
kiej sytuacji materialnej. Informacje o organizacjach i ich 

punktach odbioru można znaleźć w Internecie i lokal-
nych gazetach, a często również na plakatach. Warto 
także sprawdzić, czy w twojej okolicy są organizowane 
zbiórki żywności lub lodówki, w których można zosta-
wić potrawy dla potrzebujących.

CO ZROBIĆ Z NIECHCIANYM PREZENTEM? 
Prawdopodobnie większość z nas spotkała się kiedyś 

z problemem, jakim jest nietrafiony prezent, który otrzy-
maliśmy. Być może wiele osób co święta zastanawia się, 
co ma potem zrobić z takim prezentem. A przecież ist-
nieją sposoby na większe i mniejsze nieudane prezenty.

Nietrafiony upominek można przekazać innej osobie 
zamiast chować go w głębi szafy i trzymać tam przez 
kilka lat, wiedząc, że nigdy nie będzie wykorzystany. Ta-
kie rozwiązanie świetnie sprawdza się przy zdublowaniu 
prezentów lub ubrań w zbyt małym czy za dużym roz-
miarze.

Jeśli nie zamierzasz użyć nietrafionego prezentu, mo-
żesz też sprzedać go komuś innemu. Istnieje wiele plat-
form internetowych, które pozwalają to zrobić. Jeśli nie 
masz czasu na ich samodzielną sprzedaż, możesz prze-
kazać niechciane prezenty świąteczne bezpośrednio na 
cele charytatywne.

Unikaj bałaganu w domu i dbaj o swoją przestrzeń. 
W relacjach z innymi otwarcie przedstawiaj swoje pra-
gnienia. Jeśli czegoś nie potrzebujesz, sprzedaj prezent, 
wymień lub obdaruj kogoś innego. Zawsze jednak bądź 
wdzięczny i doceń dobre intencje osoby, która poświę-
ciła swój czas i zasoby, aby prezent Ci sprawić.

Tekst: UGSB Referat Ochrony Środowiska

Foto: Adobe Stock
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64 lata Kampinoskiego Parku Narodowego
Kampinoski Park Narodowy odwiedza rocznie prawie 1,5 mln turystów i liczba ta 
stale wzrasta. W styczniu 2023 miną 64 lata, odkąd Puszcza Kampinoska objęta zo-
stała najwyższą formą ochrony. Z okazji nadchodzącego jubileuszu Mirosław Mar-
kowski – dyrektor parku, wieloletni pracownik KPN, a przede wszystkim specjalista 
i leśnik – podsumował ostatnie lata.

Panie Dyrektorze, jak 
ocenia Pan ogólną kon-
dycję naszej Puszczy?
– Ogólną kondycję Pusz-
czy Kampinoskiej oce-
niam bardzo dobrze, 
choć warto powiedzieć, 
że zderzają się tu ze sobą 
dwie sprawy. Pierwsza to 
wnętrze puszczy, gdzie 
od ponad czterdziestu 
lat postępuje program 
wykupu gruntów. Coraz 
więcej udaje się pozy-
skać terenów prywat-

nych z wnętrza parku na korzyść przyrody. Dzięki temu 
przyroda na tym wielkim areale – 38 544,33 ha – dzicze-
je, odnawia się i wzrasta. Udaje się również powstrzy-
mywać ewentualne plany zabudowy czy rozbudowy 
wewnątrz parku. Drugi obszar to strefa wokół parku 
poddana wielkiej presji urbanizacyjnej. W tej kwestii 
bardzo ważne, aby urbanizacja postępowała zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju, a niestety nie 
zawsze tak jest. 
Czas pandemii nasilił pewnie jeszcze tę sytuację. Co-
raz więcej osób chce mieszkać poza miastem?
– Tereny wiejskie, bogatsze przyrodniczo, stają się co-
raz bardziej atrakcyjne. Obserwujemy to od lat. Inten-
sywna urbanizacja postępuje poprzez gminę Łomian-
ki, Izabelin, Stare Babice. Już coraz bardziej widać to 
w gminie Czosnów, Leszno, a nawet w gminach jeszcze 
bardziej oddalonych od Warszawy: Kampinos, Bro-
chów czy Leoncin. Dla Puszczy Kampinoskiej to bardzo 
niekorzystne. Następuje izolacja od innych obszarów 
cennych przyrodniczo. Park jest przecież ściśle związa-
ny z doliną Wisły. Te powiązania są bardzo istotne dla 
przetrwania cennych gatunków zwierząt i roślin. Do-
tąd to się udaje. Mam nadzieję, że tak będzie również 
w przyszłości. 
Puszcza odradza się dzięki pracy wielu osób zaangażo-
wanych w działania sprzyjające przyrodzie oraz projek-
tom od lat prowadzonym przez pracowników parku... 
– Już za kilka dni, tj. 16 stycznia Kampinoski Park Naro-
dowy skończy 64 lata. Przemyślana praca realizowana 

z pasją, zaangażowaniem i sercem trwa więc ponad 
pół wieku. Prowadzona była przez naszych poprzed-
ników, a kontynuowana przez pracowników i ludzi, 
dla których wielką wartością jest dobro otaczającego 
świata przyrody, historii i kultury. Projekty, którymi się 
zajmujemy, dotyczą przecież różnego rodzaju gatun-
ków roślin i zwierząt, wydm i bagien, ale także obiek-
tów powojskowych, kulturowych. Zabrakłoby miejsca, 
aby je wszystkie wymienić. Olbrzymia jest tu także rola 
społeczeństwa, czyli mieszkańców okolicznych gmin. 
Niektóre z projektów wymagają konsultacji, zrozumie-
nia dla prowadzonych prac i udaje się to wypracować 
w sposób zrozumiały i klarowny dla obu stron. 
Skąd pozyskiwane są fundusze na działalność KPN?
– Można podzielić je na trzy główne grupy. Pierwsza 
grupa to dotacja z budżetu państwa na funkcjonowa-
nie jednostki. Druga to środki wypracowane z własnych 
przychodów oraz pozyskane w ramach programów 
operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
oraz z Komisji Europejskiej w ramach instrumentów fi-
nansowych Life+ czy Horyzont 2020. Trzecie źródło fi-
nansowania to krajowe środki spoza budżetu państwa. 
Są to środki Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Lasów Pań-
stwowych, uczelni, m.in. Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Zdarza się, że w ramach umowy 
otrzymujemy różnego rodzaju mniejsze lub większe da-
rowizny, jak w przypadku np. Polfarmy lub PGE. W nie-
których projektach wkład finansowy mają również gmi-
ny, na terenie których realizowane są projekty.
Czy fundusze zewnętrzne stanowią dużą część bu-
dżetu?
– Każdego roku tych projektów mamy bardzo dużo. To 
żmudna i ciężka praca całej załogi Kampinoskiego Parku 
Narodowego. Pracownicy od lat wyszukują dodatkowe 
możliwości finansowania – potrafią odpowiednio pisać 
wnioski, dzięki czemu te dofinansowania otrzymujemy. 
Od wielu lat kształtuje się to na podobnym poziomie: 
niecałe 30 procent to udział dotacji celowej z budżetu 
państwa, a pond 70 procent to środki finansowe wy-
pracowane w ramach przychodów własnych oraz fun-
duszy zewnętrznych, które udaje się pozyskać dzięki 
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zaangażowaniu i ciężkiej pracy osób zatrudnionych 
w Kampinoskim Parku Narodowym. 
Czy pandemia miała jakiś znaczący wpływ na park? 
– Czas pandemii wymusił na nas wszystkich pracę 
w nieco innych warunkach niż dotychczas. Odwołane 
zostały wszelkiego rodzaju imprezy i spotkania eduka-
cyjne. Jak większość instytucji wprowadziliśmy pracę 
zdalną, a spotkania, czy nawet duże konferencje, odby-
wały się przez platformy i nośniki internetowe. Wiele 
rozwiązań organizacyjnych z tego szczególnego czasu 
zostało z nami do dzisiaj. Czas pandemii to również 
zdecydowany wzrost liczby turystów. Przed rokiem 
2020 KPN odwiedzało około 1 mln turystów rocznie. 
Byli to głównie turyści weekendowi. Obecnie w skali 
roku jest ich od 1,3 mln do 1,5 mln. 
Turyści odwiedzają, ale czy wiedzą co mogą, a czego 
nie powinni absolutnie robić w parku narodowym?
– Z tym bywa różnie i dlatego staramy się dużo eduko-
wać ich w tym zakresie. Problemy, z którymi mierzymy 
się od lat, są takie same: schodzenie ze szlaków, zbiór 
runa leśnego, puszczanie luzem psów czy zostawianie 
śmieci. To są aspekty uregulowane w Ustawie o ochro-
nie przyrody, a więc obowiązuje nas wszystkich jedna-
kowe prawo, którego łamać nie powinniśmy. 
Można zostać wolontariuszem w naszym parku?
– Tak. Tego typu działania prowadzone są u nas od 
kilkunastu lat. Nasz park – podobnie jak pozostałe – 
daje możliwość łączenia przyjemnego z pożytecznym. 
Ostatnie lata pokazały, że coraz więcej osób angażuje 
się w działania na terenie KPN. Odbywa się u nas wo-
lontariat pracowniczy, zakładowy, różnych firm, ale 
też obserwujemy wolontariat indywidualny. Zarówno 
zorganizowanych niewielkich grup, jak i pojedynczych 
osób. Jest to bezcenne. Tym bardziej, że wolontariusze 

stają się też takimi ambasadorami, którzy niosą klarow-
ny przekaz dalej – na czym praca w KPN polega i dla-
czego pewne rzeczy wykonuje się tak, a nie inaczej. 
Nasz park to drugi tego typu kompleks co do wiel-
kości w Polsce, ale Pan zapewne zna go jak własną 
kieszeń. Które z miejsc najbliższe jest Pana sercu?
– Bardzo lubię okolice Zaborowa Leśnego. Miejscami 
ten las przypomina Puszczę Białowieską. Lubię tam 
w wolnej chwili powędrować.
A można zobaczyć jeszcze szefa KPN, jak realizując 
swoją wieloletnią pasję, biega rano po kampinoskich 
szlakach? 
– Zdarza się, choć może w mniejszym zakresie niż kiedyś. 
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Większość 
z nas ubierze choinkę. Żywą czy sztuczną – jakie jest 
Pana zdanie w tej kwestii?
– Są takie miejsca, oczywiście poza parkiem narodo-
wym, np. pod liniami wysokiego napięcia, gdzie zdarza 
się, że powstają plantacje choinek. I wówczas chyba 
lepiej kupić taką naturalną, którą można posadzić na 
podwórku lub zwyczajnie zutylizować, niż sztuczną.
Po świętach sylwester i niestety fajerwerki. Ciężka 
noc dla zwierząt?
– Bardzo. I to nie tylko dla tych dzikich, które zamieszku-
ją puszczę, ale i dla naszych, domowych psów czy kotów. 
Czego życzy Pan sobie i Czytelnikom na Nowy Rok?
– Przede wszystkim życzę każdemu z Państwa dużo 
zdrowia, bo jak pokazały ostatnie lata, jest ono nie-
zwykle cenne. Życzę – pomimo codziennej prozy ży-
cia – nieustającej pogody ducha oraz wiele życzliwości 
i dobra, które będzie się przekładać na nasze wzajem-
ne relacje, te rodzinne, koleżeńskie i zawodowe. Zapra-
szam na szlaki Kampinoskiego Parku Narodowego!
Rozmawiała: Magda Kamińska, KPN/foto: Maciej Szajowski, KPN
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SYLWESTER BEZ FAJERWERKÓW!!!
Coraz bliżej do nocy sylwestrowej. Wiele osób spędzi ostatni dzień w roku pod-
czas szampańskiej zabawy. Pamiętajmy jednak o naszych podopiecznych czworo-
nogach – dla nich sylwester to przede wszystkim ogromny stres. 

Od lat sztuczne ognie są w powszechnym użytkowa-
niu, jednakże od pewnego czasu zaczęto też zauważać 
negatywny wpływ fajerwerków na zwierzęta i stan śro-
dowiska. Jednak o ile ludzie zachwycają się światełkami 
na niebie, nie zważając na towarzyszący im hałas, sięga-
jący nawet 190 decybeli, to fauna, nie tylko domowa, ale 
również dzika, ma na ten temat inne zdanie. Jeżeli już 
ktoś nie chce powodować traumy u zwierząt, a jedno-
cześnie pragnie uroczyście pożegnać mijający rok, ma do 
dyspozycji mnóstwo zamienników hałaśliwych sztucz-
nych ogni. 

Silenty, czyli „ciche fajerwerki” to opcja najbardziej 
zbliżona do tych tradycyjnych, ale różniąca się pozio-
mem dźwięku wydawanego podczas wybuchu – jest on 
znacznie niższy. Silenty są wręcz bardziej widowiskowe 
od ich tradycyjnych poprzedników. Kolejnym zamien-
nikiem fajerwerków mogą być zimne ognie. Nie wydają 

żadnych głośniejszych dźwię-
ków, a jedyne, czym mogą 
przestraszyć zwierzęta, jest nieregularny blask, zaś tak 
lubiane zaś przez ludzi rozbłyski można tu oglądać z bli-
ska. Są także znacznie tańsze oraz, co ważniejsze, bez-
pieczniejsze od tradycyjnych petard. 

Natomiast jeżeli jesteś miłośnikiem silnych efektów 
wizualnych lub masz upodobanie do błyskających świa-
teł, możesz sprawić sobie projektory laserowe. Zupełnie 
nie wywołują hałasu, a efekt jest widowiskowy. Ponadto 
fajerwerki wykorzystuje się tylko raz, a projektory lasero-
we mogą być używane niezliczoną liczbę razy. Jak widać, 
można mieć piękny, kolorowy i pełen świateł sylwester 
bez straszenia zwierząt i zanieczyszczania środowiska 
spalinami z wystrzelonych tradycyjnych fajerwerków.

Tekst: UGSB Referat Ochrony Środowiska

Foto: Adobe Stock 

Zmiany w harmonogramach odbioru odpadów komunalnych w 2023 roku
MIEJSCOWOŚĆ ULICA OBECNY REJON NOWY REJON

Klaudyn Sikorskiego (od 116 do końca) 9 7
Latchorzew Szeligowska 4 3
Lipków Jakubowicza (wjazd od ul. Mościckiego) 13 14
Stare Babice Dworkowa 6 4
Stare Babice Kmicica 6 4
Stare Babice Małego Księcia (wjazd od ul. Kmicica) 11 4
Stare Babice Sienkiewicza (wjazd od ul. Krótkiej) 11 6
Stare Babice Thomme 6 11
Stare Babice Wołodyjowskiego 6 4
Topolin Batorego 20 16
Topolin Sobieskiego 20 16
Wierzbin Sobieskiego 20 16

Referat Ochrony Środowiska

34 Nr 12 (315) grudzień 2022





architekt
budynki mieszkalne, niewielkie obiekty użyteczności 
publicznej, adaptacje, przebudowy, PROJEKTY 
koncepcyjne, budowlane, pozwolenia na budowę

tel.: 609 526 638 mail: jpieczara@jtp-projekt.pl
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 Rehabilitacja urazowo-ortopedyczna
 Rehabilitacja neurologiczna
 Masaż leczniczy
 Masaż świecą
 Kinesiotaping – plastrowanie
 Masaż próżniowy odchudzający – redukcja cellulitu

tel. 512 270 312  www.gabinetkoczargi.pl  Koczargi Stare, ul. Dębowa 8

Stare Babice, ul. Rynek 15 lok. 2
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Centrum Misji Afrykańskich
ośrodek rekolekcyjny i kulturalno-kongresowy

Centrum Misji Afrykańskich
Goszcząc u nas wspierasz misje

Borzęcin Duży k/Warszaway, ul. Warszawska 826, 05-083 Zaborów
Recepcja: +48 22 35 04 735, GSM: +48 532 689 496, e-mail: cma@sma.pl

Zatrzymaj się na chwilę
i wypocznij w naszych progach

RELAKS CIAŁA, UMYSŁU I ODPOCZNIENIE DUSZY

GASTRONOMIA

KAPLICA

STREFA RELAKSU

SALE KONFERENCYJNE

ZAPRASZAMY DO NAS!
CATERING ŚWIĄTECZNY, PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE, ZESTAWY OBIADOWE

REKOLEKCJE, WARSZTATY DUCHOWE, SPOTKANIA WSPÓLNOTOWE

TĘŻNIE, SAUNA PAROWA I SUCHA, SŁONECZNA ŁĄCZKA, SALA FITNESS

KONFERNECJE, ZJAZDY, SZKOLENIA, WYKŁADY, KONCERTY



• Tkaniny ślubne i wizytowe  
• Hafty, koronki na tiulu  
• Taśmy i pasmanteria  

• Aplikacje ślubne i wizytowe  
• Dodatki ślubne

ul. Floriańska 8/32; 03-707 Warszawa
tel. +48 500 194 546; +48 22 818 07 26

e-mail: familtex@wp.pl; https://familtex.com.pl

FAMILTEX s.c.


