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Z ŻYCIA GMINY

24. Izabelińskie Spotkania z Książką
Były dobre. Przygotowaliśmy naprawdę przyzwoity program. Coraz więcej ludzi ze świata literatury na zaproszenie do Izabelina odpowiada pozytywnie: „A tak, Izabelińskie Spotkania z Książką, znamy, znamy…”.

S

tajemy się na kulturalno-literackiej mapie Polski mocnym lokalnym
festiwalem o wyraźnym ekologiczno-społecznym profilu. Trochę gorzej z odbiorem na własnym podwórku. Mieszkańcy Izabelina w czasie
tych trzech dni wybierali raczej sołeckie pikniki, wypoczynek rodzinny,
wyjazdy weekendowe i inne… Ci, którzy dotarli na festiwalowe wydarzenia, wychodzili, dźwigając książki z autografami autorów, zadowoleni
i usatysfakcjonowani. To cieszy, bo jednocześnie należy zauważyć coraz
wyższy poziom przygotowania i przeprowadzenia samego festiwalu. Nie
obyło się bez drobnych wpadek, ale widać wyraźnie profesjonalizację
obsługi takiego dużego wydarzenia.

Józef Wilkoń
na tle Izabelińskiego Łosia

Co się zatem działo?
Utrwalają swoją obecność Młodzieżowe Spotkania z Książką. Zainaugurowane w ubiegłym roku, rozwijają się, dając nadzieję, że literatura
i czytanie nie do końca wychodzą z użytku.

– Pasmo dziecięce obfitowało w różne formy aktywności. Mieliśmy
między innymi warsztaty plastyczne z ilustratorem i malarzem Józefem
Wilkoniem, spotkanie z pisarzem Grzegorzem Kasdepke, warsztaty międzykulturowe zorganizowane przez trenerów Polskiego Forum Migracyjnego oraz warsztaty przyrodnicze przygotowane przez Kampinoski Park
Narodowy – mówi Anita Fieducik, dyrektor Szkoły Podstawowej im. płka
Stanisława Królickiego w Izabelinie.
Na gali wystąpili laureaci wszystkich szkolnych konkursów: ekologicznych, recytatorskich, poetyckich. Wiersze recytowali młodzi poeci z Polski i Ukrainy. Nagrody wręczały: wójt Gminy Izabelin Dorota Zmarzlak,
dyrektorka Centrum Kultury Izabelin Joanna Orłoś-Supeł oraz dyrektorka szkoły Anita Fieducik.
Finałem gali młodzieżowej był premierowy pokaz filmu koła dziennikarskiego „Młody reporter” ze szkoły w Izabelinie pt. My z Wami. Film
opowiada o wojnie w Ukrainie i dzieciach uchodźców, którzy mieszkają
w naszej gminie. W produkcji wystąpili polscy i ukraińscy uczniowie izabelińskiej szkoły.

– Widok bombardowanych miast, mordowanych ludzi łamie mi serce.
Ale wierzę, że wygramy tę wojnę – przyznaje David Nesin, uczeń 8 klasy,
który pochodzi z Obuchowa. I dodaje:
– Opowiedzenie mojej historii sprawiło mi trudność. Ale bardzo się cieszę, że ten film powstał.

Młodzieżowe Spotkania z Książką
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Po raz czwarty został rozstrzygnięty konkurs literacki Wójta Gminy Izabelin na książkę o szeroko rozumianej tematyce ekologicznej – PLANETA
IZABELIN. Nagroda główna, czyli Ceramiczna Szyszka i 20 000 zł, przypadła Dominice Słowik za Samosiejki. Dwa równorzędne wyróżnienia
– Ceramiczne Pióra Literatury i po 2 000 zł – trafiły do Jacka Karczewskiego za książkę Zobacz ptaka i do Pawła Pstrokońskiego za Wszystkie
okna dla oknówek. Wyróżnienie specjalne za książkę dla młodego czytelnika, również w wysokości 2 000 zł, wraz z obrazem namalowanym
przez Lucy, szympansicę z warszawskiego ZOO, otrzymała Dorota Sumińska za publikację Czy ryby piją wodę?.
Po wręczeniu nagród Czesław Apiecionek rozmawiał o zwycięskich Samosiejkach z Dominiką Słowik, a wszyscy laureaci i ukraińska autorka książek
dziecięcych o tematyce ekologicznej Hałyna Tkaczuk wzięli udział w debacie Czy wojna w Ukrainie przesłania kwestie ekologiczne i klimatyczne?.

Mykoła Riabczuk

Joanna Orłoś-Supeł i Joanna Trybuchowska
rozmawiają z Joanną Brodzik

Drugiego dnia festiwalu w Izabelinie pojawił się 600-kilogramowy łoś
z brązu. Jego twórca, Józef Wilkoń, odsłonił rzeźbę i udał się na warsztaty plastyczne z dziećmi i... ich rodzicami, a Izabeliński Łoś rozpoczął
nowe życie. Czy stanie się symbolem gminy – pokaże czas. Na razie
dzieło Mistrza Wilkonia, obok radości i pewnego rozczulenia, zaczęło
wywoływać u spolaryzowanej poglądowo części mieszkańców wyjątkowo żywe i raczej pozaartystyczne reakcje. Nieoczekiwanie stało się
pretekstem do wzajemnego okładania się oskarżeniami o brak gustu
z jednej strony i ignorancję wobec sztuki z drugiej oraz zarzutami pod
adresem władz gminy o bizantyjski rozmach i nieposzanowanie środków
publicznych. Fakt, że pieniądze na rzeźbę pozyskano w zbiórce publicznej, jakoś nie może się przebić przez ferwor zacietrzewionego sporu…
Drugi dzień Spotkań to dalszy ciąg pasma ukraińskiego. Obejrzeliśmy
przejmujący dokument Dom Słowo o charkowskim budynku w kształcie
litery C (rosyjskie S), jak „słowo” właśnie, który od samego początku
zamieszkiwali literaci. Po seansie mieliśmy prawdziwą przyjemność spotkać się z pisarzem Mykołą Riabczukiem. To był jeden z najmocniejszych
punktów tegorocznych Spotkań. Podobnie jak w lutym Oksana Zabużko,
tak teraz Mykoła Riabczuk w rozmowie z Izą Chruślińską potrafił poustawiać we właściwej kolejności elementy ukraińskiej rzeczywistości oraz
pytania o nasze wzajemne relacje. Wiele spraw stało się jaśniejszych.
Wiele nowych znaków zapytania zostało postawionych. Na jesieni wychodzi polski przekład ostatniej książki Riabczuka pt. Leksykon nacjonalisty i inne eseje, za którą autor dostał najważniejszą ukraińską nagrodę
literacką im. Tarasa Szewczenki. Być może wtedy ponownie spotkamy
się w Izabelinie. Po przejściu do literatury polskiej Wojciech Bonowicz
rozmawiał z Dorotą Masłowską o jej ostatniej książce, a na deser na
ponadgodzinny koncert zaprosił nas śpiewający autor Paweł Sołtys, czyli
zespół Pablopavo i Ludziki.
Trzeci dzień izabelińskiego festiwalu to przede wszystkim plenerowy
kiermasz książki. Wydawnictwa z nowościami, książką dziecięcą, kryminalną i kobiecą, scena kiermaszowa, malarstwo i ceramika oraz dziecięcy raj z watą cukrową i lemoniadą... Wśród nazwisk Krzysztof Varga,
a także Łukasz Modelski z gośćmi: Wandą Klenczon i Markiem Bieńczykiem, z którymi tropił kulinarne ślady w wielkiej literaturze i na koniec
zaprosił na własnoręcznie ugotowane dania. Między książkami można
było spotkać Joannę Brodzik, Jacka Galińskiego, Karolinę Głogowską,
Grzegorza Kaplę, Agnieszkę Litorowicz-Siegert, Katarzynę Berenikę

Edwin Bendyk rozmawia z Filipem Springerem

Katarzyna Figura czyta fragmenty
prozy Oksany Zabużko

Miszczuk, Anielę Redelbach, Adama Szaję, Idę Żmiejewską, Krzysztofa
Zanussiego… Mieliśmy też prapremierę tomiku poezji Michała Pietraka,
który wraz z zespołem zaprezentował swoją twórczość w postaci słowno-muzycznej.
Na zakończenie Izabelińskich Spotkań odbył się spacer literacki do zabytkowego drewnianego domu, w którym jako dziecko mieszkał Ryszard Kapuściński. W ostatnim bloku spotkań autorskich reportażysta Filip Springer i Łukasz Barys mówili o swoich ostatnio wznowionych lub wydanych
książkach (Wanna z kolumnadą i Kości, które nosisz w kieszeni), a wątki
ekologiczne i opowieść o polskiej przestrzeni usiłowała z nich wyłuskać
redaktorka Aleksandra Pakieła. Edwin Bendyk został „przepytany” przez
duet Pakieła–Springer na temat polskiej i światowej rzeczywistości po
pandemii i wojnie w Ukrainie oraz naszych perspektyw cywilizacyjnych.
To drugie po Riabczuku najważniejsze wydarzenie Spotkań.
Wieczorem Katarzyna Figura odczytała fragmenty Badań terenowych
nad ukraińskim seksem Oksany Zabużko, która otworzyła nasz festiwal
prologiem – spotkaniem autorskim w lutym tego roku, drugiego dnia
rosyjskiej napaści na Ukrainę. I tą klamrą zamknęliśmy 24. Izabelińskie
Spotkania z Książką.
Tegoroczny festiwal był objęty, już od lutowego spotkania z Oksaną
Zabużko, patronatem honorowym pana Andrija Deszczyci, ambasadora
Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej. Wysoki poziom pasma ukraińskiego
zawdzięczamy współpracy z Miejskim Pałacem Kultury im. Hnata Chotkiewicza we Lwowie, którego delegację mieliśmy zaszczyt gościć w czasie festiwalu. Pozostali partnerzy to Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiat Warszawski Zachodni, Gmina Izabelin, ZAiKS, Fundacja
Orlen, Koalicja Letnich Festiwali Literackich oraz Ryneczek po Sąsiedzku.
Podziękowania za wsparcie dla firmy Toyota W&J Wiśniewski.
Dziękujemy uczestnikom i zapraszamy do oglądania zapisu wszystkich wydarzeń festiwalowych na facebookowym profilu Izabelińskich Spotkań z Książką oraz na naszej stronie internetowej:
www.planetaizabelin.pl.
Do zobaczenia na jubileuszowych 25. Izabelińskich Spotkaniach z Książką, w terminie 9–11 czerwca 2023 roku! Już teraz warto zapisać sobie
ten termin w kalendarzu.
Dominika Olszewska-Dąbkiewicz
Bogdan Szczesiak
fot. Wacław Piekarski

na Ryneczku po Sąsiedzku

„Pod Sosnami”
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ZAMELDUJ SIĘ
W GMINIE IZABELIN

Mieszkasz w gminie Izabelin? „Sformalizuj swój związek” z gminą i zamelduj się!
Zyskasz na tym zarówno Ty, jak i wszyscy mieszkańcy.

Co możesz zyskać

Czy wiesz, że...

Jako osoba zameldowana będziesz mógł łatwiej uzyskać Kartę Izabelińczyka, która uprawnia do różnego rodzaju zniżek, na przykład:

...średnie wpływy z podatku PIT do budżetu

• na imprezy i zajęcia w Centrum Kultury Izabelin,
• na badania laboratoryjne w SPZOZ Izabelin,
• u lokalnych przedsiębiorców, którzy są partnerami tego programu.

wynoszą 5 tys. zł rocznie?

Gdy się zameldujesz, uzyskasz prawo głosu we wszystkich wyborach, również samorządowych. Będziesz więc mieć bezpośredni
wpływ na lokalną rzeczywistość, na rozwój gminy i poprawę komfortu życia.

Co zyska izabelińska społeczność
Jeśli się zameldujesz, w budżecie Gminy pozostanie więcej środków, które będzie można przeznaczyć na jej rozwój. Dlaczego?
Otóż każdy niezameldowany mieszkaniec zwiększa opłaty Gminy
na rzecz tzw. janosikowego. Im mniej będzie niezameldowanych
mieszkańców, tym mniejsze „janosikowe” będzie płacić Gmina.
Zachęcamy także do tego, żebyś w rocznym rozliczeniu podatku
dochodowego (PIT) wskazywał naszą gminę jako miejsce swojego
zamieszkania, zgodne z miejscem zameldowania. Dzięki temu Twoje pieniądze zasilą budżet Gminy, w której mieszkasz.
Wpływy z podatku PIT wykorzystujemy na realizację inwestycji,
które mają poprawić jakość życia mieszkańców, między innymi:
• na budowę kanalizacji, dróg, oświetlenia,
• na wspieranie lokalnych placówek oświatowych,
• na działania mające na celu ochronę środowiska, ochronę zdrowia
i poprawę bezpieczeństwa.
Szacujemy, że jest około 800 osób, które mieszkają w naszej gminie, ale nie rozliczają się w niej z podatku dochodowego. Rocznie to
około 4 mln zł, które mogłyby zasilić budżet Gminy.

Gminy Izabelin na jednego podatnika

Czy musisz być zameldowany
Obowiązek meldunkowy nadal istnieje. Oznacza to, że jeśli jesteś
obywatelem polskim i mieszkasz w Polsce, musisz zameldować się
w miejscu swojego stałego lub czasowego pobytu. Zameldowanie
służy tylko celom ewidencyjnym i ma potwierdzić fakt Twojego pobytu w miejscu, w którym się zameldowałeś1. Dzięki temu, wiedząc, ile faktycznie mamy osób w gminie, możemy łatwiej planować jej rozwój, a także lepiej wypełniać nasze zadania i obowiązki
względem mieszkańców.

Jak możesz się zameldować
Zameldowanie się nie jest trudne:
• możesz przyjść do naszego urzędu – podczas jednej wizyty będziesz mógł się zameldować i jednocześnie wymeldować z poprzedniego miejsca pobytu;
• możesz zameldować się przez internet za pośrednictwem platformy ePUAP i specjalnie utworzonej do tego celu e-usługi – potrzebny Ci będzie profil zaufany, podpis kwalifikowany albo e-dowód.
Wydział Spraw Obywatelskich
Urzędu Gminy Izabelin
1

Art. 27 ust. 1, w związku z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji

ludności – Dz.U. z 2021 r. poz. 510, ze zm.).

Dla każdego, kto od 1 lipca do 30 września 2022 roku zamelduje się
w gminie Izabelin na pobyt stały, przygotowaliśmy powitalny upominek.

6

Z ŻYCIA GMINY

LVI SESJA RADY
GMINY IZABELIN
LVI sesja Rady Gminy Izabelin
odbyła się 24 maja 2022 roku.
Transmisja sesji jest dostępna na
stronie: www.gmina.izabelin.pl.

Radni podjęli uchwały m.in.
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2022–2039;
• w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
rok 2022 Gminy Izabelin;

fot. arch. Młodzieżowej Rady Gminy Izabelin

• w sprawie udzielenia Miastu Stołecznemu
Warszawie pomocy finansowej;
• w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Hornówek, gmina Izabelin, część B;
• w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek,
część D;
• w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2021 rok;
• w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie;
• w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Izabelinie;

PIERWSZA SESJA

Młodzieżowej Rady Gminy
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czerwca przeprowadzono inauguracyjną sesję Młodzieżowej Rady Gminy
Izabelin. Na wydarzenie przyszły wszystkie ważne osoby w gminie Izabelin, m.in. wójt Dorota Zmarzlak, dorośli radni, przewodniczący Rady Rodziców
w izabelińskiej szkole i wiele innych. Wybraliśmy prezydium, uchwaliliśmy komisje tematyczne wraz z ich przewodniczącymi oraz umówiliśmy się na współpracę między MRG a różnymi organami gminy, których przedstawiciele widzą
potencjał w nowo powołanej jednostce. Postaramy się dowieść, że się nie mylą.

Aleksandra Kowalczewska
sekretarz Młodzieżowej Rady Gminy Izabelin

• w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
w drodze umowy sprzedaży nieruchomości stanowiących działki ew. nr 460/2, 460/3
i 458/2 położone w obrębie Laski;
• w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
w drodze umowy sprzedaży nieruchomości
stanowiącej działkę ew. nr 446 położoną w obrębie Hornówek;
• w związku ze zmianą Uchwały nr II/5/18
Rady Gminy Izabelin z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Izabelin i wyboru
jej przewodniczącego;
• w sprawie rozpatrzenia petycji;
• w sprawie rozpatrzenia skargi.
oprac. Iwona Mazurek
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Z ŻYCIA
GMINY
W TROSCE O
ŚRODOWISKO

ŚWIADOME ZAKUPY
TO MNIEJ ODPADÓW

Każdemu z nas powinno zależeć na maksymalnym zredukowaniu ilości wytwarzanych odpadów. Ten
cel można osiągnąć poprzez racjonalne decyzje zakupowe, niemarnowanie żywności, a także wykorzystywanie resztek, surowców i potencjału, który tkwi w pozornych odpadach. Jakie są główne założenia
cywilizacyjnej batalii o uniknięcie degradacji środowiska wskutek zanieczyszczenia go odpadami? Oczywiście chodzi o zapobieganie powstawaniu śmieci i zmniejszenie ich ilości.

Odmawiaj
i dawaj przykład
Im więcej przedmiotów trafi do naszego
domu, tym więcej odpadów z nich wytworzymy. Odmawianie jest zatem najważniejszą zasadą życia bez odpadów. Czego możemy sobie odmówić? Wszystkiego, co nie
jest nam potrzebne, a więc plastikowych
reklamówek (bo mamy własne torby, na
przykład bawełniane), ulotek, paragonów,
biletów, plastikowych sztućców, słomek
i innych produktów jednorazowego użytku. W wielu przypadkach odmawianie nie
jest łatwe, ale warto podjąć to wyzwanie
i wypracować sposoby, które to ułatwią.
Bea Johnson, pionierka życia w myśl idei
zero waste (pojęcie tłumaczy się jako: bez
śmieci, bez marnowania), często usprawiedliwiała swoją odmowę brakiem kosza na
śmieci czy też po prostu unikaniem wytwarzania odpadów. Jej czteroosobowa rodzina
mieszkająca w Kalifornii w ciągu roku wytwarza śmieci mieszczące się w litrowym
słoiku. Jak to możliwe? Przede wszystkim
dzięki zmianie podejścia do konsumpcji,
zwróceniu uwagi na jednorazowość produktów oraz przestrzeganiu sześciu najważniejszych zasad: odmawiaj, ograniczaj, używaj ponownie, przetwarzaj,
naprawiaj i kompostuj (refuse, reduce,
reuse, recycle, repair, rot), skrócie nazywanych zasadami 6R – od angielskich słów.
Pragnienie zmian, ochrona środowiska,
a nawet moda powodują, że coraz więcej
rozwiązań „zeroodpadowych” jest wdrażanych nie tylko w domach, ale i w przedsiębiorstwach oraz instytucjach. Ostatnio zrezygnowano przecież z plastikowych słomek
i sztućców jednorazowych.
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Z ŻYCIA
GMINY
W TROSCE O
ŚRODOWISKO
które kupiliśmy, postępując zgodnie z krokiem
drugim.
Po siódme: skoro nosimy już własną wodę
w ekologicznym pojemniku, to warto również
pójść na kawę z własnym kubkiem. Zrezygnujmy z papierowych kubeczków z plastikową
przykrywką, do których nalewamy aromatyczny napój, na przykład na stacjach benzynowych.
Po ósme: ograniczmy sztuczną biżuterię i dodatki do stroju z tworzyw sztucznych: koraliki, cekiny, brokaty, sztuczne kamienie, itp.
Ozdoby z plastiku tylko pozornie czynią nas
piękniejszymi. W istocie stanowią wręcz
skazę na naszym wizerunku. Zwłaszcza
tym ekologicznym… Lepiej wybrać biżuterię
z drewna, szkła i metalu.

Kilka kroków
w dobrą stronę
Skoro tak wiele zależy od nas samych, to warto wiedzieć, co możemy zrobić, aby odpadów
generować jak najmniej, zwłaszcza w codziennym życiu. Od czego zacząć? Rzecz jasna od
świadomych zakupów.
Po pierwsze: zrezygnujmy z jednorazowych
produktów. Wprawdzie nowe przepisy Unii Europejskiej wprowadzają całkowity zakaz używania jednorazowych produktów, dla których
są dostępne alternatywne wyroby (chodzi tu
między innymi o patyczki kosmetyczne, sztućce, talerze, słomki, mieszadełka do napojów),
lecz wciąż możemy je znaleźć w sklepach
i restauracjach. Tymczasem to właśnie jednorazówki stanowią największą grupę odpadów
znajdowanych na wybrzeżach. W związku
z tym wyposażmy się w zestaw sztućców
wielokrotnego użytku ze stali nierdzewnej
albo z drewna, sięgajmy też po biodegradowalne jednorazowe talerze i słomki.
Po drugie: NIE dla jednorazowych toreb!
Jednorazowe reklamówki, które od 1 stycznia
2018 roku przestały być bezpłatne, można
zastąpić torbami z tkanin. Dodatkowo, oprócz
ekologicznej zbiorczej torby na wszystkie
zakupy, warto wyposażyć się w materiałowe woreczki uszyte z cienkiej tkaniny. Nie
ważą one wiele więcej od foliowych torebek,
a korzystanie z nich jest bardziej ekologiczne,
zwłaszcza wtedy, gdy sklepy oferują możliwość zapakowania wędliny, sera, warzyw,
owoców czy kaszy do własnego woreczka
albo do słoja lub pudełka.
Po trzecie: pijmy wodę. Ale nie z jednorazowego plastiku! Skończmy z kupowaniem wody
w plastikowych butelkach. Szkodliwe jest nie

tylko jej opakowanie, lecz także znajdujące się
w niej mikrocząsteczki plastiku. Pijmy wodę
z kranu, przechowywaną w szklanej lub metalowej butelce wielokrotnego użytku. To naprawdę zdrowsze i tańsze rozwiązanie!
Po czwarte: w miarę możliwości zrezygnujmy z kupowania ubrań z poliestru i innych
sztucznych tworzyw. Starajmy się wybierać
naturalne tkaniny, które po praniu nie pozostawiają w wodzie drobin mikroplastiku.
Po piąte: dobra zabawa bez plastiku. Zastanówmy się, czy nasze dziecko naprawdę potrzebuje kolejnej plastikowej zabawki. Zwłaszcza tej najtańszej, z najgorszego, najmniej
trwałego, a często bardzo szkodliwego tworzywa sztucznego. Zabawa nią nie potrwa długo,
w przeciwieństwie do całkowitego rozkładu
plastiku użytego do jej produkcji. Przy okazji także drugie śniadanie pakujmy dzieciom
w pojemniki z bezpiecznych dla środowiska
materiałów.
Po szóste: wybierajmy produkty spożywcze,
które można kupić osobno, na wagę, bez plastikowego opakowania. Dlaczego warto? Mniej
opakowań to mniej śmieci. Poza tym mamy
już tkaninowe woreczki wielokrotnego użytku,

Po dziewiąte: unikajmy kosmetyków zawierających mikroplastik, czyli peelingów
i past do zębów z kolorowymi drobinkami
czy kosmetyków do makijażu z brokatem.
Te mikroskopijne drobiny tworzyw sztucznych przenikają do wody, a potem niewychwycone w oczyszczalniach ścieków trafiają do środowiska.
Po dziesiąte: jeśli musimy kupić jakieś
produkty, bez których nie możemy się
obejść na co dzień, to wybierzmy je rozsądnie – niech będą dobrej jakości, aby służyły
jak najdłużej.
Wprowadzenie tych zmian w stylu życia
i robieniu zakupów przez konsumentów
z pewnością wywiera również pożyteczną
presję na producentach, którzy zaczynają
oferować produkty generujące coraz mniej
odpadów. Kluczowe dla ruchu zero waste
jest także to, by uczynić z niego coś o wiele
trwalszego niż modny styl...

Zrealizowane przez ABRYS Sp. z o.o.
na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Izabelin
grafiki nadesłane przez ABRYS Sp. z o.o.
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MUZYCZNY ORZEŁ

22 maja w Centrum Kultury Izabelin odbył się koncert galowy wieńczący pierwszą
edycję konkursu Muzyczny Orzeł, którego celem jest propagowanie muzyki klasycznej. Wystąpili laureaci konkursu oraz gwiazda – Polski Kwartet Fagotowy.

I

nicjatywa Muzyczny Orzeł, której pomysłodawcą jest Centrum
Kultury Izabelin, stanowi ważne ogniwo procesu budowania
i wzmacniania kapitału społecznego w kulturze na poziomie wspólnot lokalnych powiatu warszawskiego zachodniego.
Ideą konkursu jest popularyzowanie muzyki klasycznej poprzez
prezentację utworów instrumentalnych w wykonaniu uczniów szkół
muzycznych I i II stopnia oraz wyższych szkół muzycznych – młodych muzyków z gmin Izabelin, Błonie, Kampinos, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki i Stare Babice.
Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy naszego powiatu mają dostęp do
kultury wysokiej jako najlepszej formy kształtowania wrażliwości
i charakteru w otaczającym świecie, w którym dominuje pseudokultura. Ponadto konkurs promuje osoby niewidome, a adepci muzyki
klasycznej mają możliwość uczestniczenia we wspólnym koncercie
z profesjonalnymi muzykami.
Partnerami Centrum Kultury Izabelin przy realizacji konkursu i gali
Muzyczny Orzeł były: Centrum Kultury w Łomiankach, Dom Kultury
Stare Babice, Dom Kultury „Uśmiech” z Ożarowa Mazowieckiego,
Centrum Kultury w Błoniu, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

Stowarzyszenie, w tym Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach, oraz Szkoła Muzyczna
I stopnia w Laskach.
Dlaczego orzeł? To nawiązanie do powiatowego herbu, którego
ważnym elementem, obok smoka, jest właśnie orzeł. Założeniem
akcji jest kontynuacja działań w następnych latach przez kolejne
domy kultury powiatu warszawskiego zachodniego. W 2023 roku
organizatorem konkursu i koncertu galowego Muzyczny Orzeł będzie Centrum Kultury w Łomiankach, a partnerami – pozostałe
domy kultury.
Patronat honorowy nad wydarzeniami objęli Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Wójt Gminy Izabelin.
Patronat medialny wydarzeń: Listy do Sąsiada, Kurier Izabeliński.
Koncert galowy poprowadziła Daria Kuźniecow-Dudko.
Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu i wyróżnionym uczestnikom.
Daria Kuźniecow-Dudko
fot. Michał Starnowski – Kurier Izabeliński
Polski Kwartet Fagotowy
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laureaci I miejsc

wyróżnieni ze Szkoły Muzycznej I st. w Laskach

laureaci II miejsc

wyróżnieni z Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. w Łomiankach

laureatka III miejsca

wyróżnieni z Prywatnej Szkoły Muzycznej w Starych Babicach

Nagrody i wyróżnienia wręczali: Wojciech Białas – wicestarosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Joanna Białas – przewodnicząca Rady Gminy Izabelin, Beata Dąbrowska – dyrektor Szkoły
Muzycznej I st. w Laskach oraz dyrektorzy domów kultury z powiatu
warszawskiego zachodniego.
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Strażakowo

Sołecki Dzień Dziecka w OSP w Laskach
W niedzielę 29 maja na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach odbył się dzień otwarty połączony
z Sołeckim Dniem Dziecka pod nazwą „Strażakowo”. Wydarzenie obfitowało w liczne atrakcje dla małych
i dużych. Dla najmłodszych uczestników zabawy przewidziano dmuchańce oraz wymagający strażacki
tor przeszkód. Był on częścią gry terenowej Poznaj Gminę Izabelin, organizowanej przez Centrum Kultury
Izabelin oraz Izabelińską Radę Kobiet.

K

ażdy miał możliwość zapoznania się ze
wszystkimi pojazdami, którymi dysponuje
OSP w Laskach. Można było także zwiedzić strażnicę i spróbować swoich sił w podciąganiu na linie. Nie zabrakło również części gastronomicznej,
o którą zadbało Koło Gospodyń Wiejskich w Laskach „Kampilaski”. Serwowane były hot dogi,
popcorn oraz różnokolorowa wata cukrowa.
Ogromnie się cieszymy ze wspólnego działania
na rzecz mieszkańców i wszystkich przyjaciół
Lasek i zachęcamy do włączania się w podobne inicjatywy. Młodzieżowe zbiórki strażaków
w Laskach odbywają się w piątki w godzinach
17:00–19:00, a dla osób dorosłych – w czwartki. Można dołączyć w każdej chwili!
W nadchodzącym sezonie letnim polecamy również Kino letnie w Laskach, a w imieniu Kampilasek zapraszamy na zajęcia jogi na trawie.
Szczegóły wydarzeń można znaleźć na stronach
facebookowych: OSP Laski, Sołectwo Laski i Koło
Gospodyń Wiejskich w Laskach „Kampilaski”.
Krystian Sternicki, Szymon Pergał
OSP Laski
Anna Mandes
sołtys wsi Laski
fot. arch. organizatorów
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Dzień Dziecka

z Centrum Kultury Izabelin
29 maja na polance Pod Sosnami Dzień Dziecka zorganizowało Centrum Kultury Izabelin. Atmosfera pikniku była wspaniała, bo pogoda dopisała, a atrakcji było co niemiara.

N

a plenerowej scenie występowały grupy taneczne na co dzień trenujące w CKI (Happy Dance Studio, Taniec dla Seniorów, grupy
akrobatyczne pod kierunkiem Marzeny Dąbrowskiej), a także gościnnie
Studio 33 i zespół Rondo Bielany. Na chętnych czekali instruktorzy z pracowni malarskiej, ceramicznej i plastycznej. Swoim śpiewem umilał nam
czas zespół Wokaliza, a magik Marcin zaczarował nas swoimi sztuczkami. Były też zawody sportowe i możliwość pogrania w ping ponga oraz
spróbowania sił w innych dyscyplinach. Dzieci pod opieką strażaków z
OSP Izabelin oglądały wóz strażacki i celowały strumieniem wody do tarczy. Odbyły się również konkursy muzyczne z nagrodami. O słodkie co
nieco (wata cukrowa i babeczki z owocami) zadbały delikatesy Baccara
i catering dietetyczny Zdrowo Pojedzone, o lody i lemoniadę – Krzysztof Kociołek z kawiarenki CKI. Firma Toyota W&J Wiśniewski wystawiła najnowszy model auta Toyota AYGO, który można było obejrzeć
i przetestować. W pikniku uczestniczyły całe rodziny, ale najszczęśliwsze
w tym dniu były dzieci.
Dodatkową atrakcję stanowiła gra terenowa Poznaj Gminę Izabelin.
Dzieci odbierały z Urzędu Gminy specjalną kartę do gry z mapą i zaznaczonymi na niej 10 punktami do odwiedzenia. W każdym punkcie
czekało zadanie. Gdy dziecko je wykonało, dostawało naklejkę. Uczestnicy, którzy odwiedzili minimum 7 punktów, otrzymywali nagrodę. Za
zdobycie 10 naklejek przysługiwała nagroda dodatkowa. Cieszymy się,
że większość z blisko 150 uczestników odwiedziła wszystkie punkty. Ponadto dzieci, które wzięły udział w grze na rowerze, hulajnodze, rolkach,
wrotkach lub deskorolce, miały zaliczony dodatkowy przejazd w kampanii Rowerowy Maj.
Partnerami gry Poznaj Gminę Izabelin byli: Food Bike Truskaw, Stajnia
Sawanka, GoDan – balony i dekoracje, kwiaciarnia Izabella, KRAM –
kawiarnia i cukiernia, OSP Izabelin, OSP Laski, FORMATKA pracownia
ceramiki, Asiana – meble kolonialne, Sosnowa Szpilka.
Partnerzy całego pikniku: Gmina Izabelin, Izabelińska Rada Kobiet, Toyota W&J Wiśniewski.
Dziękujemy za wspólną zabawę.

Iwona Mazurek
fot. Agnieszka Kopytek
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Roztańczony korowód prowadzony przez Łukasza Prochackiego

Tanecznym krokiem w stronę lata
Widowisko „Czas na Taniec”

W pierwszą czerwcową sobotę mieliśmy w Izabelinie prawdziwe święto tańca. Widowisko „Czas na Taniec” zgromadziło w sali CKI niemałą publiczność. A na scenie? Feeria barw, rytmów i melodii. Czego
tam nie było! Swing, tango, rumba, samba, bachata, jive… Nie zabrakło też akcentów wokalnych. Występowali mali, duzi, profesjonaliści, amatorzy, osoby na wózkach, soliści, zespoły… ba! nawet publiczność dała się porwać do tańca Łukaszowi Prochackiemu – pomysłodawcy wydarzenia.

P

odczas widowiska zaprezentowali się: dzieci
z sekcji tanecznych CKI, a także Paweł Karpiński, Kinga Czyżewska-Drabik, Robert John
Ekow Osam-Gyaabin, Patrycja Modlińska, Łukasz
Prochacki, Szymon Tomiak, Kasia Zacharska, formacje Costa Latina Ladies i Costa Bonita, Marcin Akielaszek, Joanna Balowska, grupa taneczna z Domu Kultury w Otwocku, Ewa Młot, Julia
Sadkowska, Oskar Falas, Ada Szewczyk, Emilia
Strzelecka.

formacja Costa Bonita z CKI

Z ekranu pozdrowili nas również tancerze z naszego partnerskiego domu kultury we Lwowie
(Палац Гната Хоткевича).
W tym roku w ramach wydarzenia zbierane były
pieniądze na pomoc ukraińskim tancerzom na
wózkach. Organizatorzy zbiórki wyjęli z puszek
tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote i dziewięć groszy oraz pięć euro.
A kiedy wszyscy uczestnicy widowiska byli już
w bardzo tanecznych nastrojach, udali się radosnym korowodem na Ryneczek po Sąsiedzku,
aby wziąć udział w pierwszej letniej potańcówce.
Co było dalej? Poczytajcie na stronie 32.
Karolina Dubaniewicz
fot. Wacław Piekarski (Fotopiekarnik)
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zbiórka na Ryneczku po Sąsiedzku
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Costa Latina Ladies Bielany

Mati i Diana

Robert John Ekow Osam-Gyaabin

Ada Szewczyk i Oskar Falas
Paweł Karpiński

Kasia Zacharska i Szymon Tomiak
Patrycja Modlińska
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Podczas alarmów dzieci schodziły
na zajęcia do schronu
Z Ołeksandrą Onyszkewycz, dyrektorką Miejskiego Pałacu Kultury im. Hnata Chotkiewicza we Lwowie,
instytucji partnerskiej Centrum Kultury Izabelin, rozmawia Iwona Mazurek

IM: Jak zmieniło się funkcjonowanie
Miejskiego Pałacu Kultury im. Hnata
Chotkiewicza po 24 lutego?
OO: Wraz z wybuchem wojny praca Pałacu
i naszego zespołu była całkowicie skoncentrowana na wolontariacie. Otrzymaliśmy
pomoc od naszych instytucji partnerskich
z zagranicy, a następnie organizowaliśmy
transporty w te rejony kraju, w których
trwały działania wojenne. Swoją względnie
normalną działalność wznowiliśmy w połowie marca. Pracujemy hybrydowo – trochę online, trochę stacjonarnie. Podczas
alarmów przed nalotami dzieci schodziły
na zajęcia do schronu. Ale już w kwietniu
galeria, strefa coworkingowa i klub filmowy
nieco ożyły. Wszystkie nasze pododdziały
znowu zaczęły planować – może nie na
daleką przyszłość, ale na kilka tygodni do
przodu.
IM: Nadal prowadzą Państwo zajęcia
dla dzieci, także dla tych, które pochodzą z rejonów Ukrainy najbardziej dotkniętych wojną. Czy uważa Pani, że
możliwość uczestniczenia w zajęciach
plastycznych ma dla najmłodszych
wymiar terapeutyczny, wprowadza
w ich życie trochę normalności?
OO: Oczywiście, że tak. Dzieci, które spędziły kilka tygodni w schronach i piwnicach i nie
miały normalnego środowiska do rozwoju,
przychodziły na zajęcia z bliskimi bardzo przygnębione. Zdajemy sobie sprawę, że kreatywność pomaga trochę przekierować uwagę
dzieci. Dlatego nasze zajęcia mają działanie
terapeutyczne. Poprzez ćwiczenia kreatywności dzieci przekazują swoje uczucia i emocje.
IM: Co jest dla Państwa najtrudniejsze w kontynuowaniu działalności
kulturalnej w warunkach wojennych?
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OO: W tym roku w naszej instytucji powinny rozpocząć się prace związane z kapitalnym remontem sali koncertowej i dachu.

od lewej: Joanna Orłoś-Supeł, Ołeksandra Onyschkevycz i Yulianna Voytiv, fot. arch. CKI

Chcieliśmy, żeby zwiedzający i uczestnicy
zajęć mieli komfortowe warunki i żeby nasz
Pałac stał się rzeczywiście centrum kulturalnego rozwoju dla ludzi w różnym wieku.
Niestety teraz wszystkie miejskie środki
finansowe są przeznaczane na zabezpieczenie armii. Zajmujemy więc tylko te pomieszczenia w Pałacu, które udało się odnowić w poprzednich latach. Również plan
wydarzeń, który zazwyczaj układaliśmy na
miesiąc do przodu, teraz przygotowujemy
z maksymalnie tygodniowym wyprzedzeniem, ponieważ częste alarmy i wiszące nad
nami niebezpieczeństwo uniemożliwiają
nam prowadzenie pracy na normalną skalę.
IM: Współpracujemy przy okazji akcji
„Dom kultury dla domu kultury”. Z inicjatywy naszego centrum kultury zostały zebrane materiały niezbędne do
prowadzenia zajęć artystycznych we
Lwowie. W akcję włączyli się izabelińscy artyści i Warszawski Międzynarodowy Festiwal Tańca CI Flow. Jakie
znaczenie ma dla Państwa ta współpraca?

OO: To niewiarogodna pomoc dla naszego studia plastyki. Zainteresowanie kursami jest dość duże, a uważamy, że branie
pieniędzy od ludzi, którzy uciekli do Lwowa
przed wojną, jest całkowicie nie na miejscu. Finansowe zasoby w naszej instytucji
wyczerpały się jeszcze w marcu. Dlatego ta
pomoc i współpraca z polskimi partnerami
jest jak łyk powietrza, który pozwala nam
nadal pracować i odpowiadać na potrzeby
dzieci. Jesteśmy szczerze wdzięczni i wierzymy, że dzięki dobrym ludziom wspólnie
zwyciężymy w tej wojnie, a nasze dzieci nigdy już nie będą słyszały dźwięków syren
i rakiet. Będą żyły w kraju, w którym panuje
pokój, jest czyste niebo, a ludzie utrzymują
dobre relacje sąsiedzkie z polskimi przyjaciółmi. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości czeka nas jeszcze wiele wspólnych
projektów.
Dziękuję za rozmowę.
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Akcja „Dom kultury dla domu kultury”
UDAŁO SIĘ!

akiś czas temu ogłosiliśmy zbiórkę materiałów plastycznych dla Miejskiego Pałacu
Kultury im. Hnata Chotkiewicza we Lwowie.
Naszą akcję nazwaliśmy „Dom kultury dla
domu kultury”.

Włączyli się w nią nasi wspaniali izabelińscy
artyści i Warszawski Międzynarodowy Festiwal Tańca CI Flow. Dzięki hojności uczestników festiwalu potrzebne materiały zostały
zakupione, a dyrektorka Centrum Kultury
Izabelin Joanna Orłoś-Supeł przekazała je
szefowej lwowskiego domu kultury Ołeksandrze Onyshkevycz, która odwiedziła nas podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka.
Materiały będą wykorzystane przez Pracownię Sztuk Pięknych Pałacu.
Organizatorem Festiwalu Tańca CI Flow jest
Fundacja Artystyczna PERFORM.
Karolina Dubaniewicz
fot. arch. CKI

Sztuka w Izabelinie
Na mapie Izabelina pojawiło się kolejne miejsce związane w prezentacją malarstwa. Autorska Galeria
Sztuki IAXAI prowadzona przez Jarka Filipka nawiązała współpracę z restauracją Hayashi Sushi. W restauracji co miesiąc zobaczymy inną wystawę. To część większej inicjatywy, w którą włączyło się między innymi Centrum Kultury Izabelin. Akcja ma na celu promocję lokalnych twórców oraz ich integrację
z mieszkańcami gminy. O całym przedsięwzięciu opowiada Jarek Filipek.

Ł

ukasz Ślubowski, właściciel restauracji
Hayashi Sushi, od dawna planował wprowadzić nowe elementy do wystroju wnętrza.
– Propozycja Jarka Filipka trafiła dokładnie
w moje oczekiwania. Wystawy nie tylko dekorują wnętrze, ale też pozwalają naszym klientom zobaczyć, co nowego dzieje się w gminie
i ogólnie na rynku sztuki – mówi.
Pierwsza wystawa, która miała miejsce
w kwietniu, prezentowała dorobek Bartosza
Sary: abstrakcyjne pejzaże z cyklu Syncope.
W maju restauracja gościła wystawę Tranquilidad, Jana Astnera. Malarz jest już znany
mieszkańcom Izabelina – w grudniu 2021
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roku prezentował swoje prace w Centrum Kultury Izabelin.
W czerwcu, zarówno w pomieszczeniach Hayashi Sushi, jak i w samej galerii IAXAI, będzie
można zobaczyć moje (Jarka Filipka – przyp.
red.) prace z cyklu Dotknij pejzażu. Odchodząc
od konwencji malarstwa pejzażowego, namawiam obserwatora do rozszerzenia percepcji
obrazu na wiele zmysłów. Tworząc obiekty
o bogatej, wyjątkowej, reliefowej strukturze, umożliwiam inne możliwości ich odbioru – zachęcam do dotykania obrazów. Przy
przesuwaniu po nich dłonią poczujemy różne
faktury. Ponadto usłyszymy dźwięki, abstrak-

cyjnie zapisaną muzykę. Faktury tworzą cienie,
powierzchnie pokryte farbami metalicznymi
opalizują, fluorescencyjnymi – świecą, lakierami o wysokim poziomie odbijania światła –
błyszczą, a matowymi – sugerują atłasowość.
Obiekty zmieniają się, gdy się do nich zbliżamy,
zmieniamy perspektywę patrzenia. Tworzy to
iluzję czasu – pejzaże stają się tak dynamiczne
jak oglądane w naturze krajobrazy.
W Izabelinie mieszka kilkudziesięciu artystów
plastyków i innych twórców. Ja, poza prowadzeniem autorskiej galerii sztuki, jestem inicjatorem projektu Izabelińskie Ogrody Sztuki,
który planowany jest we wrześniu. Artyści Iza-

belina zaproszą wtedy mieszkańców gminy
do swoich ogrodów i pracowni. Rozwijamy
projekt we współpracy z Gminą i Centrum
Kultury Izabelin. Ideą inicjatywy jest zachęcenie jak największej liczby mieszkańców do
bliskiego kontaktu ze sztuką, aktywizowanie
miejsc i instytucji, które tworzą infrastrukturę naszej gminy. Rozmawiamy z Kampinoskim Parkiem Narodowym oraz właścicielami
lokali gastronomicznych i usługowych na terenie naszej gminy. Na Ryneczku po Sąsiedzku już można spotkać artystów, a będzie się
działo jeszcze więcej – planowane są kolejne
inicjatywy.
tekst i fot. Jarek Filipek

Swing Club na Mazowszu

Bartosz Smorągiewicz Ensemble w CKI
W ramach 7. edycji cyklu Swing Club na Mazowszu w Centrum Kultury Izabelin wystąpił kwartet Bartosz
Smorągiewicz Ensemble, który oczarował swoim kunsztem gry zarówno naszych mieszkańców, jak i gości
z okolicznych gmin oraz Warszawy.

U

słyszeliśmy wyjątkowe brzmienia saksofonu i klarnetu (Bartosz Smorągiewicz), skrzypiec (Marcin Skaba), gitary (Sebastian Iwanowicz) i kontrabasu (Piotr Domagalski) nawiązujące między innymi do europejskiego jazzu wywodzącego się od
Django Reinhardta oraz wielonarodowościowego folkloru. Był
cygański swing, walc musette i blues w nowej, współczesnej
odsłonie. W programie koncertu nie zabrakło też Tańców węgierskich Brahmsa.
Zespół powstał w 2014 roku. Występował wcześniej podczas takich wydarzeń jak np. festiwal Dreszer Jazz w Warszawie, Strefa
Ciszy w Łazienkach Królewskich, Międzynarodowy Festiwal Jazzu
Tradycyjnego w Rybniku, Summer Jazz Festival Kraków, Dzierzgońskie spotkania z Old Jazzem, Jazz na Kresach w Zamościu,
Jazz nad Niegocinem w Giżycku, Festiwal Kultur w Suchowoli czy
Piątki z jazzem we Wrześni.
Tworzą go znakomici instrumentaliści, którzy, improwizując, wywołują bardzo entuzjastyczne reakcje u słuchaczy – co można
było zaobserwować szczególnie u naszych ukraińskich gości,
w tym młodzieży i dzieci.
Koncert odbył się dzięki owocnej współpracy Centrum Kultury
Izabelin z Mazowieckim Instytutem Kultury. Partnerem współfinansującym koncerty jest STOART.

18

Daria Kuźniecow-Dudko
fot. Daria Kuźniecow-Dudko / Daniel Domagała

Kwartet Bartosz Smorągiewicz Ensemble

Daria Kuźniecow-Dudko, wicedyrektor Centrum Kultury Izabelin,
dziękuje za owocną współpracę Piotrowi Mazurowi z Mazowieckiego
Instytutu Kultury
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Jestem w najlepszym punkcie życia
Z Renatą Przemyk, nietuzinkową artystką, która w ubiegłym miesiącu
gościła w Centrum Kultury Izabelin, rozmawia Iwona Mazurek.
IM: Była Pani bardzo młoda, kiedy
zaczęła się Pani przygoda z muzyką.
Wszystko rozwijało się dynamicznie.
Jaka była Renata Przemyk trzydzieści
lat temu, a jaka jest dziś?
RP: Trzydzieści parę lat temu byłam młodą,
nieśmiałą, zbuntowaną i szukającą swojej
drogi osobą. A jednocześnie byłam przekonana, bo tak mnie wychowano, że muzyka
nie jest kierunkiem, który daje stabilizację.
Rodzice chcieli dla mnie czegoś konkretnego. Jakiejś pracy, która da mi utrzymanie,
stabilność materialną. W naszym środowisku zajmowanie się muzyką kompletnie
nie przystawało do tej wizji. Między innymi
dlatego skończyłam liceum ekonomiczne.
Maturę z polskiego zdałam na pięć, natomiast z przedmiotów zawodowych na trzy.
Egzamin końcowy dobitnie mi pokazał, że
to nie jest moje powołanie. Dziedziny, które
bardzo lubiłam, to literatura, poezja i język
polski. W czasach liceum byłam też związana z zespołami muzycznymi i chociaż traktowałam to jako zajęcie poboczne, to nie
widziałam powodu, żeby sobie tego odmawiać. Musiało dużo czasu upłynąć, żebym
utwierdziła się w przekonaniu, że warto się
tym zająć poważnie.
W czasie studiów byłam odcięta od rodzinnego miasta i pozostawionych w nim zespołów muzycznych. Wylądowałam w akademiku sama z gitarą. Ktoś podsłuchał, jak
sobie brzdąkam, i powiedział mi o festiwalu
studenckim. Zdecydowałam się wystąpić.
W pierwszym roku zostałam wyróżniona,
a w kolejnym dostałam nagrodę. Cały czas
jednak myślałam, że to jest tak niepoważne,
że mogę to robić tylko dodatkowo. Koncertów było coraz więcej, więc wzięłam urlop na
studiach, żeby to wszystko pogodzić. Byłam
przekonana, że studia tak czy inaczej muszę
skończyć. W międzyczasie grałam jednak
mnóstwo koncertów, nagrywałam kolejne
płyty. Kiedy broniłam dyplom, miałam już
na koncie dwa albumy i nagrody z najważniejszych festiwali, m.in. z festiwalu studenckiego, z Opola, Sopotu i błogosławieństwo
z Jarocina.
IM: I wciąż mówimy o zajęciu, które
traktowała Pani „pobocznie”?

RP: To był 1992 rok, w przygotowaniu była
trzecia płyta. To mi właśnie pokazało, że
mogę się tym zająć na poważnie, a dyplom
poszedł do szuflady. Długi czas trwała moja
niepewność siebie i byłam aktywnie poszukująca. Funkcjonowałam od płyty do płyty,
od koncertu do koncertu.
Jak większość kobiet, jestem zlepkiem
przeciwieństw. Z jednej strony bujanie
w obłokach i szalone pomysły, a z drugiej
rozwaga, wpojona trochę w liceum ekonomicznym, a trochę w domu, gdzie uczono
mnie, że kobieta musi wszystko umieć. Dlatego szyję, wyszywam, dziergam, maluję,
robię przetwory. Teraz robię to tylko wtedy,
kiedy chcę, a nie muszę. Dlatego wiem, że
sobie poradzę. Nawet gdyby okazało się, że
mam pracować w innym zawodzie, to nie
umrę z głodu. I o to chodziło moim rodzicom, którzy zobaczyli, że mam wystarczające wykształcenie i umiejętności, żebym zawsze umiała dać sobie radę. Ze spokojnym
sumieniem mogłam zająć się tym, co lubię,
i tak to trwa przez ponad trzydzieści lat.
A co się zmieniło? Były w moim życiu przełomowe momenty. Każda następna płyta
upewniała mnie, że to jest to, co chcę robić, że się rozwijam i uczę. Powiększała się
moja świadomość, unowocześniała technologia nagrania, rozwijały się techniki cyfrowe
związane z lepszym wykonywaniem muzyki.
Byłam zachwycona tym, jak można sobie
ułatwić pracę. Pierwszą płytę elektroniczną
nagraliśmy w 1999 roku. To fascynujące, jak
dało się połączyć style, gatunki i jak można
było się w tym odnaleźć z różnymi brzmieniami głosu. Z każdą następną płytą upewniałam się, że jest jeszcze tyle do odkrycia
i zrobienia, a mnie to kręci i fascynuje.
IM: Słuchając Pani muzyki, obserwujemy zmianę Pani jako człowieka?
Który moment w Pani życiu był najbardziej przełomowy?
RP: Było kilka takich momentów. Najważniejszy – w roku 2002, kiedy pojawiło się
na świecie moje dziecko, córka. Ona kompletnie wywróciła moje życie do góry nogami. Zazwyczaj w każdej rodzinie tak się
dzieje, ale w moim przypadku, przy mojej

fot. management Renaty Przemyk

pracy i przy tym podejściu do życia, to była
solidna wolta. Dzięki niej stałam się innym
człowiekiem. Dziecko porządkuje w głowie. Pojawia się hierarchia wartości ogólnie w życiu, ale też zaczynamy rozumieć,
co jest ważne na co dzień. Nie musi być
wszystko na czas, nie musi być idealnie posprzątane. Gdzieś to wszystko poukładało
się w jakąś normalność. Wcześniejszy perfekcjonizm mnie zabijał. Nie jestem pedantką, ale poczucie kontroli pomagało mi, dawało przekonanie, że wszystko w życiu ma
swoje miejsce i czas, że zajmuję się kolejnym projektem, że mogę ćwiczyć bez reszty. Po urodzeniu dziecka pojawiły się inne
priorytety. Ta zmiana mnie wyprostowała,
poukładała, wyprowadziła z egocentryzmu,
który ma każdy artysta, bo to jest konieczne, żeby się skupić. Okazało się, że można
zrobić wyłom, że ktoś jest ważniejszy.
IM: Cenna refleksja…
RP: Bardzo pomaga w samorozwoju i patrzeniu na świat inaczej. Dobrze było spuścić trochę powietrza i przekonać się, że nie
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wszystko musi być takie idealne. Kto ma
dziecko, ten wie, że nie można mieć sztywnego planu, bo wszystko może się zdarzyć.
Raz to będzie ząbkowanie, a raz katarek czy
foch. Cudowna lekcja pokory i jednocześnie
dojrzałości. To zaangażowanie przypłaciłam
zdrowiem – zapadłam na chorobę zatok, która
powodowała przewlekłe zapalenie krtani. I tu
kolejny przełom, bo z dnia na dzień nacieki na
strunach okazały się tak duże, że mogły uniemożliwić mi śpiewanie. Padła diagnoza, że będzie niedomykalność, więc kolejne moje plany
mogły runąć. Wydarzyła się rzecz, która była
poza moją kontrolą. Widocznie potrzebowałam odrobić jeszcze jedną lekcję. Na szczęście
po wielu próbach trafiłam na właściwych lekarzy i dobrą diagnozę. Okazało się, że w zatoce
jest torbiel, która wymaga operacji i długiej
rehabilitacji. Udało się z tego wyjść. Pierwsza
diagnoza okazała się mylna, ale starałam się
nie zmarnować tej lekcji. Nie ma nic za darmo.
Każdy dzień jest kolejnym prezentem i trzeba
być za to wdzięcznym Panu Bogu.
Od tej pory ćwiczę się w tej wdzięczności, bo
to wszystko układa priorytety w głowie i poprawia życie. Nic nie jest oczywiste. Rano, gdy
się budzimy, nie wiemy, co się wydarzy. Te
wszystkie lekcje to były kroki milowe w moim
rozwoju. Doświadczenia, rozmowy, nieograniczona liczba przeczytanych lektur. To pozwoliło
mi zaakceptować siebie, bo ja zawsze najwięcej pretensji miałam do siebie właśnie. Uważałam, że mogłabym być lepszym człowiekiem,
matką, wokalistką, mogłabym mieć wykształcenie muzyczne.
Teraz jestem chyba w najlepszym punkcie
życia, bo wiem o nim dostatecznie dużo.
Ciekawe jest to, że zatacza się koło i człowiek znajduje się w punkcie wyjścia; stwierdza, że nie warto się tak ciskać, że trzeba

zauważać dobre rzeczy wokół. Kiedy słyszę,
jak ludzie narzekają na drobiazgi, na które
nie mają wpływu – na przykład na pogodę,
kogoś niezbyt miłego czy korek w mieście –
to myślę sobie, że to jest bez sensu…

jest o tym mowa. Wyobraźnię miałam bujną. Natomiast piosenki śpiewane po kilku
latach nabierają różnych znaczeń. Kiedy się
wiele przeżyje, jest się bardziej wiarygodnym.

IM: Mówi się, że najlepsze utwory powstają, kiedy w życiu artysty nie dzieje
się dobrze. Czy to dlatego niektóre Pani
piosenki są nostalgiczne i smutne?

IM: Kiedy czuje się Pani szczęśliwa?

RP: Przede wszystkim chcę obalić mit, że
jak ktoś jest nieszczęśliwy, to dobrze pisze.
Prawda jest taka, że wtedy w ogóle nie pisze, bo cierpi. Te piosenki powstają, kiedy
już zatoczy się koło, temat jest przepracowany. Smutne piosenki mają dłuższy żywot,
ale nie są po to, by się dołować. To jest
jak z każdą żałobą, która pojawia się nie
tylko po stracie ludzi, lecz także po stracie różnych sytuacji, złudzeń. Pisanie jest
wtedy pewnym rodzajem terapii, by łatwiej
przejść ten trudny moment. Na początku,
gdy przychodzili do mnie fani i mówili, jak
ważne były dla nich te piosenki, że ktoś wyszedł z depresji, a komuś uratowały życie,
to przyznaję – byłam nieufna. Myślałam sobie: ludzie, to są tylko trzy-, czterominutowe piosenki. Teraz wiem, że musiałam swoje przejść, by nie bagatelizować cudzych
odczuć, docenić to.
Cieszę się, że to, co robię, może być dla
kogoś wsparciem. Dobrze jest przeżyć coś,
co nas nie zabije, a wzmocni, by faktycznie wiedzieć, o czym się śpiewa. Na samym
początku nie zawsze byłam świadoma znaczenia wszystkich piosenek, nawet tych,
które sama napisałam. Dopiero później to
zrozumiałam. Tak było choćby z tańczeniem
na stole – doszło do niego dopiero kilkanaście lat po premierze piosenki, w której

RP: Teraz! Ostatnio miałam znowu problem
z gardłem i przez kilka tygodni nawracające zapalenie krtani, zupełnie nie wiadomo
skąd. Po wizytach u wielu specjalistów trafiłam do Centrum Głosu dla Profesjonalistów
w Warszawie i okazało się, że to refluks.
Mam wdrożone leczenie i sytuacja jest opanowana. Pomyślałam: ile tych lekcji pokory
trzeba jeszcze odrobić (śmiech)?
Poprzedni rok był bardzo pracowity, bo
chcieliśmy ponadrabiać wszystko po pandemii i widocznie przemęczyłam głos. Na
szczęście mieszkam na wsi, chodzę po
swojej łące, wczoraj przerobiłam trzydzieści
litrów syropu z mniszka. Z tego, co mam
w ogrodzie, robię przetwory. To wszystko
jest takie intensywne, pachnące, zmysłowe. Wiadomo, że na pierwszym miejscu
jest rodzina, troska o to, żeby moi bliscy
byli zdrowi, zadbani i szczęśliwi. To nie musi
być wszystko na wysokim C. Intensywność,
której tak pożądamy, gdy jesteśmy młodzi,
z czasem męczy. Istotniejsze jest to, by
czuć po prostu spokój.
IM: Po trzydziestu paru latach na scenie zachowała Pani młodzieńczą energię. Jaka jest na to recepta?
RP: Być młodym duchem, nie zaśmiecać
sobie głowy zamartwianiem się na zapas.
Wiem, o czym mówię. Nie muszę zbawić
całego świata. Jeśli zbawię kawałek, to
fot. management Renaty Przemyk
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i tak będzie super. To, co robię, robię z pasji
i z pasją. Co jeszcze? Kochać i być kochanym, ale nie zachłannie i zaborczo. Lubić
siebie i ludzi. Brzmi banalnie, a działa.
IM: Współpracuje Pani z różnymi artystami, angażuje się Pani w różne
przedsięwzięcia muzyczne, czerpie
Pani z różnych stylów. Którą współpracę wspomina Pani najlepiej, który
z projektów jest Pani najbliższy?
RP: Uzbierało się tego sporo i nie jest mi łatwo to wartościować. Po wyleczonej chorobie zatok zaczęłam przyjmować propozycje
z zewnątrz. Wcześniej były tylko moje koncerty, funkcjonowałam jak koń dorożkarski,
nie rozwijałam się w zapowiedziach, w dialogu z publicznością. Natomiast okazało się,
że warto się otworzyć, bo coś mnie omija.
Z tym wiązała się pierwsza rola w teatrze,
a także pisanie muzyki do spektakli. Teraz
piszę całą serię do komedii Noce waniliowych myszy w Teatrze Barakah, ale zaczynałam od Balladyny w Bałtyckim Teatrze
Dramatycznym w Koszalinie. Jedna propozycja przyciągała kolejne, bo teatr jest dla
mnie równoległą dziedziną, którą uwielbiam. I to wszystko, co jest z tym związane,
czyli pisanie muzyki, granie. Miesiąc temu
zagraliśmy w Teatrze Starym w Lublinie
cztery wznowione spektakle Boogie Street
na podstawie twórczości Leonarda Cohena.
W 2017 roku zagraliśmy dwadzieścia tych
spektakli, a w roku 2022 okazało się, że ludzie chcą więcej. W swojej karierze współpracowałam z różnymi wokalistami. Nieśmiertelna piosenka Kochana – nawet nie
wiem, ilu doczekała się wykonań. Premierowa wersja była w duecie z Kasią Nosowską,
ostatnia – z Igorem Herbutem.
Ostatnia płyta z mężczyznami była dla mnie
ogromną przyjemnością, bo składające się
na nią piosenki czerpią z różnych etapów
mojego życia, związane są z różnymi przeżyciami. I teraz dzięki temu, że do wspólnego śpiewania zaprosiłam mężczyzn, te
utwory dostały drugie życie, mają zupełnie
inne znaczenia, jest w nich inna energia,
inna przestrzeń. Ważne jest to, z kim się
śpiewa, i fakt, że są to mężczyźni, też ma
znaczenie, bo chodzi o wymianę energii,
o wyciągnięcie z tego czegoś, co jest głęboko uśpione. Dojrzałam do tego, by szerzej
spojrzeć na siebie i na to, co zrobiłam.
IM: Co dało Pani macierzyństwo?
RP: Zmianę perspektywy, brak perfekcjonizmu, kontroli. Poza tym miłość do dziecka
jest czymś stałym, zupełnie wyjątkowym,
bezwarunkowym. Mogę się czasem złościć

na córkę i śmieję się, że gdyby człowiek nie
kochał, to by udusił. Jednak nasze dzieci
mają prawo drażnić się ze światem, bo dojrzewanie na tym polega, by określać swoje granice, tworzyć własną tożsamość. Ja
sama byłam nadwrażliwym dzieckiem, więc
jestem w stanie pozwolić córce na więcej.
Staram się czerpać z tego, co pamiętam
o sobie, i być dla córki tym, kim moi rodzice
nie mogli być dla mnie. Pamiętam jednak
o tym, że rodzice też są tylko ludźmi. Mają
prawo do gorszego dnia, a dziecko potrafi
wystawić naszą cierpliwość na prawdziwą
próbę. Nie rodzimy się pedagogami, wychowawcami. Uważam, że dobre wychowanie
dziecka to jest najtrudniejsza rzecz na świecie. Nie ma specjalistów, którzy by wiedzieli
wszystko na ten temat, bo nie są w stanie
przewidzieć wszystkich sytuacji. Trzeba być
czujnym, uważnym, mieć dobrze pojętą pokorę, umieć słuchać.
Myślę jednak, że nie ma takich rodziców,
którzy nie popełniają błędów. Warto umieć
się do nich przyznać, warto za nie przeprosić
i przepracować to razem. Powiedzieć o swoim złym dniu czy samopoczuciu. Myślę, że
to uczy więcej niż udawanie przed własnym
dzieckiem kogoś, kim się nie jest. Cudowna lekcja poznawania świata to danie sobie
przyzwolenia na widzenie go oczami dziecka. Zdałam sobie z tego sprawę, gdy Klara
chciała, by tłumaczyć jej świat, począwszy
od żuczków, kwiatków, aż po tematy trudne. Kiedy miała trzy lata, zmarł mój tata,
a ona pytała, gdzie jest dziadziuś. A że dziadziuś kochał ryby, to wytłumaczyłam, że
jest razem ze swoimi rybami w niebie. No
to kolejne pytanie brzmiało, czy jest tam też
pies, który ostatnio odszedł. Odpowiedziałam, że tak, bo tam są wszyscy fajni. Zastanawiałam się, jak wytłumaczyć dziecku, co
to jest śmierć czy miłość. Kiedy zaczynamy
o tym mówić, używając prostego języka, by
dziecko zrozumiało, to nagle słyszymy siebie i uświadamiamy sobie, że nazywamy te
sprawy po imieniu może pierwszy raz w życiu, bo dotychczas wydawało nam się, że to
jest oczywiste. Dla mnie to było odkrycie.
IM: Czy wierzy Pani w miłość?
RP: Tak, wierzę. Mama zawsze nam powtarzała, że dzieci nie wychowuje się dla siebie,
tylko dla świata. Kiedy urosłam i czytałam
mądre książki, w których pisali, że najwyższą
forma miłości jest kochać i pozwolić odejść,
to wydawało mi się, że to się wyklucza. Teraz
wiem, że odchodzenie jest tylko końcem jakiegoś etapu w życiu. Dojrzałam do tego, że człowiek nie jest rzeczą. Nie można go schować do
szuflady. Kochać to nie znaczy oczekiwać, że
ktoś spełni nasze pragnienia i nas uszczęśliwi.

To nie jest też wiara w to, że spotkamy właściwą osobę, która zrobi za nas całą robotę,
żeby było nam dobrze. Takie czekanie może
sprawić, że będziemy sfrustrowani i prześpimy
życie. Gdy uświadomimy sobie, jak cudownie
jest kochać, niczego nie oczekując, to nagle
okaże się, że te informacje zwrotne przychodzą szybciej, niż się spodziewamy. Szybciej niż
w sytuacji, gdy wymuszamy coś na życiu, próbujemy mieć nad nim pełną kontrolę.
IM: Co lubi Pani robić w wolnym czasie?
RP: Próbuję dzielić czas na różne rzeczy,
które lubię robić. Staram się mieć swoją
sferę i chwile tylko dla siebie z książką i muzyką. Przez to, że mieszkam na wsi, mam
swoją łąkę, spokój, ciszę, kaczki nad stawem i sarny.
Uwielbiam podróże i odkrywanie nieznanych miejsc, nie tylko za granicą, ale też
w Polsce. Gdy jeździmy w trasę koncertową
po Polsce, nie mamy czasu na zwiedzanie.
Kiedyś po swoim koncercie w Gdańsku razem z córką wracałam autem. Odwiedzałyśmy po drodze różne miejsca i to było fascynujące. Zwiedziłyśmy wtedy Trójmiasto
i Toruń. W Warszawie byłyśmy w Centrum
Nauki Kopernik, połaziłyśmy po Bulwarach
Wiślanych, a nie tylko od firmy do klubu.
Jest jeszcze do zobaczenia kawał świata,
więc planów jest mnóstwo. Niedługo zmieni nam się skład, bo Klara będzie chciała
jeździć sama. Pępowina jest napięta, a ja
nigdy nie byłam matką kwoką i rozumiem,
że córka chce zasmakować życia sama.
IM: Jakie życiowe wartości są dziś dla
Pani najważniejsze?
RP: Miłość, spokój, zdrowie. Pandemia dała
nam możliwość zobaczenia, co jest w życiu
ważne.
IM: Jakiego marzenia jeszcze Pani nie
spełniła?
RP: Nie mam żelaznych marzeń do spełnienia w tym momencie. Mam taki stan rodzinny, który mnie uszczęśliwia. Myślę, że
w tym składzie, cokolwiek nas spotka, i tak
będzie super. Jeśli mamy zdrowie, siłę i jesteśmy w stanie zadbać o siebie na każdym
poziomie, to wszystko się może wydarzyć.
IM: W takim razie życzę Pani wszystkiego, co Pani w duszy gra.
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kadr z filmu „Miś”

BAREJA WIECZNIE ŻYWY

WYJĄTKOWY SEANS (NIE)PLENEROWY
Kultowy film Miś w reżyserii Stanisława Barei zawitał do Centrum Kultury Izabelin. Przed projekcją Krystyna
Podleska, odtwórczyni głównej roli – Aleksandry Kozeł, opowiedziała ciekawostki z planu filmowego.

W

ydarzenie zostało zrealizowane we współpracy z Domem
Kultury Stare Babice w ramach plenerowego Festiwalu
Filmów Stanisława Barei. Z powodu deszczu widzowie rozsiedli
się wygodnie na leżakach w sali widowiskowej Centrum Kultury
Izabelin i wspólnie obejrzeli film, śmiejąc się do rozpuku. Po
projekcji publiczność wzięła udział w konkursie. Można było wygrać słomianego misia „na skalę naszych możliwości”. Choć nie
było do dyspozycji helikoptera, miś latał nad głowami widzów
na żyłce wędkarskiej.
Stanisław Bareja pozostawił po sobie filmy, które do dziś cieszą się powodzeniem. W czasach komuny bardzo skrzywdzono go, określając jego twórczość jednym, z pozoru niewinnym
słowem: „bareizm”. Wyrażenie to oznaczało synonim kiczu
w polskim filmie i przez lata funkcjonowało w świecie filmowym. Przez tę celowo wywołaną atmosferę wokół twórczości
Barei nie każdy aktor decydował się na wzięcie udziału w jego
projektach. Reżyser znosił to dzielnie, dalej tworząc swoje filmy,
które zasługiwały przecież na nagrody. Nagrodzony nie został
chociażby właśnie Miś, i to z czystej zawiści. Wyróżnienie zdobył tylko film Poszukiwany, poszukiwana – podczas festiwalu
Queens Council of the Art w Nowym Jorku.
Największą pośmiertną nagrodą dla reżysera może być jednak
uznanie fanów z całej Polski, o czym świadczą liczne fankluby
jego twórczości.
Daria Kuźniecow-Dudko
fot. Izabela Bek

Wielbiciele „Misia”
na wspólnej fotografii
z Krystyną Podleską
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Gości witają Joanna
Orłoś-Supeł – dyrektorka Centrum Kultury
Izabelin oraz Paulina
Nowakowska z Domu
Kultury Stare Babice.
Przy stoliku: Krystyna
Podleska i Daria Kuźniecow-Dudko

Daria Kuźniecow-Dudko prezentuje
słomianego „misia na skalę naszych
możliwości”, którego można było wygrać w konkursie

KULTURA

z Centrum Kultury Izabelin
Podobnie jak w ubiegłych latach Centrum Kultury Izabelin przygotowało dla mieszkańców gminy bogatą
ofertę na wakacje. W lipcu odbywają się półkolonie. Nie ma już na nie wolnych miejsc, ale zapraszamy
do zapisów u innych organizatorów (patrz strona 24). Przez całe wakacje będą się też odbywały zajęcia sportowe oraz warsztaty „Sielankowe wakacje”. Zachęcamy do udziału zarówno najmłodszych, jak
i starszych mieszkańców gminy. Program może ulec niewielkim zmianom. Wszelkie aktualizacje na stronie:
www.centrum.izabelin.pl. Informacji udziela również sekretariat CKI: tel. 22 752 68 00. Uwaga! Na niektóre
zajęcia obowiązują zapisy.

SIELANKOWE WAKACJE
bezpłatne warsztaty wakacyjne
CZERWIEC/LIPIEC
27.06 godz. 17:00-19:00
INAUGURACJA SEZONU NA SKATEPARKU
przy szkole podstawowej, ul. Wojska Polskiego 5
1.07 godz. 11:30-13:00
KINO FAMILIJNE
seans filmowy z popcornem
sala widowiskowa CKI
8.07 godz. 11:30-13:00
PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE dla dzieci
„Dobre rady Lisa Witalisa”
grupa O’Teatr
sala widowiskowa CKI
9.07 godz. 11:00-13:00
TORBA NA WAKACYJNE SKARBY
warsztaty zdobienia
„Pod Sosnami” obok CKI
obowiązują zapisy
16.07 godz. 11:00-13:00
WYPRAWA DO KRAINY MAZOWIECKICH LEGEND
gry zespołowe w plenerze
dla dzieci w wieku 10-14 lat
Polana Jakubów (przy dyrekcji KPN)
obowiązują zapisy
16.07 godz. 17:00-19:00
POPOŁUDNIE Z BADMINTONEM
gry, zabawy oraz turniej badmintona
boiska przy szkole podstawowej, ul. 3 Maja 49
23.07 godz. 16:00-18:00
WARSZTATY JAZDY KONNEJ
Stajnia Sawanka w Truskawiu
obowiązują zapisy
WAKACYJNE ZAJĘCIA PLASTYCZNE
dla dzieci 5-12 lat
poniedziałki i środy g. 16:00-17:30
Centrum Kultury Izabelin
obowiązują zapisy

SIERPIEŃ
6.08
ZWIERZĄTKA Z GOSPODY
zajęcia poznawczo-edukacyjne
z udziałem zwierząt domowych
(koza, kury, owca, króliki, gęsi, kaczki)
„Pod Sosnami” obok CKI / obowiązują zapisy
6.08 godz. 19:00-20:30
BELLY DANCE - TANIEC BRZUCHA
boiska przy szkole podstawowej, ul. 3 Maja 49
lub sala widowiskowa CKI
lokalizacja uzależniona od warunków pogodowych
15.08 godz. 11:00-13:00
WARSZTATY KULINARNE
I ŚPIEWANKI PATRIOTYCZNE
„Pod Sosnami” obok CKI
19.08 godz. 19:00
KONCERT MUZYKI COUNTRY
Shota Adamashvili z Gruzji
sala widowiskowa CKI
20.08 godz. 11:00-13:00
IDZIEMY NA GRZYBY
wycieczka z pracownikiem KPN-u
zbiórka na Polanie Jakubów (przy dyrekcji KPN-u)
20.08 godz. 19:00-20:30
KIZOMBA/BACHATA z Łukaszem Grabowskim
po warsztatach POTAŃCÓWKA
Ryneczek po Sąsiedzku
27.08 godz. 16:00-18:00
WYPLATANKI
warsztaty wyplatania dywaników „darciuchów”
z niepotrzebnych materiałów
obowiązują zapisy
27.08 godz. 19:00-21:00
CZAS NA ZUMBĘ
boiska przy szkole podstawowej, ul. 3 Maja 49
lub sala widowiskowa CKI
lokalizacja uzależniona od warunków pogodowych
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SIELANKOWE WAKACJE
bezpłatne zajęcia sportowe

Tylko
jeden
turnus!

poniedziałki:
15:30-17:00 GIMNASTYKA 18+
dorośli i seniorzy
Centrum Kultury Izabelin, s. 124
obowiązują zapisy
zajęcia 18, 25 lipca

LEGO PÓŁK
OLONIE

17:00-19:00 DESKOROLKA
zajęcia z instruktorem na skateparku
przy szkole podstawowej, ul. Wojska Polskiego 5
wiek: dzieci 8-11; młodzież 12-18
lipiec i sierpień

#Halo Izabelin! Pokonamy nudę!
� Zabawa i opieka w godzinach 8.00-17.00
� Tysiące klocków LEGO 😎😎
� Zestawy LEGO® Technic & LEGO® Classic & LEGO® Free-play
� AKADEMIA SUPERBOHATERÓW i MINECRAFTING
� 3 smaczne posiłki dziennie, woda i napoje
� Warsztaty kreatywne oraz dużo ruchu i zabaw na dworze

wtorki:
8:30-10:00 NORDIC WALKING
start z Polany Jakubów
lipiec i sierpień
17:00-19:00 PIŁKA NOŻNA
boiska przy szkole podstawowej w Izabelinie, ul. 3 Maja 49
zajęcia z instruktorem dla dzieci i młodzieży
lipiec i sierpień
środy:
15:30-17:00 GIMNASTYKA 18+
dorośli i seniorzy
Centrum Kultury Izabelin, s. 124
obowiązują zapisy / zajęcia 20, 27 lipca
17:00-19:00 TURNIEJE SPORTOWE
siatkówka, koszykówka, badminton, bulle
zajęcia z instruktorem dla dzieci i młodzieży
lipiec i sierpień
czwartki:
15:00-16:00 JOGA DLA SENIORÓW
Centrum Kultury Izabelin, s. 225
obowiązują zapisy
zajęcia stacjonarne i online / lipiec
19:00-20:30 NORDIC WALKING
start z Polany Jakubów (przy dyrekcji KPN-u)
lipiec i sierpień
piątki:
17:00-19:00 HULAJNOGA
zajęcia z instruktorem na skateparku
przy szkole podstawowej, ul. Wojska Polskiego 5
wiek: dzieci 8-11; młodzież 12-18
lipiec i sierpień
soboty:
2, 9, 16, 23 lipca 17:00-19:00
WAKACYJNA LIGA PING-PONGA
„Pingpongowy Izabelin”
szkoła podstawowa w Izabelinie, ul. 3 Maja 49
zapisy u prowadzącego przed zajęciami w dniu turnieju
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TERMIN:
11-15
lipca

CENA
470 PLN*

MIEJSCE:
CENTRUM
KULTURY
IZABELIN

ZAPISY:
warszawa@bricks4kidz.com

*Półkolonie dofinansowane
przez Gminę Izabelin

516 162 719
bricks4kidz.com.pl/WARSZAWA

SPORT
ZWIERZAKOWO
KULTURA

V Memoriał im. Zofii Morawskiej

Tegoroczny Memoriał im. Zofii Morawskiej przeszedł do historii. 1023 okrążenia, aż 7 okrążeń zrobionych
przez zwycięzcę (i zarazem rekordzistę) i niesamowita kwota ponad 25 000 złotych, które w szczytnym
celu „wybiegali” uczestnicy Memoriału. Dziękujemy Wam za obecność i udział w biegu!

wakacje

W

tym roku w Memoriale im. Zofii Morawskiej wzięło udział prawie 350
biegaczy, którzy przebiegli łącznie ponad 1000
okrążeń. To niesamowity wynik, który bezpośrednio przekłada się na wsparcie dla Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie.
Dziękujemy naszym wspaniałym partnerom.
Są wśród nich: Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
Gmina Izabelin, Shamir Polska, Sołectwo Laski,
polska policja, posterunek policji w Izabelinie,
Zakład Kynologii Policyjnej, Fundacja Szansa
dla Niewidomych, Kampinoski Park Narodowy,
Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach.
W tym roku organizacyjnie wspierali nas także:
Piekarnia Oskroba, SPC Smacznego Warszawo, TOI TOI Polska oraz Reg-Drób.

Profesjonalne zapisy, pomiar czasu oraz czipy
zapewniła firma ProTempo. Dzieci obecne na
Memoriale bawiły się pod czujnym okiem animatorek z firmy Kukiełka – animacje dla dzieci. Pyszną kawę, do której stała niekończąca
się kolejka, przygotowała Karowa 20. Z kolei
ziarna, które być może zagościły u niektórych
z Was w domu, wypaliła CAFFE GRANO.
Dziękujemy również wolontariuszom z Centrum Kultury Izabelin, a także pracownikom
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach
oraz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
Stowarzyszenie.
Do zobaczenia za rok!
Kamil Szumotalski, fot. arch. organizatora
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Rowerowy Maj 2022

Jak to było w naszej gminie
opowiadają koordynatorzy ze szkół i przedszkoli

Przedszkole w Izabelinie

Przedszkole w Laskach

Z początkiem maja Gminne Przedszkole im. ks. A. Fedorowicza
w Izabelinie po raz trzeci wzięło udział w kampanii Rowerowy Maj,
która ma na celu przybliżenie dzieciom i ich rodzinom zdrowego trybu życia. Po pierwsze mniej spalin, po drugie więcej ruchu.

Kolejna edycja wiosennej kampanii Rowerowy Maj dobiegła
końca. Przedszkolaki znów mogły wsiąść na rowery, rolki, hulajnogi czy deskorolki i przyłączyć się do ogólnopolskiej akcji.
Chętnych przyciąga forma zabawy połączonej z elementami
rywalizacji. Uczy ona zdrowych nawyków, które utrzymują się
również po zakończeniu kampanii.

Maj okazał się bardzo ciepły, a co za tym idzie – uczestnicy (przedszkolaki i personel) wykazali się dużą frekwencją rowerową. Już na
półmetku prowadziła grupa Smerfy, drugie były Bystrzaki, a trzecie
Motylki. Wynik nie zmienił się aż do samego końca.
W ostatnim tygodniu rozpadał się deszcz, ale niektóre dzieci dalej
konsekwentnie jeździły rowerami i hulajnogami. Smerfy trochę obniżyły swoje wyniki, a Bystrzaki ostro je doganiały. Po podliczeniu wyników okazało się, że minimalną przewagą wygrały jednak Smerfy.
Dziękujemy wszystkim rodzicom, opiekunom i rodzeństwu za wytrwałe jazdy i mobilizację.
Monika Gwiazda-Jarońska, fot. arch. przedszkola

W akcji wzięło udział 162 dzieci. Świetną aktywnością wykazały się
grupy Sówki, Jeżyki oraz Żabki. Jednak to Sówki zdobyły największą
liczbę punktów i wygrały tegoroczną edycję.
Wszystkim przedszkolakom gratulujemy wytrwałości, ponieważ niestraszny im był nawet deszcz. Dzieci codziennie z zaangażowaniem
wklejały naklejki do swoich dzienniczków oraz na plakaty zawieszone
w salach.
Bardzo dziękujemy rodzicom i dzieciom za wspólną zabawę i już teraz zapraszamy na kolejną kampanię za rok!
Karolina Krzosa, fot. arch. przedszkola

Informacje o partnerach i nagrodach:
organizator główny: Miasto Gdańsk
organizator lokalny: Gmina Izabelin, Centrum Kultury Izabelin
Dla dwóch najlepszych klas oraz najlepszych grup z przedszkoli gminnych Centrum Kultury Izabelin ufundowało wycieczkę autokarową do Centrum Olimpijskiego.
Podczas izabelińskiego Dnia Dziecka Centrum Kultury Izabelin oraz Izabelińska Rada Kobiet zorganizowały grę terenową pod nazwą
Poznaj Gminę Izabelin. Uczestnicy gry również mogli zdobyć naklejkę do akcji Rowerowy Maj.
Partnerzy, którzy ufundowali nagrody w kampanii Rowerowy Maj: SHrowery, Cozmo Bike, Stajnia Rowerowa, GPWiK „Mokre Łąki”, Food Bike
Truskaw, Stajnia Sawanka, GoDan – balony i dekoracje, KRAM – kawiarnia i cukiernia, Formatka – pracownia ceramiki, Asiana – meble kolonialne,
Sosnowa Szpilka
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Pozostali partnerzy: OSP Izabelin, OSP Laski, kwiaciarnia Izabella

Szkoła Podstawowa w Izabelinie

„Duża szkoła”
W tym roku do kampanii Rowerowy Maj zgłoszonych było 216
uczniów i 8 pracowników „dużej szkoły”. Czynnie w akcji uczestniczyło 196 uczniów i 8 pracowników.
77 uczniów i 5 pracowników miało po 100% przejazdów. Do akcji
dołączyło 2 uczniów z Ukrainy.

„Mała szkoła”
Zakończyliśmy kampanię Rowerowy Maj. Cieszymy się, że kolejny raz wzięliśmy udział w tej akcji. Rowerowy Maj to edukacja,
zabawa i rywalizacja skutecznie promująca aktywny tryb życia.
Kampania sprawia, że dziedzińce szkół zmieniają się w wielkie
parkingi rowerowe, a dzieci nie chcą opuścić ani jednego dnia
zabawy. Ogromne gratulacje dla rodziców, którzy zaangażowali
się w tę akcję i każdego dnia wcześnie rano towarzyszyli swoim
dzieciom w przyjazdach do szkoły.
W tym roku w klasach 1–3 mieliśmy 266 aktywnych uczestników
kampanii. Indywidualnie nagrodziliśmy 120 uczniów ze stuprocentową frekwencją. Najlepsza okazała się klasa 2b, która zrobiła aż 83%
aktywnych przejazdów; tuż za nimi uplasowała się klasa 3c z wynikiem 82%, a na trzecim miejscu znalazła się klasa 1a z frekwencją
na poziomie 79%. Oprócz dzieci w akcji wzięli udział pracownicy
szkoły – 17 osób każdego dnia, niezależnie od pogody, przyjeżdżało
do pracy na rowerach.
Paulina Wiśniewiska, fot. arch. szkoly

Rywalizację klasową wygrała klasa 4d – łącznie uczniowie tej klasy
zebrali 160 naklejek (tyle mieli przejazdów).
II miejsce zajęła klasa 5a z liczbą 140 przejazdów.
III miejsce przypadło klasie 5b – za 132 przejazdy.
Agnieszka Biszczan, fot. arch. szkoly

"PÓŁKOLONIE w
izabelinie"

TERMIN: 22-26 SIERPNIA 2022 rok godz. 7.30-17.00

miejsce: CENTRUM KULTURY IZABELIN ul. Matejki 21
PROGRAM półkolonii:
- wycieczki wyjazdowe: kręgle, park trampolin,
ścianka wspinaczkowa, BASEN, WYCIECZKA
ROWEROWA
- gry i zabawy sportowe
- zajęcia manualne
- pełne wyżywienie

503 604 864 info@mlsport.pl www.mlsport.pl
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W badmintona może grać każdy

Z Pawłem Pietryją, utytułowanym sportowcem, trenerem, założycielem Fundacji EduSport Klub Badmintona Izabelin, rozmawia Iwona Mazurek.

presji, stresu meczowego. Dlatego młodzi
sportowcy powinni być objęci podejściem
interdyscyplinarnym, czyli przygotowywani
pod kątem rozwoju sprawności fizycznych,
umiejętności techniczno-taktycznych oraz
treningu mentalnego.

Paweł Pietryja
fot. arch. domowe

IM: Fundacja EduSport Klub Badmintona Izabelin prowadzi w naszej
gminie zajęcia dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, a Pan realizuje się jako
trener. W jaki sposób zachęciłby Pan
dziecko do zapisania się na zajęcia?

IM: Ktoś powiedział, że miłość do badmintona zaczyna się od dobrej zabawy. Czy właśnie od tego rozpoczął Pan
swoją przygodę z badmintonem?
PP: Tak, dokładnie tak to się zaczęło.
W wieku przedszkolnym brałem udział
w swoich pierwszych zajęciach, ponieważ
w Pszczynie, miejscowości z której pochodzę, jest jeden z najlepszych klubów
badmintonowych w Polsce (UKS Plesbad
Pszczyna). Trenowało tam moje starsze
rodzeństwo oraz starsi koledzy i koleżanki.
W międzyczasie uprawiałem inne sporty, co
wpłynęło na moją sprawność fizyczną.
IM: Doświadczenie zdobywał Pan,
szkoląc się u polskich, angielskich
i koreańskich trenerów. Jakie są Pana
największe sukcesy w tej dyscyplinie
sportowej?
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PP: Jako zawodnik reprezentacji Polski
miałem możliwość trenowania pod okiem
trenerów z różnych szkół badmintonowych.
Mogłem więc nauczyć się różnego podejścia do szkolenia. Każdy trener miał inny
system ze względu na swoje pochodzenie.
Jako zawodnikowi najlepiej pracowało mi
się z trenerem z Azji. Jego system szkole-

nia był oparty na mocnym przygotowaniu
fizycznym, w którym czułem się najlepiej.
Natomiast od trenerów europejskich mogłem nauczyć się aspektów techniczno-taktycznych, które są dobrą bazą do przygotowania młodego zawodnika. Największymi
osiągnięciami były dla mnie regularnie zdobywane medale na mistrzostwach Polski,
w zasadzie już od kategorii młodzików,
i medale na turniejach międzynarodowych,
a tym, co utwierdzało mnie w przekonaniu,
że idę w dobrym kierunku, było dwukrotne
zdobycie tytułu akademickiego mistrza Europy, ćwierćfinał na igrzyskach europejskich
w Baku (Azerbejdżan) oraz udział w najbardziej prestiżowym turnieju świata – All
England Open Badminton Championships
(porównywalnego do tenisowego Wimbledonu).
IM: W badmintonie ważna jest nie
tylko zwinność, szybkość, skoczność.
Liczy się także myślenie. Jak istotna
w tym sporcie jest głowa?
PP: Jak w każdym sporcie głowa odgrywa
znacząca rolę, często decydującą o wygranym meczu lub turnieju. Są zawodnicy,
którzy pomimo dobrego przygotowania
fizycznego i taktycznego nie wytrzymują

PP: Zakładając Fundację, mieliśmy na celu
umożliwienie dzieciom uczestnictwa w zajęciach ogólnorozwojowych z elementami
badmintona. Myślę, że odpowiedni dobór
gier i zabaw prowadzi do osiągnięcia podstawowych umiejętności badmintonowych,
co daje najmłodszym poczucie sukcesu
i rozwija ich chęć do uprawiania tego sportu. To powoduje, że dzieci zostają i chętnie
uczestniczą w zajęciach. Zawodnicy naszego klubu mają możliwość wyjazdu na turnieje ogólnopolskie, a w przyszłości – zawody międzynarodowe, zgrupowania oraz
obozy.
IM: Kto może grać w badmintona i po
czym poznać, że ktoś ma odpowiedni
potencjał, żeby uprawiać ten sport?
PP: W badmintona może grać każdy. Większość z nas miała styczność z tym sportem
na podwórku w czasie wakacji. Często
uczestnicy w trakcie treningów dostrzegają
różnice, jakie są pomiędzy tak zwaną „kometką” a profesjonalną grą w badmintona.
Bardzo ważnym elementem jest właściwy
dobór ćwiczeń i określenie poziomu umiejętności grupy oraz rozpoznanie oczekiwań
uczestników zajęć.
IM: Badminton jest najszybszą dyscypliną sportową, w której używa się
rakiety. Podczas jednego treningu
można spalić mnóstwo kalorii. Jednak
w Polsce i innych krajach Europy badminton jest sportem niszowym, nie
dominującym, jak w krajach azjatyckich. Dlaczego tak się dzieje?
PP: Badminton faktycznie jest najszybszym

sportem rakietowym. Podczas meczu lotka może osiągnąć prędkość powyżej 400
km/h. Jest to dyscyplina, w której poruszamy się po korcie w różnych płaszczyznach
z dużą intensywnością, dlatego podczas
meczu czy treningu możemy spalić setki kalorii. Na pewno badminton jest dyscypliną
ogólnorozwojową i w mojej ocenie idealną
dla dzieci, ponieważ wpływa na ich ogólną sprawność motoryczną, koordynację,
szybkość reakcji, koncentrację uwagi, uczy
dyscypliny, współpracy oraz gry fair play.
Rozwój tych umiejętności nie tylko pozwala
młodym ludziom osiągać sukcesy w sporcie,
ale również kształtuje ich charakter, przez
co może mieć wpływ na jakość ich funk-

cjonowania w społeczeństwie. Popularność
badmintona w Polsce rośnie. Ludzie coraz
częściej decydują się na grę na profesjonalnych kortach i mają możliwość zobaczenia
w telewizji największych turniejów badmintona na świecie, co przekłada się na popularyzację tej dyscypliny w Polsce. W Europie
dominującym krajem pod tym względem
obecnie jest Dania, która poprzez swój stabilny system szkolenia posiada czołowych
zawodników w rankingu światowym. Jeśli
chodzi o kraje azjatyckie, myślę, że dużą
rolę odgrywają predyspozycje oraz wieloletnie wyniki i ugruntowana pozycja tego
sportu w Azji.

fot. arch. domowe Pawła Pietryi

IM: Dziękuję za rozmowę.

Ahoj, przygodo!
Świętowanie Dnia Dziecka przedłużyło się u nas do soboty 4 czerwca. Centrum Kultury Izabelin nie poprzestało na piknikowych atrakcjach (więcej o tym na stronie 13), lecz wraz z Akademią 2 Żywioły sprezentowało najmłodszym jeszcze więcej emocji, i to pod żaglami.

W

ramach Dnia Żeglarskiego dzieci
z Polski wraz ze swoimi ukraińskimi
rówieśnikami pojechały nad Zalew Zegrzyński, żeby pod okiem czujnych instruktorów
i animatorów z Akademii 2 Żywioły sprawdzić się w roli żeglarzy. Trzeba przyznać, że
uczestnicy mieli szczęście – pomimo niezbyt
optymistycznych prognoz udało im się trafić w okienko pogodowe. Dzięki temu dzieci
mogły skorzystać ze wszystkich atrakcji,
które dla nich przygotowano. A było to nie
tylko żeglowanie łódkami Omega czy pływanie na rowerach wodnych, lecz także
slacline, strzelanie z łuku, Mega Twister, gra
w piłkę i oczywiście… plażowanie!
Agnieszka Kopytek
fot. arch. organizatora
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VII InOIzabelin

Rowerowy Rajd na Orientację
Siódma już odsłona imprezy InOIzabelin, która odbyła się 21 maja, miała nietypowy charakter. Po raz
pierwszy uczestnicy pokonywali jej trasę na rowerach. Na dystansie liczącym nieco ponad 16 kilometrów
czekało do odszukania i potwierdzenia aż 28 punktów kontrolnych. Dzięki uprzejmości dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego większość trasy udało się poprowadzić ścieżkami Parku.

I

mpreza na orientację na terenie parku
narodowego to naprawdę ewenement
w skali kraju. Pomimo początkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych
i alertów na czas imprezy pogoda dopisała.
Choć nie było zbyt ciepło i miejscami silnie
wiało, to przynajmniej nie padał deszcz,
a nawet chwilami zza chmur wyglądało
słońce. W imprezie wzięło udział 21 uczestników (14 dzieci) startujących w 7 zespołach. Na mecie każda drużyna otrzymała
okolicznościowy dyplom, a na dzieci czekały
drobne upominki. Wszyscy mogli też ogrzać
się przy ognisku i posilić pieczoną kiełbasą. Dla tych, którzy nie zdecydowali się lub
nie mogli wystartować w majowym rajdzie
InOIzabelin, mamy dobrą wiadomość – trasa będzie dostępna dla chętnych podczas
kolejnej edycji, w połowie września. Już
dziś serdecznie zapraszamy.
ORGANIZATOR: Centrum Kultury Izabelin,
WSPÓŁORGANIZATORZY: Kampinoski
Park Narodowy oraz Turystyczna Rodzinna
Impreza Plenerowa – TRIP z Dreptusiem
Dariusz Mazurek
pomysłodawca i współorganizator
InOIzabelin
fot. Agnieszka Kopytek
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Złoto i srebro dla formacji Costa Bonita
P

o udanym debiucie na Mistrzostwach Polski WADF w Warszawie (złoty medal) Formacja Costa Bonita, działająca w Centrum Kultrury Izabelin, osiągnęła kolejny sukces.
Z Mistrzostw Polski w Bydgoszczy nasze tancerki latino wrócily ze złotem i srebrem!
Z choreografią „MJ Tribute” zajęły I miejsce w kategorii Small teams synchron Latin masters natomiast za układ „Karaibski sen” (zatańczony wraz z siostrzaną formacją Costa
Latina Ladies) otrzymały srebrny medal (II miejsce) w kategorii Large teams choreography Karaiby masters.
Gratulujemy tancerkom oraz ich trenerowi Łukaszowi Prochackiemu!

redakcja

Łukasz Prochacki, fot. arch. domowe

fot. arch. CKI

Kolejne sukcesy

Akademia Tańca LOFF na planie teledysku

Akademii Tańca LOFF z Izabelina

G

rupa LOFF CREW godnie reprezentowała gminę Izabelin
na XX Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA. W kategorii 14–18 lat na 25 startujących
zespołów tancerki z LOFF CREW zajęły I miejsce. Ponadto nasza
grupa została wybrana spośród 121 pozostałych i miała zaszczyt
zatańczyć podczas jubileuszowej gali festiwalu ASTERIADA.
Tego samego dnia zespół wywalczył I miejsce na Bemowskich
Dniach Tanecznych. Gratulujemy!
tekst i fot. Magdalena Krasowska
Akademia Tańca LOFF

Tancerki Akademii Tańca LOFF
w teledysku wokalistki Julya!

1

czerwca odbyła się premiera utworu Julii Kwiatkowskiej pt.
„Hej, Ty!”, wyprodukowanego przez ID Records. W teledysku
wystąpiły tancerki Akademii Tańca LOFF z Izabelina w choreografii Magdaleny Krasowskiej. Utwór można usłyszeć między
innymi w Radiu ESKA. Zapraszamy do obejrzenia teledysku na
platformie YouTube.
tekst i fot. Magdalena Krasowska
Akademia Tańca LOFF
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Jak Dancing Queen

1. urodziny Ryneczku po Sąsiedzku
Izabeliński Ryneczek po Sąsiedzku ma już roczną historię, a my – jego twórcy – historię roku za sobą.
Rok, czyli pełny cykl, po którym wchodzimy w kolejny etap rozwoju. To historia testowania granic, tych
obiektywnych i tych subiektywnych (wszystko zgodnie z prawem, oczywiście), i próbowania nowego.
Zatem świętowanie rocznicy działalności nie mogło być inne.

J

esteśmy pewnie jedynym takim ryneczkiem na powietrzu, który funkcjonował
przez cały rok bez przerwy, w każdych warunkach – w upał, mróz i słotę. Wyszliśmy
poza funkcję handlową, w stronę kultury
i rozrywki w celu integracji lokalnej społeczności. Działamy na niedużej powierzchni, „schowani” w lesie w niewielkiej gminie,
a jednocześnie stanowimy cel regularnych
odwiedzin mieszkańców Warszawy oraz
dalszych miast i gmin, które mają własne
targowiska i bazary. Ryneczek jest organizowany w niespotykanej dotąd formule
współpracy NGO z lokalnym samorządem
oraz jednostkami Gminy.
4 czerwca, w przededniu 1. rocznicy powstania Ryneczku, zaczęliśmy od sielankowego jarmarcznego poranka w towarzystwie kataryniarza, koziołka Wacka i baby
ryneczkowa „ABBA”

kataryniarz

z brodą; z warsztatami dla kupujących,
którzy mogli ręcznie butelkować wino z naszym Ryneczkiem na etykiecie.
A na koniec czekał nas niezwykle energetyczny wieczór, rozpoczęty tanecznym korowodem Łukasza Prochackiego, który przyprowadził uczestników widowiska ,,Czas na
Taniec’’ z CKI na urodzinową potańcówkę
na Ryneczku. Wśród atrakcji był dziewczęcy
duet ziejący ogniem (Igrające z Ogniem),
a także rozpalający serca występ ryneczkowego zespołu Abba na naszej scenie.
Jesteśmy bardzo wdzięczni wójt gminy
Izabelin Dorocie Zmarzlak za zaufanie i poparcie naszego pomysłu na Ryneczek – od
samego początku aż do teraz – oraz za dołączenie do urodzinowego świętowania.
Dziękujemy z całego serca wszystkim za to
wspólne doświadczenie i każdy wkład w całoroczną współpracę przy realizacji naszych
inicjatyw. W szczególności doceniamy:
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pokaz ognia

- Urząd Gminy Izabelin, Centrum Kultury
Izabelin, GPWiK „Mokre Łąki”, Gminną Stołówkę, wolontariat szkolny, OSP Izabelin
i Laski, posterunek policji w Izabelinie, sołtysów i rady sołeckie;
- Michela Morana, kapelę Wpół do Dwunastej, pana Antoniego Adamskiego z harmonijką ustną.

Przedszkolaku,
zrób swój talerz

Niedawno media obiegła informacja, że polskie dzieci
tyją najszybciej ze wszystkich dzieci w Europie. Ta wiadomość zbiegła się w czasie ze spotkaniami na temat zdrowego odżywiania, zorganizowanymi dla najmłodszych
uczniów naszej gminy. Jak podaje Narodowy Fundusz
Zdrowia, prawdopodobieństwo, że otyły przedszkolak
będzie otyłym dorosłym, jest ponad cztery razy większe
niż u jego rówieśników o właściwej masie ciała. Zdrowie
dzieci powinno być priorytetem dla wszystkich – to nie
ulega wątpliwości.

Za uświetnienie naszego urodzinowego poranka i wieczoru gorąco dziękujemy:
DJ-owi Mariuszowi Brzosce, duetowi Igrające z Ogniem, Łukaszowi Prochackiemu,
Winnicy Czyżów, Barowi u Toma, Piotrowi
Romanowskiemu, firmie GoDan z Truskawia, Tadeuszowi Barankiewiczowi – kataryniarzowi, pani Romie od koziołka Wacka.
Drodzy Kupujący i Wystawcy – dziękujemy
za to, że jesteście, że jest Was coraz więcej
i że wspólnie uczymy się siebie i od siebie.
Poczujmy się jak Dancing Queen także
w kolejnych latach działalności Ryneczku
po Sąsiedzku – wszyscy, bez wyjątku, na
naszym Ryneczku i w życiu…
Anna Rychlik
Stowarzyszenie Dla Nas
fot. arch. Stowarzyszenia Dla Nas

potańcówka

Tym, co najlepiej wpływa na rozwiązanie problemu otyłości wśród dzieci, są
edukacja i dawanie odpowiedniego przykładu. W minionych tygodniach zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjno-plastyczne dotyczące zdrowego odżywiania w izabelińskich placówkach przedszkolnych. W ramach zajęć odbyły
się rozmowy z przedszkolakami o tym, jak dbać o zdrowie poprzez aktywność,
odżywianie, sen i… uśmiech. Dzieci zapoznały się z piramidą żywienia i aktywności fizycznej. W programie zajęć znalazło się 10 lekcji pomagających
utrzymać zdrowie. Ich tematy prezentowały się następująco:
•
•
•
•
•
•
•

jedz regularnie;
pamiętaj o zjedzeniu śniadania;
pamiętaj o drugim śniadaniu;
jedz różnorodnie;
wybieraj produkty sezonowe;
pamiętaj, aby w każdym posiłku znalazło się jakieś warzywo lub owoc;
zastąp słodycze orzechami, warzywami, owocami;
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• dbaj o nawodnienie;
• pamiętaj o aktywności, śnie i uśmiechu;
• jedz świadomie, bez zakłóceń ze strony telewizora czy telefonu.
Co ciekawe, ostatni punkt dał uczestnikom do myślenia, ponieważ wiele
dzieci sugerowało jedzenie w towarzystwie telefonu czy tabletu.
Dzieci zapoznały się też z pojęciem talerza zdrowego żywienia. Jak powinien on wyglądać? Przede wszystkim jego bazą muszą być warzywa
i owoce (wypełniające pół talerza). Reszta składników to kolejno: około
1/4 produktów zawierających białko i 1/4 produktów węglowodanowych.
Wszystko możemy okrasić odrobiną dobrego rodzaju tłuszczu nienasyconego lub wielonienasyconego, jak oliwa z oliwek, pestki, nasiona czy
orzechy.
Skoro teorię mali uczestnicy mieli już opanowaną, mogli przejść do części
plastycznej zajęć. Każdy z przedszkolaków dostał zadanie, aby skomponować własny talerz zdrowego odżywiania – z dostępnych na stołach obrazków produktów. Zdarzały się też talerze w stu procentach rysowane.
Warto dodać, że od kilku lat w wyznaczonych miejscach na terenie szkół
i przedszkoli w naszej gminie znajdują się małe ogródki, w których można
znaleźć między innymi truskawki, szczypiorek czy pomidory. Dzięki obserwacji młodych roślin dzieci uczą się, jak można zrobić swój mały ogródek,
nawet w doniczce.
Marcin Michalski
fot. arch. Gminnej Stołówki

Spotkanie z Józefem Piłsudskim

Wycieczka UTW do Sulejówka
W środę 8 czerwca grupa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Izabelinie wybrała się na wycieczkę autokarową do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Pogoda dopisała, a dobre humory
towarzyszyły uczestnikom przez cały dzień.

S

eniorzy zwiedzili dworek „Milusin”, w którym mieszkał Józef Piłsudski, oraz budynek
główny Muzeum. Oglądanie wystaw zaplanowano dla trzech grup, a każdej z nich towarzyszył przewodnik. Dzięki temu poznaliśmy wiele
anegdot z życia Piłsudskiego i nieznane fakty
historyczne. W przerwie można było odwiedzić
sklep z pamiątkami, a także zjeść obiad i napić
się kawy w restauracji Adelcia, której nazwa to
także ukłon w stronę historii – pochodzi bowiem od imienia gospodyni, która prowadziła
dom marszałkowi.
Iwona Mazurek
koordynatorka UTW w Izabelinie
fot. arch. UTW w Izabelinie
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Wariacje z Panem Tadeuszem
czyli żart sceniczny na poważnie

W majowy wieczór w Centrum Kultury Izabelin swoje kolejne przedstawienie wystawił Kabaret Seniorów Trema działający w naszym ośrodku. Tym razem było to widowisko słowno-muzyczne zatytułowane „Wariacje z Panem Tadeuszem, czyli żart sceniczny na poważnie”.

S

cenariuszem i reżyserią zajęła się Ewa
Musiałowicz, opiekunka grupy. Choreografię przygotowała Dorota Bielawska,
scenografię – Alicja Trusz, a przy fortepianie zasiadła Elżbieta Olejnik. W widowisku
wykorzystano fragmenty Pana Tadeusza
Adama Mickiewicza oraz elementy muzyki
filmowej. Spektakl był pełen tańca, śpiewu
i pięknej muzyki, a dzięki naszym operatorom – Grzegorzowi Nowickiemu i Danielowi
Domagale – całość miała charakter multimedialny.
Na scenie wystąpiło piętnaścioro naszych
seniorów, przebranych w piękne stroje
z epoki, niektóre wykonane własnoręcznie.
Najważniejsze były jednak teksty wypowiadane z całą gamą emocji. Trzeba zaznaczyć,
że aktorzy spędzili wiele godzin na nauce
swoich kwestii, a potem poświęcili mnóstwo czasu, żeby uczestniczyć w próbach.
Humor, profesjonalizm, wdzięk towarzyszyły wykonawcom przez cały spektakl. Za to
widownia zareagowała łzami wzruszenia
i nagrodziła aktorów Tremy gromkimi oklaskami, kwiatami oraz owacjami na stojąco.
Mamy nadzieję, że po wakacjach spektakl
zostanie wystawiony jeszcze raz, a ci, którzy go nie widzieli, będą mogli sami przekonać się, ile w nim kunsztu i wdzięku.
tekst i fot. Iwona Mazurek
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fot. Katarzyna Konczarek-Strzałkowska

Zakończenie roku akademickiego
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

W czerwcu zakończył się kolejny rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Izabelinie. Ten rok
był dla nas wszystkich wyjątkowy, ponieważ mogliśmy spotykać się na żywo, a nie jak w pandemii –
tylko online. Efektem był widoczny wzrost frekwencji. Na każdy wykład przychodziło średnio około 40
osób, a zapisanych było ponad 50.

Z

a nami 33 wykłady w Centrum Kultury Izabelin, 9 lekcji muzealnych na Zamku Królewskim w Warszawie i wycieczki – między
innymi do Muzeum Warszawskiej Pragi (Spacerkiem po warszawskiej Pradze, obiad w „Pyzy, flaki gorące”, przejście ulicami), do
Muzeum Warszawy, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, na
wystawę Caravaggia i innych mistrzów na Zamku Królewskim.
Uroczystość zakończenia roku akademickiego, w której uczestniczyła
dyrektorka Centrum Kultury Izabelin Joanna Orłoś-Supeł, odbyła się
13 czerwca. Słuchacze otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Antykwariat Piotruś Pan z Izabelina, Gminną Bibliotekę i CKI. Były słodkości, wspólne zdjęcia i propozycje tematów na
następny rok. Do zobaczenia po wakacjach – w październiku 2022.
Iwona Mazurek
koordynatorka UTW w Izabelinie
fot. arch. UTW w Izabelinie

36

EDUKACJA

DZIEŃ MATEMATYKI
W IZABELIŃSKIM PRZEDSZKOLU
Rozwijanie kompetencji matematycznych jest nieodzownym elementem planowania całego procesu
edukacyjnego w przedszkolu. Matematyka towarzyszy nam każdego dnia w trakcie codziennych czynności, podczas zabaw, wycieczek czy aktywności na świeżym powietrzu.

C

zęsto rodzice przedszkolaków zastanawiają się, czym jest edukacja matematyczna i w jaki sposób można ją rozwijać
u najmłodszych. Nauczycielki z Gminnego
Przedszkola im. ks. A. Fedorowicza w Izabelinie są zgodne, że matematyka na etapie
edukacji przedszkolnej powinna kojarzyć
się przede wszystkim z zabawą i eksperymentowaniem. Dlatego postanowiły działać
i przybliżyć rodzicom temat rozwijania kompetencji matematycznych u dzieci.
Stąd pomysł zorganizowania w izabelińskim przedszkolu „Dnia matematyki”. Każda
z grup przeprowadziła zajęcia o różnej tematyce. Dotyczyły one między innymi:
• orientacji przestrzennej,
• rytmów,
• kształtowania umiejętności liczenia,
a także dodawania i odejmowania,

•
•
•
•

klasyfikacji,
mierzenia płynów,
intuicji geometrycznych,
kodowania.

Następnie przygotowano dla dzieci i ich
rodziców gazetkę matematyczną, która
miała na celu przybliżenie im tego, czego
najmłodsi uczą się w przedszkolu. Izabelińskie przedszkolaki z wielkim entuzjazmem
rozwiązywały zagadki matematyczne, licząc, klasyfikując, odnajdując figury geometryczne.
Na koniec dzieci z Gminnego Przedszkola
w Izabelinie oraz Gminnego Przedszkola
w Laskach „Akademia pod Dębowym Liściem”, a także najmłodsi goście z Ukrainy
zostali zaproszeni do udziału w konkursie
„Kreatywne pomoce matematyczne”. Tym
razem to rodzice i dzieci mieli pokazać na-

uczycielom, jak w prosty i przyjemny sposób można rozwijać kompetencje matematyczne u najmłodszych, wspólnie spędzając
czas na tworzeniu kreatywnej zabawki,
pomocy dydaktycznej. Powstały niezwykłe,
bardzo pomysłowe prace, które można było
podziwiać w holu izabelińskiego przedszkola. Uczestnicy otrzymali oczywiście nagrody
i dyplomy.
Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. W szczególności rodzicom – za pokazanie dzieciom, że matematyka to świetna zabawa, a umiejętności matematyczne można
i należy rozwijać każdego dnia.
Marlena Ciećwierz
Monika Gwiazda-Jarońska
Edyta Pacewicz
Gminne Przedszkole im. ks. A. Fedorowicza
w Izabelinie
fot. arch. przedszkola
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ZWIERZAKOWO

STOMATOLOGIA
WETERYNARYJNA

Weronika Małkowska, studentka weterynarii

Kontrole stomatologiczne u zwierząt to jeden z podstawowych
obowiązków, jakie spoczywają na opiekunach czworonogów.
Profilaktyka jest związana z usuwaniem kamienia nazębnego. Podobnie jak u człowieka, także u zwierząt mogą powstawać ubytki
w szkliwie, co niestety często jest zaniedbywane lub pomijane.

eśli nie będziemy kontrolowali uzębienia
naszego pupila, może to doprowadzić
u niego do przewlekłego zapalenia dziąseł
i do parodontozy. Choroby dziąseł są związane z zaleganiem płytki nazębnej, która
poprzez uszkodzenie tkanek mocujących
zęby powoduje ich wypadanie. Przy leczeniu parodontozy konieczny jest zabieg

czyszczenia kieszonek zębowych, czasem
również plastyka dziąseł. Należy zwrócić
szczególną uwagę na dbanie o uzębienie
czworonoga, jeśli występują u niego choroby współistniejące. To między innymi zaburzenia endokrynologiczne, chociażby cukrzyca, czy metaboliczne, jak na przykład
mocznica. Może dochodzić wówczas do

zapalenia dziąseł czy owrzodzeń jamy ustnej. Dlatego pamiętajmy o profilaktyce oraz
kontroli stanu uzębienia naszych zwierząt!

KILKA ZDAŃ O ZWIERZĘCYCH MAMACH (I OJCACH)
Rodzicielstwo w świecie zwierząt ma różne oblicza. Są mamy troskliwe, czułe i uważne, ale są też, jak
to w życiu bywa, mamy obojętne na los dzieci. Są ojcowie dbający o swoje rodziny, a są i tacy, którzy
nie przywiązują do tego większej wagi. Nawiązując do Dnia Matki i Dnia Ojca, podglądamy zwierzęce
rodziny, życząc im, aby mogły w spokoju i z dala od ludzkiej ciekawości wychowywać swoje dzieci.

D
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o czujnych mam niewątpliwie należy
sarna. Okres godowy w przypadku tego
gatunku przypada na czas wakacji. Chętna
do zalotów samica (koza) oprócz pozostawiania feromonów wabi samca swoim popiskiwaniem. Ich wzajemne zaloty trwają kilka
dni, a pokłosiem jest zarodek, który – choć
wydaje się to nieprawdopodobne – pozostaje bez rozwoju w życiu płodowym aż do
stycznia. Rozwój płodu rusza więc dopiero
na początku roku, a kończy się po upływie
dwudziestu tygodni, kiedy to na świat przychodzą zazwyczaj nie więcej niż dwa młode
koziołki. Mama pozostawia je zwykle gdzieś
na łące lub pod niewielkim krzakiem i odwiedza tylko w porze karmienia. Wystarczy
tydzień, a spragnione matczynego ciepła
maluchy podążają już za nią. Najwyraźniej

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

J

mama chce jak najszybciej je usamodzielnić. Spotykając w lesie takiego malucha,
nie zbliżajmy się do niego, ponieważ jego
matka, choć trzyma się na uboczu, najczęściej obserwuje swoje dziecko z niewielkiej
odległości, gotowa w przypadku zagrożenia
stanąć w jego obronie.
Troskliwą matką jest również wiewiórka.
W ciągu roku wyprowadza nawet do trzech
miotów, w których rodzi się od pięciu do
siedmiu młodych. Samica opiekuje się młodymi, karmiąc je wyłącznie własnym mlekiem przez okres siedmiu tygodni. Kiedy
małe wiewiórki mają około dziesięciu tygodni, zaczynają same poznawać otoczenie,
ale i tak wracają często do gniazda, w którym przyszły na świat.
Parą troskliwych rodziców są także wilki.
Wspólnie pełnią kluczową rolę w rodzinnej
grupie, która liczy około sześciu osobników
i którą nazywa się watahą. Zarówno mama
wilczyca, jak i towarzyszący jej ojciec zajmują się przywództwem – jeśli chodzi nie
tylko o wychów młodych, lecz także o opiekę nad starymi osobnikami. Dzięki wzorcom
zaczerpniętym od rodziców młode wilczki
uczą się wzajemnych relacji i właściwej
komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej.

Na przełomie kwietnia i maja wilcza matka wydaje na świat głuche i ślepe szczenięta, a sam poród odbywa się najczęściej
w norze, którą samica kopie niedługo przed
rozwiązaniem, lub w tak zwanym legowisku na powierzchni ziemi. Przez kilka tygodni młode przebywają w miejscu narodzin
pod opieką matki, która karmi je wyłącznie
swoim mlekiem. Samiec troskliwie się nią
opiekuje i – w przeciwieństwie chociażby
do rysia – odgrywa w życiu swojej rodziny
ważną rolę. Dokarmia partnerkę przynoszonym w żołądku mięsem, a kiedy młode dorastają, dostarcza pokarm także im. Gdy zachodzi potrzeba, szczeniętami opiekują się
również starsze osobniki z wilczej rodziny.

mego. Swoje gniazdo – pływające wśród
trzcin – buduje zazwyczaj z patyków, chwastów i piór. Choć materiał na jego budowę
przynosi samiec, to do matki należy ostatnie
słowo. Po wykluciu młodych matka zwykle
zjada skorupy jaj w celu zatarcia śladów istnienia potomstwa. Najczęściej to też matka
osłania swoimi piórami małe pisklaki podczas
burz i ulewnych deszczów. Niekiedy można
zaobserwować, jak w czasie upałów jedno
z rodziców ustawia się od strony słońca i rozkładając piękne skrzydła, zapewnia cień swoim dzieciom. Małe łabędzie, podobnie zresztą
jak i bociany czarne, reagują zaskakująco na
zbliżanie się człowieka do gniazda – nieruchomieją na jego dnie, udając martwe.

Przełom maja i czerwca to również czas,
kiedy na świat przychodzą cielęta łosi. Klępy
rodzą zazwyczaj jedno lub dwa cielęta. Laktacja u tego gatunku trwa niekiedy nawet
do późnej jesieni. Matka jest wówczas blisko
swoich dzieci, a zagubione maluchy potrafi
odnaleźć dzięki ich zapachowi (łosie mają
pomiędzy racicami gruczoły wydzielające
specyficzną woń). Klępa sprawia wrażenie
obojętnej matki. Jednak potrafi energicznie,
stanowczo zaatakować i odpędzić intruza
zagrażającego jej potomstwu.
Pracowitą mamą jest samica łabędzia nie-

Warto wspomnieć też o samicy jastrzębia,
która nie tylko współtworzy gniazdo przed
złożeniem jaj, lecz także – kiedy już je zniesie – otacza je opieką, siedząc w gnieździe
do momentu przyjścia na świat piskląt, dbając o bezpieczeństwo jaj oraz zachowanie
przez nie odpowiedniej temperatury.
Z kolei widywana w dolinie Wisły mewa siwa to
gatunek gnieżdżący się kolonijnie. Zdarza się,
że matki przyjmują pod swoje skrzydła osierocone maluchy swoich ptasich koleżanek…
Mówiąc o troskliwych mamach, nie można
pominąć ich przeciwieństwa, a więc mamy
kukułki, która znosi swoje jajka w innych,
obcych gniazdach. Zwykle na dom dla
swoich piskląt wybiera gniazdo pokląskwy,
pliszki, gąsiorka czy pleszki. Łącznie w Polsce odnotowano 26 gatunków żywicieli kukułczych dzieci!
Tak czy inaczej rodzicielska miłość w świecie mieszkańców Puszczy – jak to w życiu
– ma blaski i cienie. Nam nie pozostaje nic
innego, jak tylko uważna obserwacja i nieingerowanie w świat zwierzęcych rodziców
oraz ich dzieci.
Magdalena Kamińska
fot. Maciej Szajowski
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Centrum Kultury
Izabelin

SPZOZ Izabelin

22 299 35 75
AJW-Nieruchomości

Kampinos
Nieruchomości

KAMPINOS TELCO

DUODENT S.C.

Asiana

Sylwia Szuder
Fotograf

Fotograf
Foto Piekarnik

Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska
Juniperus s.c.

GABINET LEKARSKI
Marek Szkiłłądź
chirurgia naczyniowa i
ogólna
Wiesława PawłowskaJenerowicz

BSK Sp. z o.o.

Biuro Rachunkowe
"Przyjazna Księgowość"

PLUTON DYSTRYBUCJA
Sp. z o.o.

Gospoda Kampinówka

MAD MEALS
catering dietetyczny

Hayashi Sushi

KAWIARNIA Bon Appétit

Campo Restauracja

KRAM
Kawiarnia i Cukiernia

SOSNOWA SZPILKA

ANTYKWARIAT
PIOTRUŚ PAN

WRÓŻKI CHRZESTNE animacje dla dzieci

Usługi Hydrauliczne
Cezary Jabłoński

Usługi hydrauliczne
i gazowe
Włodzimierz
Kucharski

ArtMax B.M. Cieplińscy

ACS-Elektro
naprawiotor.pl

PIES NA URLOPIE.PL

Gabinet Weterynaryjny
"Mokry Nosek"

DOKTOR SZELKA
psycholog zwierząt

KWIACIARNIA IZABELLA

KWIATY W DRODZE

GAMMA SERVICE
(środki czystości)

Wideodomofony
Sprzedaż, Serwis,
Montaż

A. S. PILAR

JKR GROMADKA &
GROMADKA SJ

KPG
INSTYTUT WNĘTRZ

Shower And Towel

VIVAT Sp.j.

Gminne Koło
Miłośników
Wędkarstwa
w Izabelinie

PPHU DOBEK
Dobiesław Derbich

COZMO-BIKE

Pensjonat
Martiany 21

SH Rowery
Sklep-Serwis

VIA VERDE
Wyjazdy rowerowe

INSTAL-KAN
Łukasz Sałata

TEO PV

SENSOTEKA
STREFA ROZWOJU
DZIECKA

Fotowoltaika
Pompy ciepła
Magazyny energii
Elektromobilność

Pracownia Formatka

Więcej informacji na stronie www.gmina.izabelin.pl/karta

40

CZYTELNICTWO

41

REKLAMY

STREFA OKA

Okulistyka I OPTYK

Stare Babice
ul. Pocztowa 2
poniedziałek-piątek
11:00 - 19:00
tel: 500 804 414

Pomagamy widzieć lepiej!
Badanie okulistyczne dorosłych
i dzieci
Komputerowe badanie wzroku
najnowszymi urządzeniami
Pomiar ciśnienia
wewnątrzgałkowego
Obszerne badanie dna oka
Dobór korekcji okularowej
Dobór soczewek kontaktowych

Profesjonalne doradztwo w
doborze opraw okularowych
Okulary korekcyjne
Najwyższej jakości soczewki
okularowe
Okulary przeciwsłoneczne
Akcesoria do okularów
Drobne prace naprawcze

Firma WSI
Warszawska
sp. z o.o.
z siedzibą
w Mościskach
zatrudni pilnie
osoby na
stanowisko:
samodzielna
krawcowa
oraz
pracownik
administracyjny
– handlowiec.
tel. 502 732 177
mail: wsi@wsiw.pl
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Strefa Oka Sp z o.o.
ul. Pocztowa 2
05-082 Stare Babice

Tel: 500 804 414
Otwarte:
poniedziałek - piątek
11:00 - 19:00

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ

REKLAMY

PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY
TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

22 101 04 56

www.kampinos.com.pl
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wakacyjne warsztaty
dla każdego

do wyboru m.in.:

bezpłatne zajęcia z instruktorami na skateparku
(deskorolka, hulajnoga)
joga dla seniorów
turnieje sportowe
koncert country
taniec brzucha, kizomba, bachata, zumba
warsztaty konne
warsztaty rękodzieła
teatrzyk dla dzieci
seans filmowy
Szczegóły na stronie: www.centrum.izabelin.pl
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