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Sesja Rady Miejskiej

Z obrad II sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 28 listopada 2018 roku, odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której ustalono składy osobowe 
komisji stałych Rady Miejskiej oraz podjęto uchwały m.in. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy i zmian w budżecie na rok bieżący. Obrady prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

WIEŚCI Z RATUSZA

Komisje Rady Miejskiej
Obrady sesji rozpoczęto od powołania stałych organów 

Rady Miejskiej. W VIII kadencji władz samorządowych będą to 
Komisje: Rewizyjna; Skarg, Wniosków i Petycji;  Budżetu Rozwoju 
i Rolnictwa oraz Oświaty i Spraw Społecznych.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należeć będą: opiniowanie 
wykonania budżetu gminy i występowanie z wnioskiem do Rady 
Miejskiej w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium; 
wykonywanie kontroli zleconych przez Radę oraz realizacja 
zadań zgodnie ze Statutem Gminy. Przewodniczącym organu 
został Krzysztof Krawczyk a jego zastępcą - Dariusz Olesiński. 
Członkami Komisji Rewizyjnej VIII kadencji Rady Miejskiej 

będą: Marek Baumel, Piotr Chyła, Barbara Gryglewska, Dorota 
Kaźmierczak i Ryszard Stusiński.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji będzie wykonywać 
zadania związane z: rozpatrywaniem skarg na działania Burmi-
strza i gminnych jednostek organizacyjnych oraz rozpatry-
waniem wniosków i petycji składanych przez obywateli. Na 
przewodniczącego organu wybrano Andrzeja Osiala a na jego 
zastępcę – Piotra Chyłę. Członkami Komisji zostali: Katarzyna 
Ciećwierska, Barbara Gryglewska i Ryszard Stusiński.

Na Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju  
i Rolnictwa wybrano Ryszarda Stusińskiego, któremu pomagał 
będzie wiceprzewodniczący Andrzej Osiński. Do zadań organu 
należeć będą: opiniowanie planów budżetu gminy oraz zmian  
w budżecie gminy; opiniowanie sprawozdań z wykonania 
budżetu gminy; opiniowanie raportu o stanie gminy; opinio-
wanie nabywania i zbywania mienia komunalnego; opiniowanie 
kierunków rozwoju gminy określonych w Strategii, planach 
zagospodarowania przestrzennego i planach rocznych; opinio-
wanie sposobu wykonywania uchwał rady i sposobu oraz 
zakresu realizacji inwestycji gminnych; proponowanie podjęcia 
działań promujących Gminę; opiniowanie spraw z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej; ocena stanu porządku publicznego 
i przestrzegania prawa; opiniowanie spraw z zakresu ochrony 
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środowiska i nadzór nad należytym stanem sanitarnym, czysto-
ścią i porządkiem w gminie oraz opiniowanie spraw dotyczących 
rolnictwa. Członkami Komisji zostali: Marek Baumel, Katarzyna 
Ciećwierska, Robert Głąbiński, Dorota Kaźmierczak, Dariusz 
Olesiński, Andrzej Osial, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski 
i Marek Zientek.

Pracami Komisji Oświaty i Spraw Społecznych kierować 
będzie Barbara Gryglewska, wspierana przez Roberta Głąbiń-
skiego. Organ realizować będzie następujące zadania: opinio-
wanie budżetu gminy w dziale kultura fizyczna, oświata i wycho-
wanie, zdrowie i opieka społeczna; opiniowanie wszelkich 
spraw związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych, 
z kultury i kultury fizycznej oraz zdrowia i opieki społecznej oraz 
koordynowanie organizacji imprez rozrywkowych i sportowych. 
W posiedzeniach Komisji uczestniczyć będą członkowie: Piotr 
Chyła, Katarzyna Ciećwierska, Dorota Kaźmierczak, Krzysztof 
Krawczyk, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Waldemar Suski 
i Mirosław Wirowski.

Podjęte uchwały
Pierwsza z podjętych podczas obrad uchwał dotyczyła 

oddelegowania przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku 
Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczo-
nowie. Jak przypomniał burmistrz Józef Grzegorz Kurek, obecnie 
zrzesza on 8 samorządów. Decyzją Rady Miejskiej delegatem 
gminy został radny Ryszard Stusiński, który pełnił tę funkcję 
w czasie trwania poprzedniej kadencji RM.

Teresa Koszulińska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospo-
darczego, przedstawiła zgromadzonym projekt uchwały 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obejmującego fragment miejscowości Wręcza i Wręcza 
A. Obejmuje on tereny, które zostały włączone do terytorium 
gminy Mszczonów z sąsiednich Radziejowic. Naczelnik Koszu-
lińska odczytała m.in. nowe warunki zabudowy i przeznaczenie 
gruntów. Przedstawiła także projekt drugiej uchwały, dotyczącej 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz ustanowienia 
służebności gruntowej na działce położonej w Mszczonowie. 
Nieruchomość tę chce zakupić Geotermia Mazowiecka S.A. na 
potrzeby stworzenia studni głębinowej.

Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego, Aneta 
Ciechańska-Gołyńska, przedstawiła zmiany w bieżącym 
budżecie. Wprowadzone korekty nie miały wpływu na wyso-
kość deficytu w planie finansowym gminy. Zmiany w budżecie 
spowodowały także konieczność wprowadzenia ich w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej. Zgodnie ze słowami naczelnik, 
korekt dokonano w części finansowej oraz w wykazie przedsię-
wzięć zapisanych w WPF. 

Informacje z analizy oświadczeń majątkowych członków 
władz samorządowych oraz pracowników gminnych instytucji 
przedstawił przewodniczący Łukasz Koperski.

Interpelacje i zapytania
Do przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęły dwie 

interpelacje od radnych. Pierwszą z nich wniósł wiceprzewodni-

czący Waldemar Suski a dotyczyła ona uwzględnienia w budżecie 
na 2019 r. wzrostu cen energii elektrycznej. Autorem kolejnej 
był radny Mirosław Wirowski, który pytał o kampanię informa-
cyjną dla mieszkańców nieszczepionych na odrę. 

Wolne wnioski
Przewodniczący Koperski odczytał pismo burmistrza 

Mszczonowa w sprawie wyznaczenia miejsca odbywania zasą-
dzonych prac społecznie użytecznych. Na terenie gminy będzie 
to Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Radny Mirosław Wirowski zadał pytanie odnośnie 
kampanii informacyjnej w sprawie osób nieszczepionych prze-
ciwko odrze. W odpowiedzi burmistrz Kurek poinformował 
zebranych, że każdy mieszkaniec powyżej 18 roku życia otrzymał 
obowiązkowe szczepienie.

Wiceprzewodniczący Marek Zientek apelował o posta-
wienie bankomatu w miejscowości Osuchów. Włodarz gminy 
zapewnił, że prezes lokalnego banku obiecał zamontować 
takie urządzenia na terenie tej miejscowości. Radny Zientek 
prosił również o postawienie lampy na przystanku szkolnym 
w Strzyżach. Burmistrz Kurek obiecał przeanalizować zgłoszony 
problem.

Radny Andrzej Osiński pytał o termin najbliższego 
zebrania sołeckiego, podczas którego chce zbierać podpisy pod 
petycją dotyczącą przebudowy skrzyżowania w Chudolipiu. 
W odpowiedzi został przez burmistrza Kurka poinformowany, 
że najbliższe tego typu spotkanie zaplanowano na styczeń przy-
szłego roku.

Radny Robert Głąbiński podziękował za prace wykonane 
na osiedlu Dworcowa III i zapytał, czy wiadomo coś w kwestii 

pieniędzy na rewitalizację 
Mszczonowa. Burmistrz 
Kurek poinformował, że 
być może wkrótce gmina 
otrzyma pozytywną 
decyzję. Włodarz opowie-
dział także o zbliżającym 
się spotkaniu z przedsta-
wicielami PKP w sprawie 
nowej linii kolejowej.

Na zakończenie 
obrad głos zabrała nowo 
wybrana Starosta Powiatu 
Żyrardowskiego Beata 
Sznajder. W swoim krótkim 
wystąpieniu podziękowała 
wszystkim za dotychcza-
sową współpracę i wyra-
ziła nadzieję na dalszą, 
pomiędzy powiatem 
a gminą Mszczonów.

Dagmara Bednarek, GCI
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Z  Waldemarem  Suskim- 
nowym  wiceprzewodni-
czącym  Rady  Miejskiej  w 
Mszczonowie  –  rozmawia 
Mateusz Milczarek.

Jest Pan nowym wiceprze-
wodniczącym Rady Miej-
skiej. Jak doszło do Pana 
wyboru? Przypomnę tylko, 
że w poprzedniej kadencji 
funkcję tę sprawował radny 
Andrzej Osiński. Niewiele jest 
zmian we władzach samorzą-
dowych gminy Mszczonów 
po październikowych wybo-
rach, natomiast ta jest jedną 
z najistotniejszych. 

Gdy Pan Andrzej Osiński wycofał swą kandydaturę na 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej nowo wybrana Rada 
VIII kadencji stanęła przed potrzebą nominowania kolejnego 
radnego. Przyznam, że zaufanie, jakie mi okazali członkowie 
Rady, było dla mnie zaskoczeniem. Podkreślano, że za wyborem 
mojej osoby przemawiały trzy sprawy. Zaangażowanie w pracę 
radnego w poprzedniej kadencji, wysiłek, jaki wniosłem w dzia-
łania Komitetu Wyborczego „Forum Samorządowe” w kampanii 
wyborczej, jak też bezpośredni wynik, jaki uzyskałem w wybo-
rach 26 października. 

Jestem niezmiernie wdzięczny za okazane mi zaufanie. 
Zapewniam, że nie zawiodę Koleżanek i Kolegów Radnych, a 
przede wszystkim obiecuję, iż jako nowy wiceprzewodniczący 
Rady będę godnie reprezentować swoich wyborców, którym 
teraz -korzystając z okazji - chciałbym jeszcze raz gorąco podzię-
kować za udział w wyborach samorządowych i za głosy, jakie 
oddali na moją kandydaturę. 

W jakich komisjach tematycznych będzie Pan działał w nowej 
Radzie Miejskiej? 
W dwóch komisjach – Komisji Budżetu oraz Oświaty i Spraw 
Społecznych. W ubiegłej kadencji byłem wiceprzewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej, ale teraz - po tym jak zostałem wybranym 
wiceprzewodniczącym Rady - musiałem zrezygnować z pracy w 
tej komisji. 

W mszczonowskiej Radzie nie ma oficjalnego podziału zadań 
pomiędzy wiceprzewodniczącymi, ale zapewne i tak będzie 
Pan chciał położyć nacisk na określone zagadnienia w swej 
samorządowej działalności? 

Nie ukrywam, że bardzo bliskie są mi zagad-
nienia, związane z ochroną przeciwpożarową. 

Jestem prezesem powiatowym Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP. Potrzeby strażaków są mi dobrze znane. W naszej gminie 
pilnych działań modernizacyjnych, a wręcz rozbudowy, wyma-
gają strażnice dwóch jednostek ochotniczych – w Grabcach 
Towarzystwo i we Wręczy. Obie rozwijają się dość dynamicznie 
i swoim zaangażowaniem udowodniły, iż warto im pomagać. 
Poza tym trzeba pamiętać, że po uruchomieniu Parku Rozrywki 
we Wręczy, to właśnie jednostka z Grabców będzie (obok wręc-
kiej OSP) tą najbliżej położoną tego niezwykle dla nas ważnego 
obiektu. 

Kolejnym zagadnieniem, na jakim chciałbym się szcze-
gólnie skupić jako wiceprzewodniczący, będzie szeroko 
rozumiany sport. Od wielu lat jestem związany społecznie z 
Klubem Sportowym „Mszczonowianka”. Sprawy gminnych 
klubów sportowych, sekcji i organizacji o charakterze spor-
towym, to też tematyka bardzo mi bliska. Siedziba Mszczono-
wianki, znajdująca się przy stadionie, wymaga rozbudowy. W 
naszym mieście mamy naprawdę liczną grupę młodzieży trenu-
jącą grę w piłkę nożną. Swoje pilne potrzeby zgłaszają również 
przedstawiciele innych dyscyplin. 

Wspomniał Pan o rozbudowie Parku we Wręczy i o wyjąt-
kowym – w tym kontekście – znaczeniu jednostek OSP – we 
Wręczy i w Grabcach. Czy siły ochotnicze naprawdę wystarczą, 
aby zabezpieczyć tak potężny obiekt? 
Wiem, że rozważane są różne rozwiązania. Brane pod uwagę 
jest nawet usytuowanie we Wręczy komórki lub takiego stałego 
punktu stacjonowania Państwowej Straży Pożarnej. Jedno jest 
pewne - park będzie wymagał wzmocnionego zabezpieczenia. 
Obiekty wysokościowe, wodne, duże natężenie ruchu, to 
wszystko będzie kumulować potrzeby, z którymi ochotnicy sami 
mogą sobie nie poradzić. Oczywiście, konkretne decyzje jeszcze 
nie zapadły. My, jako samorządowcy Mszczonowa, musimy 
natomiast skupić się teraz głównie na naszych jednostkach i 
wspomagać ich rozwój. Jeszcze raz podkreślam, że strażnice 
we Wręczy i w Grabcach będą odgrywały ważną rolę w zabez-
pieczeniu wspomnianego Parku Rozrywki i z tej racji wymagają 
specjalnego wsparcia. 

Na czym natomiast skupi się Pan w swoim okręgu wyborczym?
Tu chciałbym poprawić w pierwszej kolejności bezpieczeństwo 
na drogach. Zależy mi na tym, aby szczególnie na ulicy Spół-
dzielczej pojawiły się przejścia dla pieszych z wysepkami. Progi 
zwalniające nie są tu najlepszym pomysłem, bo jednak zakłócają 
spokój osiedla. Wiem, że nie wszyscy mieszkańcy są zwolenni-
kami montowania progów. Stąd właśnie nacisk na wysepki, 
które też spełnią swoją rolę. Trzeba ograniczyć prędkość przy 
placu zabaw dla dzieci. Sam plac zabaw także wymaga inter-
wencji. Widzę potrzebę jego ponownego ogrodzenia, bo stare 
jest już zniszczone. Rozbudujemy ponadto jego bazę. Między 
innymi pojawią się na nim elementy zewnętrznej siłowni. 

Dziękuję za rozmowę i życzę, aby ta kadencja była dla Pana 
wyjątkowo udana. 
Dziękuję za rozmowę i życzę całej Redakcji oraz Czytelnikom 
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia a także Szczęśliwego 
Nowego 2019 roku. 

Wywiad

Nowy wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej

WIEŚCI Z RATUSZA
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W całym kraju rok 2018 był poświęcony świętowaniu 
100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie 
inaczej było w Mszczonowie, gdzie już wiosną rozpoczął się cykl 
imprez upamiętniających to historyczne wydarzenie. Organizo-
wały je gminne jednostki, które w ten sposób przyłączyły się do 
ogólnopolskiego świętowania.

Cykl obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepod-
ległości rozpoczął Mszczonowski Ośrodek Kultury, który już 
na początku maja zaprosił mieszkańców na projekcje filmów 
historycznych. Wśród propozycji instytucji znalazły się także 
tematyczne konkursy. Pierwszy z nich, plastyczny, polegał na 
wykonaniu pracy na temat „Piękno naszej wolnej ojczyzny”. 
Kolejny konkurs skierowany był do fotografów i polegał na 
wykonaniu zdjęcia „Flagi Polski w obiektywie”. Zawiedzeni nie 
mogli się także poczuć pisarze. Im MOK zaproponował opraco-
wanie listu do Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Ośrodek nie zapomniał również o miłośnikach aktyw-
nego wypoczynku. „Nordic walking dla Niepodległej” obej-
mował trasę 5 km, podczas której uczestnicy, w specjalnie przy-
gotowanych punktach, mogli zapoznać się z postaciami związa-
nymi z odzyskaniem niepodległości.

W ofercie MOK znalazły się też propozycje dla melo-
manów. We wrześniu na scenie Ośrodka wystąpił zespół Zayazd 
a w listopadzie do wspólnego śpiewania piosenek patriotycz-
nych zaprosił przedszkolaków z terenu całej gminy.

Gminne Centrum Informacji, prowadzące lokalne Izby 
Pamięci, także zaangażowało się w organizację gminnego cyklu 
imprez poświęconych rocznicy. Pierwszą, skierowaną do miesz-
kańców, propozycją, była Noc Muzeów, która odbyła się w Izbie 
Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz na przylegającym do niej 
placu. Jedną z przygotowanych atrakcji była zabawa terenowa, 
która polegała na rozwiązaniu zagadek i odnalezieniu biało-
czerwonych lampionów, które zlokalizowano w różnych 
punktach miasta. Wszystkie łamigłówki dotyczyły ciekawostek 
związanych z osobą Józefa Piłsudskiego. 

Przez całe wakacje Gminne Centrum Informacji zapra-
szało najmłodszych mieszkańców na warsztaty w Izbie Pamięci 
Rodziny Maklakiewiczów. Podczas nich dzieci poznawały histo-
ryczne ciekawostki oraz mogły się wykazać kreatywnością 

i talentem plastycznym. Lato było także czasem reaktywacji 
Klubu Gier. Podczas każdego ze spotkań w Izbie Pamięci Ziemi 
Mszczonowskiej, uczestnicy zapoznawali się z innym tytułem 
o tematyce historycznej.  Rozgrywki dostarczały dzieciom nie 
tylko wiele emocji, ale także konkretną wiedzę o dawnych 
czasach.

Gminne Centrum Informacji, promujące nowoczesne 
technologie, nie mogło także zapomnieć o konkursach dostęp-
nych przez Internet. Na profilu „Merkuriusza Mszczonow-
skiego” systematycznie udostępniano zagadki historyczne zwią-
zane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Najszybszych 
odbiorców uhonorowano upominkami i lokalnymi gadżetami.

Przez całe wakacje trwała także gra terenowa „Histo-
ryczny pociąg do podróżowania”, która odkrywała przed miesz-
kańcami tajemnice Ziemi Mszczonowskiej. Tym razem jej szlak 
prowadził przez całą gminę. W każdym z wyznaczonych miejsc 
drużyna uczestników musiała wykonać sobie selfie, które 
następnie należało wydrukować i przykleić na otrzymanym 
druku. Oczywiście, zarówno teksty zagadek, jak i Karty Patrolu, 
czekały na uczestników w siedzibie GCI. Tam też można było 
wydrukować wykonane selfie – potwierdzenie poprawnego 
rozwiązania każdej zagadki.

Na ścianach miejskiej szkoły podstawowej powstał z kolei 
mural historyczny, upamiętniający Bitwę Mszczonowską z 11 
września 1939 r. Nowy element lokalnego krajobrazu, to efekt 
współpracy posła na Sejm RP Macieja Małeckiego, władz samo-
rządowych, Gminnego Centrum Informacji, Mszczonowskiego 
Stowarzyszenia Historycznego oraz Stowarzyszenia Wspólnota 
Żyrardowa. Mural upamiętnia dowódcę i żołnierzy 31 pułku 
Strzelców Kaniowskich, który 11 września pokonał Niemców 
podczas walk w centrum Mszczonowa.

100. rocznica odzyskania niepodległości

Wszystko dla Niepodległej
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Gminne Centrum Informacji również postanowiło obda-
rować mieszkańców pięknem muzyki. Jej wykonawcami były 
potomkinie rodu Maklakiewiczów, Anna, Agnieszka i jej córka 
Maja, oraz zaprzyjaźnieni artyści. W Mszczonowie Trio Chopin, 
skupiające przybyłych z Meksyku muzyków, zagrało łącznie 
cztery koncerty. Podczas każdego z nich rozbrzmiewały melodie 
ukazujące romantyczność Polski oraz kraju zamieszkania 
artystów. Występy były elementem tournée zespołu z okazji 
100-lecia odzyskania niepodległości przez nasz kraj.

Tematyczne akcje dla mieszkańców przygotował także 
zespół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie. Ich cykl 
rozpoczął koncert patriotyczny „Karol Wojtyła – Człowiek Soli-
darności i Wolności”, który w siedzibie MBP dali artyści z teatru 
Rampa. Poprowadził go aktor Maciej Gąsiorek. 

Bibliotekę odwiedził także historyk Piotr Lipiński, który 
wygłosił wykład „Jesteśmy patriotami: Komuniści 
a niepodległość Polski”. Uczestnicy spotkania mogli 

się na nim dowiedzieć wielu interesujących i nieznanych faktów 
z historii naszego kraju.

RzeczpospoCZYTA – pod takim hasłem odbyła się z kolei 
czerwcowa Noc Bibliotek, której tematyka była powiązana 
z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Podczas niej można było, na przykład, wykazać się wiedzą 
o swoim kraju, którą sprawdzono w specjalnie przygotowanym 
teleturnieju. 

Jak co roku, pracownicy Biblioteki zaprosili również do 
Narodowego Czytania. Tym razem lekturą była powieść „Przed-
wiośnie” Stefana Żeromskiego. Jej wspólne czytanie odbyło się 
na skwerze na osiedlu przy ul. Północnej. Tematyka powieści, 
a także czas rozgrywania się jej fabuły, idealnie wpasowywały 
się w świętowanie historycznej rocznicy.

„Za co kocham moją ojczyznę?” – z takim pytaniem zmie-
rzyć musieli się uczestnicy bibliotecznego konkursu. Zgłaszane 
prace mogły mieć dowolną formę – np. rysunku, listu, wiersza 
czy opowiadania. Konkurs rozstrzygnięto wraz z zakończeniem 
wakacji.

Kolejną propozycją Biblioteki skierowaną do dzieci, były 
warsztaty z Jarosławem Górskim, który opowiedział im „Jak żyły 
dzieci w niepodległej Polsce?”. Interesujące spotkanie miało 
formę rozmowy i pokazało, że najmłodsi mają naprawdę dużą 
wiedzę historyczną. Udział w warsztatach z pewnością jeszcze 
ją pogłębił.

Zwieńczeniem bibliotecznego cyklu świętowania 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości była premiera 
audiobooka z wierszami o tematyce patriotycznej. Starannie 
wyselekcjonowane liryki wyrecytowali przedstawiciele władz 
samorządowych, gminnych jednostek oraz mieszkańcy. Część 
nagranych płyt zasili zbiory lokalnych placówek oświatowych.

Do wspólnego świętowania przyłączyły się także gminne 
szkoły podstawowe. W placówkach edukacyjnych bito rekord 
osób śpiewających hymn Polski, urządzano okolicznościowe 

WIEŚCI Z RATUSZA
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przedstawienia, recytowano poezję, wykonywano pieśni patrio-
tyczne oraz ubierano się w kolorach flagi naszego kraju. 

Ulicami Mszczonowa przeszedł także Marsz Niepodle-
głości, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz samorządo-
wych, członkowie Orkiestry OSP Mszczonów, uczniowie i miesz-
kańcy gminy. Na zakończenie imprezy w niebo wypuszczono 
gołębie – symbole pokoju.

Kulminacją cyklu obchodzenia 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości były uroczystości w dniu 11 listopada. 
Gminne świętowanie przyciągnęło tłumy mieszkańców, którzy 
nie tylko licznie pojawili się na Placu Piłsudskiego, ale także przy-
nieśli ze sobą proporczyki w narodowych barwach i inne patrio-
tyczne symbole. Biało-czerwone flagi powiewały nad miastem; 
nie tylko przy obiektach gminnych, ale także prywatnych domów.

Dagmara Bednarek, GCI

Każda płyta ma swoją premierę. Tak też stało się z audio-
bookiem patriotycznym „To właśnie Polska”, który wydała 
Miejska Biblioteka Publiczna  w Mszczonowie. Płyta ta, to lite-
racko-muzyczna forma uczczenia przypadającej w tym roku 

setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Premie-
rowa prezentacja audiobooka Biblioteki odbyła się w środę, 28 
listopada.

Specjalnymi gośćmi wydarzenia byli burmistrz Mszczo-
nowa Józef Grzegorz Kurek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Waldemar Stusiński oraz radni Barbara Gryglewska i Ryszard 
Stusiński. Na uroczystości obecna była także Beata Sznajder – 
nowa Starosta Powiatu Żyrardowskiego i Krzysztof Czarnecki 
– sekretarz grójeckiego Koła łowieckiego „Jenot”. W spotkaniu 

100. rocznica odzyskania niepodległości

Debiutancka płyta Biblioteki
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udział wzięła również Bożena Łukasik-Jędrzejewska – dyrektor 
biblioteki w Puszczy Mariańskiej.

Zorganizowane w siedzibie MBP spotkanie otworzyła 
dyrektor instytucji, Anna Czarnecka. W kilku zdaniach podsumo-
wała ona działania jakie, z okazji stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości, zrealizowała Biblioteka. Ich zwieńczeniem było 
wydanie audiobooka z patriotycznymi lirykami wybranymi przez 
zespół MBP. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była jedna 
z pracownic instytucji – Karolina Chrościcka, która poprowadziła 
dalszy ciąg spotkania z nagranymi wierszami polskich poetów.

Podczas premierowego wieczorku zgromadzona publicz-
ność mogła wysłuchać wszystkich zgromadzonych recytacji. 
Na płycie Biblioteki znalazło się ich aż osiemnaście. Nagrali je 
przedstawiciele władz samorządowych, gminnych instytucji 
oraz społeczności mieszkańców. Wśród lektorów znaleźli się: 
burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, radni Barbara 
Gryglewska i Ryszard Stusiński, dyrektor MOK Grażyna Pływa-
czewska, wcześniej dyrektor GCI a obecnie Starosta Powiatu 
Żyrardowskiego Beata Sznajder, dyrektor CUW Ewa Zielińska, 
kierownik MOPS Barbara Ciszewska, Katarzyna Wieczorkowska 
(Biblioteka), Dagmara Bednarek (GCI), Ewa Zarzycka, Krystyna 

Dropińska, Maciej Piwowarczyk, Zofia Trzcińska, Sylwia Piwo-
warczyk, Danuta Stefańska, Jadwiga Nowajczyk, Elżbieta 
Czupryńska oraz Aleksandra Badowska.

Osiemnaście liryków patriotycznych poprzedza wstęp 
nagrany przez dyrektor Biblioteki, Annę Czarnecką. Wśród wyre-
cytowanych utworów znalazły się wiersze Marii Konopnickiej, 
Czesława Janczarskiego, Władysława Bełzy, Wandy Chotomskiej, 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Jana Pietrzaka i Anto-
niego Słonimskiego. Pracownicy Biblioteki zadbali, by w zgro-
madzonych nagraniach znalazły się liryki dla najmłodszych oraz 
dla starszych odbiorców, wiersze lekkie i poważne – wszystkie 
o tematyce patriotycznej.

Podczas uroczystej premiery audiobooka każdy 
z lektorów otrzymał od Biblioteki drobny upominek oraz egzem-
plarz płyty. Nagraniami zostali obdarowani także uczestnicy 
przybyli na premierę. Pozostałe ze 100 wydanych egzemplarzy 
zostanie rozdystrybuowanych do lokalnych placówek oświato-
wych oraz zasili zbiory Biblioteki. Jak zapowiedziała dyrektor 
Anna Czarnecka, zespół MBP planuje już wydanie kolejnego 
audiobooka – tym razem specjalnie z myślą o najmłodszych.

Dagmara Bednarek, GCI

Dokładnie sto lat temu, 11 listopada 1918 roku, Polska po 
123 latach odzyskała niepodległość. Droga ku wolności prowa-
dziła przez powstania i bunt przeciwko zaborcom, okupiona 
była krwią i cierpieniem. Dziś, dzięki poświęceniu rzeszy ludzi, 
możemy mieszkać w niepodległym kraju, codziennie mając 
wpływ na jego oblicze. Jak wyglądała droga Polski ku wolności? 
Zapraszamy do lektury artykułu stworzonego z okazji obchodów 
100-lecia odzyskania niepodległości przez nasz kraj.

Sto dwadzieścia trzy lata zaborów rozpoczęły trzy 
rozbiory – w latach 1772, 1793 i 1795. Ówczesne terytorium 
Polski podzieliły pomiędzy siebie Prusy, Austria i Rosja. Ostatni 
z wymienionych krajów zagarnął 63% terytorium, na którym 
zamieszkiwało 45% ludności całego państwa. Co ciekawe, dla 
panującej wówczas carycy Katarzyny II  zajęcie ponad połowy 

ówczesnej Rzeczpospolitej oznaczało „zjednoczenie 
ziem” w przeszłości oderwanych od Rosji. Radość 

carycy z przejęcia polskiego terytorium była tak wielka, że z tej 
okazji wybito nawet okolicznościowy medal opatrzony napisem 
„Przywróciłam to, co zostało oderwane”. Ziemie te jednak nigdy 
nie należały do państwa moskiewskiego…

Polacy nie mogli się pogodzić z podległością wobec 
zaborców.  Pierwszą próbą odzyskania wolności było powstanie 
kościuszkowskie, które rozpoczęło się 24 marca 1794 r. Tego 

100. rocznica odzyskania niepodległości

Polski droga ku niepodległości
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dnia w Krakowie ogłoszono manifest mianujący Tadeusza 
Kościuszkę Najwyższym Naczelnikiem z dyktatorską władzą. 
On sam na rynku w tym mieście złożył przysięgę, że będzie 
walczyć o „wolność, całość i niepodległość” swojej Ojczyzny. 
Ten podniosły moment został wiele lat później uwieczniony na 
płótnie przez Wojciecha Kossaka, współautora słynnego płótna 
Bitwa pod Racławicami.

Walka z potężnymi przeciwnikami była jednak od 
początku skazana na niepowodzenie. Największą klęską okazała 
się bitwa pod Maciejowicami, którą stoczono 10 października 
1794 r. Podczas jej przebiegu do niewoli dostał się Tadeusz 

Kościuszko. Jednym z ostatnich epizodów powstania było zajęcie 
Pragi przez Rosjan, którzy dokonali w tym mieście krwawej rzezi. 
Upadek insurekcji sprawił, że Rosja, Prusy i Austria dokonały III 
rozbioru Rzeczpospolitej.

Prezentują drogę Polski do odzyskania niepodległości, 
nie sposób nie wspomnieć o epoce napoleońskiej. Rzeczpo-
spolita upadła w okresie, gdy we Francji nastąpił czas Wielkiej 
Rewolucji. Po latach wywołanego przez nią terroru, rządy w 
kraju nad Sekwaną objął Napoleon Bonaparte. Wraz z rozpo-
częciem jego panowania we Francji, odżyły nadzieje Polaków 
na odzyskanie niepodległości przez ich własny kraj. Dlaczego? 
Po III rozbiorze Polski żołnierze i oficerowie licznie emigrowali 
do Francji i Włoch. Dzięki poparciu Napoleona 9 stycznia 1797 
r. Jan Henryk Dąbrowski podpisał z nowym rządem Republiki 
Lombardzkiej umowę dotyczącą stworzenia polskich formacji 
wojskowych, które miały wspierać Lombardię. Współtwór-
cami oddziałów byli: Karol Kniaziewicz, Józef Wybicki i Antoni 
Kosiński.

Choć Legiony powstały we Włoszech, to jednak ich 
mundury i sztandar był wzorowane na polskich. Żołnierze używali 
ojczystego języka do wydawania komend oraz przyznawano im 
stopnie wojskowe zgodne z rodzimą systematyką. Muzycznym 
symbolem polskich oddziałów był Mazurek  Dąbrowskiego – 
obecny hymn państwowy.

Legiony Dąbrowskiego wzięły udział w wielu bitwach, w 
których walczyły u boku armii francuskiej. Na przestrzeni 5 lat 

Rozbiory ziem polskich: kolor zielony – 1772 r., kolor 
niebieski – 1793 r., kolor pomarańczowy – 1796 r.

Józef Chełmoński Modlitwa przed bitwą podczas powstania 
kościuszkowskiego Juliusz Kossak Generał Jan Henryk Dąbrowski na czele Legionów
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przez ich szeregi przewinęło się ok. 25 tys. żołnierzy (niektóre 
źródła podają informację o 35 tys.) i ponad 1 000 oficerów. Straty 
ludzkie polskich oddziałów były ogromne a poświęcenie walczą-
cych nie przyniosło Rzeczpospolitej wyraźnych korzyści. Legiony 
wykształciły jednak świetnych oficerów i dowódców, których 
wiedza i doświadczenie były niesłychanie przydatne podczas 
kolejnych prób uwolnienia ojczyzny spod władzy zaborców.

Kolejnym krokiem na drodze ku niepodległości było 
stworzenie Księstwa Warszawskiego. Wbrew powszechnej 
opinii nie było ono prezentem od Napoleona. Jego utworzenie 
poprzedziło wsparcie Polaków, które zostało udzielone Fran-
cuzowi walczącemu z Prusami. Napoleonowi zależało na osła-
bieniu tego państwa. Car Aleksander I chciał z kolei utrzymać 
silne Prusy. W związku z tym zgodził się na przyłączenie części 
polskiego terytorium do imperium Napoleona. Właśnie z ziem 
II i III zaboru pruskiego w 1807 r. utworzono Księstwo Warszaw-
skie. Na jego czele stanął Fryderyk August - król sprzymierzonej 
z Francją Saksonii. 

W dniu 22 lipca 1807 roku Księstwo Warszawskie otrzy-
mało konstytucję, której zapisy były zgodne z zasadami obwią-
zującymi w imperium napoleońskim. W dokumencie tym zarzą-
dzono m.in. zniesienie osobistej niewoli chłopów, równość 
wszystkich wobec prawa czy też udział w życiu publicznym nie 
tylko dobrze urodzonych, ale także majętnych i zasłużonych 
obywateli.

Co zrozumiałe, polityka Księstwa była podporządkowana 
decyzjom Napoleona, co prowadziło do ekonomicznej eksplo-
atacji ziem. Pomimo to, w XIX wieku na polskim terenie zapa-
nował niezwykły kult cesarza – niespotykany w innych krajach, 
nawet we Francji.

Władzę wykonawczą w Księstwie Warszawskim spra-
wował król. Funkcja ta była dziedziczna dla dynastii saksońskiej. 
Władca powoływał ministrów, którzy odpowiadali bezpośrednio 
przed nim. Zajmowali się oni zagadnieniami związanymi ze spra-
wiedliwością, skarbem, sprawami wewnętrznymi czy policją.

Ustawodawcza władza należała z kolei do sejmu, składa-
jącego się z izb senatorskiej oraz poselskiej. Członków pierwszej 
z nich mianował król, do drugiej swoich przedstawicieli wybie-
rała szlachta. Sejm podejmował decyzje związane z systemem 
prawnym i podatkami. Sądownictwo Księstwa Warszawskiego 
było niezawisłe i powszechne a w jego systemie oddzielono 
sprawy cywilne od karnych.

Punktem zwrotnym dla „sprawy polskiej” były obrady 
Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku, które miały na celu usta-
lenie nowego ładu w Europie. Zwołali go dyplomaci i monar-
chowie zwycięskiej koalicji napoleońskiej. W wyniku obrad 
kongresowych nastąpiła likwidacja Księstwa Warszawskiego.

Wielkie Księstwo Poznańskie zostało utworzone w 1815 
r. przez Prusy, nie było więc odrębnym państwem.  Cieszyło się 
jednak szeroką autonomią, której symbolami było posiadanie 
własnego herbu i flagi. Zachowano także większość zapisów 
prawa napoleońskiego, między innymi posiadanie wolności 
osobistej przez chłopów. Wskutek uwłaszczenia na terenie 
Księstwa zaczęły powstawać ogromne gospodarstwa, których 
działalność przyczyniła się do rozwoju przemysłu związanego z 
rolnictwem. Na fali Wiosny Ludów z 1848 r. mieszkańcy Wiel-
kopolski podnieśli jednak bunt, który doprowadził do ograni-
czenia swobód. Pod koniec czerwca tego roku Wielkie Księstwo 
Poznańskie zostało zlikwidowane.

Podczas Kongresu Wiedeńskiego utworzono również 
Wolne Miasto Kraków, które objęło teren grodu i jego najbliż-
szej okolicy.  Zyskało ono status neutralnego i suwerennego 
miasta z własną konstytucją i systemem prawnym zbliżonym do 
tego, jaki funkcjonował w Księstwie Warszawskim. W 1846 roku 
wybuchło powstanie krakowskie, które położyło kres istnieniu 
Wolnego Miasta. Jego terytorium zostało zagarnięte przez 
Austrię.

Królestwo Polskie zostało utworzone na mocy traktatu 
rosyjsko-austriacko-pruskiego w 1815 r. Potocznie zwano je 
Kongresówką a jego teren objął większość ziem zlikwidowanego 
Księstwa Warszawskiego. Królestwo zostało nierozerwalnie 
związane unią personalną z Rosją. Władcami polskimi mieli być 
kolejni carowie.

Królestwo Kongresowe nie zapewniało swoim obywa-
telom autonomii takiej, jak wcześniej tworzone namiastki 
państwowości. Rosjanie ograniczyli Polakom swobody obywa-
telskie, wprowadzili cenzurę i ingerowali w obrady sejmu. 
Pomimo tego, w całym okresie zaborów to właśnie lata do 1830 
r. były najkorzystniejsze dla rozwoju polskiej kultury i narodowej 
tożsamości.

Represyjna polityka carska doprowadziła w efekcie do 
stworzenia organizacji spiskowej, w skład której weszli głównie 

Marcello Bacciarelli Napoleon nadający konstytucję Księstwu 
Warszawskiemu 
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młodzi oficerowie i podchorążowie. 29 listopada 1830 r. grupa 
dowodzona przez podporucznika Piotra Wysockiego zaata-
kowała Belweder i dokonała nieudanego zamachu na księcia 
Konstantego – nieoficjalnego namiestnika Królestwa. 

Powstańcom udało się zdobyć warszawski Arsenał, co 
wprawiło stolicę w patriotyczną euforię. Niestety, władzę objęli 
politycy niechętni walce z carem, co miało ogromny wpływ 
na dalszy przebieg buntu przeciwko zaborcy. Dopiero naciski 
opinii publicznej sprawiły, że zryw niepodległościowy ogłoszono 
powstaniem narodowym. 

Niestety, ani zaangażowanie młodych patriotów, ani stop-
niowe wzmacnianie armii, ani też wygrane bitwy nie pomogły w 
zwycięstwie nad przeważającymi siłami wroga. Losy powstania 
na niekorzyść Polaków obróciła klęska pod Ostrołęką z 26 maja 
1831 r. Jako ostatni skapitulował Zamość a miało to miejsce 21 
października 1831 r. W efekcie klęski Rosjanie znacznie ograni-
czyli już i tak pozorną autonomię Królestwa. Dodatkowo, politykę 
antypolską zaostrzyli pozostali zaborcy – Austria i Prusy. Celem 
tych trzech państw stało się zatarcie granic pomiędzy ziemiami 
zagrabionymi a ich własnym terytorium. Rewizje, aresztowania, 
germanizacja szkół i administracji, kasata katolickich zakonów 
– tak wyglądała codzienność Polaków po powstaniu listopa-
dowym. Nawet Wolne Miasto Kraków niepodległe pozostało 
tylko na papierze.

Kolejne powstanie wybuchło w styczniu 1863 r. ponownie 
w zaborze rosyjskim. Wspierali jej jednak także rodacy z innych 
ziem. Buntownicy upatrywali swojej szansy na niepodległość w 
osłabieniu Rosji wojną krymską, zjednoczeniu Włoch, sukcesach 
ruchów narodowych na Starym Kontynencie a także zorgani-
zowanej sieci konspiracyjnej, która funkcjonowała na terenie 
zaboru.

Insurekcji miało zapobiec przymusowe wcielanie Polaków 
do rosyjskiego wojska, które jednak tylko przyspieszyło wybuch 
powstania. 22 stycznia 1863 roku ogłosił go nowo utworzony 
Rząd Narodowy. Walczący powstańcy byli niewyszkoleni i słabo 
uzbrojeni, co w znacznej mierze przesądziło o klęsce kolejnego 
zrywu niepodległościowego. Nadzieje na zwycięstwo załamało 
m.in. aresztowanie i powieszenie jednego z dyktatorów buntu, 
Romualda Traugutta, którego zgładzono wraz z towarzyszami a 
także ujęcie powstańczego naczelnika stolicy, Aleksandra Wasz-
kowskiego. Ostatnich buntowników schwytano na Podlasiu 
wiosną 1865 r.

Upadek powstania sprawił, że Królestwu Polskiemu 
odebrano resztę autonomii a jego mieszkańców poddano 
zaostrzonej rusyfikacji, prześladowaniom, konfiskatom 
majątków oraz zsyłkom na Syberię.

Rok 1873 przyniósł ze sobą podpisanie przez kraje 
zaborcze paktu, zwanego „sojuszem trzech cesarzy”. Parafowali 
go przedstawiciele Niemiec, Rosji i Austro-Węgier a jednym z 
jego głównych celów było zachowanie przejętych ziem polskich 
w strukturach każdego z krajów. Mocarstwa te sprzymierzyły 
się także przeciwko zachodniej demokracji, której zasadom były 
bardzo niechętne. Jednocześnie, rywalizowały o wpływy także 
pomiędzy sobą. Przykładem może tu być walka Rosji i Austro
-Węgier o dominację na Bałkanach.

Pomimo starań trzech mocarstw zaborczych, sytuacja 
polityczna ówczesnego świata ulegała dynamicznym prze-
mianom. Do grona liczących się na arenie międzynarodowej 

państw dołączyła Japonia. Rosję i Wielką Brytanię dzieliła walka 
o wpływy w Afganistanie, Tybecie i Persji. Turcja przeżywała 
poważny kryzys polityczno-gospodarczy. 

Klęska Rosji w wojnie z Japonią doprowadziła do nieza-
dowolenia społecznego a kolejni carowie nie wprowadzali zmian 
w polityce wewnętrznej – nie próbowali więc poprawić sytu-
acji swojego narodu. Eskalacja niezadowolenia spowodowała 
wybuch rewolucji, której apogeum przypadło na październik 
1905 r. Powszechny strajk sparaliżował państwo. Dwuletnia 
rewolucja zakończyła się poprawą ogólnej sytuacji Polaków 
na terytoriach zaboru rosyjskiego, nasiliły się jednak represje 
wobec zwolenników ruchów niepodległościowych.

Sytuacja społeczno-polityczna w Europie stawała się 
coraz bardziej napięta. Polscy działacze niepodległościowi z 
niecierpliwością oczekiwali na wybuch wojny, upatrując w 
niej szans na wyzwolenie swojego kraju. 8 lipca 1914 r. Austro
-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, 1 sierpnia Niemcy – Rosji, 3 
sierpnia Niemcy – Francji i Austro-Węgry – Rosji. Rozpoczęła się 
I wojna światowa. 

29 i 30 lipca Józef Piłsudski zarządził częściową mobili-
zację i koncentrację strzelców. Stworzona przez niego Pierwsza 
Kompania Kadrowa szybko stała się zalążkiem Legionów 
Polskich. Źródła podają, że liczyła ona 145-168 żołnierzy. Za 
datę powstania Legionów Polskich oficjalnie uznaje się dzień 
16 sierpnia 1914 r. zostały one oddzielną formacją armii austro
-węgierskiej. W połowie grudnia 1914 r. przemianowano je na 
I Brygadę Legionów Polskich, dowodzoną przez Józefa Piłsud-
skiego. To właśnie jej żołnierze stali się bohaterami znanej pieśni 
patriotycznej, ulubionego utworu przyszłego Marszałka.

W obliczu wybuchu ogólnoświatowej wojny, państwa 
zaborcze próbowały pozyskać przychylność Polaków, którzy 
mieli zasilić szeregi ich armii. Jak pokazują słowa odezwy wiel-
kiego księcia Mikołaja – głównego dowódcy wojsk rosyjskich, 
do walki zachęcić miały ich obietnice niepodległości: Polacy! 
Wybiła  godzina,  w  której  przekazane  wam  marzenie  ojców  i 
dziadów Waszych  ziścić  się  może.  (…) Wojsko  rosyjskie  niesie 
Wam błogą wieść (…) pojednania. Niech się zatrą granice, rozci-
nające na części Naród Polski.

Podczas trwania I wojny światowej Polacy zasilili armie 
każdego z państw zaborczych. W Austrii żołnierzami stawali się 
przede wszystkim ochotnicy – szlachcice i mieszczanie przy-
wdziewający mundury oficerskie, choć do wojska trafiali także 
rekruci z poboru. Szacuje się, że łącznie w armii austriackiej 
służyło prawie pół miliona mieszkańców dawnych ziem polskich. 

W armii Rzeszy największą grupę rodzimych żołnierzy 
stanowili poborowi, choć zdarzali się także oficerowie w stopniu 
poruczników i kapitanów. Polskie pochodzenie znacząco utrud-
niało karierę wojskową w niemieckich siłach zbrojnych, dlatego 
też nasi rodacy często je ukrywali. 

Początek XX wieku był dla Rosji czasem rozpaczliwych 
wysiłków w celu utrzymania mocarstwowej pozycji na Starym 
Kontynencie. Działania te wywołały jednak ogromne straty 
wśród żołnierzy, którzy masowo ginęli w obronie statusu 
swojego państwa. Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej 
co czwarty z nich miał polskie pochodzenie. Po rozpoczęciu 
konfliktu ich liczba jeszcze wzrosła. Co ciekawe, w rosyjskim 
wojsku służyło nawet 
119 rodzimych gene-
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O Wielkim Wodzu, jakim niewątpliwie był Józef 
Piłsudski, książek napisano już tyle, że półki w księgarniach pod 
ich ciężarem zarwać by się mogły. Zamiast więc kolejne liczne 
strony produkować i biografię z mnogością dat spisywać, kilka 
ciekawostek chcielibyśmy tutaj przedstawić, by w ten sposób 
100-rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uczcić i 
Marszałka zasługi uhonorować.

Piękna była ta II Rzeczpospolita, której wolność zwrócił 
Marszałek Józef Piłsudski. Piękna, bo niepodległa, lecz odbu-
dowy rękoma Polaków wymagająca. Wszak ziemie dawnej 
Rzeczpospolitej, podzielone pomiędzy zaborcze kraje, nierów-
nomiernie się rozwijały a grabieżcy eksploatowali je ponad 
miarę. Polska, wolna wreszcie, nie należała też li tylko do 
naszych ówczesnych rodaków. Ziemie te, krwią srodze okupione, 
zamieszkiwali przedstawiciele różnych narodowości. Marszałek, 
jak żaden inny polityk, czuł się spadkobiercą dawnej Rzeczpo-
spolitej i jej wielokulturowych tradycji. Szczególnie bliskie jego 
sercu były Kresy – wszak to właśnie tam, w Zułowie, narodził się 
przyszły Wódz.

Niewielu dziś pamięta, bo też ciekawostki takie w 
mrokach przeszłości lubią się zagubić, że Józef Piłsudski słabość 
przejawiał do twórczości jednego z polskich poetów. To dzięki 
Marszałkowi prochy Juliusza Słowackiego z obczyzny powróciły 
do Polski, by w krypcie królewskiej na Wawelu spocząć. 

Józef Piłsudski, poważny dowódca z charak-
terystycznym wąsem, brwi samych poruszeniem 

postrach siejący, nie stronił jednak od rozrywek, które czas 
wolny mu uprzyjemniały. Nie były to jednak czcze zabawy – o 
nie! Marszałek szczególne upodobanie znalazł w grze w szachy 
i stawianiu pasjansów. Zajęcia te nie tylko pomagały jego 
umysłowi odpocząć od rozmyślań nad polityką i wojaczką, ale i 
rozwijały jego strategiczne talenty. Modzie się jednak Piłsudski 
porwać nie dał i unikał rozgrywek brydża, tak cenionego wśród 
ówczesnych oficerów.

Co jeszcze lubił robić Marszałek? Spacerować! Po parku 
Łazienkowskim, Pikieliszkach czy Druskiennikach. Nie tolerował 
wówczas w polu swego widzenia żadnego funkcjonariusza 
ochrony - choć przez chwilę chciał się czuć jak zwyczajny czło-
wiek. O czym rozmyślał Wódz podczas spacerów? Tego, niestety, 
nie wiemy. Może snuł wizje kwitnącej Polski, może strategie 
walki a może jego myśli zajmowały zupełnie „przyziemne” 
sprawy?

Prywatnie Piłsudski wcale nie był człowiekiem bardzo 
poważnym. Uwielbiał się śmiać, szczególnie… z samego siebie. 

100. rocznica odzyskania niepodległości

Słów kilka o Marszałku Piłsudskim

WIEŚCI Z RATUSZA

rałów i ok. 20 tys. oficerów. Potencjał zagarniętych przez cara 
ziem pozwalał bowiem na większą mobilizację niż w przypadku 
innych zaborów.

Samemu przebiegowi jednego z największych konfliktów 
zbrojnych w dziejach ludzkości można by poświęcić osobną 
pozycję książkową. Największe znaczenie dla odzyskania przez 
Polskę niepodległości miało jednak zakończenie działań. Strzały 
wielkiej wojny umilkły dokładnie 18 listopada 1918 r. Cztery 
lata walk pochłonęły życie ponad 8 mln ludzi i odebrały (trwale 
lub czasowo) zdrowie ponad 20 mln kolejnych. Gospodarka 
wielu państw europejskich została zrujnowana, zmieniła się 
także ich struktura demograficzna. W wyniku działań zbrojnych 
zginęło wielu mężczyzn, zwiększyła się liczba wdów i sierot a 
kraje musiały się zmagać z ogromną liczbą osób niezdolnych do 
podjęcia pracy.

Jak w tym wszystkim odnaleźli się Polacy? Pierwsze, 
listopadowe dni 1918 r. nie zapowiadały zmiany statusu poli-
tycznego państwa istniejącego jedynie w sercach narodu. 
Źródła podają, że warszawskie ulice były smutne i szare a życie 
w mieście toczyło się zwykłym, biednym rytmem, wyznaczanym 
przez wojenne zawirowania. 

W konspiracyjnych kręgach trwały jednak intensywne 
przygotowania do rozprawienia się z zaborcą. Ich przejawem był 

październikowy strajk powszechny, którego uczestnicy domagali 
się uwolnienia Józefa Piłsudskiego, przebywającego wówczas 
w Magdeburgu. Więzień powrócił do Warszawy 10 listopada 
1918 r. i od razu udał się do pałacu księcia Lubomirskiego, gdzie 
odbyły się pierwsze, polityczne rozmowy.

11 listopada podczas swojego posiedzenia Rada Regen-
cyjna (organ władzy zwierzchniej w Królestwie Polskim, ówczesna 
najwyższa władza) przekazała Józefowi Piłsudskiemu naczelne 
dowództwo nad rodzimym wojskiem. Warto przypomnieć, że 
ów organ proklamował niepodległość Polski już 7 października 
1918 r., powołując się na  14 punktów Wilsona zaakceptowa-
nych kilka dni wcześniej przez państwa centralne jako podstawa 
rokowań pokojowych. Z kolei 12 października Rada przejęła 
od okupantów władzę zwierzchnią nad wojskiem. Przekazanie 
Piłsudskiemu dowództwa polskiej armii stało się oficjalnym 
symbolem odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dagmara Bednarek, GCI
***
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Szczególną wesołość wzbudzały weń karykatury na jego temat. 
Ogromną sympatię żywił do tych, które wyszły spod pióra Zdzi-
sława Czermańskiego.

Marszałek Piłsudski miał swoje ulubione zwierzę. Był 
nim wilczur, który wabił się… po prostu Pies. Ponoć pupil Piłsud-
skiego bardzo wystraszył kiedyś poetkę Kazimierę Iłłakiewi-
czównę. Kobieta, szczekaniem przerażona, padła na ziemię i 
długo dojść do siebie nie mogła…

Piłsudskiemu wdzięczni rodacy wiele przydomków 
nadali. W trzydziestych latach pieszczotliwie nazywano go 
„Dziadkiem” – nie tylko z szacunku, jakim swojego wyzwoliciela 
darzyły jego „dzieci”, czyli wszyscy Polacy. Dekada zaledwie 
minęła od momentu odzyskania niepodległości, gdy Piłsudski 
przeszedł wylew krwi do mózgu. Jego skutkiem było przygar-
bienie Wodza i szybkie starzenie się jego organizmu. Nie zmie-
niło to wszak jego energiczności i zdecydowania; wciąż przema-
wiał stanowczo a swymi słowy pociągał za sobą ludzi. Umierając 
Marszałek miał 68 lat, lecz wyglądał na o wiele bardziej posu-
niętego w latach.

Ojcem został Piłsudski mając lat aż pięćdziesiąt – w 
wieku, gdy jego rówieśnicy mogli się już dziadkami mianować. 
Marszałek miał dwie córki – Wandę i Jagodę. Uwielbiał je bardzo 
i dumny z nich był niezwykle. Chętnie też spędzał czas ze swoimi 
potomkiniami i potrafił się z nimi wspaniale bawić. Interesował 
się ich życiem i, jak każdy dobry tata, uczył jeździć na rowerze i 
pływać.

Niewiele jest w historii zwierząt tak słynnych, że nawet 
swych posągów się doczekały. Kasztanka była ulubionym 

koniem Józefa Piłsudskiego i to właśnie ją dosiada Marszałek na 
katowickim pomniku. Historia ich przyjaźni pamięta rok 1914, 
gdy wódz otrzymał ją w prezencie będącym wyrazem poparcia 
dla Legionów Polskich. Wówczas nazywała się Fantazja, ale 
jakże wyzwalać Polskę na rumaku o takim imieniu? Piłsudski 
zmienił więc miano na „Kasztanka” i od tego momentu koń 
oraz człowiek byli nierozłączni. Klacz nie dawała się dosiąść 
nikomu innemu. Wiernie towarzyszyła Piłsudskiemu, choć bała 
się wojennych wybuchów. Znała się jednak na ludziach, czego 
najlepszym dowodem była prawdziwa przyjaźń z Marszałkiem. 

Gdy umierał Piłsudski cała Polska żałobnym kirem się 
okryła. Zdarzyło się tak dokładnie 12 maja 1935 r. w Belwe-
derze. Kondukt żałobny podczas pogrzebu wodza ciągnął się i 
ciągnął tak dalece, że końca zapłakanych Polaków dostrzec nie 
było można. W orszaku żegnającym Marszałka znalazła się także 
Mera – klacz urodzona przez Kasztankę, do złudzenia matkę swą 
przypominająca. Ciało wielkiego Polaka spoczęło w krypcie pod 
Wieżą Srebrnych Dzwonów w Krakowie. 

Dagmara Bednarek, GCI
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Mszczonów znalazł się wysoko na  w zesta-
wieniu gmin przygotowanym przez Mini-
sterstwo Finansów. Ministerstwo pod 
uwagę wzięło wpływy z podatków i opłat 
oraz udziały w PIT i CIT. Dochód, w prze-
liczeniu na mieszkańca, wynosi w naszej 
gminie 2 636,13 zł co daje 113 miejsce na 
liście 2 478 gmin. 
Prym w zestawieniu od lat wiedzie gmina 
Kleszczów. W tegorocznym zestawieniu 
dochód na mieszkańca w tej gminie 
wynosi 31 910,49 zł. Ranking zamyka 
gmina Potok Górny z dochodem na miesz-
kańca w wysokości 406,76 zł.
Jak wypadały pozostałe gminy powiatu 
żyrardowskiego? Miejsce 172 zajęła 
gmina Radziejowice z kwotą 2 378,44 zł. 
Gmina Wiskitki uplasowała się na 1 070 
miejscu z dochodem na mieszkańca 
w wysokości 1 333,17 zł. Ostatnie miejsce 

w powiecie zajęła Puszcza Mariańska 
z kwotą 1 169,18 zł co dało jej 1 405 
miejsce w rankingu. 
To, że dobrze jest mieszkać na Mazowszu 
potwierdzają dane Eurostatu. Według 
informacji zaprezentowanych w Bruk-
seli przy okazji Europejskiego Tygodnia 
Miast i Regionów, organizowanego przez 
Komisję Europejską i Komitet Regionów 
UE  województwo mazowieckie było 
w latach 2007-2016 jednym z czterech 
najszybciej rozwijających się gospodarczo 
regionów w Unii Europejskiej. W zesta-
wieniu pod uwagę brano wzrost PKB na 
jednego mieszkańca w odniesieniu do 
unijnej średniej, który zwiększył się na 
Mazowszu przez dziewięć lat do 109 proc. 
średniej unijnej.
Wpływy z podatków i opłat oraz udziały 
w PIT i CIT stanowią jedynie część 

dochodów gmin. Ponadto zaliczają się 
do nich dochody ze sprzedaży majątku, 
subwencje, dotacje celowe z budżetu 
państwa, a także środki unijne. Po 
uwzględnieniu tych składników dyspro-
porcje w dochodach gmin zmniejszają 
się (różnica między najbogatszą i najbied-
niejszą gminą zmniejsza się z ok. 80-krot-
ności do ok. 17-krotności).

Oprac. jp, GCI
Źródło: www.samorzad.pap.pl

Ranking

Mszczonów w rankingu Ministerstwa Finansów

Trzy dni przedstawiciele sołectw z gminy Mszczonów 
spędzili w województwie świętokrzyskim. Wszystko po to, by 
poznać nowe działania podejmowane przez rolników. Wyjazd 
odbył się w ramach projektu „Dobre praktyki z zakresu odnowy 
wsi oraz promocji spółdzielczości i realizacji przez rolników 
wspólnych inwestycji w łańcuchu żywieniowym – na podstawie 
Świętokrzyskiej Sieci LGD”.

- Wyjazd był bardzo ciekawy. Zobaczyliśmy wiele interesu-
jących miejsc i pomysłów na działalność – mówi 
Aneta Szczepańska, sołtys Zimnic i uczestnik 
wyjazdu.

Pierwszego dnia uczestnicy wyruszyli 
szlakiem kulinarnym „Świętokrzyska Kuźnia 
Smaków”. Mieli okazję nie tylko poznać historię 
powstania Karczmy Izba Dobrego Smaku, ale 
również spróbować oferowanych tam specjałów 
tradycyjnej kuchni. W Karczmie skosztować 
można -  zalewajki, zarzucajki, naleśników z lokal-
nymi owocami - truskawkami, soków z bielińskiej 
tłoczni czy swojskich wędlin z lokalnych masarni.

Drugiego dnia uczestnicy zawitali do 
Pałacu w Kurozwękach. Poznali go od podstaw 
– dosłownie – bo zwiedzali m. in. jego lochy. 
Wybrali się też na… safari. Wśród realizowanych 

projektów ze środków PROW znalazły się m. in. labirynt w kuku-
rydzy, muzeum Czapskiego, Podziemia czy kabanos z bizona.

Trzeci dzień to zwiedzanie tłoczni soków w Bielinach oraz 
Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie. Wyjazd były 
nie tylko okazją do odwiedzenia ciekawych miejsc ale również 
poznania osób, które z powodzeniem wykorzystują środki PROW. 
W czasie przejazdów omawiano mijane inicjatywy i przedsię-
wzięcia realizowane w ramach PROW z zakresu odnowy wsi oraz 
promocji spółdzielczości i realizacji przez rolników wspólnych 
inwestycji w łańcuchu żywieniowym. 

Oprac. jp, GCI
FOT. mazowieckie.ksow.pl

Wyjazd w ramach projektu

Poznali sekrety świętokrzyskiego

WIEŚCI Z RATUSZA
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Listopad przyniósł zakończenie kolejnej inwestycji 
drogowej na terenie gminy Mszczonów. Tym razem przebudowie 
poddano trasę Olszówka – Grabce Wręckie (nr 470174W), która 
została zmodernizowana na odcinku przechodzącym przez 
Grabce Wręckie i Grabce Towarzystwo. Wykonawcą robót 
było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Sp. z o.o. 
z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.

W ramach inwestycji zrealizowano przebudowę drogi 
na długości 1669 mb, szerokości jezdni 5,0 m i szerokości 
pasa ruchu 2,5 m, rozwiązanie uspokajające ruch -  2 progi 
wyspowe oraz pobocza na długości 1669 m.b. i szer. 0,75 m 
(strona lewa i strona prawa). Prace polegały na wykonaniu: 
nawierzchni jezdni z mieszanki asfaltowej (warstwa ścieralna 
grubości  5 cm) o łącznej powierzchni 8555 m2,  nawierzchni 
jezdni z mieszanki asfaltowej (warstwa wiążąca grubości  7 
cm) o łącznej powierzchni 8828 m2, podbudowę z kruszywa 
łamanego 0-31,5 mm o grubości 20 cm o łącznej powierzchni 
9737 m2, obustronne pobocza z kruszywa łamanego grubości 
15 cm o łącznej powierzchni 2463 m2, 14 zjazdów z kruszywa 
łamanego 0-31,5 mm o łącznej powierzchni 485 m2, 2 progi 
wyspowe (w dwóch lokalizacjach) na dwóch pasach ruchu  - 4 

szt., 78 szt. nowych tablic znaków drogowych, 488 m.b. barier 
ochronnych U-14a oraz odwodnienie - rowy odwadniające wraz 
z przepustami.

Inwestycja została zrealizowana w okresie od 8 sierpnia 
do 6 listopada 2018 r. a jej całkowita wartość wyniosła 2 188 
723,08 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach 
„Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności 
Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” 
w kwocie 1 309 923,16 zł.

db, GCI

Telefony komórkowe oferują coraz więcej przydat-
nych funkcji. Najnowsze urządzenia, to już nie tylko narzędzie 
kontaktu z rodziną i przyjaciółmi. Smartfony pozwalają na wyko-
nywanie zdjęć w dobrej jakości, surfowanie w Internecie czy 
też prowadzenie listy spraw do załatwienia. Teraz oferują także 
nową funkcję – dowodu osobistego w telefonie.

Bezpłatna aplikacja mObywatel, którą udostępniło Mini-
sterstwo Cyfryzacji, pozwala na sprawdzenie tożsamości innej 
osoby lub potwierdzenie swojej. Udostępniona usługa może 
być przydatna podczas podpisywania umowy lub w przypadku 
stłuczki samochodowej. Swoją tożsamość można w ten sposób 
potwierdzić także w sklepach, klubach i punktach usługowych, 
które posługują się mWeryfikatorem.

Pierwszą usługą, dostępną za pomocą aplikacji, jest 
mTożsamość. Za jej pomocą można wyświetlić swoje dane na 
ekranie smartfonu, udostępnisz swoje i pobierzesz dane innej 
osoby (jeżeli oboje posiadacie aplikację i ten sam system opera-
cyjny w telefonach) a także potwierdzisz tożsamość w klubach, 
punktach usługowych i sklepach.

mTożsamość korzysta z aktualnych danych, które znajdują 
się w rejestrach państwowych: imię, nazwisko, data urodzenia, 

PESEL, zdjęcie, termin ważności, numer dowodu i informacja 
o osobie, która wydała dokument. W każdej chwili informacje te 
można wyświetlić na ekranie swojego smartfona. Informacje są 
pobierane automatycznie – nie wymagają skanowania czy foto-
grafowania własnego dowodu osobistego. 

Do aktywacji aplikacji potrzebny jest Profil Zaufany. 
Zgromadzone dane są zabezpieczone specjalnym certyfikatem 
wydanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Dzięki temu są one 
bezpieczne nawet po utracie telefonu.

Dagmara Bednarek, GCI

mTożsamość

mObywatel – potwierdzaj tożsamość 
telefonem

Inwestycje

Przebudowano drogę gminną

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Jedna z największych i najważniejszych drogowych 
inwestycji tego roku dobiegła końca. W piątek (7.12) oficjalnie 
otwarto drogę prowadzącą m.in. do parku wodnego Suntago. 
Trzykilometrowy odcinek połączył drogę powiatową Olszówka – 
Mszczonów oraz krajową 50.

Inwestycja była wielkim tegorocznym wyzwaniem. Przed 
jej rozpoczęciem Józef Grzegorz Kurek zapowiadał, że droga 
powstanie do końca 2018 roku. Przedsięwzięcie było duże, 
ponieważ musiała ona zostać wybudowana od podstaw. Wyma-
gało to uzyskania wielu zgód, wycinki fragmentu lasu, budowy 
mostu oraz uchwał rad gmin w Radziejowicach i Mszczonowie. 
Procedury udało się sprawnie przeprowadzić. Inwestycja ruszyła 
w drugiej połowie lutego a zakończyła się w drugiej połowie 
listopada.

- Droga budowana była dziewięć miesięcy – mówi Małgo-
rzata Krześniak z Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu 
Miejskiego w Mszczonowie.

Łączna długość drogi wynosi niespełna trzy kilometry. 
Całość kosztowała blisko 22 745 000 zł. Cały docinek przebiega 
przez teren dwóch gmin – Mszczonów i Radziejowice. Wartość 
inwestycji na terenie gminy Mszczonów, to ponad 10,5 mln zł. 
Po stronie Radziejowic ponad 12 mln zł.  Z tej kwoty ogromny 
wkład wyniosło dofinansowanie. Po pięć milionów złotych dla 
każdej z gmin przeznaczyło na inwestycję województwo mazo-
wieckie, a po trzy miliony gminy otrzymały z budżetu państwa 
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016-2019”.  

Wybudowana droga łączy drogę krajową nr 50 z drogą 
powiatową nr 4715W Olszówka - Mszczonów. Stanowi spójną 
sieć z istniejącymi drogami gminnymi, które są połączone do 
nowej drogi poprzez skrzyżowania. 

- Cały ciąg drogowy jest najkrótszym połączeniem DK 
50 z drogą powiatową, co ma niezwykle istotne znaczenie na 

przykład dla szybkiego dojazdu służb ratowniczych do Wręczy – 
wyjaśnia Małgorzata Krześniak.

W ramach inwestycji powstały też przystanki komunikacji 
autobusowej transportu zbiorowego oraz ścieżka rowerowa. 
Wybudowany odcinek drogi stanowi dostęp z drogi krajowej 
nr 50 do budowanego parku wodnego, jednego z największych 
w Europie. Droga będzie stanowiła główny ciąg komunikacyjny 
do obsługi planowanych terenów usługowych  w miejscowości 
Wręcza.  Zgodnie z zapowiedziami inwestorów park rocznie 
będzie odwiedzało około dwóch milionów gości a zatrudnienie 
znajdzie znaleźć ma nawet  2000 osób. Jest to obiekt o szcze-
gólnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego regionu, woje-
wództwa a nawet kraju. 

- Chcemy otworzyć park dla gości w drugiej połowie przy-
szłego roku – zapowiadają przedstawiciele parku.

Park wodny może obsłużyć jednocześnie 15 000 gości. 
Realizowana obecnie inwestycja jest I etapem założenia projek-
towego, podzielonego na sześć etapów. Obiekt ten będzie 
największym w Europie o niespotykanej dotąd skali, zada-
szonym parkiem wodnym. 

Inwestycje

Droga powstała od podstaw

Inwestycja w liczbach
Łączny koszt inwestycji - 22 744 408 zł (w tym 

10 558 648 zł gmina Mszczonów i 12 185 760 zł gmina 
Radziejowice)

Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowiec-
kiego - 10 000 000 zł (po 5 mln zł dla gminy Mszczonów 
i Radziejowice)

Dofinansowanie z budżetu Państwa ramach 
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019” – 6 000 000 zł (po 3 mln zł dla 
gminy Mszczonów i Radziejowice)

Długość drogi 2 980 metrów – (1 785 m na terenie 
gminy Mszczonów i 1 195 na terenie gminy Radziejowice)

W ramach inwestycji powstało m. in. – 7 skrzyżowań, 
35 słupów oświetleniowych, 3 wiaty przystankowe, 26 
zjazdów do posesji, zatoka autobusowa

Z ŻYCIA GMINYZ ŻYCIA GMINY
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Realizując inwestycję drogową władze gminy przewi-
działy możliwość poszerzenia drogi o kolejne pasy. 

- Obok nowej drogi jest zostawione miejsce na kolejne 
pasy. Sami, jako samorządy, nie damy rady. Liczymy na pomoc – 
kierował swoje słowa do wojewody oraz przedstawicieli Urzędu 
Marszałkowskiego w Warszawie Józef Grzegorz Kurek.

Podkreślał, że droga została wykonana bardzo szybko 
i sprawnie. Chwalił zarówno projektanta jaki i wykonawcę – 
firmę MABAU.

- Cieszę się, że takie inwestycje są realizowane, że będą 
kolejne. Jako wojewoda jestem od tego, by je wspierać – mówił 
podczas otwarcia drogi Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

Przedstawiciele władz wojewódzkich oraz powiatowych 
i gminnych wraz z wykonawcami i przedstawicielami parku 
dokonali uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia drogi. Ta jest 
już otwarta dla kierowców. 

- Zaznaczamy, że droga nie może służyć kierowcom aut 
ciężarowych jako alternatywny dojazd od Mszczonowa. W Świni-
cach jest wiadukt, który ma ograniczenie tonażu – zaznacza 
Małgorzata Krześniak.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

W środę, 7 listopada, Miejska Biblioteka Publiczna zorga-
nizowała dla uczniów mszczonowskiej szkoły podstawowej 
ciekawe warsztaty o życiu dzieci w dawnym kraju. Odbyły się 
one w ramach cyklu obchodów 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

Warsztaty dla uczniów klas czwartych i piątych popro-
wadził Jarosław Górski – polonista, pasjonat historii rodzimej 
kultury oraz autor książek i artykułów popularyzujących wiedzę 
z tej dziedziny. Spotkanie miało charakter ciekawej, interak-
tywnej rozmowy z publicznością. 

Zgromadzeni uczniowie najpierw poznali drogę Polski do 
odzyskania niepodległości oraz ówczesną sytuację polityczno-
gospodarczą w Europie. Następnie prowadzący płynnie rozpo-
czął opowiadanie o życiu dzieci w niepodległym kraju. Duża 
część spotkania poświęcona była dawnemu systemowi szkol-
nictwa. Uczniowie dowiedzieli się więc, między innymi o tym, że 
kiedyś różne roczniki miały lekcje razem w jednej izbie, podczas 
zajęć pisano obsadkami wyposażonymi w stalówki a ich dziad-
kowie w szkole nosili ochronne fartuszki w granatowym kolorze. 

Jarosław Górski wyjaśnił także, dlaczego wakacje odby-
wają się właśnie latem. Zaskoczeni uczniowie dowiedzieli się, 
że to z uwagi na żniwa i inne czynności gospodarcze, w których 

ówczesne dzieci musiały pomagać rodzicom w czasie wolnym 
od lekcji. Fakt konieczności pracowania przez najmłodszych 
sprawił, że publiczność uznała, iż życie ich rówieśników dawniej 
było o wiele mniej komfortowe.

Zgromadzeni uczniowie bardzo chętnie dzielili się także 
swoją wiedzą – w większości opowieściami zasłyszanymi od 
dziadków. Interaktywny charakter spotkania sprawił, że publicz-
ność chętnie odpowiadała także na pytania zadawane przez 
Jarosława Górskiego a całe spotkanie upłynęło w atmosferze 
ożywionej rozmowy, wypełnionej historycznymi, kulturowymi 
i obyczajowymi ciekawostkami. Na zakończenie prowadzący 
podarował Bibliotece swoją książkę, w której w powieściowy 
sposób opisuje życie dzieci w niepodległej Polsce.

Dagmara Bednarek, GCI

MBP

Jak żyły dzieci w niepodległej Polsce?

Będą wypożyczać książki przez 
internet

Blisko 130 tysięcy złotych w najbliższym czasie prze-
znaczy Miejska Biblioteka w Mszczonowie na rozwój e-usług 
bibliotecznych. Ponad 100 tysięcy tej kwoty stanowi dofinan-
sowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Jak zapowiada Anna 
Czarnecka, dyrektor mszczonowskiej biblioteki, czytelnicy będą 
mogli w szerszym zakresie korzystać z usług biblioteki poprzez 
Internet.

- Dofinasowanie dotyczy przede wszystkim e-usług 
bibliotecznych. Wprowadzone zostanie rezerwowanie książek 
poprzez Internet. Stworzymy tez bramkę sms by szybko infor-
mować mieszkańców o organizowanych przez nas wydarzeniach 
– mówi Anna Czarnecka.

Poza tym biblioteka wzbogaci się o kilka nowych kompu-
terów, drukarkę, itp..

W sumie, w ramach całego projektu do 13 bibliotek trafi 
345 urządzeń. Będą to m.in.: sprzęt komputerowy dla użyt-
kowników, bibliotek oraz bibliotekarzy, serwery lokalne dla 
programu bibliotecznego, UPS do serwera centralnego, punkty 
dostępowe Access Point, routery dla użytkowników, urządzenia 
wielofunkcyjne umożliwiające skanowanie, drukowanie, kopio-
wanie dla bibliotekarzy, czytniki kodów kreskowych i ebooków 
oraz skanery kodów kreskowych 1D i 2D, 3D.

W ramach projektu wdrożonych zostanie 13 różnych 
e-usług. Dzięki nim bez wychodzenia z domu będzie można 
poprzez stronę internetową wypożyczyć ebooki, zarezerwować 
zbiory biblioteczne, 
uzyskać informacje 

W NUMERZEW NUMERZEKULTURA
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dotyczące terminu zwrotu. Możliwa będzie także internetowa 
rejestracja, korepetycje online, internetowa baza archiwalnych 
księgozbiorów, katalog online z personalizacją konta, rozliczanie 
on-line kar za przetrzymywanie lub zniszczenie książek czy zgła-
szanie propozycji zakupu do zbiorów. Poza tym udostępnione na 
stronie zostaną videorelacje z wydarzeń kulturalnych w biblio-
tekach, kalendarz wydarzeń bibliotecznych z aplikacją mobilną, 

chat online z bibliotekarzem oraz platforma merytoryczna 
współpracy bibliotekarzy. Trzy ostatnie e-usługi zostaną wdro-
żone we wszystkich bibliotekach partnerskich z wykorzysta-
niem wspólnej responsywnej platformy internetowej. Pozostałe 
e-usługi zostaną wdrożone według zapotrzebowania w poszcze-
gólnych bibliotekach.

Poza tym w ramach projektu wykonana będzie moderni-
zacja stron internetowych bibliotek, w tym wdrożenie rozwiązań 
responsywnych, a także przygotowanie nowej wspólnej strony 
internetowej z aplikacją mobilną, obejmującą wspólny kalen-
darz wydarzeń. 

Mszczonowska biblioteka znalazła się wśród 13 bibliotek 
z Mazowsza, które otrzymają dofinasowaniem na rozwój e-usług 
bibliotecznych ze środków RPO WM 2014-2020. Głównym 
wnioskodawcą jest biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk 
Mazowiecki, która do współpracy zaprosiła 12 sąsiednich 
bibliotek. Na realizację projektu biblioteki otrzymają 1,7 mln zł 
dofinasowania. 

Oprac. jp, GCI
Źródło: materiały prasowe UM

FOT. jp, GCI

Wydarzyło się w Bibliotece…

Zajęcia z duetem animacyjnym Małpie Figle
Sobota, 24 listopada upłynęła w bibliotece pod 

znakiem… a raczej znakami – trójkątami, kwadratami i kołami. 
Nasi biblioteczni figlarze przerabiali tego dnia książkę Angeliki 
Kuźniak „O Zofii, co zbierała kolory”.

Panie z duetu 
Małpie Figle, Dorota 
Jakubowska i Sylwia 
Wiśniewska, przybliżyły 
podczas zajęć postać Zofii 
Stryjeńskiej – malarki, 
graficzki i ilustratorki, 
nazywanej również 
„księżniczką sztuki 
polskiej”. Malarka była 
jedną z najbardziej 
znanych polskich 
a r t y s t e k - p l a s t y c z e k 
d w u d z i e s t o l e c i a 
międzywojennego.

Na stronie 
wydawnictwa Egmont, 
dzięki któremu nasi 
mali uczestnicy mogli poznać tę pozycję książkową, możemy 
przeczytać krótki opis książki: „Pełna humoru i zwrotów akcji 
historia życia wybitnej polskiej malarki Zofii Stryjeńskiej. 
Pokazuje młodym czytelnikom, z jakimi przeszkodami musiała na 
początku XX wieku zmierzyć się dziewczynka, a potem kobieta, 
która chciała realizować swoje pasje i spełniać marzenia. 
Poruszająca opowieść o tym, że ciężką pracą i determinacją 
można osiągnąć to, do czego się dąży, a potem dzielić się tym 

z innymi.”
Zajęcia zakończyły się poszukiwaniem 

kolorów i powstaniem pięknych, przepełnionych 
geometrycznymi kształtami dzieł. Dziękujemy i zapraszamy do 
udziału w kolejnych.

Black Friday w bibliotece. Zajęcia z „Czarną 
książką”

W piątek, 23 listopada, wraz z grupą odważnych 
czterolatków z Miejskiego Przedszkola postanowiliśmy zmierzyć 
się z lękiem przed ciemnością.

Na początku dzieci zamknęły oczy i próbowały opisać 
ciemność oraz opowiedzieć, dlaczego właściwie się boimy. 
Okazało się, że wcale nie musi być ona aż taka straszna i tak 
naprawdę daje wiele możliwości wspaniałej zabawy. Jedną 
z nich jest teatrzyk cieni, który wzbudził u dzieci wielkie 
zainteresowanie. Maluchy z uwagą przyglądały się cieniom 
różnych zwierząt i odgadywały ich nazwy, charakterystyczne 
cechy oraz dźwięki, które wydają.

Następnie wybraliśmy się w niezwykłą literacką podróż po 
czarnych kartkach „Czarnej książki” autorstwa Rity Kaczmarskiej, 

KULTURA
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która zaczynała się słowami: „Była czarna, czarna góra, a na tej 
czarnej, czarnej górze był czarny, czarny las, a w tym czarnym, 
czarnym lesie…”. Dzieci próbowały zgadywać, co może kryć 
się na kolejnych stronach książki – w czarnej, czarnej chacie, 
w czarnej, czarnej szafie, itd. Jednak to, co naprawdę tam 
znaleźliśmy, niech pozostanie tajemnicą…

Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały swój własny 
kawałek ciemności (czarny brystol), który pokolorowały kredą 
w najbardziej fantazyjne i radosne wzory – tak, żeby ciemność 
już nigdy nie kojarzyła im się tylko negatywnie.

Lekcja przędzenia liter w filii w Osuchowie
W poniedziałek, 5 listopada, w filii w Osuchowie odbyły 

się pierwsze zajęcia z cyklu „Spotkania z lekturą”. W lekcji 
bibliotecznej uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Publicznych 
w Osuchowie, którzy właśnie skończyli przerabiać „Akademię 
Pana Kleksa” – jedną z najfajniejszych lektur w szkole 
podstawowej.

Przed pierwszym z czterech zadań, jakie zostały 
przygotowane na zajęcia, młodzież dowiedziała się kilku 
ważnych ciekawostek o samym autorze – Janie Brzechwie.

Autor tworzył pod pseudonimem - jego prawdziwe 
nazwisko to Jan Leśmian, co ciekawsze – nazwisko Brzechwa 
zostało wymyślone przez kuzyna Pana Jana – Bolesława 
Leśmiana.

Jan Brzechwa dał się poznać czytelnikom już w wieku 
15 lat, kiedy to zostały opublikowane jego pierwsze utwory 

w czasopiśmie „Sztandar”. Na krótko przed wybuchem wojny, 
w 1938 r. został wydany jego pierwszy tomik z twórczością dla 
dzieci – „Tańcowała igła z nitką”.

Stworzył on wiele niezwykłych postaci, które śmieszą 
i cieszą kolejne pokolenia dzieci i dorosłych. Świat Jana Brzechwy 
odwrócony jest do góry nogami – ani zwierzęta, ani ludzie 
nie postępują tak, jak kazałaby im logika, wręcz przeciwnie – 
poszukują rozwiązań absurdalnych, nierozumnych (pamiętacie 
taką Kaczkę-dziwaczkę?)

Za to dziwactwo lubimy te postacie – niezwykłe, szalone, 
pełne radości i życia. Ludzkie i zwierzęce przywary poeta 
traktuje z przymrużeniem oka, przy czym najważniejsze jest, że 
nie ocenia, a patrzy na świat z rozbawieniem, którym dzieli się 
z odbiorcami.

„Akademię Pana Kleksa” zaczął pisać w bardzo trudnych 
i smutnych czasach, bo podczas II wojny światowej. Zaprosił nas 
do królestwa fantazji, radości i śmiechu mimo grozy czasu wojny 
i innych przeciwności losu.

Po ciekawostkach z życia i twórczości Jana Brzechwy, 
młodzież zabrała się do pracy - jednym z przedmiotów, których 
nauczano w Akademii była lekcja przędzenia liter. Uczniowie, 
którzy tego dnia gościli w bibliotece, nie przędli liter, jednak 
nie ominęła ich zabawa z włóczką – wykorzystaliśmy wspaniałą 
okazję, jaką był Dzień Postaci z Bajek i rozdaliśmy uczestnikom 
zajęć tomiki książek: Baśnie Andersena, Baśnie Braci Grimm, 
Najpiękniejsze Baśnie i Baśnie polskie i europejskie. Każda 
z czterech grup musiała wybrać daną baśń, a w niej znaleźć 
ciekawe słowo, które potem zostało wyklejone włóczką na 
czarnej kartce papieru.

Kolejne zadania, jakie zostały przygotowane na 
spotkanie z lekturą, to: lekcja kleksografii na wesoło, quiz 
z wiedzy o lekturze, a także lekcja geografii (niestety, już bez piłki 
w kształcie globusa, którą zwykle grali chłopcy z Akademii).

Na kolejnych spotkaniach z lekturą uczniowie z Osuchowa 
zmierzą się z „Mikołajkiem” René Goscinny’ego oraz pierwszą 
częścią „Opowieści z Narnii” C. S. Levisa.

Podwójne warsztaty tworzenia komiksu ze 
Zbigniewem Masternakiem

We wtorek, 30 października, odbyły się podwójne 
warsztaty komiksowe z Panem Zbigniewem Masternakiem – 
prozaikiem, autorem scenariuszy filmowych i reportażystą.

Polski twórca komiksów, Jacek Frąś powiedział kiedyś 
o komiksie: „To ultra nowoczesne medium o wielkiej sile 
przekazu. Posługuje się skrótem i idealnie wpasowuje się 
w sztukę postmodernistyczną.” Tą sztukę starali się zgłębić 
uczniowie szkół podstawowych w Mszczonowie i w Osuchowie.

Pierwsze ze spotkań odbyło się w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Mszczonowie, na które tłumnie przybyła młodzież 
z sąsiedniej szkoły podstawowej.

Pan Zbigniew, po krótkiej prezentacji swoich pasji i swojej 
twórczości, zadał uczniom pytanie „czym jest komiks?”, na które 
uczniowie mieli bardzo różne odpowiedzi, jednak wszystkie 
z nich wpasowały się w definicję komiksu. Autor opowiedział 
skąd tak naprawdę wywodzi się komiks i jakie były początki 
komiksu. Następnie uczniowie otrzymali białe kartki A4. 
Uzbrojeni jedynie w ołówki, mieli za zadanie stworzyć własny 
autorski projekt komiksu, ale żeby zadanie nie okazało się zbyt 
łatwe, w kanwę swojej opowieści obrazkowej musieli wpleść 
elementy, z którymi 
kojarzy się miasto 
Mszczonów – mogą 

W NUMERZEW NUMERZEKULTURA
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to być elementy 
historyczne, ważne 
wydarzenia bądź 
miejsca, osoby 
z którymi kojarzymy 
sobie miasto. Fabuła 
komiksu nie musiała 
być wcale związana 
z rzeczywistymi 
wydarzeniami – 
młodzież mogła 
pofolgować wodze 
fantazji i wymyślić 
całkiem nowe, 
ciekawe opowieści. 
Po upływie czasu 
p r ze z n a c zo n e g o 
na rysowanie, 
u c z n i o w i e 
przedstawiali swoje 
prace. 

N a s t ę p n i e 
o godzinie 11:00, 
Pan Masternak 
pojawił się w naszej filii w Osuchowie, by tam ponownie wziąć 
na warsztat sztukę tworzenia komiksu. 

Zajęcia z pewnością zostaną zaliczone do tych 
ciekawszych, na których ujawnił się nie tylko talent uczniów, 
ale i wspaniałe pomysły – koleżanki i koledzy z klasy na pewno 
spojrzeli po tych zajęciach na swoich klasowych towarzyszy 
z niemałym zdziwieniem, podziwem i myślą „nigdy nie 
spodziewałbym się po nim takiego ciekawego pomysłu…”

Zajęcia z grupą Słoneczka
Chodzi mucha po globusie… a my za nią! W piątek 

26 października bibliotekę odwiedziła grupa pięciolatków – 
Słoneczka.

Tym razem przygotowaliśmy dla dzieci nietypową lekcję 
geografii. Porozmawialiśmy o tym, do czego mogą służyć mapy, 
co się na nich znajduje i czy często są nam potrzebne. Dzieci 
poznały różne rodzaje map – przedstawiliśmy m. in. atlasy, mapy 
samochodowe i przewodniki. Wspólnie doszliśmy do wniosku, 
że aktualnie najważniejsze są mapy w naszych telefonach 
z wgraną nawigacją.

Następnie wybraliśmy się w podróż z tytułową bohaterką 
książki „Chodzi mucha po globusie”. Przebyliśmy długą trasę od 
bieguna północnego aż po samą Antarktydę. Maleńka bohaterka 
poznaje takie terminy, jak ląd, ocean, biegun, lodowiec, równik, 
poznaje różne części świata – morza, oceany, dalekie kraje. 
Po drodze zaprzyjaźnia się z egzotycznymi zwierzętami i toczy 
z nimi ciekawe rozmowy.

Książka Marii Terlikowskiej, to znakomity przykład 
książki edukacyjnej dla przedszkolaków i uczniów nauczania 
początkowego. Doskonałemu tekstowi w formie wierszowanej 
towarzyszą fantastyczne ilustracje Bohdana Butenko, które 
zaskakują ponadczasowym stylem. Książka zachwyca i treścią 
i oprawą graficzną.

Zajęcia z grupą Kotki
„W Swędzioszkach Dolnych upał był szalony, gdy 

nadleciały os trzy miliony” – co zatem zrobili mieszkańcy tej 
małej miejscowości? Dowiedzieliśmy się tego na zajęciach, na 
których gościła grupa Kotki.

Sześciolatki z Przedszkola Miejskiego odwiedziły Miejską 
Bibliotekę Publiczną wspólnie z wychowawczynią p. Iwoną 
Dziubą. Po krótkim przypomnieniu co można robić w bibliotece, 
rozsiedliśmy się wygodnie na dywanie między regałami 
w naszym dziale czytelni.

Zanim otworzyliśmy książkę J. V. Lorda i J. Burroway 
i poznaliśmy problem, z którym zmagały się Swędzioszki 
Dolne, porozmawialiśmy chwilę na temat zdrowej i niezdrowej 
(niestety często smakowitej) żywności. Przypominacie sobie, co 
jedliście na śniadanie? Czy odżywiacie się zdrowo? Jak często 
odwiedzacie restauracje typu fast-food? Czy pizzę możemy 
zaliczyć do tej złej, niezdrowej żywności? – na te i wiele innych 
pytań dzieci starały się wyczerpująco odpowiedzieć. 

Smakowity tytuł książki - „Wielka kanapka z dżemem” 
- zachęcił nas do zagłębienia się między strony tej krótkiej 
historyjki. Tajemnica kanapki została rozwikłana, a problem 
trzech milionów os rozstrzygnięty.

Nasi mali uczestnicy zajęć musieli wykonać jeszcze dwa 
zadania – najpierw wspólnie skomponować zestaw posiłków na 
cały dzień z wcześniej przygotowanych zdjęć. Pomogły nam tu 
książki z najróżniejszymi potrawami, od których niektórym z nas 
zaburczało w brzuchu…

Dzieci wykonały również piękne prace plastyczne – 
papierowe hamburgery. Dziękujemy za zajęcia, było przepysznie!

Miejska Biblioteka Publiczna

KULTURA
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ZDROWIE Z ŻYWNOŚCI
Jak zadbać o swoją odporność, stosując odpowiednią 

dietę, opowiadała mieszkańcom Mszczonowa Karolina Bart-
czak – dietetyk z Poznania. To niezwykle ciekawe spotkanie 
odbyło się w piątek, 7 grudnia, w Miejskiej Bibliotece przy ulicy 
Szkolnej. Pełny tytuł wykładu brzmiał „Naturalna odporność 
z jedzenia”. Wraz z mszczonowianami, zainteresowanymi zagad-
nieniami prawidłowego żywienia, wysłuchała go także dyrektor 
Biblioteki - Anna Czarnecka. 

Temat, podjęty przez panią dietetyk, jest szczególnie 
ważny i przydatny właśnie o tej porze roku, gdy kapryśna aura 
sprzyja częstym przeziębieniom i infekcjom. Pani Bartczak zasu-
gerowała słuchaczom, jakich przypraw używać w celu rozgrzania 
organizmu. Wspomniała o herbatach wzmacniających odpor-
ność. 

Kolejnymi zagadnieniami, podjętymi podczas spotkania 
były: sposoby gotowania i techniki przygotowywania potraw, 
warzywa zimą, przyprawy ułatwiające trawienie, naturalne 
przechowywanie produktów żywnościowych, produkty wychła-
dzające i rozgrzewające organizm i suplementacja. Ponadto, 
wykładowczyni powiedziała też o zaletach egzotycznego imbiru 
i tak nam bliskiej kaszy jaglanej. 

Pani Karolina Bartczak ukończyła studia magisterskie 
kierunek dietetyka na Uniwersytecie Medycznym im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu a także studia podyplomowe 
z psychoonkologii klinicznej na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Gość mszczonowskiej Biblioteki należy 
do Koalicji Dietetyków, działającej przy Stowarzyszeniu Psyche-
SomaPolis. 

MM

W dniu wspomnienia liturgicznego Świętego Huberta, 3. 
listopada, członkowie dwóch Kół Łowieckich „JENOT” (z Grójca) 
i „LIS” (z Mszczonowa) wspólnie obchodzili swe święto czyli 
„Hubertusa”. Świąteczne uroczystości tradycyjnie rozpoczęto 
poranną Mszą Świętą, o godzinie 7:00. 

Pasjonaci łowiectwa w lutkówieckim kościele dziękowali 
za upływający rok, a także modlili się za przyjaciół, którzy odeszli 
nie doczekawszy tegorocznego święta. Wspominano śp. Miro-
sława Krajewskiego, Stanisława Kuchtę oraz Juliana Węgrow-
skiego. Mszę Świętą odprawił proboszcz Parafii Lutkówka, ks. 
prałat Zbigniew Chmielewski, który jak sam podkreślił stał się 
już oficjalnie kapelanem obu, zaprzyjaźnionych Kół Łowieckich. 

Przed rozpoczęciem Eucharystii ksiądz prałat przy-
witał wszystkich przybyłych gości, a także poczty sztandarowe 
„Jenota” i „Lisa”, które zajęły miejsca w pobliżu ołtarza. W gronie 
zaproszonych gości znaleźli się: burmistrz Mszczonowa Józef 
Grzegorz Kurek, nowo wybrany wójt Gminy Pniewy Ireneusz 
Szymczak, radny Rady Miejskiej Mszczonowa Andrzej Osiński, 
komendant Komisariatu Policji Krzysztof Puszcz, dzielnicowy 
Arkadiusz Wójcik, przedstawiciele lokalnych mediów, Krystyna 
Penczonek, a także prezesi Kół Łowieckich: Sławomir Wisławski 
i Stefan Kołacz. 

W wygłoszonej homilii kapelan Kół Łowieckich dziękował 
myśliwym za ich dbałość o zwierzynę, a także inne działania, 
jakie podejmują na rzecz przyrody. Przypomniał też modlącym 
się historię życia Świętego Huberta. Uczestnicy Mszy Świętej 
podziękowali mu za wygłoszone kazanie przynosząc do ołtarza 

dary w postaci dziczyzny, a także „tacę”, która tradycyjnie 
podczas Hubertusa zbierana jest do myśliwskiego kapelusza 
przez sekretarza Koła Łowieckiego „JENOT” Krzysztofa Czarnec-
kiego. 

Po zakończeniu Mszy Świętej do zebranych przemówili 
prezesi „Lisa” i „Jenota”- Sławomir Wisławski i Stefan Kołacz. 
Podziękowali oni swemu kapelanowi oraz burmistrzowi Mszczo-
nowa za okazywane do tej pory wsparcie. Obaj wyróżnieni zostali 
przez nich uhonorowani odznakami „Za zasługi dla łowiectwa”. 
Prezes Kołacz ofiarował ponadto ks. Chmielewskiemu pamiąt-
kową fotografię z obchodów 60-lecia powstania KŁ „Jenot”. 
Warto przypomnieć, że w 2018 roku oba Koła obchodziły jubile-
usze swego powstania. Mszczonowski „LIS” jest o 10 lat starszy 
od grójeckiego „JENOTA”. 

Pod adresem obu kół łowieckich, przy okazji obchodów 
święta, padło wiele ciepłych słów, które niewątpliwie im się 
należą. Myśliwi dokarmiają zwierzęta w okresie zimy, sponso-
rując zakup pożywienia z prywatnych funduszy, promują walory 
miejscowych zasobów leśnych i dbają o nie w okresach suszy, 
a także innych klęsk. Gdy natomiast równowaga w leśnym 
ekosystemie zostaje zaburzona stają się też selekcjonerami, za 
co najczęściej są niesłusznie, negatywnie oceniani przez osoby 
zupełnie niezorientowane w ich działalności. 

Kolejnym punktem świątecznych obchodów było 
wspólne otwarcie hubertusowych łowów, podczas którego 
ślubowanie myśliwskie złożył początkujący myśliwy Paweł 
Sowik. Oficjalne zakończenie polowań obu kół łowieckich odbyło 
się w Osuchowie. W pobliżu leśniczówki zorganizowany został 
pokot, Koła „LIS”, na który przybyli także myśliwi z grójeckiego 
„JENOTa”. 

W trakcie 
pokotu wręczono dwa 

Święto

HUBERTUS 2018 w LUTKÓWCE

W NUMERZEW NUMERZEKULTURA
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„Co mi w duszy gra”- taki tytuł nosił koncert Grupy Voice, 
jaki odbył się w Mszczonowskim Ośrodku Kultury w niedzielę, 
25 listopada. Otworzył go, prowadzący Voice, instruktor 
MOK-u Piotr Sadowski. Zebranej w sali widowiskowej Ośrodka 
publiczności wyjaśnił, że koncert ma charakter indywidualny, 
czyli każdy z członków Grupy przygotował na niego utwór, 
z którym czuje się najbardziej związany, który lubi, który mu 
zwyczajnie… „w duszy gra”. Takich utworów było czternaście. 

Dziesięć zostało wykonanych przez solistów a cztery zaśpiewały 
duety. 

W koncercie po kolei na scenie ośrodka wystąpili: 
−	 Maja Brzezińska (z utworem „Gotowi na 

wszystko”), 
−	 Judyta Książek i Zosia Żaboklicka (z utworem 

„Kaktus”), 
−	 Oliwia Sankowska (z utworem „Error”), 
−	 Basia Wisławska i Ala Jarząbek (z utworem 

„Eldorado”), 
−	 Wiktoria Kober (z utworem „Nie mów mi NIE”), 
−	 Wiktoria Sitek i Amelia Wojtalik (z utworem 

„Volta”), 

Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej. Tomaszowi Wisławskiemu 
medal wręczał jego dziadek – senior KŁ „LIS”- Jerzy Wisławski. 
Odznaczenie dla śp. Mirosława Krajewskiego, przyznane przez 
Kapitułę Odznaczeń Łowieckich w dniu 13.02.2018 roku, odebrał 
syn zmarłego -Przemysław Krajewski. Tradycyjnie zakończenie 
hubertusowego polowania wiąże się też z uhonorowaniem 
najlepszych strzelców. Królem polowania „LISa” został Damian 
Zajączkowski, a „JENOTa” Wiesław Pawlak. Na miano wice-
królów łowów zasłużyli: świeżo upieczony myśliwy „LISa” Paweł 
Sowik oraz Piotr Woźniakowski i Krzysztof Jasiński z „JENOTa”. 

Kończąca świąteczne obchody biesiada odbyła się 
w remizie Osuchowskiej OSP. Jej kulminacyjnym punktem było 
podanie pieczonego dzika, jakiego dzielił pomiędzy myśliwych 
i ich gości sekretarz KŁ „JENOT” Krzysztof Czarnecki. 

* * *
Hubertus ma niezwykle długą tradycję. W Europie 

obchodzono go już ponoć w połowie XV wieku. Do Polski 

święto zawitało w okresie saskim (XVIII wiek) i często zwano 
je też hubertowinami. W dwudziestoleciu międzywojennym 
w hubertowinach uczestniczył sam prezydent Ignacy Mościcki. 
Nieodłącznymi elementami święta myśliwych są uroczyste Msze 
Święte, odprawiane w intencji pasjonatów łowiectwa, a także 
polowania, prowadzone z zachowaniem historycznych wzorców 
i ceremoniałów, w tym m.in. sygnałów łowieckich.

Msze odprawiane są w kościołach położonych w pobliżu 
lasów lub nawet przy leśnych kapliczkach, poświęconych patro-
nowi myśliwych- Świętemu Hubertowi. Wspomnienie tego 
świętego w kościele katolickim przypada właśnie na 3 listopada. 
Hubertowskie polowania najczęściej kończone są biesiadami 
przy ogniskach. Co zrozumiałe podczas takich biesiad nie może 
zabraknąć kiełbasy z dzika i nalewki.

Piotr Dymecki, GCI

MOK

Voice nasz rozśpiewany

KULTURA
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−	 Nela Sadowska (z utworem „Dziś będzie bal”), 
−	 Amelia Puchała (z utworem „Cicho”), 
−	 Basia Wisławska i Ala Jarząbek (z utworem 

„Mama wszystko wie”), 
−	 Maja Sadowska (z utworem „Na pamięć”), 
−	 Weronika Supeł (z utworem „Obiecuję”),
−	 Amelia Wesołowska (z utworem „Pół kroku 

stąd”), 

−	 Amelia Wesołowska (z utworem „Pół kroku 
stąd”), 

−	 Kuba Markus (z utworem „Weź nie pytaj”). 
Na zakończenie występów wszyscy uczestnicy wraz z instruk-
torem Piotrem Sadowskim zapozowali do wspólnej, pamiąt-
kowej fotografii.

MM

W NUMERZEW NUMERZEKULTURA
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10 lat na KOLORowo
Mszczonowska Grupa KOLOR 

obchodzi swoje dziesięciolecie. 
W piątek, 7 grudnia, w Małej Galerii 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury 
otwarta została wystawa zdjęć, 
prezentująca historię jej działalności. 
Imprezami towarzyszącymi obchodom 
był wernisaż prac malarskich „Anioły 
w Mszczonowie” oraz konkurs na najład-
niejszą bombkę choinkową. Obrazy 
„anielskie” i bombki powstały na zaję-
ciach plastycznych dla dorosłych, prowa-
dzonych w MOK-u przez Annę Lipińską 
– Brodę. 

Wspomniana instruktorka jest 
założycielką Grupy KOLOR i w piątkowe 
popołudnie w Małej Galerii pełniła rolę 
gospodarza uroczystości rocznicowych. 
Do przybyłych na jubileusz przemówiła 
też radna Barbara Gryglewska, przewod-
nicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecz-
nych Rady Miejskiej w Mszczonowie. Pani 
przewodnicząca podkreślała, jak ważna 
w życiu jest pasja i jak władze samorzą-
dowe są zainteresowane wspieraniem 
wszelkiego rodzaju organizacji i stowa-
rzyszeń, działających na terenie Gminy 
Mszczonów. 

W trakcie otwarcia wystaw 
gościom uroczystości przedstawione 
zostały członkinie Grupy Kolor. Pani 
Anna Lipińska – Broda podziękowała (jak 
to ujęła) „swoim artystkom”, za zaan-
gażowanie, chęć pracy i aktywność na 
zajęciach. Szczególne gratulacje złożyła 
seniorce Grupy, pani Izabelli Redlich. 
Oprócz niej kwiatami obdarowała także 
pozostałe członkinie malarskiego zespołu. 
Obecnie w zajęciach grupy uczestniczą: 
Izabella Redlich, Danuta Kwiecień, Nina 
Radkiewicz, Anna Bednarek, Agnieszka 
Mentek, Janina Noga, Katarzyna Bech-
cicka, Krystyna Penczonek i Danuta 
Mazur. 

Należy zaznaczyć, że w ciągu 
całego dziesięciolecia skład „Koloru” 
ulegał wielokrotnym zmianom, ale 
wielu byłych członków nadal sympaty-
zuje z Grupą. Są to: Justyna Bechcicka, 
Elżbieta Zabiełło-Adamczyk, Justyna 
Opałka, Natalia Olczak, Jagoda Barbulant, 

Emilia Kurowska, Marcin Wójtowicz, Jan 
Rogala i inni. Artyści, skupieni wokół Anny 
Lipińskiej- Brody, uczestniczyli w prze-
ciągu dekady w licznych wernisażach, 
plenerach, spotkaniach artystycznych, 
konkursach oraz wyjazdach na wystawy 
i do muzeów. 

Niektórzy członkowie grupy mieli 
już swoje indywidualne wystawy i bene-
fisy. Zbiorowe wystawy KOLORU odby-
wały się w takich miejscowościach, jak: 
Skierniewice, Łódź, Sochaczew, Grodzisk 
Mazowiecki, Piastów, Bolimów, Puszcza 
Mariańska oraz, oczywiście, Mszczonów. 

Więcej o Grupie, jej członkiniach i dzia-
łalności przeczytać będzie można w jubi-
leuszowym wywiadzie, jaki niebawem 
opublikujemy w „Merkuriuszu Mszczo-
nowskim”. 

Na zakończenie należy jeszcze 
podać nazwisko zwycięzcy konkursu 
na najpiękniejszą bombkę choin-
kową. Najwyżej oceniona została praca 
Agnieszki Mentek. Zwyciężczyni odebrała 
dyplom oraz kosz pełen smakołyków, jaki 
wręczyła jej pani instruktor Anna Lipińska 
– Broda. 

MM
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Jeśli jasełka, to tylko z „Uśmiechem Dziecka” – tę prawdę 
mszczonowianie znają od lat i co roku tłumnie przybywają na 
świąteczne przedstawienie w wykonaniu podopiecznych Stowa-
rzyszenia. Tradycją staje się także i to, że na scenie Mszczonow-
skiego Ośrodka Kultury wspierają ich uczniowie – wolontariusze 
z miejskiej szkoły podstawowej. W tym roku jasełka wyreżyse-
rowały nauczycielki Beata Szustkiewicz i Małgorzata Jakubiak, 
które zadbały także o scenariusz i świąteczną scenografię.

Spotkanie w MOK otworzyła Bożena Majewska, prezes 
Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnospraw-
nych „Uśmiech Dziecka”, która życzyła wszystkim miłego oglą-
dania oraz najpiękniejszych świąt.

Tegoroczne jasełka miały charakter słowno-muzyczny. 
Publiczność poznała wzruszającą historię dziewczynki z zapał-
kami oraz innych osób; chorych i samotnie spędzających święta 
Bożego Narodzenia. Perfekcyjnie dopracowanym występom 
aktorskim towarzyszyły przejmujące piosenki zaśpiewane przez 
Natalię Wiechowskę, Oliwię Baranek, Agatę Drozdowską, Karo-
linę Maciszewską i Małgorzatę Potrzebowską. Ogromne emocje 
wzbudziła także Agnieszka Majewska, podopieczna „Uśmiechu 
Dziecka”, która zaśpiewała znaną kolędę „Lulajże Jezuniu”. 

Jasełka podopiecznych „Uśmiechu Dziecka” i uczniów 
Szkoły Podstawowej pokazywały znieczulenie ludzi, którzy 

często przechodzą obojętnie obok cierpienia innych. Święta są 
takim czasem, gdy tym bardziej powinniśmy się dzielić radością, 
nawet z obcymi osobami. Właśnie o to apelowali młodzi artyści, 
których występ skłaniał do refleksji i odpowiedzi na pytanie, czy 
każdy z nas zaprosiłby do świątecznego stołu nieznajomego, 
pukającego do drzwi w wigilijny wieczór? 

W występie, który wywołał na widowni uśmiechy i łzy 
wzruszenia, wzięli udział:

−	 Maryja – Agnieszka  Majewska
−	 Józef – Marcin Bolek
−	 Anioły – Joanna Gołyńska, Angelika Gargol, Paulina 

Tylkowska
−	 Chłopcy z telefonami – Kamil Kuchnio, Bartosz 

Burchert
−	 Mikołaj – Paweł Książek
−	 Mama – Agata Drozdowska
−	 Wojtek – Bartłomiej Ziółkowski
−	 Dziewczynka z zapałkami – Natalia Jakubiak
−	 Pani Stasia – Marika Świderska
−	 Dziewczynka na wózku – Nikola Młynarska
−	 Chora – Małgorzata Słojewska
−	 Gwiazdki – Daria Biedrzycka, Maja Borowiec, Marce-

lina Gadomska, Anna Kapela, Wiktoria Kozłowska, 
Patrycja Rybicka, Natalia Starostka, Julia Węgrowska

−	 Przechodnie, zapraszający – Oliwia Salamon, Gabriela 
Bylina, Bartosz Łopusiński, Katarzyna Książek, Maciej 
Banasiewicz, Emilia Kwiatkowska, Julia Czarnecka, 
Paulina Ostrowska, Daria Kucińska

−	 Recytacja – Natalia Wieszczycka
−	 Kot – Karolina Maciszewska

Uśmiech Dziecka

Świąteczny Uśmiech (nie tylko) 
Dziecka
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−	 Akompaniament – Maciej Piwowarczyk 
−	 Pomoc techniczna – Kacper Federowicz, Kajetan 

Kaczmarek
Na zakończenie jasełkowego przedstawienia młodzi 

aktorzy złożyli wszystkim piękne życzenia radosnych świąt 
i wielu cudownych chwil w nadchodzącym Nowym Roku.

Po duchowej uczcie, jaką niewątpliwie był tegoroczny 
spektakl, na scenie pojawił się burmistrz Mszczonowa Józef 
Grzegorz Kurek. W imieniu swoim i władz samorządowych złożył 
życzenia wszystkim obecnym a uzdolnionym wykonawcom 
wręczył słodkie upominki. Apelował także, byśmy w tym świą-
tecznym czasie nie zapomnieli o ludziach starszych, chorych, 
potrzebujących i samotnych. 

Świąteczne łakocie młodym artystom wręczyli także 
kierownik MOK i radny Marek Baumel a także przedstawiciele 
mszczonowskiej szkoły podstawowej – wicedyrektor Krystyna 
Wójcik i przewodniczący Rady Rodziców Jacek Gołyński.

Kolejnym punktem wieczoru była licytacja ozdób świą-
tecznych, na którą zaprosiła wszystkich Beata Szust-

kiewicz. Stroiki bożonarodzeniowe zostały wykonane przez 
wychowanków okolicznych placówek oświatowych w ramach 
konkursu plastycznego. Licytację poprowadził niezastąpiony 
Paweł Książek, który tego dnia był więc nie tylko świętym Miko-
łajem, ale i świetnym „sprzedawcą”. Cały dochód z licytacji 
zostanie przeznaczony na działalność Stowarzyszenia „Uśmiech 
Dziecka”

Piękne ozdoby świąteczne cieszyły się ogromnym zain-
teresowaniem zgromadzonej publiczności. Ogromne emocje 
podczas licytacji przełożyły się także na kwoty, które otrzymano 
za bożonarodzeniowe stroiki. Wśród ich nabywców tradycyjnie 
znaleźli się także przedstawiciele władz samorządowych i gmin-
nych instytucji, którzy chętnie wspierają inicjatywy dobro-
czynne. Na zakończenie spotkania Beata Szustkiewicz i Małgo-
rzata Jakubiak wręczyły nagrody i dyplomy wszystkim autorom 
sprzedawanych prac. Z uwagi na liczbę zgłoszonych  dzieł, część 
z nich będzie wystawiona podczas świątecznego kiermaszu 
w mszczonowskiej szkole podstawowej.

Dagmara Bednarek, GCI
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Blisko 300 świątecznych paczek powędrowało w tym roku 
do najmłodszych mieszkańców gminy Mszczonów. W ponie-
działek (3.12) odbyły się doroczne mikołajki, których organi-

zatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dziesiątki 
dzieci bawiły się w oczekiwaniu na Świętego Mikołaja.

Jak co roku hala Ośrodka Sportu i Rekreacji wypełniła się 
dziećmi. Powodem była zabawa Mikołajkowa i związane z nią 
rozdawanie paczek. Zanim jednak do tego doszło na uczest-
ników czekały gry, zabawy i konkursy. Dzieci jechały w kuligach, 
śpiewały kolędy oraz tańczyły w rytm ulubionych przebojów. 

Było też mnóstwo zagadek, dla tych, którzy chcieli wykazać się 
wiedzą. Każdy uczestnik konkursu mógł liczyć na słodką nagrodę. 
Radni oraz pracownicy mops rozdawali też cukierki, czekolady 
oraz jajka niespodzianki i inne słodycze.

Jedną z atrakcji była też fotobudka, która cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem. By zrobić sobie zdjęcie ze 
śmiesznymi rekwizytami trzeba było ustawić się w kolejce. 
Wszyscy wyczekiwali przybycia Świętego Mikołaja.

- Dzwoniłem do niego i wiem, że już tu jedzie – mówił 
Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa.

Chwilę później dzieci z okrzykami radości otoczyły Świę-
tego Mikołaja. By tradycji stało się zadość rozdawano prezenty. 
Na uczestników czekało 299 paczek. Udało się je zorganizować 
dzięki pomocy sponsorów i dodatkowej pracy pracowników 
MOPS w Mszczonowie. 

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

MOPS

Mikołajki w Mszczonowie

W NUMERZEW NUMERZEKULTURA



grudzień 2018 / nr 12 (277)       29

Podsumowanie mszczonowskiego finału 
Szlachetnej Paczki 2018

Z Moniką Kubiak - liderem projektu Szlachetna Paczka  
w Mszczonowie rozmawia Mateusz Milczarek. 

Czym jest „Szlachetna Paczka”?
Szlachetna Paczka, to odruch serca. Chęć niesienia pomocy 
innym. Bezinteresownego (co podkreślam) niesienia pomocy 
w sposób cichy i pokorny…. Darczyńcy Szlachetnej Paczki pozo-
stają zgodnie z przyjętą zasadą anonimowi. Tym większa należy 
im się wdzięczność. Jest to jak najbardziej zgodne z tym co 
powiedział Prezes Stowarzyszenia „WIOSNA”, pomysłodawca 
Szlachetnej Paczki, ksiądz Jacek WIOSNA Stryczek: Uważam, że 
nie może być tak, że czym więcej pomocy, tym więcej potrze-
bujących. Chcemy pomagać tak, aby ludzie sami radzili sobie 
w życiu. Nie chcemy biedy. Nie chcemy rekordów. Chcemy 
prawdziwej miłości wzajemnej. Jeden za wszystkich, wszyscy za 
jednego!

Są jakieś reguły tej inicjatywy? 
Warto przytoczyć siedem zasad „Szlachetnej Paczki”, które 
najlepiej określają jak i komu niesiona jest pomoc podczas tego 
niezwykłego projektu:
- NIE POMAGAMY BIEDZIE ROSZCZENIOWEJ – Nie pomagamy 
tylko dlatego, że ktoś krzyczy. POMAGAMY MĄDRZE. Mądra 
pomoc to taka, dzięki której ludzie sami radzą sobie w życiu. 
Głupia prowadzi do tego, że ludziom się nie chce.
- CHCEMY, ABY WSZYSCY RADZILI SOBIE W ŻYCIU – Nie może być 
tak, że im więcej pomocy, tym więcej potrzebujących.
- MENTALNOŚĆ WĘDKARZA – Mówi się, że nie ryba, ale wędka. 
Ale jeśli ktoś nie ma mentalności wędkarza, to sprzeda wędkę 
i kupi ryby. Jeśli ktoś ma mentalność wędkarza, to weźmie kij 
i złowi rybę. ZAWSZE SOBIE PORADZI W ŻYCIU.
- WSZYSTKIE PROJEKTY SZLACHETNEJ PACZKI OPARTE SĄ NA 

Finał akcji

SZLACHETNA PACZKA – POMOC 
SZLACHETNYCH LUDZI

KULTURA
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PRACY NA MENTALNOŚCI – To jest zmiana trwała. Chcemy, aby 
ludzie sami radzili sobie w życiu.
- CHCEMY POLAKÓW UCZYĆ JAK ZARABIAĆ WIĘCEJ – Jeśli 
wszyscy będą dobrze zarabiali, nie będzie biedy. To jest nasz 
ideał.
- LUBIĘ LUDZI - Nie mówimy o tym, co czujemy. Wydobywamy 
z ludzi to, co mają w sobie najpiękniejsze. Naszą misją jest służyć 
ludziom w ich rozwoju: ubogim, wolontariuszom i darczyńcom.

Weekend 8-9 grudnia był finałem Szlachetnej Paczki. Kto był 
na naszym terenie odbiorcą paczek, przygotowanych przez 
darczyńców? 
Obdarowani też muszą pozostać anonimowi. Nie mogę upublicz-
niać ich danych. Chyba, że sami zechcą się pochwalić tym, że 
otrzymali pomoc. Powiem tylko, że wśród tych osób, którym 
pomogliśmy w tym roku było wiele osób w podeszłym wieku. 
Jedna z Pań miała 90 lat. Był też Pan bez nóg, któremu nasza 
pomoc na pewno bardzo się przyda. Wsparliśmy też osobę 
wymagającą rehabilitacji i specjalistycznego sprzętu do niej. 

Gdzie odbywał się mszczonowski weekend finalny Szlachetnej 
Paczki? 
W hallu miejscowej Szkoły Podstawowej. Tam mieliśmy tzw. 
magazyn „Szlachetnej Paczki”. Tam zebrali się nasi wolonta-
riusze, sponsorzy oraz osoby wspierające całe przedsięwzięcie 
w różnych jego wymiarach. W szkole zgromadzone zostały świą-
teczne podarunki, które następnie rozwiezione zostały do rodzin 
włączonych w tegoroczny projekt. Oczywiście nie wszystko było 
obdarowywanym przekazywane za pośrednictwem weekendo-
wego magazynu. Wiele osób otrzymywało m.in. zapas węgla 

na zimę. Ze zrozumiałych względów taki podarunek był do nich 
wieziony wprost ze składu (uśmiech). 

Co jeszcze trafiało do obdarowanych? 
Masa sprzętu AGD, produkty chemiczne, żywność, ubrania. 
Nigdy nie dajemy paczek w ciemno. Zawsze potrzeby obdarowa-
nych są określane przez wolontariuszy, którzy przeprowadzają 
z nimi wywiady i ustalają konkretne potrzeby, uzasadnione 
potrzeby danej rodziny. Dopiero później pod te potrzeby poszu-
kujemy darczyńców. Informacje na temat osób potrzebujących 
wraz z ich oczekiwaniami są umieszczane w ogólnopolskiej bazie 
Szlachetnej Paczki. Możliwe jest więc, że ktoś np. z Gdańska, kto 
posiada przedmiot, który jest oczekiwany przez osobę potrze-
bującą w Zakopanem, przekaże go właśnie aż tak daleko, na 
drugi koniec Polski. Wolontariusze są swoistego rodzaju pośred-
nikami pomiędzy obdarowanym i darczyńcami. Na tym polega 
ich praca. 

Darczyńca sam dociera do obdarowanego w dniu finału?
Niekoniecznie. Jeśli chce pozostać anonimowy do 

końca, to całą sprawę załatwi za niego wolontariusz. Czasami 
jest też tak, że jeden obdarowany otrzymuje paczki od kilku 
darczyńców. W tym roku mieliśmy taki przypadek, że dla jednej 
rodziny potrzebne rzeczy zebrało czterech darczyńców. Wiem, 
że niekiedy darczyńcą staje się cała załoga danej firmy, instytucji, 
czy też grupa przyjaciół. Grunt, aby nieść potrzebną pomoc. 
Taka jest podstawowa idea „Szlachetnej Paczki”. 

Skuteczność i skalę niektórych inicjatyw o charakterze 
pomocowym określa się poprzez sumę zaangażowanych/zebra-
nych środków finansowych. Też prowadzicie taki ranking?
Nie, tu naprawdę nie chodzi o to, aby się z kimś ścigać i robić 
wokół całej idei, jakieś show. Tak jak wspominałam na wstępie 
przede wszystkim: anonimowość, pokora i szczera chęć niesienia 
pomocy. Tak chcemy działać. 

Mam rozumieć, że nie dokonaliście podsumowania finanso-
wego akcji?
Ależ nie. Nie jest to żadną tajemnicą. Jeśli to naprawdę ważne, 
to wartość przekazanych przez nas w tym roku paczek oszaco-
wana została na 78 620 zł.

Ilu było wolontariuszy, obdarowanych i darczyńców? 
Wolontariuszek było sześć: Karolina Rutkowska Martyna 
Bagińska, Agnieszka Dobrzyńska, Ewa Taras –Wojcik, Renata 
Piekarska i ja. Obdarowanych rodzin 24. Co do ilości darczyńców, 
to tak jak wspomniałam, czasami jeden darczyńca, to ekipa 
całej firmy/grupa przyjaciół, więc nawet trudno określić ile 
osób zaangażowało się w tegoroczne przedsięwzięcie. Pewnie 
na dobre policzymy się na podsumowaniu Szlachetnej Paczki 
2018, czyli na Mszczonowskiej Gali Szlachetnej Paczki, jaka 
odbędzie się 5 stycznia 2019 roku o 13:00 w MOK-u. Właśnie 
tam spotkamy się wszyscy wraz ze sponsorami i darczyńcami. 

Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na Gali. 
Dziękuję bardzo za rozmowę.

Foto: Szlachetna Paczka Mszczonów
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Wreszcie UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów zagrał w IV 
lidze MWZPS mecz, o którym można powiedzieć „męskie granie”. 
Rywalem Olimpijczyków był GKS Yabu Sadownik Błędów.

Mszczonowianie spotkanie zaczęli perfekcyjnie od 
mocnej zagrywki Mateusza Antoszewskiego i skutecznego bloku 
linii ataku. Dominacja na boisku trwała przez dwa sety. Rywal 
próbował walczyć, ale nie miał szans na rozwinięcie skrzydeł. 
Skuteczna zagrywka i szalejący w ataku Szymon Mikołajczyk 
wybijały przeciwnikowi z głów marzenia o zwycięstwie.

W trzeciej partii gra się wyrównała a w końcówce 
zespół z Błędowa wyszedł nawet na prowadzenie 24:21. W tym 
momencie na boisko został wprowadzony Bartek Walendzik 
i to właśnie po jego skutecznym ataku i zagrywkach zawodnicy 
Grzegorz Piątkowskiego doprowadzili do stanu 24:24. 

Końcówka była rozgrywana na przewagi i to mszczono-
wianie okazaliśmy się mocniejsi psychicznie wygrywając seta 
30:28. Ostatecznie zwyciężyli 3:0 (25:21, 25:12, 30:28 ). Zespół 

wystąpił w składzie: Łukasz Jasiński © (10 pkt), Szymon Mikołaj-
czyk (18 pkt), Jakub Sobolewski (7 pkt), Damian Szachowicz (4 
pkt), Michał Gmurek (3 pkt), Tomasz Antoniak (3 pkt), Mateusz 
Antoszewski (3 pkt), Mateusz Boczkowski (2 pkt), Mateusz Rosa 
(2 pkt), Bartek Walendzik (1 pkt), Przemek Zawadzki, Daniel 
Czarnecki, Mikołaj Osiński i Kamil Ziółkowski.

UKS Olimpijczyk

Mszczonowskie koszykarki na medal
W dniu 20 listopada reprezentacja dziewczyn ze Szkoły 

Podstawowej w Mszczonowie wzięła udział w Międzypo-
wiatowych Igrzyskach w koszykówce, które odbyły się na hali 
w żyrardowskim elektryku. W każdy mecz włożyły dużo energii 
i z uśmiechem zajęły 4 miejsce.

Już następnego dnia, mimo zmęczenia i lekkiego wyczer-
pania, nasze reprezentantki wyruszyły na kolejne zawody. Tym 
razem wzięły udział w Mazowieckiej Gimnazjadzie LZS w koszy-
kówce dziewcząt w Strzegowie, która miała rangę zawodów 

wojewódzkich. Dziewczyny kolejny raz pokazały, na co je stać 
i z wielką klasą zajęły 3 miejsce. 

Aktualna reprezentacja dziewczyn w tej dyscyplinie jest 
najlepszą w historii całej szkoły i ma na swoim koncie bardzo 
wysokie osiągnięcia. Większość z reprezentantek już od małego 
uczęszcza na treningi koszykówki do klubu UKS Olimpijczyk 2008 
Mszczonów. Zajęcia już od kilku lat prowadzi Paweł Górski. Z całą 
pewnością również jego zasługą są wysokie wyniki dziewczyn. 

Skład zespołu mszczonowskich koszykarek: Agata 
Drozdowska, Martyna Narożna, Katarzyna Hanszke, Zuzanna 
Nowińska, Julia Dąbrowska, Aleksandra Nowakowska, Kinga 
Gręda, Justyna Orzechowska i Paulina Sikora.

Agata Drozdowska

UKS Olimpijczyk 2008

Mamy to!!!
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Dokładnie 24 listopada 1899 roku w Chojnacie urodził się 
kompozytor Jan Adam Maklakiewicz. Trudno byłoby znaleźć lepszy 
moment na zmianę patrona mszczonowskiej szkoły podstawowej niż 
119. rocznica jego urodzin. W sobotę, 24 listopada, lokalna placówka 
oficjalnie otrzymała nowe imię oraz sztandar z podobizną Jana Adama 
Maklakiewicza.

Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu dyrekcji, grona 
pedagogicznego, pracowników, rodziców i nauczycieli, których 
z budynku szkoły do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela poprowadziła 
Orkiestra Dęta OSP Mszczonów. W uroczystym pochodzie znalazły się 
również poczty ze sztandarami gimnazjum, szkoły podstawowej oraz 
nowym symbolem, który ponieśli rodzice wychowanków.

Mszę świętą, odprawioną w kościele farnym, koncelebrowali 
ksiądz dziekan Tadeusz Przybylski oraz proboszcz parafii pw. św. Ojca 
Pio, Sławomir Tulin. Na Eucharystii nie zabrakło także przedstawicieli 
władz samorządowych, pracowników gminnych instytucji oraz zapro-
szonych gości.

SP w Mszczonowie

Jan Adam Maklakiewicz patronem 
mszczonowskiej szkoły
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W wygłoszonej, okolicznościowej homilii, proboszcz Przy-
bylski przypomniał zebranym, jak wiele wszyscy zawdzięczamy szkole, 
jak ważną rolę odgrywa ona w życiu każdego z nas. Nie tylko uczy, 
ale także wychowuje i dba o duchowy rozwój młodych ludzi. Celem 
szkoły jest bowiem kształtowanie człowieka i wspomożenie rodziców 
w wychowaniu ucznia na dobrego, mądrego Polaka. Podczas uroczystej 
mszy świętej księża proboszczowie poświęcili również nowy sztandar 
– z wyhaftowanym imieniem szkoły i podobizną patrona Jana Adama 
Maklakiewicza. 

W uświetnienie Eucharystii zaangażowali się strażacy z Orkie-
stry OSP Mszczonów, których muzyka towarzyszy wszystkim, ważnym 
wydarzeniom odbywającym się na terenie gminy. Słowa z Pisma Świę-
tego odczytał i z prośbą o poświęcenie sztandaru w imieniu szkolnej 
społeczności wystąpił przewodniczący Rady Rodziców Jacek Gołyński. 
Uczniowie także aktywnie uczestniczyli w nadaniu mszy świętej 
odświętnej oprawy, śpiewając psalm i odczytując przygotowaną wcze-
śniej, poruszającą Modlitwę Wiernych.

Po zakończeniu Eucharystii, wszyscy zebrani udali się do 
budynku hali sportowej, w której odbyła się oficjalna część obchodów. 
Rozpoczęli ją gospodarze uroczystości – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie Anna Rusinowska oraz przewodniczący Rady Rodziców 
Jacek Gołyński. Wspólnie powitali zaproszonych gości – wnuczkę 
patrona Agnieszkę Sienkiewicz z córką i dziećmi, Maję Maklakiewicz 
z towarzyszącą jej pianistką Barbarą Bajor, Marię Wacholc - autorkę 
biografii Jana Adama i Włodzimierza Sołtysika – wydawcę tej pozycji 
oraz państwa Kluczborskich – przyjaciół szkoły. 

Na uroczystości pojawili się także przedstawiciele lokalnej 
społeczności: ksiądz dziekan Tadeusz Przybylski, ksiądz proboszcz 
Sławomir Tulin, burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, prze-
wodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący RM Waldemar 
Suski oraz radni: Barbara Gryglewska, Katarzyna Ciećwierska, Ryszard 
Stusiński, Andrzej Osial a także była radna powiatu Krystyna Pęczonek. 

Wśród wymienionych gości znaleźli się ponadto: dyrektor 
Centrum Usług Wspólnych Ewa Zielińska, dyrektor Gminnego 
Centrum Informacji Beata Sznajder, kierownik Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej Barbara Ciszewska, 
dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Michał 
Szymański, dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej Anna Czarnecka, Barbara 
Kasper-Siemion, prezes Lokalnej Grupy 
Działania „Ziemia Chełmońskiego” Magda-
lena Podsiadły, komendant Hufca ZHP 
Mszczonów Damian Sołtyk, prezes Stowa-
rzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” 
Bożena Majewska, dyrektorzy okolicz-
nych placówek, emerytowani nauczyciele 
i pracownicy szkoły a także byli przewodni-
czący Rady Rodziców SP i gimnazjum.

Dyrektor Anna Rusinowska, wcze-
śniej kierująca działalnością gimnazjum, 
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podkreślała, jak niezwykłym momentem jest dla niej nadanie szkole 
imienia Jana Adama Maklakiewicza. Przypomniała też o przypadającej 
tego dnia 119. rocznicy urodzin mistrza i o tym, że szkolna społeczność 
od wielu lat dba o to, by propagowana była wiedza o biografii i muzycz-
nych dokonaniach kompozytora.

Następnie głos zabrali prowadzący uroczystość nauczyciele – 
Ida Gontarz oraz Paweł Promowicz. Poprosili oni o powstanie i odśpie-
wanie hymny szkoły oraz wprowadzenie sztandarów. Symbol gimna-
zjum ponieśli uczniowie ostatnich oddziałów likwidowanej placówki. 
Starym sztandarem szkoły podstawowej opiekowali się wychowan-
kowie ósmych klas. Nowy symbol wnieśli z kolei przedstawiciele Rady 
Rodziców – Dorota Owczarek, Małgorzata Skazowska i Łukasz Skalski. 
To właśnie im przypadł zaszczyt przekazania sztandaru dyrektor Annie 
Rusinowskiej oraz nowemu pocztowi sztandarowemu. Po złożeniu 
ślubowania na nowy symbol szkolny, nastąpiła jego prezentacja. Na 
jednej stronie sztandaru widnieje nazwa szkoły wraz z podobizną Jana 
Adama Maklakiewicza. Drugą ozdabia flaga i godło Polski.

Na telebimie postawionym z boku sceny, wyświetlono prezen-
tację przedstawiającą historię placówki oraz najważniejsze wydarzenia 
z życia Jana Adama Maklakiewicza. Jej narratorem była uczennica, 
Gabriela Gołyńska. 

Uchwałę zmieniającą patrona szkoły odczytał przewodniczący 
Rady Miejskiej Łukasz Koperski. W uzasadnieniu tej decyzji zaznaczono, 
że Jan Adam Maklakiewicz był bardzo związany z Ziemią Mszczonowską 
a wspomnienia o nim nadal żyją w pamięci mieszkańców. Nadanie 
szkole jego imienia jest naturalnym zwieńczeniem długoletnich działań, 
zmierzających do propagowania wiedzy o rodzie kompozytora oraz 
kultywowania w mieście zapoczątkowanych przez niego, muzycznych 
tradycji.

Przewodniczący Łukasz Koperski w swoim wystąpieniu podkre-
ślał, że moment nadania szkole imienia Jana Adama Maklakiewicza jest 
dla niego chwilą szczególną. Nowy patron, tak bliski, bo wywodzący się 
z Ziemi Mszczonowskiej, sprawia, że placówka ta jest jeszcze bardziej 
nasza. Jako przewodniczący Rady Miejskiej, która zgodnie zagłosowała 
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za zmianą patrona, wyraził radość i dumę z podjęcia przez szkołę takiej 
inicjatywy.

Głos zabrał także burmistrz Józef Grzegorz Kurek, który wyraził 
zadowolenie, że gminne placówki edukacyjne przyjmują imiona ludzi 
sławiących teren Ziemi Mszczonowskiej swoją pracą, talentem, zaanga-
żowaniem i życiową postawą. Jak podkreślał, właśnie z takimi osobami 
łatwiej utożsamiać się młodzieży, która kształci się w tych jednostkach.

Radna Barbara Gryglewska, emerytowana nauczycielka historii 
w mszczonowskiej szkole podstawowej, przypomniała moment nadania 
placówce imienia 25 pułku Artylerii Pancernej oraz uzasadniła potrzebę 
zmiany bohatera zbiorowego na patrona pochodzącego z tego terenu.

Dyrektor Anna Rusinowska przeczytała list, który otrzymała od 
Benedykta Konowalskiego, ostatniego, żyjącego ucznia Jana Adama 
Maklakiewicza. Z racji wieku, nie mógł on przybyć na uroczystość. Autor 
w liście wspominał mistrza, u którego uczył się komponowania muzyki.

Jacek Gołyński, przewodniczący Rady Rodziców będącej 
głównym fundatorem nowego sztandaru, w swoim przemówieniu 
podkreślał, że ma nadzieję, iż symbol ten będzie towarzyszył szkolnej 
społeczności w wielu podniosłych i pięknych momentach, przekazy-
wany kolejnym rocznikom wychowanków jako symbol tradycji i trwa-
łości wartości pielęgnowanych w murach tej placówki.

Proboszcz Sławomir Tulin wyraził radość z tego, że w szkole 
oraz całej gminie kultywuje się pamięć o osobach, które są dla nas 
wzorem do naśladowania. Złożył także życzenia dyrekcji, nauczycielom 
i wszystkim uczniom.

Barbara Kasper-Siemion, wdowa po nieżyjącym aktorze, 
złożyła życzenia całej szkolnej społeczności oraz zapewniła, że prowa-
dzona przez nią Unia Poetycka zawsze chętnie będzie współpracowała 
z placówką, promując artystyczne talenty Ziemi Mszczonowskiej. 

Ciepłe słowa do członków szkolnej społeczności skierowała 
również Agnieszka Sienkiewicz, wnuczka Jana Adama Maklakiewicza, 
która nie kryła wzruszenia z powodu takiego uhonorowania jej dziadka. 
Korzystając z okazji złożyła życzenia dyrekcji, nauczycielom, pracow-
nikom i wszystkim uczniom, którzy będą się kształcić w szkole tak 
bliskiej całej jej rodzinie. 

Na uroczystości nadania imienia szkole obecna była także Maja 
Maklakiewicz, wnuczka Tadeusza Wojciecha – najmłodszego brata Jana 
Adama. Przybyła z zagranicy skrzypaczka uświetniła obchody krótkim 

koncertem, podczas którego wykonała utwory swojego 
ojca i wujków. Akompaniowała jej pianistka Barbara 

Bajor. Muzyka Maklakiewiczów, zagrana przez ich potomkinię, była 
szczególnie wzruszająca. Zwieńczeniem recitalu była „Kołysanka” 
skomponowana przez Jana Adama Maklakiewicza.

Na telebimie pokazano także przesłanie, które nagrano we 
wrześniu podczas koncertu Tria Chopin w Izbie Pamięci Rodziny Makla-
kiewiczów. Ciepłe słowa do uczniów skierowała wówczas Agnieszka 
Maklakiewicz, bratanica Jana Adama. Życzyła im szczęścia i dumy 
z uczęszczania do właśnie tej szkoły, najlepszych ocen i ogromnej 
wiedzy wyniesionej z lat pobytu w placówce.

Nauczyciele i uczniowie z okazji świętowania nadania placówce 
nowego imienia, przygotowali także program artystyczny, w którym, 
w niezwykle kreatywnej formie, upamiętnili Jana Adama Maklakie-
wicza. Na zakończenie tej części absolwentki szkoły, Gabriela Biernat 
(skrzypce) i Zofia Szymańska (fortepian) zagrały tango „Siedem czerwo-
nych róż” skomponowane przez Jana Adama Maklakiewicza. Ku zasko-
czeniu zebranych, spontanicznie dołączyła do nich Maja Maklakiewicz, 
która na skrzypcach zagrała utwór swojego przodka. Ten niezaplano-
wany moment wzruszył publiczność i nagrodził trud absolwentek, które 
z poświęceniem przygotowywały się do zagrania tego, wcale nieła-
twego, utworu.

Oficjalną część uroczystości zakończyła dyrektor Anna Rusi-
nowska wręczając kwiaty wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu 
święta.

Uroczystość nadania imienia Jana Adama Maklakiewicza Szkole 
Podstawowej w Mszczonowie pokazała, jak ważna w gminie jest pamięć 
o przeszłości oraz pielęgnowanie tradycji. Ziemia Mszczonowska od lat 
słynie z tego, że jej władze i mieszkańcy budując przyszłość oraz dbając 
o dynamiczny rozwój swojego terenu, nie zapominają o historii swojej 
„małej Ojczyzny”. Wyrazem tego bez wątpienia była zmiana patrona 
szkoły, która odtąd będzie nosiła imię Jana Adama Maklakiewicza – 
członka zasłużonego dla Mszczonowa, artystycznego rodu.

Dagmara Bednarek, GCI
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Jan Adam Maklakiewicz jakiego nie 
znamy
Z okazji nadania Szkole Podstawowej w Mszczonowie imienia 
Jana Adama Maklakiewicza, przybliżamy sylwetkę kompozy-
tora.

O wielkich ludziach zazwy-
czaj opowiada się nie za pomocą 
słów, ale liczb, które charaktery-
zują ich życie, karierę i twórczość. 
Rozpocznę od nich także i ja, snując 
swoją opowieść o Janie Adamie 
Maklakiewiczu, patronie lokalnej 
szkoły, sławnym kompozytorze, 
pedagogu, krytyku i publicyście. 
Nie chciałabym jednak pokazać 
jego życiorysu tylko w formie 
encyklopedycznego zbioru dat, ale 
opowiedzieć o człowieku, który na 
zawsze zapisał się złotymi lite-
rami na kartach historii Mszczo-
nowa.

Jan Adam urodził się 
w roku 1899 w Chojnacie, a zmarł 
w wieku 54 lat w Warszawie. Był 
synem Jana Nepomucena i Rozalii 
z Izbickich Maklakiewiczów. Jako 
potomek wiejskiego organisty, Jan 
Adam zdobywał swoje muzyczne 
wykształcenie tylko dzięki upartej 
i nieustępliwej pracy, ponieważ 
liczna rodzina Maklakiewiczów nie 

była zbyt majętna. Nie brakowało 
w niej świetnych muzyków, tak 
po stronie grającej na harmonii 
matki, jak i ojca, miejscowego 
organisty.

Mszczonów, to miasto, 
w którym Jan Adam spędził całe dzieciństwo i wczesną młodość 
- to tu ujawnił się i rozkwitł talent artystyczny przyszłego 
kompozytora. Dzięki ojcu i przepojonej muzyką atmosferze 
domu rodzinnego, chłopak wcześnie ujawnił swoje niepospolite 
zdolności.  Już w wieku 15 lat dyrygował połączonymi chórami: 
mszczonowską „Lutnią” i żyrardowską „Lirą”. Siedemnasto-
letni Jan Adam zaczął prowadzić w Mszczonowie chór męski, 
przekształcony następnie w mieszany, oraz muzyczny zespół 
kameralny, dla którego komponował swoje pierwsze utwory. 
Chór posiadał w swym repertuarze także szereg pieśni patrio-
tycznych, „przemycanych” przez młodego dyrygenta w koncer-
tach organizowanych za oficjalnym zezwoleniem okupacyjnych 
władz niemieckich.  

Odzyskanie niepodległości przez Polskę zbiegło się 
z wyjazdem młodego Janka do Warszawy. Tam ukończył on 

średnią szkołę muzyczną, a następnie w roku 1925 – studia 
kompozytorskie pod kierunkiem prof. Romana Statkowskiego. 
Uzyskanie dyplomu dowodziło nie tylko talentu, ale także hartu 
ducha młodego Maklakiewicza. Konieczność podejmowania 
pracy zarobkowej była dużym utrudnieniem w studiach Jana 
Adama i tylko dzięki jego zorganizowaniu oraz muzycznemu 
geniuszowi udało mu się pozytywnie zaliczyć wszystkie wyma-
gane przedmioty.

Kiedy jesienią 1921 roku Jan Adam, będąc na trzecim 
roku w Wyższej Szkole Muzycznej, rozpoczął studia kompozytor-
skie w Państwowym Konserwatorium Muzycznym wstąpił także 
na wydział Filozoficzny Uniwersytetu Warszawskiego. Nauka na 
trzech uczelniach jednocześnie źle wpłynęła na zdrowie Jana 
Adama, który w tym czasie musiał również podejmować prace 
zarobkowe - udzielał lekcji prywatnych, a sezonowo dorabiał 
jako kasjer na kolei. 

Kompozytor nie doprowadził do końca studiów huma-
nistycznych, jednak wywarły one na niego ogromny wpływ. 
Zdobyta wówczas wiedza i kultura literacka zaowocowały 
później przede wszystkim w jego bogatej działalności publicy-

Jan Adam Maklakiewicz

Jan Adam Maklakiewicz  
w okresie gimnazjalnym

Paryż 1920 r. – studia u prof. Paula Dukasa. Od lewej: 
 J. A. Maklakiewicz, Czesław Żak – kolega ze studiów
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stycznej oraz umiejętności doboru tekstów w swojej twórczości 
wokalnej.

Wyrazem docenienia niezwykłego talentu Jana Adama 
było stypendium otrzymane na pogłębianie studiów kompo-
zytorskich we Francji. Jesienią 1926 roku Maklakiewicz wyje-
chał do Paryża, by tam kształcić się u Paula Dukasa. Był jednym 
z pierwszych, polskich kompozytorów, którzy w okresie między-
wojennym zdobywali wiedzę w stolicy Francji.

Po powrocie do Warszawy Jan Adam dużo kompo-
nował, a jednocześnie rozwijał żywą działalność  w dziedzinie  
upowszechniania muzyki, organizując chóry amatorskie. W tej 
pracy dojrzewał jego talent, poparty świetnym rzemiosłem 
kompozytorskim. Jan Adam posiadał rzadki dar wyrażania 
swoich myśli, uczuć i nastrojów prostym, przystępnym języ-
kiem muzycznym. W swojej twórczości często nawiązywał do 
motywów ludowych, nie stroniąc także od popularnych melodii 
rozrywkowych.

Podczas hitlerowskiej okupacji kompozytor 
znalazł schronienie w rodzinnym domu w Mszczo-

nowie. Wraz z ojcem prowadził patriotyczną działalność, wyko-
rzystując w tym celu dozwolone uroczystości kościelne. Parafia, 
w której Jan Nepomucen był organistą a syn pomocnikiem, 
stała się ośrodkiem życia społecznego i kulturalnego wojennego 
Mszczonowa.

Po wyzwoleniu, Jan Adam jako jeden z pierwszych przy-
stąpił do pracy twórczej i działalności organizatorskiej na rzecz 
odrodzenia kultury polskiej. Kierował Filharmonią  Narodową 
w Warszawie oraz wykładał kompozycję w Państwowej Wyższej 
Szkole Muzycznej. Pracy pedagogicznej poświęcił ostatnie lata 
swojego życia. Zmarł przedwcześnie, w 1954 roku w Warszawie, 
pozostawiając po sobie bogaty dorobek kompozytorski.

 Wymienienie wszystkich utworów Jana Adama zajęłoby 
zbyt wiele miejsca, dlatego wspomnę tylko o niektórych. Na 
uwagę zasługuje z pewnością skomponowana w roku 1940 
„Msza do św. Franciszka” - poświęcona bratu tragicznie zmar-
łemu w czasie kampanii wrześniowej. Muzyka kościelna oraz 
utwory inspirowane folklorem stanowiły znaczną część dorobku 
kompozytorskiego Jana Adama. Popularność zdobyły także 

Kołysanka J. A. Maklakiewicza - rękopis z roku 1946
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obydwa jego balety „Złota kaczka” i „Cagliostro w Warszawie”. 
Najsłynniejszym jednak dziełem Maklakiewicza pozostaje senty-
mentalne tango „Siedem czerwonych róż”.

We wspomnieniach swojej córki, Kingi, tata zachował 
się przede wszystkim jako człowiek obdarzony dwiema pasjami 
– muzyką i zielarstwem. Jan Adam zbierał zioła, suszył je oraz 
posiadał bardzo szeroką wiedzę o ich wykorzystaniu. Gromadził 
je i sortował, aby przy byle okazji obdarowywać nimi znajo-
mych. Jak powiedziała o swoim ojcu Kinga przez całe życie był 
i pozostał właściwie „wielkim dzieckiem”, wraz  z  jego wieczną 
ciekawością świata, rozradowaniem życiem i nigdy nie wyczer-
panym entuzjazmem dla ludzi. Jan Adam kochał dzieci i był przez 
nie kochanym. Kiedy przebywał w Mszczonowie zawsze poja-
wiał się z kieszeniami pełnymi cukierków dla najmłodszych. Jego 
wielkim marzeniem, którego nie zdołał zrealizować z powodu 
przedwczesnego odejścia, było stworzenie opery przeznaczonej 
właśnie dla dzieci.

Z córką łączyła Jana Adama bardzo głęboka więź; to ona 
często była pierwszym krytykiem jego dzieł. Obsypywał Kingę 
zabawkami, by potem bawić się wspólnie z nią. W swoich ostat-
nich dniach przeczuwał, że to już koniec. Bardzo się martwił 
o maturę załamanej córki. Jak sama wspominała, Kinga zdawała 
ją właśnie dla taty, z powodu jego troski.

Jan Adam Maklakiewicz był nie tylko świetnym kompo-
zytorem, ale przede wszystkim dobrym człowiekiem, z czułym 
uśmiechem wspominanym przez najbliższych. Sława i talent 

bardzo często niszczą ludzi, jednak patron mszczonowskiej 
szkoły oparł się ich zgubnemu wpływowi. Kochał dzieci, zioła i, 
oczywiście, muzykę, a także swoje rodzinne miasto, do którego 
często powracał. Pamiętał o tych, którzy rozjaśniali mu muzyczną 
drogę, czego dowodem było pragnienie spoczęcia na Powązkach 
obok muzycznego mentora Romana Statkowskiego. Jan Adam 
Maklakiewicz odszedł niespodziewanie, ale pozostawił po sobie 
skarb najcenniejszy - bogatą twórczość, która unieśmiertelniła 
go nie tylko w pamięci wdzięcznych mieszkańców Mszczonowa.

Dagmara Bednarek, GCI

Jan Adam Maklakiewicz podczas pracy

Zakopane  1953 r. - praca nad operą „Wiatr halny”
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Śladami historii - spotkanie Unii 
Poetyckiej

W dniu 20 listopada 2018 r. grupa najstarszych uczniów 
Szkoły Podstawowej w Mszczonowie uczestniczyła w spotkaniu 
Unii Poetyckiej, której patronem jest Wojciech Siemion. Zorga-
nizowała je pani Barbara Kasper - Siemion, która tym razem 
zaprosiła młodzież w poetycko-historyczną podróż przez wieki – 
od średniowiecza po współczesność, od zniewolenia do niepod-
ległości. Pani Barbarze Kasper - Siemion towarzyszyli znakomici 
goście – pani Joanna Kasperska, pan Jerzy Janeczek, pan Józef 
Pless i gość specjalny – pan Cyprian Piwowarski.

Spotkanie, które odbyło się w Mszczonowskim Ośrodku 
Kultury, podzielone było na trzy części. Pierwsza dotyczyła naszej 
trudnej historii związanej z utratą niepodległości i sposobami 
jej odzyskania. Przypomniane zostały romantyczne mity i ich 
krytyka. Pani Joanna Kasperska i pan Józef Pless zaprezentowali 
fragment „Wesela” S. Wyspiańskiego – rozmowę Poety i Panny 
Młodej zakończoną znaczącymi słowami: „A to Polska właśnie”. 

Pani Joanna Kasperska wykonała również utwór C. 
Norwida „Moja piosnka” („Do kraju tego”). W komentarzu pani 
Barbara Kasper - Siemion podkreśliła rolę poezji i poety, przy-
pominając postać Patrona Unii – Wojciecha Siemiona, który 
zawsze twierdził, że poezja jest tym, co kształtuje naszą naro-
dową tożsamość. W tym miejscu wspomniano o ojcu Wojciecha 
Siemiona, Mikołaju, który aktywnie działał na rzecz odzyskania 
niepodległości, przez co musiał emigrować. Gdy jednak nada-
rzyła się okazja, powrócił i zaciągnął się do Legionów Polskich. 
Fragment jego dziennika odczytał pan Jerzy Janeczek. 

Podczas spotkania nie mogło też zabraknąć pieśni legio-
nowych – kilka z nich zaprezentowały dziewczęta z Kruszewa. 
Na zakończenie tej części pojawiły się poetyckie komentarze 
wydarzeń z 11 listopada 1918 r. Pan Jerzy Janeczek zaprezen-

tował dwa wiersze: „Listopad 1918” K. Wierzyńskiego i „Niepod-
ległość” A. Słonimskiego. Natomiast pan Józef Pless zapoznał 
uczniów z własną twórczością, przedstawiając wiersz „Moja 
ojczyzna”.

Druga część spotkania poświęcona była animacji kompu-
terowej. Wystąpił pan Cyprian Piwowarski, który opowiedział 
młodzieży o swojej pasji. Stała się ona jego pracą, a jednocze-
śnie obszarem ciągłych poszukiwań i odkryć. Pan Piwowarski 
przedstawił fragment filmu edukacyjnego Pawła Pitery „Habit 
i zbroja” o historii Zakonu Krzyżackiego na ziemiach polskich. 
W produkcji tej  stworzył efekty specjalne. Samej bitwie pod 
Grunwaldem poświęcił osiem miesięcy. Kończąc swoje wystą-
pienie, gość specjalny przekonywał do tego, by odkrywać swoje 
pasje i nimi kierować się przy wyborze zawodu.

Ostatnia część spotkania, to projekcja całego filmu „Habit 
i zbroja”, o którym opowiadał pan Cyprian Piwowarski.

Listopad 2018 r., to miesiąc, który obfitował w różnego 
rodzaju wydarzenia podkreślające setną rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Spotkanie Unii Poetyckiej było 
jednym z takich wydarzeń. Dziękujemy pani Barbarze Kasper - 
Siemion za zaproszenie.

Emilia Mirocha

Piątoklasiści poznawali historię 
Maklakiewiczów

Uczniowie piątej klasy Szkoły Podstawowej w Mszczo-
nowie odwiedzili Izbę Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. Części 
z nich nazwisko Maklakiewicz nie było obce. Uczniowie z zain-
teresowaniem przyglądali się zgromadzonym pamiątkom. Nie 
brakowało też pytań.

Dla większości uczniów wizyta w Izbie Pamięci Rodziny 
Maklakiewiczów była pierwszą w życiu. Większość znała jednak 
nazwisko Jana Adam Maklakiewicza.

- Uczyliśmy się o nim na lekcjach – mówili uczniowie.
Z zainteresowaniem przeglądali kolejne gabloty szukając 

ciekawych eksponatów. Duże zainteresowanie wzbudziła maska 
pośmiertna Jana Adama Maklakiewicza.

- Czy dzisiaj również się takie wykonuje – dopytywała 
jedna z uczennic.

Również fisharmonia okazała się instrumentem, o którym 
słucha się z uwagą. Pytano też o drzewo genealo-
giczne rodziny. Czy będzie ono w przyszłości rozbu-

dowywane o kolejne pokolenia rodu. Z ciekawością uczniowie 
oglądali też meble pochodzące z przedwojennego ratusza 
w Mszczonowie. Masywne, drewniane konstrukcje budziły 
podziw. Zwracano też uwagę na dbałość o detale oraz zdobienia. 
Goście zapewnili, że wrócą jeszcze do mszczonowskiej izby, by 
dłużej przyjrzeć się przechowywanym w niej pamiątkom.

- Wdzięczni za lekcję historii w domu Maklakiewiczów 
uczniowie klasy V z wychowawcą Katarzyną Ciszewską – napisali 
w księdze pamiątkowej uczniowie.

Tekst i fot. jp, GCI
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Wieści ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Adama Maklakiewicza 
w Mszczonowie
Twórcy gier planszowych

Na listopadowych zajęciach finansowych trzeciokla-
siści utrwalali pojęcia związane z przedsiębiorstwem i samo-
dzielnie układali własną grę planszową, powiązaną tematycznie 
z tworzeniem produktów i usług. Pod kierunkiem nauczyciela 
ustalili ważne zagadnienia: zasady gry muszą być krótkie i zrozu-
miałe, nie można zmieniać zasad w trakcie gry a po utworzeniu 
gry należy w nią zagrać i ustalić, czy trzeba w niej coś zmienić.

W trakcie zajęć powstało wiele naprawdę ciekawych 
gier: „Schronisko” i „Weterynarz” dla obrońców psów, „Kwia-
ciarnia Antka”, „Samochodówka”, czy „Szkoła piosenkarska”. 
Potem nadszedł czas na ich wypróbowanie w parach z kolegami. 

Po zakończeniu rozgrywek okazało się, że nikt z twórców 
gier nie musiał wprowadzać wielkich zmian - wszyscy grali bez 
problemów i co najważniejsze, gry wzbudziły dużo zdrowych 
emocji i radości na twarzach trzecioklasistów. Bardzo przy-
jemnie jest zagrać w coś, czego jesteśmy twórcą.

Poznajemy ciekawe 
zawody - spotkanie 
z archeologiem

W dniu 21 listopada 
2018 roku uczniowie klas trzecich 
gościli archeologa, pana Adriana 
Pogorzelskiego. Na spotkaniu 
opowiadał on o swojej codziennej 
pracy, wykopaliskach i pradzie-
jach naszej małej ojczyzny - 
Mszczonowa. 

Dzieci dowiedziały się, 
na czym polegają zadania arche-
ologa. Mogły też zobaczyć, w jaki 
sposób organizowane są badania, 
co odkrywa się na stanowiskach 

w trakcie wykopalisk oraz jaką rolę pełni ta dziedzina nauki 
w ochronie naszego dziedzictwa kulturowego.  

Uczniowie obejrzeli i dotknęli wielu eksponatów pocho-
dzących z wykopalisk, m.in. fragmentów ponad stuletnich 
naczyń i monet czy elementów broni. Z dużym zaciekawieniem 
oglądały dawne stroje archeologów, hełmy rycerskie, nakrycie 
głowy dam dworu, łopatki, kilofy oraz wykrywacz metali. Każde 
dziecko mogło przez chwilę poczuć się, jak prawdziwy archeolog 
podczas korzystania ze specjalistycznego sprzętu.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów. 
Opowieści gościa na długo pozostaną w pamięci, a zaprezen-
towane podczas spotkania eksponaty pobudzą wyobraźnię 
małych odkrywców.

Klimat to temat
Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Mszczonowie reali-

zowała program „Klimat to temat” we współpracy z Centrum 
Edukacji Obywatelskiej.

W zadaniach uczestniczyła młodzież z klas siódmych pod 
opieką p. Jolanty Korcz i p. Elżbiety Banaszkiewicz. Do realizacji 
uczniowie wybrali ścieżkę przedmiotową i ścieżkę debat.

Realizacja ścieżki przedmiotowej polegała na przepro-
wadzeniu lekcji dotyczących  przyczyn zmian klimatu i skutków 
globalnych zmian klimatu na różnych przedmiotach (biologii, 
geografii, religii, języka angielskiego).

22 listopada została przeprowadzona debata „Wyko-
rzystanie OZE w Polsce i na świecie” dla społeczności szkolnej 
przez uczniów klasy VII A, do której wychowankowie przygo-
towywali się bardzo starannie pod kierunkiem nauczyciela 
biologii i geografii. W przygotowaniach pomogły uczniom 
warsztaty przeprowadzone 9 listopada przez p. Justynę Zamojdę 
z Centrum Edukacji Obywatelskiej.
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Program „Klimat to temat” łączy elementy edukacji na 
rzecz zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej, klima-
tycznej i obywatelskiej. Uczestnicząc w programie staliśmy się 
częścią międzynarodowych działań na rzecz ograniczenia konse-
kwencji zmian klimatu oraz zyskaliśmy możliwość pokazania 
swoich działań i wymienić doświadczenia z innymi uczestnikami 
programu.

Konkurs czytelniczy dla drugoklasistów
W dniu 27 listo-

pada w bibliotece szkolnej 
odbył się konkurs czytel-
niczy dla uczniów klas 
drugich naszej szkoły 
zatytułowany: „Kubuś 
Puchatek - miś o małym 
rozumku”. Został on 
zorganizowany z okazji 
92 rocznicy wydania 
książki Alana Aleksandra 
Milne „Kubuś Puchatek” 
i sprawdzał znajomość tej 
lektury. Każda z drużyn 
miała przygotować pracę 

plastyczną jednego z bohaterów książki: IIA wykonała Kubusia 
Puchatka, IIB - Prosiaczka, IIC-Kłapouchego, IID-Kangurzycę. Prace 
plastyczne wyeksponowano na tablicy przed biblioteką.

Drużynę A stanowili  uczniowie z klasy IIA: Błażejewska 
Weronika i Sokołowski Miłosz, drużynę B reprezentowały dzieci 
z klasy IIB: Wicińska Oliwia, Gołębiewska Klaudia, Oskiera Kacper, 
drużynę C tworzyli uczniowie z klasy IIC: Niedźwiadek Zofia, 
Witczak Julia, Pietraszek Jakub, natomiast drużynę D prezen-
towali uczniowie klasy IID: Kowalski Nikodem, Skalski Krzysztof, 
Kuźniewska Maja.

Konkurs przygotowała i przeprowadziła pani Ewa 
Bińkowska.

W jury zasiadły:  pani wicedyrektor Ewa Zabłocka oraz 
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Wioletta Dąbrowska i  
Jolanta Urbaniak.

Konkurs obejmował 18-ście różnych konkurencji: m.in. 
rozwiązywanie krzyżówki, dopasowanie domków do odpowied-
niej postaci z książki, odszukanie imion mieszkańców Stumi-
lowego lasu wśród pomieszanych liter, rozwiązywanie zadań 
matematycznych oraz zgadywanie z zakrytymi oczami co to za 
postać.  

Konkurencje intelektualne wzbogaciła konkurencja 
sprawnościowa Bieg kangurzycy - uczniowie biegli w worku jak 
kangurzyca w podskokach do pachołka i z powrotem. Odskocznią 
od pracy umysłowej było układanie puzzli z 24 elementów.

Wszystkie drużyny były doskonale przygotowane ze 
znajomości treści utworu i zostały nagrodzone słodkimi upomin-
kami. Zwyciężyła drużyna B – czyli uczniowie z  klasy IIB, uzyskując 
105,5 punktu, drugie miejsce zajęły dzieci IIC  - 99 punktów, na 
III miejscu uplasowali  się uczniowie  z klasy  IID – z liczbą 94  
punktów. Czwarte miejsce zajęła drużyna reprezentująca klasę 
IIA – 87 punktów. Dla najlepszych czekały książki i dyplomy. 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

Zabawa andrzejkowa 
W dniu 29 listopada roku uczniowie klas IV-VI bawili się 

w szkole na Zabawie Andrzejkowej. Dzieci pięknie udekorowały 
salę. Były balony, nietoperze, duszki. Samorząd szkolny przygo-
tował muzykę i ciekawe oświetlenie. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się wróżby, które przygotowali uczniowie klas piątych. 
Było m.in. koło fortuny przepowiadające przyszłość, karty, 
cukierki z wróżbą.

5 złotych minut ratujących życie
W piątek, 30 listopada, nasi uczniowie z klas IV d i V b wraz 

z opiekunami Lidią Figat, Karoliną Michalczyk i Ewą Bińkowską 
pojechali po raz kolejny na koncert charytatywny pod hasłem 
„5 złotych minut ratujących życie”. Organizatorem koncertu była 
Fundacja Prometeusz, a jego celem było przybliżenie młodzieży 
tematu udzielania pierwszej pomocy. 

Podczas imprezy, która miała miejsce  na Hali Widowi-
skowej Torwar, uczniowie mogli m.in.: wziąć udział w pokazach 
udzielania pierwszej pomocy i konkursie, posłuchać wyko-
nawców m. in. Filipa Lato i Marty Gałuszewskiej, spotkać się 
z iluzjonistą Maciejem Polem.

Wszystkich zachwycił laser show zorganizowany na 
zakończenie imprezy. 

Informacje zebrała Beata Pietrzyk

Mamy nowego patrona szkoły
24 listopada 2018 roku na długo zapadnie w pamięci 

dyrekcji, grona pedagogicznego, pracowników szkoły, uczniów 
i ich rodziców oraz zaproszonych gości. Tego dnia, tj. w 119. 
rocznicę urodzin Jana Adama Maklakiewicza, nadano naszej 
szkole jego imię. Ten światowej sławy kompozytor i wybitny 
pedagog jest ściśle związany z historią naszego miasta i regionu. 
Zanim Jan Adam Maklakiewicz został patronem, podjęto wiele 
działań związanych z wnikliwym poznawaniem jego sylwetki. 

Część oficjalną obchodów poprzedziła Msza Św. w kościele 
pw. św. Jana Chrzciciela koncelebrowana przez proboszcza 
parafii ks. dziekana Tadeusza Przybylskiego i proboszcza sąsied-
niej parafii pw. św. Ojca Pio ks. Sławomira Tulina. W czasie 
mszy w obecności pocztów ze sztandarami szkoły podstawowej 
i gimnazjum poświęcony został nowy sztandar szkoły. 

Po nabożeństwie wszyscy pięknym korowodem, na czele 
którego szła i grała mszczonowska orkiestra strażacka, przema-
szerowali do budynku szkoły. W mgnieniu oka wypełniła się po 
brzegi hala sportowa, na której odbyło się ważne wydarzenie 
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mające przejść do historii. Wśród licznie zgromadzonych gości 
byli przedstawiciele lokalnej władzy, w tym Burmistrz Miasta 
Mszczonowa Pan Józef Grzegorz Kurek, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Pan Łukasz Koperski, szefowie instytucji współpra-
cujących ze szkołą, dyrektorzy sąsiednich szkół, emerytowani 
pracownicy szkoły, członkowie miejscowych organizacji, rodzice 
uczniów oraz absolwenci. Swoją obecnością zaszczycili potom-
kowie najsłynniejszego mszczonowskiego rodu - rodzina Makla-
kiewiczów – m.in. wnuczka patrona Pani Agnieszka Sienkiewicz 
wraz z córką i wnukami, a także Maja Maklakiewicz - wnuczka 
brata Jana Adama Maklakiewicza. 

Wszystkich zgromadzonych przywitała Pani Dyrektor 
Anna Rusinowska oraz Przewodniczący Rady Rodziców Pan 
Jacek Gołyński. Nad sprawnym przebiegiem uroczystości w roli 
konferansjerów czuwali nauczyciele p. Ida Gontarz i p. Paweł 
Promowicz.  

Po odśpiewaniu hymnu szkoły zebrani goście poznali 
przedstawioną w formie prezentacji multimedialnej bogatą 
historię naszej szkoły, która sięga już XVI wieku. Potem Przewod-
niczący Rady Miejskiej Pan Łukasz Koperski odczytał uchwałę 
zmieniającą patrona szkoły. Następnie odbyła się ceremonia 
pożegnania dotychczasowych sztandarów i przekazanie szkole 
nowego sztandaru. 

W dalszej części uroczystości głos zabierali zaproszeni 
goście, śląc gratulacje i najlepsze życzenia uczniom i szkole. 
Serdeczne słowa pełne wzruszeń popłynęły również z ust przed-
stawicieli rodziny Maklakiewiczów. Piękne, pełne rodzinnych 
wspomnień i refleksji przemówienia uświetniła grą na skrzyp-
cach pani Maja Maklakiewicz przy akompaniamencie pani 
Barbary Bajor. Wszyscy mogli wysłuchać utworów o różnej 
tematyce skomponowane przez Maklakiewiczów. Niespo-
dzianką, zwłaszcza dla rodziny, okazał się występ absolwentek 

mszczonowskiego Gimnazjum: Gabrieli Biernat i Zofii Szymań-
skiej, które wykonały na skrzypcach i pianinie utwór „Siedem 
czerwonych róż”. 

Kolejnym punktem uroczystości był zaskakujący program 
artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły pod czujnym okiem 
pani Anety Dropińskiej. Wywarł on na oglądających niesamo-
wite wrażenie. Każdy z obecnych odbył podróż do przeszłości, do 
czasów Jana Adama Maklakiewicza. A wszystko za sprawą filmu, 
którego głównym bohaterem był kompozytor. Wiele emocji 
wywołało nagłe jego pojawienie się wśród nas.  Okazało się, że 
jesteśmy po drugiej stronie ekranu. Znaleźliśmy się w pokoju 
Maklakiewicza i towarzyszyliśmy mu, kiedy tworzył. Te chwile na 
długo pozostaną w pamięci. W postać kompozytora wcielił się 
Wiktor Szustkiewicz – absolwent Gimnazjum w Mszczonowie. 

Tak ważna uroczystość wymagała wielkiego zaangażo-
wania całej społeczności szkolnej na czele z Przewodniczącym 
Rady Rodziców Panem Jackiem Gołyńskim. Za co serdecznie 
dziękujemy. 

Krzysztof Kok uczeń kl. VI a

W dniu 13 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej im. 
ks. kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie odbyła się akademia 
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie uroczyście świętowali ten 
wyjątkowy dla całego kraju dzień.

Punktualnie o godzinie 10:05 wszyscy zebrali się na 
sali. Wprowadzony został poczet sztandarowy, a później 
zgromadzeni, dumnie, przyjmując właściwą postawę, odśpiewali 
hymn Polski. Następnie uczestnicy obejrzeli filmy o tematyce 
niepodległościowej. 

Po wyprowadzeniu sztandaru swoją część artystyczną 
przedstawiły przedszkolaki. Zaprezentowały wierszyki i piosenki 
przygotowane pod kierunkiem p. Anety Piaseckiej. Potem dwie 
uczennice klasy III b zaśpiewały pieśni patriotyczne. 

Następnie, najstarsi uczniowie przedstawili bogaty 
program artystyczny przygotowany przez p. Marzenę Taras. Miał 
on formę rozmowy dziadka z wnuczką, w czasie której dziadek 
opowiedział jej historię Polski - od rozbiorów do odzyskania 

niepodległości po 123 latach niewoli. Opowieści dziadka 
przeplatały się ze scenami obrazującymi historię Polski. Na 
zakończenie wszyscy obecni na sali wzięli udział we wspólnym 
śpiewaniu pieśni patriotycznych.

Obchody Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej 
w Osuchowie miały uroczysty i podniosły charakter. Ich 
celem było przybliżenie społeczności szkolnej 100-letniej 
historii państwa polskiego, jego przemian i osiągnięć w wielu 
dziedzinach. 

M. Michalczyk (kl. III a)

SP w Osuchowie

100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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Urodziny Pluszowego Misia 
w osuchowskim przedszkolu 

W dniu 26 listopada w Oddziale Przedszkolnym 
w Osuchowie wszystkie dzieci razem z wychowawczynią święto-
wały 116. urodziny Pluszowego Misia. Z tej okazji każdy przed-
szkolak przyniósł z domu swoją ulubionąmaskotkę. Przedszko-
laki z ogromną radością uczestniczyły w zabawach, tańcach oraz 
zagadkach dotyczących pluszowych misiów.

Na początku zajęć wszystkie dzieci wysłuchały historii 
dotyczącej powstania Pluszowego Misia, dowiedziały się, jak 
wizerunek misia ulegał zmianie na przestrzeni lat. Przedsta-
wione zostały również wszystkim znane maskotki takie, jak Miś 
Uszatek, Miś Yogi, Colargol, Kubuś Puchatek, Gumisie i inne. 
Dzieci śpiewały też znane piosenki o misiach, do których odby-
wały się zabawy i tańce. 

Następnym działaniem dzieci były prace plastyczno
-techniczne „Wełniany miś” i „Miś z rolek”. Po zakończonym 

zadaniu przedszkolaki razem z wychowawczynią zorganizowały 
piękną wystawę. Podsumowaniem całego dnia było uroczyste 
wręczenie wszystkim dzieciom dyplomów przez Panią Dyrektor. 
Wszystkie maluchy wspaniale się bawiły i już nie mogą się 
doczekać kolejnych urodzin Pluszowego Misia. 

A.Piasecka

Przedszkolaki w teatrze
W dniu 14 listopada 2018r. w Centrum Kultury w Żyrar-

dowie, dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Osuchowie obej-
rzały spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Wrocławskiego 
In-Art ,,Świat Andersena”w reżyserii Andrzeja Wieczorka.

Barwna scenografia, piękne kostiumy, wspaniała gra 
aktorska, efekty świetlne oraz interesująca fabuła dotycząca 
rozwiązywania konfliktów, wiary w siebie i walki z przeciwno-
ściami losu, dostarczyła najmłodszym wielu wrażeń. 

Przedstawienie składało się z trzech baśni: „Świniopas”, 
„Brzydkie Kaczątko” i „Nowe szaty cesarza”, a każda historia 
była przedstawiona w innej technice aktorskiej i innym planie. 
Wszystkie postaci doskonale ukazywały karykaturę ludz-
kich zachowań, tak charakterystyczną dla świata Andersena. 
Pierwsza baśń została ukazana w formie żywego planu. Dzieci 
miały okazję poznać również świat teatru maski. Specjalne 
wyolbrzymione konstrukcje maskowe wciągały widza w iluzję 

przedstawionego świata, można było łatwo zapomnieć, że oglą-
dane stworki, to ludzie-aktorzy. Trzecia baśń była przedstawiana 
w formie teatru lalek, które były poruszane przez aktorów.

Przedstawienie dostarczyło nam sporą dawkę śmiechu, 
alei odrobinę dreszczyku emocji. Wspaniały występ dzieci 
nagrodziły brawami.

M. Taras

Sukcesy młodych 
piosenkarzy z Osuchowa

W dniu 13 listopada 2018 
roku w Młodzieżowym Domu 
Kultury w odbył się Festiwal Piosenki 
Dziecięcej. Zgłosiło się 26 uczestników 
z 14 placówek z terenu powiatu żyrar-
dowskiego. Przy ocenie jury brało pod 
uwagę: wartość artystyczną utworów, 
w tym wartość kompozycji muzycznych, 
sposób wykonania prezentowanych 
utworów, dobór repertuaru, wykonanie 
piosenek nowych (autorskich) i patrio-
tycznych.  

Poziom prezentowanych utworów 
był bardzo wysoki. Przy tak 

silnej konkurencji duży sukces odniósł 
uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej 
im. ks. kan. Mariana Lipskiego Michał 
Olborski zdobywając I miejsce w kate-
gorii klasy IV-VI. Michał zaprezentował 
utwór „Ojczyzno ma”.

Dwa dni później, 15 listopada 
2018 roku,w młodzieżowym Domu 
Kultury w Żyrardowie odbył się XVI 
Powiatowy Festiwal Piosenki Młodzie-
żowej „Akcent” dla młodzieży w wieku 
13-19 lat. Jury przyznało dwie nagrody 
i dwa wyróżnienia. Jedno z tych ostat-
nich uzyskała uczennica klasy VIII szkoły 
Podstawowej w Osuchowie, Klaudia 
Wojtyszczak, za wykonanie piosenki 
„Deszcz, jesienny deszcz” z repertuaru 
Czerwonych Gitar. Pani Ludmiła Drobot

-Kierzkowska bardzo dziękuje Natalii 
Melon i Danielowi Olborskiemu za pomoc 
w przygotowaniu uczniów do konkursu.

L. Drobot-Kierzkowska

Z ŻYCIA GMINYMERKURIUSZ SZKOLNY



44      grudzień 2018 / nr 12 (277)

W dniu 13 listopada 2018 r. uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Bobrowcach świętowali 100. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Uroczystości uświetniły swoim 
przybyciem zaproszeni goście: wielka miłośniczka historii 
Pani Barbara Gryglewska - wchodząca w skład Rady Miejskiej 
w Mszczonowie, Pani Dorota Kaźmierczak - rozpoczynająca 
kadencję radnej w gminie Mszczonów oraz Panowie Tomasz 
Zaszewski i Zbigniew Gronkiewicz – reprezentanci Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bobrowcach. Nie zabrakło też rodziców na 
czele z Panią Ewą Kiełkiewicz – przewodniczącą Rady Rodziców 
i innych gości.

Powitania szanownych gości, uczniów, nauczycieli 
i rodziców dokonała dyrektor szkoły Pani Grażyna Frelik. Przypo-
mniała wszystkim obecnym, że dzień 11 listopada dla wszystkich 
Polaków był bardzo ważny, ale jeszcze kilka lat Polacy musieli 
walczyć o ostateczne ustalenie granic dopiero co rodzącego się 
państwa polskiego.

Występy rozpoczęły przedszkolaki odśpiewaniem pięknej 
pieśni „Płynie Wisła, płynie”. Po nich dzieci z klas I-III przedsta-
wiły program artystyczny o polskim patriotyzmie, przeplatany 
śpiewem pieśni patriotycznych i żołnierskich takich jak: „Białe 
Róże”, „Pierwsza Brygada”, „Ułani, Ułani”, „Piechota”, „Pierwsza 
kadrowa” i innych. 

Uczniowie przedstawili w swoim programie historię 
utraty niepodległości przez Polskę, a potem jej odzyskanie oraz 
jak rozumieją słowa: patriotyzm, Ojczyzna. Dzieci wykonały 
także piękny taniec z wykorzystaniem rekwizytów naszych flag 
narodowych na melodię „Jestem Polką, Polakiem”.

Na zakończenie programu wszyscy obecni uroczyście 
odśpiewali słowa „Mazurka Dąbrowskiego” - naszego hymnu.

Po programie wystąpiła Pani Barbara Gryglewska, która 
w pięknych słowach podziękowała za przygotowanie uroczy-
stości i podkreśliła, jak ważne jest wychowywanie do patrio-
tyzmu, szczególnie młodego pokolenia. „Wolność nie jest nam 
dana na zawsze”, musimy o tym pamiętać.

Na zakończenie uroczystości przybyli goście i dzieci mogli 
najpierw podziwiać wspaniałe torty upieczone specjalnie na tę 
okazję przez jedną z mam, Panią Oksanę Rzepecką, a później 
delektować się ich smakiem.

Wszyscy uczestnicy mieli także możliwość obejrzeć 
kroniki szkoły i wpisania się „ku pamięci” z okazji tego, jakże 
ważnego, święta. 

Występy małych Polaków, dekoracja szkoły i wygląd 
dzieci napawały dumą i wielką radością nasze serca, że to już 
100-letnia rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.

Montaż słowno-muzyczny przygotowały Panie: Grażyna 
Frelik i Angelika Woźniak. Dekoracje wykonała Pani Hanna 
Żukowska.

Grażyna Frelik
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SP w Bobrowcach

Lekcja patriotyzmu

Wybory Samorządu Uczniowskiego 
W dniu 9 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej 

w Bobrowcach odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniow-
skiego. Były to pierwsze demokratyczne wybory poprzedzone 
kampanią wyborczą. Wszyscy kandydaci przedstawili swoje 
sylwetki i postulaty wykonując plakaty wyborcze. 

Do wyborów wykorzystano urnę oraz karty do głoso-

wania. Nad sprawnym przebiegiem wyborów czuwała komisja 
wyborcza składająca się z uczniów: Kingi Chyły, Weroniki Utkow-
skiej i Bartłomieja Gnatowskiego oraz dwóch nauczycielek – 
Eweliny Olesińskiej i Bożeny Bochenek. 

Wybory rozstrzygnięto dopiero w drugiej turze. Oto 
wyniki:
Przewodnicząca szkoły - Szczepańska Maria kl. III
Zastępca przewodni-
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Pasowanie na przedszkolaka, to wielka chwila w życiu 
młodego człowieka, który dopiero rozpoczyna swoją przygodę 
z edukacją. Miny maluchów, przybyłych wraz z rodzicami i dziad-
kami na uroczystość pasowania, były bardzo poważne. Trzylatki 
nie były w stanie ukryć swego stresu, choć dyrektor Przedszkola 
Miejskiego nr 1 w Mszczonowie pani Katarzyna Podlaska, robiła 
wszystko, aby na ich twarzach pojawił się w końcu uśmiech.

Pasowanie odbyło się wyjątkowo nie w budynku przed-
szkola, ale w hali sportowej OSIRu. Aula przedszkolna nie byłaby 
w stanie pomieścić tak wielu gości. Wszystkich dzieci wraz 
z towarzyszącymi im członkami rodzin było ponad dwieście 
osób. 

Dla rozluźnienia atmosfery na rozpoczęcie uroczystości 
wystąpiła dla zebranych grupa Krasnali, czyli przedszkolnych 
starszaków. W ich programie artystycznym znalazło się wiele 
piosenek i wierszy. Były też Belgijka i taniec Crazy Frog. Występ 
nagrodzony został gromkimi brawami. 

Później przystąpiono do składania ślubowania, po 
którym do każdego malucha podchodziła pani dyrektor i doty-
kając jego ramienia „magicznym” ołówkiem stwierdzała z pełną 
powagą - „pasuję Cię na przedszkolaka”. W ten sposób po kolei 

Z ŻYCIA GMINYMERKURIUSZ SZKOLNY

czącej - Jankowski Wojciech kl. II 
Sekretarz  - Kamil Gronkiewicz kl. III
Skarbnik - Emil Dębski kl. I Wybory były wielkim wydarzeniem 
dla uczniów, któremu towarzyszyły wielkie emocje. Wszystkim 

kandydatom dziękujemy za udział a zwycięzcom gratulujemy 
i życzymy wielu sukcesów. 

Bożena Bochenek 

Miejskie Przedszkole Nr 1 

Od dziś jestem pełnoprawnym 
przedszkolakiem
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Przedszkolaki w „Świecie Andersena”
Przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola w dniu 14 listopada 

uczestniczyły w wyjeździe do Centrum Kultury w Żyrardowie 
na przedstawieniu „Świat Andersena” w wykonaniu aktorów 
Wrocławskiego Teatru In-Art. Przedstawienie składało się 

z trzech odrębny bajek Andersena, 
a każda historia przedstawiona była 
w innej technice aktorskiej i na 
innym planie. Wszystkie postaci 
były doskonałą karykaturą ludzkich 
zachowań, tak charakterystyczną 
dla świata Andersena.

Pierwsza bajka „Świniopas” 
przedstawiona była w planie 
żywym, przez aktorów. Kolejna - 
„Nowe szaty króla”, to świat teatru 
maski. Bajka trzecia, „Brzydkie 

kaczątko”, była przedstawiana w formie teatru lalek, które miały 
wysokość połowyczłowieka i były poruszane przez aktorów.

Spektakl wzbogacony był o ciekawe rekwizyty, 
malowniczą scenografię i piękne kostiumy. Dzieci gromkimi 
brawami podziękowały aktorom za wystawione przedstawienie 
i z uśmiechami na twarzy wróciły do przedszkola.

Miejskie Przedszkole Nr 1

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY

Zabawa andrzejkowa

W piątek, 30 listopada, w grupie Żabki odbyła się zabawa 
andrzejkowa. Już od samego rana panowała atmosfera napięcia 
i wyczekiwana. Kolorowe przebrania i nietypowe rekwizyty 
potęgowały ciekawość dzieci. 

Naszą zabawę zaczęliśmy od utworzenia magicznej, 
żółtej pajęczyny przyjaźni. Potem przyszła kolej na wesołe pląsy 
przy muzycznych hitach. Dzięki nim zamieniliśmy się w kolorową 

stonogę pokonującą tunel oraz przemieniliśmy się w „odrzutowe 
mucholoty”. 

Nie zabrakło również zabaw z chustą animacyjną oraz 
nietypowych rekwizytów. Na koniec dzieci mogły złapać bańkę 
dymną oraz zamknąć się w bańce mydlanej. 

Nasze andrzejki były pełne radości, swobody 
i niespodzianek. Wszyscy uczestnicy byli uśmiechnięci 
i zadowoleni.

Miejskie Przedszkole Nr 1

do przedszkolnej rodziny wchodziły trzylatki z grup: Biedronek, 
Pszczółek, Misiów i Zajączków. 

Dodatkową grupę utworzono ze starszych dzieci, które 
dopiero w tym roku trafiły do Przedszkola Miejskiego. W niej 
obok siebie stanęli przedstawiciele: Tygrysków, Żabek, Gumi-
siów i Kotków. 

Każdy z uczestników pasowania otrzymał dyplom, 
pamiątkowy znaczek, a także słodki prezencik na poprawę 
humoru, choć po całej uroczystości już wszystkie dzieci rozluź-
niły się i nie kryjąc swoich emocji napełniły całą halę sportową 
radosnym gwarem. 

MM
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Obchody Światowego Dnia 
Pluszowego Misia

W poniedziałek, 26 listopada, w naszym przedszkolu 
obchodzony był Światowy Dzień Pluszowego Misia. W tym 
roku był on wyjątkowy, bo połączony z realizacją innowacji 
pedagogicznej „Mały miś w świecie wielkiej literatury”. 

Tego dnia wszystkie dzieci pojawiły się w przedszkolu ze 
swoimi ulubionymi pluszakami. Na początku wszyscy poznali 
historię powstania misia oraz nazwy i wygląd wszystkich 

znanych maskotek. Następnie na podstawie znanych piosenek 
o misiach wszyscy wspólnie ze swoim ulubieńcem uczestniczyli 
w zabawach ruchowych i rytmicznych, ilustrując ich treść 
ruchem.

Przedszkolaki rozwijały również swoje zainteresowania 
literaturą poprzez słuchanie wierszy dotyczących przygód 
misiów. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem brały udział we 
wszystkich zabawach zaproponowanych im i ich ulubieńców. 
Na zakończenie uczestnicy złożyli uroczystą przysięgę dbania 
o wszystkie pluszowe misie na całym świecie.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Rozstrzygnięcie konkursu 
„Eko-choinka”

W dniu 3 grudnia 2018 r. odbył się w naszym przedszkolu 
charytatywny kiermasz ekologicznych choinek. Celem tej akcji 
było rozbudzanie w społeczności naszego przedszkola empatii 
i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, integracja ze 

środowiskiem lokalnym, a w rezultacie pomoc potrzebującym 
mieszkańcom z naszej gminy.

Tego dnia zostały także ogłoszone wyniki konkursów na 
„Eko-choinkę” i „Łańcuch choinkowy”. Wyłonienie zwycięskich 
prac okazało się bardzo trudnym zadaniem, gdyż wszystkie 
prace były wyjątkowe. Zostały przyznane I, II, III miejsca oraz 
wyróżnienia w każdej grupie wiekowej.

Dziękujemy wszystkim dzieciom i ich rodzinom za wzięcie 
udziału w konkursach oraz kiermaszu bożonarodzeniowym.

Miejskie Przedszkole Nr 1
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Warsztaty kulinarne w Miejskim 
Przedszkolu

We wtorek, 4 grudnia, w ramach ogólnopolskiej akcji 
społecznej „Gmina jak malowana - Zdrowo i kolorowo” w grupie 
Gumisie i Krasnale w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty 
kulinarne. 

Zadaniem przedszkolaków było samodzielne wykonanie 
zdrowych kanapeczek. Celem spotkania było rozwijanie wśród 
dzieci dbania o własne zdrowie poprzez odpowiednie i zdrowe 
odżywianie oraz poznanie zasad racjonalnej i prawidłowej diety 
zdrowej dla dzieci a także dorosłych. 

Każde dziecko musiało pokroić i posmarować masełkiem 
przyniesione pieczywo, ułożyć na nim wędlinę, sery, pokroić 
i poukładać warzywa tak, aby przygotowana kanapka wyglądała 
i smakowała zgodnie z gustami małych kucharzy. 

Wszystkie przedszkolaki w kolorowych fartuszkach, 
z dużym zaangażowaniem przygotowywały własne kanapki 
a przyświecał nim zasada, że musi być ona zdrowa i zawsze bardzo 
kolorowa. A to wszystko dzięki warzywom i zawartym w nim 
witaminom. Na zakończenie odbyła się wspólna degustacja 

przygotowanych przez dzieci smakołyków. Dzieciom wszystko 
bardzo smakowało, co było widoczne na ich uśmiechniętych 
buziach.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Świąteczne spotkanie z teatrem

W dniu 5 grudnia przedszkolaki obejrzały przedstawienie 
„Nadchodzące święta każdy zapamięta” w wykonaniu aktorów 
Teatru Maska z Krakowa. Występ zorganizowany został 
w przeddzień Mikołajek.

Bohaterką przedstawienia była mała Kasia, która jest 
bardzo ciekawa świata. W te święta postanowiła wystawić na 
próbę samego Świętego Mikołaja! Czy on naprawdę istnieje? 
Czy zostawia prezenty? - te pytania wciąż pojawiają się w jej 
głowie. A co, jeśli w tym roku nie będzie grzeczna lub wcale nie 
napisze listu z prośbą o podarek? 

Po całym dniu psot Kasia zasypia, ani myśląc czekać na 
Mikołaja. Białe płatki zaczynają wirować, a powietrze drży od 
dźwięku małych dzwoneczków - w tę niezwykłą noc nie ma 
rzeczy niemożliwych. W pokoju dziewczynki zjawia się kolejno 
trzech posłańców, którzy udowodnią, że warto jest wierzyć 
i czynić dobro. Od tamtej pory dziewczynka postanawia się 

zmienić i uwierzyć w Świętego Mikołaja. 
Przedstawienie okazało się wspaniałą niespodzianką dla 

wszystkich dzieci.
Miejskie Przedszkole Nr 1

Spotkanie mikołajkowe 

6 grudnia w Miejskim Przedszkolu z okazji Mikołajek 
odbyły się zabawy ze świętym Mikołajem. Wszystkie 
przedszkolaki zebrały się na sali widowiskowej, aby wspólnie 
powitać specjalnego gościa. 

Dzieci z nauczycielkami uczestniczyły we wspólnych 
zabawach przy świątecznej muzyce. Na zakończenie 
przedszkolaki zaśpiewały wyjątkowemu gościowi piosenki 
przygotowane dla niego.

Oczekiwana cały rok wizyta św. Mikołaja minęła w bardzo 
miłej atmosferze i przyniosła wszystkim wiele radości. Dzień 
ten na długo pozostanie w pamięci wszystkich przedszkolaków, 
a niektórzy z nich już od jutra nie będą mogli doczekać się Jego 
kolejnej wizyty.

Miejskie Przedszkole Nr 1

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. 
Pięciolatki – grupa „Misie”  z Bajkowej Krainy, postanowiły się 
do nich przygotować. Wraz z rodzicami wzięły udział w specjal-
nych, świątecznych warsztatach.

Na dzieci oraz ich rodziców czekało mnóstwo gier, zabaw 
i zagadek. Wspólne tańce pokazały, że mama i tata są równie 
dobrym partnerem do zabawy jak koledzy czy koleżanki. Wiele 

uśmiechów wywołały kalambury choć niektóre z zagadek 
sprawiły nieco problemów. Jak pokazać zakład fryzjerski albo 
pluszowego misia? Dla rodziców było to nie lada wyzwaniem. 
Kulminacyjnym punktem spotkania było strojenie choinki. Nim 
jednak do tego doszło dzieci wraz z rodzicami przygotowały 
część ozdób, które później znalazły się na świątecznym drzewku. 

Przedświąteczne spotkanie pokazało, że święta to nie 
tylko prezenty. To przede wszystkim czas spędzony z bliskimi. 
Wspólna zabawa, rozmowy, rzeczy, na które w codzienności 
mamy często niewiele czasu. Jednak to właśnie takie chwile 
pozostawiają w pamięci najtrwalsze wspomnienia. 

Tekst jp, GCI
Fot. jp, GCI, Przedszkole Bajkowa Kraina

Wizyta policjantów

W czwartek, 6 grudnia, przedszkolaki 
z najstarszych grup z Miejskiego Przedszkola nr 1  
odwiedzili policjanci z Komendy Policji w Mszczonowie 
a wśród nich komendant Policji Krzysztof Puszcz 
i dzielnicowy Sławomir Zieliński. 

Wizyta gości związana była z wręczeniem 
dla trzech dziewczynek prezentów za udział 
w ogólnopolskim konkursie na projekt odblasku - 
symbolu „Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Odblasku” 
organizowanym przez Stołeczną Komendę Policji 
w Warszawie. 

Komendant Policji złożył uczestniczkom konkursu 
serdeczne gratulacje oraz wręczył pamiątkowe dyplomy 
i nagrody a także zachęcił pozostałe przedszkolaki do 
udziału w innych zmaganiach organizowanych przez 
Policję. Pogratulował dyrekcji zdolnych dzieci i wręczył 
pamiątkowy podarunek. Na zakończenie przedszkolaki 
zaśpiewały piosenkę i podziękowały za wizytę.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Przedszkole „Bajkowa Kraina”

Świąteczne przygotowania 
w Bajkowej Krainie

Z ŻYCIA GMINYMERKURIUSZ SZKOLNY
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NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505

Święty Mikołaj odwiedził 
Bajkową Krainę

Dziesiątki prezentów, zabawy oraz 
wspólne śpiewanie piosenek. Tak wyglą-
dała wizyta Świętego Mikołaja w przed-
szkolu Bajkowa Kraina w Mszczonowie. 
– Jestem tak szczęśliwa, że aż mi łezka 
popłynęła – mówiła jedna z uczestniczek.

Ogromne zaskoczenie i szerokie 
uśmiechy zagościły na twarzach dzieci, 
gdy próg ich przedszkola przekroczył 
Święty Mikołaj. Maluchy przygotowały 
się do wizyty. Na stoliku przy choince 
czekał na Mikołaja słodki poczęstunek. 
Ten w podziękowaniu przywiózł dzieciom 
prezenty. Nie zapomniał też o ciociach, 

które codziennie opiekują się maluchami. 
Nie tylko wręczył je osobiście każdemu 
ale znalazł też chwilę na wspólna zabawę. 
Dzieci tańczyły z Mikołajem, śpiewały 
oraz toczyły bitwę na śnieżki. Nie odstę-
powały go na krok. Niektórzy wtulali się 
w niego nie dając mu odejść. Nim jednak 
gość opuścił przedszkolne  mury obiecał, 
że odwiedzi dzieci raz jeszcze podczas 
Świąt Bożego Narodzenia. Pod warun-
kiem, że będą grzeczne.

- Będziemy – zgodnie obiecały 
wszystkie przedszkolaki.

Tekst i fot. jp, GCI
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Punkty sprzedaży artykułów spożywczo - przemysłowych

ŻABIA WOLA  - TYLKO 25 KM
OD WARSZAWY

2Żabia Wola - segmenty: cena 1980 zł/m  
(cena wraz z działką)

 Istnieje możliwość nabycia części mieszkalnej:  
I + II piętro 

lub części usługowej na parterze.
 

tel. 606 389 428

www.shu-mszczonow.pl
shumszczonow@neostrada.pl

SPRZEDAM:
- Sklep spożywczo-przemysłowy Skuły/Bartoszówka
  cena 303.200 zł, brutto
- Rzeźnię - ubojnię w Mszczonowie - cena 999000 zł
- IVECO 75 E 14 - IZOTERMA -  tel. 694 129 283

DO WYDZIERŻAWIENIA:
1. Lokal użytkowy dostosowany do prowadzenia  

działalności gastronomicznej na I piętrze w pawilonie  
"Hermes" przy ul. Warszawskiej w Mszczonowie -  
tel. 606 389 428

2. Restauracja "Kolorowa" w Radziejowicach -   
tel. 606 389 428

3. Pomieszczenia:  handlowo-usługowe na I piętrze 
oraz administracyjne na II piętrze pawilonu "Hermes" 
w Mszczonowie - tel. 606 389 428

4. Lokale handlowe w Mszczonowie: przy ul. Dworcowej 6 
oraz  Sienkiewicza 6 - tel. 606 389 428

5. Place parkingowe i magazyny w Mszczonowie - 
tel. 694 129 283

Bazy obrotu rolnego  w Mszczonowie i Żabiej Woli oferują w 
konkurencyjnej cenie: opał, nawozy, środki ochrony roślin 
inf. 694 129 283 , 46 – 8578222

Wyprzedaż materiałów budowlanych w Mszczonowie  po znacznie 
obniżonej cenie 694 129 283, 695 103 412

Znaczne obniżki cen obuwia 
zimowego w pawilonie "Merkury”

 SPRZEDAM:
- Piekarnię w Mszczonowie  
 tel. 606 389 428,
- Sklep spożywczo-przemysłowy  
 Skuły/Bartoszówka tel. 606 389 428
- Zgrzewarka do worków foliowych
 tel. 694 929 537

 DO WYDZIERŻAWIENIA:
- Pomieszczenia biurowe na II piętrze 
w pawilonie ”Hermes” w Mszczo-
nowie 

 ZATRUDNIĘ: 
-Sprzedawcę do sklepu w Bobrowcach 
tel. 602 521 019

WYPRZEDAŻ  
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I STOLARKI 

w magazynie SH-U w Mszczonowie ul. Grójecka 114       
tel. 46 – 857 17 71

za symboliczną kwotę
Lp. Nazwa towaru             j.m. ilość
 ( stolarka )  
1. Drzwi pokojowe „70” szt.    1
2. Drzwi pokojowe z szybą „80” szt.    5
3. Ościeżnica „70” szt.    9
4. Okno 07/06 szt.    2
5. Okno 26/27 ( wys. 85 x 146 cm) szt.    1
6. Drzwi balkonowe z szybą  

(wys.232 x 90cm)
szt.    2

( budowlanka )  
1. Profile aluminiowe do styropianu „80” szt.     4
2. Profile aluminiowe do styropianu „100” szt.   22
3. Profile aluminiowe narożnikowe szt.   10

Magazyn z art. do 
produkcji rolniczej  
w Mszczonowie,  
ul. Grójecka 114,   
tel. 46 - 857 1771

oferuje 
w konkurencyjnych 

cenach:

-  pasze drobiowe, 
  śruty, otręby
-  sznurek do pras
-  sól lizawkę

Sklep spożywczy  
w pawilonie  „Hermes” 
zaprasza do zakupów.
 
Oferujemy towary w atrakcyj-
nych cenach, m.in.: 
- pyszne ciasta domowe - 17,50/kg 
- ser żółty „Gołda” - 17,90/kg 

- chleb „Łamany ze słonecznikiem na 
zakwasie” - 9,20/kg
- herbata Tekannee „100” - 7,99
- kawa Ford 100g mielona - 2,90
- świeże warzywa i owoce, sprawdzona 
jakość, najniższe ceny

- KARP ŻYWY - 13,80/KG  
W SPRZEDAŻY OD 21.XII.2018 R.

Z ŻYCIA GMINYREKLAMY
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Egzemplarz bezpłatny, nakład 2 300 szt.

Reklamuj się 
w “Merkuriuszu 
Mszczonowskim”!

Cennik ogłoszeń 
1 strona  - 400 zł
1/2 strony  - 200 zł
1/4 strony  - 100 zł
1/8 strony  - 50 zł
1/16 strony - 25 zł
UMIESZCZENIE WKŁADKI REKLAMOWEJ: 
0,11gr/do jednego egz. Merkuriusza 
Mszczonowskiego

Artykuł sponsorowany (płatny)
1 strona (5000 znaków + 1 zdjęcie): 600 zł
1/2 strony 2500 znaków + 1 zdjęcie): 
300 zł

Uwagi ogólne: 
1. Merkuriusz Mszczonowski jest wyda-
wany raz w miesiącu (w szczególnych 
przypadkach 
2x m-c lub 1x 2 m-ce) 
2. Jednorazowy nakład Merkuriusza 
Mszczonowskiego wynosi 2300 egzem-
plarzy. 
3. Cena jednostkowa obejmuje jednora-
zowe pojawienie się ogłoszenia w „Merku-
riuszu Mszczonowskim”. 
4. Z opłat za reklamy i ogłoszenia mogą 
być zwolnione organizacje i instytucje 
niekomercyjne, w zależności od treści 
i objętości materiałów przekazanych 
redakcji. 
5. Reklamy i ogłoszenia nie są zamiesz-
czane na pierwszej stronie. 
6. W przypadku wkładki reklamowej 
osoba korzystająca z tej usługi jest zobo-
wiązana dostarczyć materiały reklamowe 
w ilości przewidzianej do umieszczenia 
w Merkuriuszu Mszczonowskim.
Warunki zamieszczenia artykułu sponso-
rowanego 
1. Artykuł sponsorowany jest artykułem 
płatnym. 
2. Autorem tekstu artykułu jest zamawia-
jący, tekst musi być podpisany imieniem 
i nazwiskiem autora. 
3. Zamawiający dostarcza artykuł 
w formie elektronicznej przygotowanej do 
umieszczenia 
w gazecie. 
Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy 
publikacji artykułów lub ogłoszeń nie 
odpowiadających profilowi pisma lub 
jeśli ich forma lub treść może spotkać 
się z negatywnym odbiorem czytelników 
pisma. 

Zainteresowani zamieszczeniem ogło-
szenia lub reklamy w Merkuriuszu Mszczo-
nowskim proszeni są o skontaktowanie się 
w tej sprawie z Gminnym Centrum 
Informacji 
w Mszczonowie, 
ul. Żyrardowska 4, tel. 857 3071 
nr konta: 

41 1020 1055 0000 9102 
0371 0787

Prosimy dokonywać wpłat za 
reklamy i ogłoszenia w MM na 
podane konto lub bezpośrednio 
w kasie GCI.
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