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WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

PIASECZNO W piątek, 31 stycznia w Muzeum Regionalnym w Piasecznie odbył się werni-
saż wystawy malarstwa Marco Jaxy i Pawła Bera. Zebrane prace tego niezwykle twór-
czego duetu prezentują nie tylko wysoką jakość artystyczną, ale także we wspaniały 
sposób (w nurcie malarstwa realistycznego) oddają piękno i różnorodność kulturowe-
go dziedzictwa Piaseczna i jego okolic. Ekspozycję będzie można oglądać do 23 lutego 
w godzinach pracy muzeum

 Uroczystego otwarcia wysta-
wy dokonała Ewa Dudek, dyrektor 
Centrum Kultury w Piasecznie. 
 - Nasza ziemia piaseczyńska jest 
przepiękna, ale bez ludzi byłaby jed-
ną wielką pustką – powiedziała pani 
dyrektor. - Chciałabym panom ser-
decznie podziękować za udostęp-
nienie swoich zbiorów.
 Na wernisażu nie mogło również 
zabraknąć Jerzego Duszy – kroni-
karza Piaseczna, który w sposób 
szczególny zaangażował się w przy-
gotowanie wystawy. Artyści podzię-
kowali mu za pomoc dydaktyczną i 
duchowe wsparcie, a jednym z ele-
mentów wystawy jest portret Jerze-
go Duszy wykonany przez Pawła 
Bera ołówkiem na papierze.
 - Ta wystawa daje nam rzut hi-
storii Piaseczna – podkreślił Jerzy 
Dusza. - Po raz pierwszy pokazuje-
my na tej wystawie społeczność ży-
dowską. 

 Za zaproszenie na wernisaż po-
dziękował również Wojciech Prus 
-Wiśniewski, prezes Towarzy-
stwa Miłośników Góry Kalwarii 
i Czerska.
 - Dziedzictwo ziemi piaseczyń-
skiej jest przebogate i cieszę się, że 
możemy ją także w taki sposób od-
krywać i popularyzować – powie-
dział  Wojciech Prus-Wiśniewski.
Niestety, warunki lokalowe obec-
nego muzeum pozwoliły na za-
prezentowanie jedynie bardzo wą-
skiego fragmentu twórczości do-
tyczącego Piaseczna i okolic. Ze-
brane prace robią jednak ogromne 
wrażenie.  
 Marco Jaxa i Paweł Ber, arty-
ści od lat związani z ziemią piase-
czyńską, starają się w bezpośredni 
sposób przekazać odbiorcy pięk-
no powiatu piaseczyńskiego, ma-
lując interesujące zakątki (np. Po-
niatówkę czy Kościół św. Anny) 

oraz przyrodę stanowiącą nieod-
łączny element krajobrazu kultu-
rowego (np. Chojnowski Park Kra-
jobrazowy). Istotną rolę w malar-
stwie artystów odgrywa również 
historia Piaseczna i jego miesz-
kańców. Ich obrazy przedstawiają 
zabytki kultury żydowskiej, zwy-
czaje i ludzi, którzy na stałe wpi-
sali się w karty historii Piaseczna 
(jak choćby Cecylię Plater Zyber-
kównę czy księdza Ludwika Czaje-
wicza). Panowie Jaxa i Ber pragną 
utrwalić pamięć o mieście, które-
go dziś już nie znamy, propagu-
jąc przy tym Piaseczno i jego oko-
lice. Interesującym uzupełnieniem 
prac malarskich są też znajdujące 
się na wystawie przedmioty użytku 
codziennego, którymi posługiwa-
li się mieszkańcy okolicznych tere-
nów w dawnych czasach (np. łyżwy 
z 1800 roku). Prace Marco Jaxy i 
Pawła Bera były wystawiane na 

wernisażach w Citta Sant’ Ange-
lo, Francavilla Al MAre, Tolentino 
we Włoszech, Missisauga w Kana-
dzie. Część prac artystów znajduje 
się w prywatnych kolekcjach mię-
dzy innymi we Włoszech, Luxem-
burgu, Kanadzie, Anglii, Indiach, 
Indonezjii. 
- Swoje ostatnie wystawy (a było 
ich około 20) poświęciliśmy jednak 
tematyce tylko i wyłącznie związa-
nej z Mazowszem, a w szczegól-
ności Piasecznem i jego okolica-

mi – kończą artyści. -  Swoją przy-
szłość wiążemy nierozerwalnie z 
promowaniem ziemi piaseczyń-
skiej. Mamy nadzieję, że uda nam 
się zrobić wystawę, na której bę-
dziemy mogli zaprezentować więk-
szą liczbę naszych dokonań. Póki 
co, jesteśmy bardzo zadowoleni 
z tego iż władze samorządowe są 
przychylnie nastawione do arty-
stów i sztuki.

Grzegorz Tylec

PIASECZNO W ubiegły wtorek, w Zespole Szkół nr 1 odbył się szósty już finał Mię-
dzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Stanach Zjednoczonych. W tym roku zapro-
ponowane tematy dotyczyły Hollywood. W rywalizacji zwyciężył Piotr Mitoraj 
z ZS nr 2 im. Emilii Plater
 Podobnie jak w poprzednich la-
tach, konkurs składał sie z dwóch 
etapów: szkolnego - sprawdzające-
go wiedzę ogólną o USA i międzysz-
kolnego, który był jednocześnie eta-
pem finałowym. W etapie szkolnym, 
rozgrywanym na początku grud-
nia, uczniowie odpowiadali na pyta-
nia zamknięte i otwarte, natomiast 
w finale mieli przedstawić krótki, 
około pięciominutowy referat, połą-
czony z prezentacją multimedialną. 
Do wyboru było 10 tematów, w tym 
Oskary (temat ten wybrał tegorocz-
ny zwycięzca), najsłynniejsze filmy z 
danych epok kina, najbardziej znani 
aktorzy, aktorki, reżyserzy czy stu-
dia filmowe. 

Emocjonujący finał
 W tym roku do finału konkur-
su zakwalifikowało się 15 zawodni-
ków i zawodniczek. Pierwsze miej-
sce zajął Piotr Mitoraj z ZS nr 2 im. 
Emilii Plater, drugie Kasia Kodłu-
bańska z tej samej szkoły, a trzecie 
– Magda Kwaśnik z ZS nr 1 w Pia-
secznie. Komisja konkursowa przy-
znała także trzy wyróżnienia, któ-
re otrzymali Radosław Dziura (ZS 
nr 1), Krzysztof Serafin (ZS nr 2) 
i Konrad Poncyliusz (ZS nr 1). Na 
prezentację zwycięzców i uroczyste 
rozdanie nagród zaproszono m.in. 
starostę Jana Dąbka i przewodni-
czącą rady powiatu, Marię Mio-
duszewską. Gości powitała dyrek-
tor placówki, Elżbieta Malinowska.  
- Ten konkurs nie tylko pozwala 
szlifować język angielski, ale także 
uczy przekazywania myśli za pomo-
cą różnego rodzaju środków multi-
medialnych - mówiła. 
 Zwycięzcy otrzymali w nagrodę 
odtwarzacze MP4, zaś wyróżnieni – 
zestawy słuchawkowe. Wszyscy do-

stali też książki ufundowane przez 
wydawnictwo Pearson. - Gdy trze-
ba będzie pojechać do Stanów Zjed-
noczonych, to mamy już przewodni-
ków – zażartował starosta Jan Dą-
bek. - Gratuluję wam i życzę spełnie-
nia wszystkich marzeń po ukończe-
niu szkoły. - To już szósty konkurs i 
fajnie, że szkoły powiatu piaseczyń-
skiego go kontynuują – dodała Ma-
ria Mioduszewska. - Cieszę się, że 

garniecie się do wiedzy, gratuluję 
waszym nauczycielom.

Konkurs inny niż wszystkie
 Anna Kielan, nauczycielka ję-
zyka angielskiego w ZS nr 1 i ko-
ordynator konkursu przypomnia-
ła tematy poprzednich konkursów, 
wśród których była m.in. wojna se-
cesyjna, atrakcje turystyczne USA 
i nurty muzyczne. - W tym roku 

postawiliśmy na Hollywood, któ-
ry interesuje prawie wszystkich – 
mówiła Anna Kielan. - Niedawno 
udało nam się nawiązać kontakt z 
ambasadą USA. Wszyscy finaliści 
zostaną zaproszeni do placówki na 
specjalną prelekcję.
 Anna Kielan podziękowała rów-
nież wszystkim, którzy zaangażowa-
li się w organizację konkursu.

Filmowe ciekawostki
 Jak co roku, rozstrzygnięciu kon-
kursu towarzyszyła także część roz-
rywkowa. Najpierw Piotr Mitoraj 
przybliżył wszystkim historię Oska-
rów (zwycięska prezentacja), a na-
stępnie młodzież z ZS nr 1 przedsta-
wiła anegdoty z życia gwiazd Hol-
lywoodu, przeplatane fragmentami 
najważniejszych w historii kina fil-
mów – m.in. komedii z Charlie Cha-
plinem, Królowej Śnieżki, Przemi-
nęło z wiatrem, Mężczyźni wolą 
blondynki, Ojca chrzestnego. 
 Następny powiatowy konkurs 
wiedzy o USA już za rok.

Tomasz Wojciuk

15 zawodników 
wystąpiło w finałowej edycji konkursu 

Zaczynają się ferie
PIASECZNO Od dziś w województwie mazowieckim zaczynają się fe-

rie zimowe, które potrwają dwa tygodnie. Wiele dzieci spędzi je w 

domu. Gmina Piaseczno dla swoich najmłodszych mieszkańców za-

planowała w tym czasie wiele atrakcji

 Dzieci, które nie wyjadą na ferie, mogą skorzystać z oferty kulturalnej i 
sportowej przygotowanej przez GOSiR, Centrum Kultury oraz Muzeum Re-
gionalne. W zajęciach odbywających się w obiektach GOSiR-u będą mogły 
brać udział dzieci od 7. roku życia. Za zajęcia sportowe (m.in. piłka nożna, 
tenis stołowy, pływanie, wspinaczka, judo, karate, taniec), które będą od-
bywały się przez dwa tygodnie, począwszy od najbliższego poniedziałku, 
rodzic zapłaci 400 zł z wyżywieniem. Dla drugiego dziecka i zawodników 
szkółki piłkarskiej GOSiR-u obowiązuje 25-procentowy rabat.  Zapisy na za-
jęcia prowadzone są pod nr tel. (22) 716 66 00 wew. 39 w godzinach 10–15 
lub w GOSiR Piaseczno, ul. gen. W. Sikorskiego 20, pokój 44.
 W Centrum Kultury, w Domu Kultury przy ul. Kościuszki 49, będą odby-
wać się natomiast zajęcia w ramach „Kulturalnej Zimy z Centrum Kultury w Pia-
secznie”. Wśród zajęć będą m.in. przedstawienia teatralne, koncerty i spekta-
kle. Więcej informacji o przygotowywanych na ferie atrakcjach można znaleźć 
na stronie www.kulturalni.pl. Również Muzeum Regionalne w Piasecznie za-
prasza dzieci w wieku 6 -13 lat na bezpłatne zajęcia edukacyjne. W dniach 18 
– 21 lutego maluchy będą zgłębiać tradycje karnawałowe z różnych stron świa-
ta. Zapisy pod numerami tel. (22) 737 23 99 oraz 509 687 267.                           TW

Ferie z GOSiR-em

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, który znajduje się w Konstancinie-
Jeziornie przy ul. Żeromskiego przygotował na tegoroczne ferie bogatą 
ofertę dla dzieci i młodzieży. W ramach rozpoczynającej się w poniedzia-
łek, 17 lutego „Zimy w mieście” przygotowano liczne atrakcje. Bezpłatne 
zajęcia będą odbywały się w dwóch blokach – w godz. 11-13 dla uczniów 
szkół podstawowych, a w godz. 13-15 dla gimnazjalistów. W programie te-
gorocznej „Zimy w mieście” znalazły się m.in. gry i zabawy zespołowe, kon-
kursy i liczne turnieje sportowe. Dla uczniów klas I-III szkół podstawowych 
GOSiR przygotował w drugim tygodniu ferii (24-28 lutego) półkolonie. 
Od godz. 9 do godz. 13 najmłodsi mieszkańcy gminy mogą liczyć na sze-
reg atrakcji. Oprócz gier i zabaw zespołowych czekają na nich też zajęcia 
usprawniające m.in. na świeżym powietrzu oraz wyjścia na basen. Na płat-
ne półkolonie (80 zł) obowiązują zapisy. Więcej szczegółów udziela GOSiR 
pod numerami tel. (22) 754-61-86 lub (22)754-01-99.

gt

Aktywny wypoczynek w jedynce

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wojewódzkiej przygotował akcję „Zima w 
szkole”, która jest skierowana do uczniów spędzających ferie w Konstan-
cinie-Jeziornie. Dla dzieci i młodzieży zostaną zorganizowane zajęcia spor-
towe na sali gimnastycznej oraz na basenie. Natomiast miłośnicy prac ma-
nualnych, biorąc udział w warsztatach artystycznych, poznają tajniki ręko-
dzieła. Ponadto przez całe ferie czynna będzie też sala komputerowa, gdzie 
uczniowie pod opieką nauczycieli będą mogli tworzyć własne projekty.
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