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Przedstawienie 40 lat istnienia Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa nie jest prostą 
sprawą. Staramy się jako Zarząd kontynuować to, co zapoczątkowali w 1973 
roku nasi poprzednicy, którzy uznali konieczność działania w zespole.

Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa działalność swoją rozpoczęło 7 kwietnia 1973 roku 
Urząd Wojewódzki w Warszawie wpisał TPB do rejestru stowarzyszeń w dniu 24 lipca 
1973 roku. Siedzibą TPB od roku 1975 jest zabytkowa Zagroda, w Brwinowie przy  
ul. Grodziskiej 57, uratowana od zniszczenia i wyremontowana dzięki staraniom na-
szego Towarzystwa.

Na podstawie dotychczasowych broszur rocznicowych  
(ze zbiorów TPB)

Ludzie i wydarzenia
Przed czterdziestoma laty grupa mieszkańców Brwinowa, ludzi o gorących sercach 

i pasji społecznikowskiej, postanowiła połączyć wysiłki w kontynuowaniu działalności 
dla dobra naszego miasta, zachowania jego historii oraz pamiątek i stworzenia klimatu 
dla działalności kulturalnej. Postanowili oni zorganizować Komitet Założycielski i powo-
łać do życia stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa. Już sama 
nazwa jednoznacznie określała jego cele i zadania. Jak wynika z zachowanych w ak-
tach TPB dokumentów w skład Komitetu Założycielskiego weszło 20 osób:

  1. Czesław Bulak    11. Jadwiga Minich
  2. Stanisław Caban    12. Maria Musiał
  3. Tadeusz Czarnecki   13. Edmund Rygielski
  4. Zbigniew Dałek    14. Wacław Śliżewski
  5. Władysław Dziupiński   15. Henryka Tymosiak
  6. Julian Faszczewski   16. Henryk Wiencek
  7. Wanda Kaczyńska   17. Stanisław Winiarski
  8. Jadwiga Kopeć    18. Zygmunt Wituński
  9. Jadwiga Kozłowska   19. Eugenia Zadrzywilska
10. Ewaryst Krzymowski   20. Stanisław Zymmer

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ulicy Grodziskiej 12, w dniu 7 kwietnia 1973 
roku odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia, na którym wybrano pierwszy 

40 lat działalności
Towarzystwa Przyjaciół  

Brwinowa
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Zarząd TPB. Prezesem Towarzystwa został Julian Faszczewski. Zarząd przystąpił do 
załatwiania niezbędnych formalności w celu zarejestrowania stowarzyszenia.

Julian Faszczewski, Stanisław Caban, Jadwiga Minich i Henryk Wiencek opracowali 
Statut Towarzystwa – wyznaczając jako główne cele:
n  kształtowanie aktywnej postawy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, 

społecznych, kulturalnych oraz działanie na rzecz integracji środowiska,
n popularyzacja wiedzy o własnym regionie i kraju,
n  rozwijanie zainteresowania sztuką, przejawianie troski o rozwój różnych form ama-

torskich zainteresowań, pielęgnowania folkloru i sztuki ludowej,
n ochrona środowiska przyrodniczego,
n organizowanie kulturalnego wypoczynku,
n prowadzenie prac naukowo-badawczych i edytorskich.

Brwinów miał wieloletnie tradycje społecznikowskie. Przed 1939 rokiem działały na tere-
nie miasta: 29 Mazowiecka Drużyna Harcerska, „Strzelec”, Legion Młodych, Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół”, Robotniczy Klub Sportowy „Naprzód”, Klub Sportowy „Brwino-
wianka”, Klub Kobiet Pracujących, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Polek, Towarzystwo 
Przyjaciół Budowy Domu Społecznego (to ostatnie było pierwowzorem dla nowo powsta-
łego Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa), Towarzystwo Przyjaciół Szkoły (przy szkole nr 1).

Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa w okresie swojej działalności podejmowało wiele 
inicjatyw o dużym znaczeniu zarówno dla mieszkańców miasta, jak i dla rozwoju kultury 
oraz ochrony przed zapomnieniem tradycji patriotycznych.

Niezależnie od prowadzonej działalności statutowej, na którą składały się koncerty, 
prelekcje, wystawy, konkursy, spotkania rocznicowe, spotkania okolicznościowe dzieci 
i młodzieży, od samego początku w Towarzystwie działały kluby i sekcje. Z uwagi na 
szczupłość miejsca wymienię tylko niektóre z nich: Klub Miłośników Ziemi Chełmoń-
skiego, Klub Miłośników Sztuki, Klub Pań „Prządki”, Komitet Opieki nad Zabytkowym 
Cmentarzem, Klub Dawnych Harcerzy „Światowit”, Klub Młodych, Klub „Bartek”, a ostat-
nio Klub Qi-gong (gimnastyka chińska) i Klub Puszystych (gimnastyka odchudzająca). 
Również istniały sekcje: Rada Programowa, Ekonomiczna, Historyczna, Wypoczynku 
i Zdrowia, Wydawnictw, Ośrodek Muzealny, Księgozbiór Popularno-Naukowy.

Pierwsze najważniejsze zadanie, jakie postawiło sobie Towarzystwo, to wpisanie do 
rejestru zabytków dworku po znanym w okresie międzywojennym literacie Zygmuncie 
Bartkiewiczu, a następnie wykupienie tego obiektu i jego kapitalny remont.

Starania o uznanie dworku Zagroda za zabytek i wpisanie go do rejestru dóbr kultury 
zostało uwieńczone sukcesem. Zagroda została wpisana do rejestru w dniu 3 grudnia 
1974 roku, pod nr 1082 A.

Nazwa „Zagroda” była tak rdzennie polska, ciepła i rodzinna, że TPB postanowiło ją za-
chować i spopularyzować wśród obywateli naszego miasta. Doprowadzenie do wykupienia 
Zagrody przez Skarb Państwa, jej kapitalnego remontu, a co najważniejsze do zdobycia 
środków finansowych, niezbędnych do realizacji tych zamierzeń – trwało już nieco dłużej.

Jednakże staraniem nowo powołanego Zarządu TPB, a szczególnie jego prezesa 
Juliana Faszczewskiego – uzyskano od władz wojewódzkich i Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków fundusze zarówno na wykup zabytkowego obiektu, jak i na jego 
kapitalny remont. Całą dokumentację techniczną projektowanej odbudowy wykonał 
nieodpłatnie członek TPB – inż. arch. Jan Grudziński.

TPB w pierwszych latach swojej działalności nie posiadało własnej siedziby. Korzy-
stało z gościny klubu osiedlowego „Maryninek”, lokalu Hodowców Buraka Cukrowego 
przy ul. Kępińskiej oraz lokalu Urzędu Miasta i Gminy.
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Towarzystwo nasze od początku znalazło sojuszników i przyjaciół w Mazowieckim 
Towarzystwie Kultury, Państwowym Muzeum Archeologicznym i Polskim Towarzystwie 
Turystyczno-Krajoznawczym.

Odbudowa i remont Zagrody zostały zakończone w 1977 roku. Wojewódzki Konser-
wator Zabytków, doceniając wkład pracy oraz zaangażowanie członków TPB w dzia-
łalność społeczną – przeznaczył odbudowywaną Zagrodę na ośrodek o charakterze 
„muzealno-wielodziałowym” oraz siedzibę Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa, które 
otrzymało status społecznego opiekuna zabytku. Od roku 1975 Towarzystwo nieprze-
rwanie użytkuje Zagrodę, opiekuje się nią i tam realizuje swoje zadania statutowe. W pi-
śmie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 sierpnia 1975 roku czytamy m. 
in.: „Mimo trudności, członkowie Towarzystwa w czynach społecznych na rzecz Zagrody 
złożyli dar w wysokości ponad 700 tysięcy złotych … W tym samym czasie przed kapi-
talnym remontem sfinansowanym przez władze wojewódzkie na skutek starań Towarzy-
stwa, wartość obiektów budowlanych położonych przy ul. Grodziskiej 57, na terenie 
Zagrody wynosiła 350 128 zł.” 

Wróćmy jednak do ludzi, którzy swoim zaangażowaniem i oddaniem sprawom kultury 
i patriotyzmu tworzyli podstawę istnienia TPB. Jedni z nich opuścili już nas na zawsze, 
inni ciągle jeszcze działają dla dobra naszego miasta, Towarzystwa i Zagrody.

Pan Julian Faszczewski – pierwszy prezes TPB był inicjatorem wielu pomysłów reali-
zowanych przez Towarzystwo. Potrafił zgromadzić ludzi wokół siebie, zarazić ich swo-
im zapałem i bezinteresownym oddaniem sprawom prehistorii Brwinowa, zabytków, 
ochrony środowiska przyrodniczego. Wspólnie z ówczesnym dyrektorem Pogotowia 
Archeologicznego w Warszawie dr. J. Głosikiem przystąpił do zorganizowania pierw-
szego na Mazowszu Skansenu Archeologicznego (na terenie parku przy Zagrodzie). 
Zafascynowany wielowiekową historią Brwinowa dążył do stworzenia ośrodka muzeal-
nego w Zagrodzie i gromadził eksponaty do Zbioru Pamiątek Brwinowa.

Jego wielką zasługą jest niedopuszczenie do ostatecznej dewastacji dworku Zyg-
munta Bartkiewicza – Zagrody, wpisanie go do rejestru dóbr kultury, doprowadzenie 
do wykupienia obiektu i jego kapitalnego remontu. Nie poprzestając na tym, usiłował 
w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zrealizować w parku budo-
wę muszli koncertowej oraz pawilonu wystawowego przy Zagrodzie. Zamierzenia te 
z braku środków finansowych nie zostały zrealizowane.

Z inicjatywy p. Juliana Faszczewskiego podjęto prace zmierzające do ufundowania 
sztandaru Towarzystwa, które zakończono z sukcesem z okazji jubileuszu 10-lecia TPB. 
Funkcję Prezesa TPB pełnił on przez 10 lat (od 1973 do 1983 roku). Jego zasług dla 
Towarzystwa nie da się omówić w tych kilku wierszach.

Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia, ku wielkiemu żalowi członków Towarzy-
stwa, w roku 1983 zrezygnował z pełnionej funkcji. Walne Zgromadzenie TPB w dniu 
16 października 1983 roku przyznało mu tytuł Honorowego Prezesa TPB. Zmarł 3 listo-
pada 1989 roku i jest pochowany na cmentarzu w Brwinowie. 

Zamiast sprawozdania na 30-lecie TPB,  
wspomina p. Maryna Hebdzyńska, Honorowy Prezes TPB:

„Leży przede mną sterta teczek z dokumentami z ostatnich dziesięciu lat. Co z tego wybrać, 
o czym napisać, żeby nie przeoczyć czegoś ważnego – ale żeby nie znudzić czytelnika.

Rok 1983, piękny, słoneczny dzień wrześniowy. Przed Zagrodą tłum ludzi, przed-
stawiciele władz, członkowie i sympatycy. Dziesięciolecie działalności Towarzystwa 
Przyjaciół Brwinowa.
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Naczelnik Miasta i Gminy – Andrzej Zarański wręcza Prezesowi Towarzystwa – Ju-
lianowi Faszczewskiemu sztandar ufundowany przez społeczeństwo. A na sztandarze 
Orzeł Biały, „Polsce służ” i Dąb – godło TPB (Nie przeszkodziło to p. Zarańskiemu 
w dwa lata później oświadczyć, że nasz sztandar jest nielegalny i doprowadzić do za-
kazu jego używania).

Po przygnębiającym okresie stanu wojennego ludzie czuli się osaczeni i zagrożeni. 
Konieczne było odbudowanie poczucia wspólnoty, wzajemnej życzliwości...

Nowo wybrany Zarząd Towarzystwa w roku 1983 podejmuje działania zmierzające do 
częstszych kontaktów z mieszkańcami, do rozbudzania patriotyzmu lokalnego. Organizu-
jemy w Zagrodzie spotkania poświęcone poezji, muzyce, rocznicom narodowym i lokal-
nym, popularyzacji wiedzy o regionie i Brwinowie, o jego historii i zasłużonych ludziach.

W Towarzystwie powstają zespoły amatorskie: śpiewaczy pod kierunkiem Stanisława 
Wernera i recytatorski pod kierunkiem Danuty Śliwy – który z czasem przekształca się 
w „Teatr przy Stoliku”.

Poczynając od roku 1984 nasze Towarzystwo włącza się czynnie w organizowanie corocz-
nych spotkań z uczestnikami bitwy pod Brwinowem, która rozegrała się 12 września 1939 r.

Znów przychodzą wspomnienia. Jesień, 28 października 1984 r. – podczas mszy 
świętej w naszym kościele parafialnym w Brwinowie odbyło się poświęcenie sztandaru 
TPB. Poświęcenia dokonał nieżyjący już proboszcz, ks. kanonik Jan Durka – przyjaciel 
dzieci i szczery patriota.

Ten sam październik i szokująca wiadomość o zamordowaniu ks. Jerzego Popiełusz-
ki. Zarząd TPB wstrząśnięty tą tragedią, postanawia do końca roku odwołać wszystkie 
planowane imprezy rozrywkowe. Decyzję swoją podaje do publicznej wiadomości.

Wywołało to wyjątkową agresję ze strony władz miejscowych, a szczególnie Prze-
wodniczącego Rady Narodowej Ottona Biruli-Białynickiego. Na jego wniosek MO (Mi-
licja Obywatelska) wezwało na przesłuchanie Prezesa TPB (to znaczy mnie) i Wicepre-
zesa, Stanisława Wernera, w celu wydobycia od nas, „kto nas do tego namówił”, czy 
przypadkiem nie ks. Leon (Kantorski – przyp. red.) z Podkowy Leśnej.

Mnie dodatkowo „podsumowało i potępiło” prezydium Rady Narodowej, a p. Biały-
nicki straszył mnie przesłuchaniem przez SB (Służbę Bezpieczeństwa – przyp. red.), 
„którzy co prawda nie biją, ale pytają bardzo dokładnie”, jeżeli się nie ukorzę i nie po-
proszę o przebaczenie. (Nie poprosiłam – chyba kark za sztywny!)

Na tym się niestety nie skończyło. Na początku 1985 r. z Urzędu Wojewódzkiego 
na wniosek p. Białynickicgo przyjechała specjalnie ukierunkowana kontrola. Była ona 
wyjątkowo tendencyjna i zakłamana, a odbywała się właśnie podczas remontu w Za-
grodzie – gdy nie było dostępu do wszystkich dokumentów. Żadne nasze wyjaśnienia 
nie były brane pod uwagę.

Ówczesny Naczelnik Miasta i Gminy A. Zarański w zaleceniach pokontrolnych zaka-
zał nam „działalności społeczno-politycznej i wyznaniowej, sprzecznej z prawem i in-
teresem Państwa” (!) i zażądał, abyśmy wystąpili o zezwolenie na używanie sztandaru, 
gdyż takowego, jego zdaniem, nic posiadamy.

Jak można było się spodziewać – zarówno Urząd Wojewódzki jak i Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych (dokąd się odwołaliśmy) – zabroniły nam używania sztandaru, 
ponieważ znajdował się na nim Orzeł Biały!

Uważając, że już odpowiednio „skruszeliśmy”, w listopadzie 1985 roku, wezwano Za-
rząd TPB do Urzędu MiG „na dywanik”, gdzie nasze władze miejscowe (Naczelnik Mia-
sta i Gminy, Przewodniczący Rady Narodowej, I i II Sekretarz Komitetu Miejskiego Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) postanowiły nas ostatecznie wykończyć. 
Powiadomiono nas, że od 1 stycznia 1986 r. zabiorą nam część Zagrody, będziemy 
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musieli sami zarobić na naszą działalność i płacić czynsz za zajmowane pomieszczenia 
oraz zostanie nam zabrany pracownik – a jeżeli się nie zastosujemy do zaleceń pokon-
trolnych, to Naczelnik Miasta i Gminy rozwiąże Towarzystwo.

Tylko dzięki jednolitej i zdecydowanej postawie wszystkich członków Zarządu, oraz 
naszym bezpardonowym wypowiedziom, przebieg tego spotkania zakończył się ina-
czej niż władze sobie życzyły.

Poczynając od roku 1987, nasze Towarzystwo czynnie uczestniczyło w organizacji 
i przygotowaniu imprez odbywających się z okazji Dni Brwinowa.

Rok 1988. Zmieniło się negatywne nastawienie władz do naszego Towarzystwa, 
skończyły się szykany. W tym czasie Przewodniczącą Rady Narodowej była Wanda 
Chrzanowska, a Naczelnikiem MiG Wiesław Kaliski. Nareszcie po dwuletniej przerwie 
zatrudniono na 1/2 etatu sprzątaczkę do Zagrody – a my mogliśmy więcej czasu po-
święcić na naszą działalność merytoryczną.

Zbliżał się jubileusz 15-lecia TPB. Nasza działalność w przychylnej atmosferze prze-
żywała swój rozkwit:
n Zorganizowaliśmy Konkurs Literacki pt. „Mój najlepszy nauczyciel”.
n  Wspólnie z Mazowieckim Towarzystwem Kultury zorganizowaliśmy w Zagrodzie 

plener malarski, a następnie wystawę  poplenerową.
n  Przygotowaliśmy wspólnie ze Szkołą nr 1 jubileusz 100. rocznicy urodzin Wacława 

Moczydłowskiego – zasłużonego działacza i pedagoga.
n  Opracowaliśmy i wydaliśmy jednodniówkę „Dzieje Brwinowa”, a w niej m.in. pierw-

szą oficjalną publikację nt. bitwy pod Brwinowem w 1939 r.

 
I znów wspomnienia. Przygotowywaliśmy program uroczystości 15-lecia działalności 

TPB. W czerwcu, w deszczowy dzień, na zebranie Zarządu TPB przyszedł przemoknięty 
Józef Lipiński i powiadomił nas, że p. Golędzinowska, która od 1947 r. przechowywała 
dwie płyty z pomnika wystawionego w 1930 r. a po wojnie zniszczonego przez komu-
nistów, chce te płyty przekazać Towarzystwu Przyjaciół Brwinowa z prośbą, abyśmy 
czynili starania o odbudowę tego pomnika, którego obelisk znajdował się na Rynku 
w Brwinowie. Były to – płaskorzeźba popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego i napis 
„Wodzowi Narodu – Brwinów”.

Wiadomość była tak fantastyczna, że rzuciliśmy wszystko i, nie bacząc na ulewny 
deszcz, pognaliśmy po płyty do p. Golędzinowskiej. Wróciliśmy z płytami szczęśliwi, 
zmęczeni, przemoczeni do suchej nitki (nie było nawet kataru!) i pełni obaw, żeby nam 
tych płyt nie zabrano. Na wszelki wypadek schowałam je u siebie w domu i były u mnie 
aż do momentu zamontowania ich ponownie na obelisku, z wyjątkiem kilku godzin, gdy 
je pokazaliśmy na uroczystościach jubileuszowych w Zagrodzie.

Oczywiście zaraz wystąpiliśmy wspólnie z Kołem TOnZ (Towarzystwa Opieki nad Za-
bytkami) do władz miejscowych o zgodę na odbudowę pomnika Niepodległości i na 
zbiórkę pieniężną od mieszkańców. Przygotowaliśmy potrzebną dokumentację, uzy-
skaliśmy akceptację władz stołecznych, zleciliśmy wykonawcom-plastykom renowację 
i odtworzenie ściany frontowej pomnika. Dużą pomoc okazał nam ówczesny Naczelnik 
MiG Wiesław Kaliski.

W ciągu trzech miesięcy udało się wszystko wykonać i 11 listopada 1988 r. odbyło się 
uroczyste odsłonięcie odbudowanego pomnika, a następnego dnia poświęcenie przez 
biskupa Miziołka.

Odtworzenie trzech pozostałych tablic dokonano w latach 1989-1990, a ich koszt 
został pokryty z budżetu miasta.
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I jeszcze jeden fakt ze wspomnień. Jak już mówiłam, nasz sztandar przeżywał „areszt 
domowy” – nie wolno mu było opuszczać Zagrody. W sierpniu 1988 r. Naczelnik MiG 
W. Kaliski zaprosił mnie do Urzędu i powiedział: „Na uroczystości rocznicowe bitwy pod 
Brwinowem, które odbędą się na rynku – zapraszam TPB z waszym sztandarem”. Zatka-
ło mnie. „Przecież Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zabroniło nam używania sztan-
daru.” „Niech Panią głowa o to nie boli!” I od tego dnia uczestniczyliśmy we wszystkich 
uroczystościach razem z naszym sztandarem!

W roku 1989 był remont w Zagrodzie, niestety do dnia dzisiejszego nie dokończony. 
Również w tym czasie zorganizowaliśmy zbiórkę i wysyłkę książek polskich dla roda-
ków na Łotwie i Białorusi.

Towarzystwo nasze czynnie włączyło się w działalność ekologiczną. Organizowali-
śmy działania przeciwko zagrożeniom, jakie niosła dla regionu przestarzała konstruk-
cja budowanej w Mosznie Elektrociepłowni „Pruszków II”. Inicjujemy w Mazowieckim 
Towarzystwie Kultury wspólne działania towarzystw regionalnych w zakresie ochrony 
środowiska.

W roku 1990 podejmujemy wspólnie z Przewodniczącą Rady Narodowej Wandą 
Chrzanowską działania, aby przechowywany przez nas od 1988 r. depozyt po zmarłym 
arch. Janie Gruzińskim członku TPB (porcelana, obrazy, książki) został uznany za ko-
lekcję i pozostał w Zagrodzie jako własność miasta.

Organizujemy uroczystości związane z 70. rocznicą bitwy o Warszawę. Robimy kier-
masz odzieży używanej cieszący się dużym powodzeniem.

W czerwcu 1990 roku witamy nowo wybraną Radę Miejską w Brwinowie. Cieszymy się, 
że nareszcie w wolnej Polsce, nareszcie przestaniemy być szykanowani i uznawani za 
„czarną reakcję”, a dzieciom i nauczycielom w szkołach już I Sekretarz KM PZPR nie 
będzie zabraniał chodzić na imprezy przez nas organizowane. Jak to dobrze, że już nie 
będziemy musieli walczyć o to, żeby przetrwać, żeby nie dać się zniszczyć – nareszcie 
nasza praca zostanie doceniona!

Pod koniec roku w Zagrodzie spotkanie z Komisją Rady Miejskiej, zajmującą się spra-
wami kultury. Staramy się pokazać nasze księgi pamiątkowe, w których są wpisane 
wszystkie organizowane przez nas imprezy. Komisja z dużym zainteresowaniem oglą-
da zabytkową Zagrodę, do księgi wpisuje pochwałę za utrzymanie obiektu w dobrym 
stanie, o działalności nie wspomina. Powiało chłodem.

Wkrótce na sesji Rady Miejskiej przedstawiciel Komisji oświadcza, że na działalność 
Towarzystwa żadnych funduszy Rada nie przeznaczy, bo właściwie to nie jest ono niko-
mu potrzebne, a Zagrodę można by wydzierżawić albo sprzedać – to będą pieniądze 
(!). Kubeł zimnej wody na otrzeźwienie! Co mamy robić, czy pozwolić na zniszczenie 
tego, co z takim pietyzmem chroniliśmy przez tyle lat? Czy dopuścić do zmarnowania 
obiektu zabytkowego, majątku Gminy?

Na szczęście nowe przepisy państwowe uznały ciągłość praw dotychczasowych użyt-
kowników, co w 1991 r. podkreślił w swojej decyzji Burmistrz Miasta Jan Witkowski.

Radni w karnawale dwukrotnie urządzali dla siebie zabawy taneczne w Zagrodzie, a MGOK 
(Miejsko Gminny Ośrodek Kultury – przyp. red) zajęcia dla dzieci podczas wakacji.

Postanowiliśmy dalej prowadzić naszą działalność i organizować imprezy, bazując 
na wykonawcach społecznikach. Może nasze działania były sprzeczne z ogólnie panu-
jącymi poglądami, że „bez pieniędzy nic się nie da zrobić” – ale to tym gorzej …  dla 
poglądów!
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Czas pokazał, że sprawę zamiany Zagrody na pieniądze niektórzy potraktowali bar-
dzo poważnie.

Zaczęto głosić, że utrzymanie TPB wyjątkowo drogo kosztuje. Otóż na podstawie do-
kumentów finansowych znajdujących się w MGOK można stwierdzić, że na utrzymanie 
zabytkowej Zagrody i TPB w roku:

1990 zużyto 6,9% sumy, którą w budżecie przeznaczono na MGOK
1991 zużyto 5,2% sumy, którą w budżecie przeznaczono na MGOK
1992 zużyto 1,5% sumy, którą w budżecie przeznaczono na MGOK
Następnym pociągnięciem było wypowiedzenie przez MGOK warunków pracy za-

trudnionym na 1/2 etatu w Zagrodzie: pracownikowi administracyjnemu i sprzątaczce 
i zaproponowanie im o 50% niższego wynagrodzenia – licząc na to, że się nie zgodzą 
na nowe warunki. A jednak te osoby pozostały.  

Również instruktorowi teatralnemu prowadzącemu od 6 lat w Zagrodzie „Teatr przy 
Stoliku” zaproponowano wynagrodzenie o 33% niższe i zwiększony zakres obowiąz-
ków. Na to niestety się nie zgodził i w tym przypadku niestety udało się zlikwidować 
nasz „Teatr przy Stoliku”.

Przestano honorować zgłaszane przez nas potrzeby i tak w roku 1991 na zgłoszo-
ne przez nas przewidywane wydatki (oprócz kosztów administracyjnych) w wysokości 
11 mln zł – zaplanowano dla nas kwotę l mln zł. W tej sytuacji składanie preliminarza 
wydatków stało się tylko dodatkowym zajęciem bez żadnych efektów – więc zrezygno-
waliśmy z tego.

Nasze prośby składane od 1991 r. do władz samorządowych o uniezależnienie nas 
od MGOK-u i zgodę na rozliczanie się bezpośrednio przed Zarządem Miasta tak jak np. 
biblioteka – nie doczekały się odpowiedzi. Wywołały one jedynie dalsze negatywne dzia-
łania MGOK-u, który przywłaszczył sobie klucze od Zagrody (pożyczono na zajęcia wa-
kacyjne, a potem odmówiono zwrotu) i usiłował się do niej dostać bez naszej wiedzy 
i zgody. Niepotrzebnie nagłośniono sprawę depozytu przez nas przechowywanego i na 
dzień dzisiejszy, po dwukrotnym włamaniu do Zagrody (w 1991 i 1992 r.) problem przestał 
istnieć, a miasto straciło okazję na posiadanie pięknej kolekcji porcelany miśnieńskiej.

Mimo to nie zaprzestaliśmy naszej działalności. Wzięliśmy czynny udział w przygoto-
waniu i organizacji Dni Brwinowa i uroczystości rocznicowych bitwy o Warszawę i bitwy 
pod Brwinowem. Włączyliśmy się czynnie w działania zmierzające do budowy pomnika 
Armii Krajowej oraz jego uroczystego odsłonięcia.

Oprócz tego organizowaliśmy w miarę naszych skromnych, bezgotówkowych możli-
wości spotkania w Zagrodzie dla mieszkańców miasta i wszystkich zainteresowanych…

Kiedy nadszedł rok 1990 – nowe władze, wolna Polska! naiwni myśleliśmy, że nasza 
praca zostanie doceniona. Niestety władze uznały, że TPB jest niepotrzebne, bo nie 
przynosi żadnego dochodu dla gminy. Wstrzymano jakiekolwiek dotacje dla Towarzy-
stwa i rozpoczęto bezpardonową wojnę o wyrzucenie nas z Zagrody, a naszą dotych-
czasową siedzibę postanowiono sprzedać („będą pieniążki”) – a jeżeli się to nie uda, to 
doprowadzić ją do kompletnej ruiny… 

12 marca 1998 roku Rada Miejska w Brwinowie podjęła uchwałę nr 299-II o sprzedaży 
Zagrody wraz otaczającym ją parkiem. Nie czekając na uprawomocnienie się uchwały, 
już następnego dnia zażądano od nas zwrotu kluczy i opuszczenia Zagrody. I wobec na-
szej odmowy Zagroda została oplombowana i zamknięta na dodatkową kłódkę. Zarząd 
Towarzystwa bezzwłocznie zaskarżył tę uchwałę u Wojewody Warszawskiego. Wojewo-
da już 16 kwietnia – rozstrzygnięciem nadzorczym orzekł o nieważności uchwały Rady 
Miejskiej z 12 marca br. o sprzedaży „Zagrody” jako podjętej z naruszeniem prawa. 
Mimo to Zagroda pozostała zamknięta. Dopiero pod koniec 1998 roku, po wyborach 



14

nowych władz samorządowych, oddano Zagrodę Towarzystwu. Nowy burmistrz Ma-
ciej Nowicki spowodował, że zostały naprawione szkody powstałe w obiekcie podczas 
zamknięcia, odnowiono Zagrodę, naprawiono instalację oświetleniową i grzewczą, za-
łożono instalację alarmową i telefon. Mimo iż nie otrzymywaliśmy dotacji na naszą dzia-
łalność, byliśmy w tym okresie traktowani przez władze życzliwie. Siłami społecznymi 
prowadziliśmy dalej naszą działalność statutową.

Członkowie TPB nadal aktywnie uczestniczą w życiu miasta. W Zagrodzie odbywa-
ją się spotkania, prelekcje, koncerty. Są organizowane spotkania z zagranicznymi go-
śćmi z Litwy, Ukrainy, Włoch czy Węgier. Tradycją są wystawy promujące naszych lokal-
nych twórców, czy koncerty w wykonaniu dzieci i młodzieży.

W 2006 r. podjęliśmy współpracę z p. Magdaleną Prosińską i p. Łukaszem Willmanem 
i przystąpiliśmy do zorganizowania, we współpracy z Podkową Leśną i Milanówkiem, 
obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego i Festiwalu Otwarte Ogrody. 
Pierwsze EDD odbyły się w 2006 r. pod hasłem „Mały Londyn” i dotyczyły działalności 
konspiracyjnej w okresie okupacji niemieckiej na naszym terenie. Koordynatorem na 
terenie Brwinowa była prezes TPB Krystyna Nowicka. W następnych latach organizację 
EDD przejął Urząd Gminy Brwinów (obecnie zajmuje się tym Gminny Ośrodek Kultury – 
przyp. red.). Corocznie uczestniczymy aktywnie w tych wydarzeniach. 

Rok 2008 był rokiem szczególnym dla Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa. To rok 35-le-
cia TPB, ale także rok, w którym pozyskaliśmy bogaty zbiór minerałów i motyli, kolek-
cjonowany przez 40 lat przez zmarłego w 2006 r. mieszkańca Brwinowa pana Ryszarda 
Riedla, a podarowany społeczności brwinowskiej przez panią Beatę Riedel.

A wszystko to zaczęło się w kwietniu 2008 roku.
Równolegle do Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Falkowskiego, do Prze-

wodniczącego Komisji Kultury Waldemara Matuszewskiego i do prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Brwinowa Krystyny Nowickiej dotarła informacja o zbiorach minerałów, które 
wdowa po panu Ryszardzie Riedlu chce przekazać społeczności Brwinowa. Podjęli-
śmy działania. Rozmowy z panią Beatą, pierwsze oglądanie zbiorów zgromadzonych 
przez lata, a spokojnie leżących w pudełkach i pudełeczkach. I tu pojawił się problem 
– jak wyeksponować to całe „bogactwo”, bo decyzja o tym, że w Zagrodzie – siedzibie 
Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa zapadła prawie natychmiast. Z pomocą pospieszyli 
państwo Joanna i Jerzy Czurajowie. Gdy tylko dowiedzieli się o możliwości pozosta-
wienia zbiorów w Brwinowie i udostępnienia ich mieszkańcom Brwinowa, postano-
wili oddać nieużywane już gabloty. Dzień po dniu, szybka po szybce składaliśmy je 
wZagrodzie skrupulatnie dopasowując szybki i kształtki. Następnie pakowaliśmy eks-
ponaty do przewiezienia. Każdy okaz wraz z opisem trafiał do torebeczki, żeby nic 
nie pomylić. Dzięki uprzejmości i pomocy wielu ludzi wreszcie cała kolekcja trafiła do 
Zagrody. Pracowali przy tym nie tylko członkowie Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa, 
ale także nasi przyjaciele i zupełnie niezwiązani z TPB mieszkańcy. Wszystkim im ser-
decznie za pomoc dziękujemy. Dzięki ich pomocy mogliśmy we wrześniu 2008 roku, 
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, otworzyć wystawę, zaledwie części zbiorów 
pana Ryszarda Riedla. 

W czasie trwania kadencji Zarządu w latach 2009-2012 w siedzibie TPB Zagroda od-
było się 209 imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych organizowanych samo-
dzielnie, z Ośrodkiem Kultury bądź wspólnie z innymi stowarzyszeniami (Towarzystwem 



1515

Gimnastycznym „Sokół”, ZHP, ZHR, Ośrodkiem Pracy z Rodziną, Stowarzyszeniem 
Projekt Brwinów, stowarzyszeniami „Trzeźwi Razem”, „Szansa” i „Kres”, Stowarzysze-
niem SARNA, ze szkołami, przedszkolami, z Klubem Sportowym Tennis Life, Wspólnotą 
Węgierską w Polsce i wieloma innymi stowarzyszeniami także spoza Brwinowa.

Dobrze układa się współpraca z kierownikami referatów gminnych, nadzorujących 
mienie gminne. Wspólnie dbamy o utrzymanie obiektu i terenu parku wokół dworku 
Zagroda. 

12 maja 2009 r., a następnie 1 marca 2011 r. odbyły się kontrole z Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie. Pierwsza z nich miała na celu stwierdzenie 
stanu faktycznego Zagrody i otoczenia oraz określenie zakresu prac koniecznych do 
wykonania. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków działając z urzędu, zalecił 
(Gminie Brwinów) właścicielowi dworu Zagroda wpisanego do rejestru zabytków nieru-
chomych woj. mazowieckiego pod nr 1006/10082 decyzją z dnia 3 grudnia 1974 r. oraz 
ogrodu przy zabytkowym dworku wpisanym do rejestru zabytków pod nr 31 decyzją  
nr 424/020 z dnia 08 VII 2002 r., co następuje:

1.  wygrodzenie terenu wokół portyku z zakazem użytkowania głównego wejścia ze 
względu na istniejące zagrożenie dla osób poruszających się w rejonie portyku, do 
czasu wykonania naprawy jak w p.2,

2.  naprawę okapu portyku kolumnowego wraz z pokryciem (elewacja frontowa płn.-
zach.), aby zapobiec uszkodzeniom tarasu i zagrożeniu dla osób mogących się 
znaleźć w rejonie portyku,

3.  naprawę kominów w górnej części ponad dachem, aby nie stanowiły zagrożenia,
4.   przeprowadzenie prac zabezpieczających pokrycie dachu, z uzupełnieniem braku-

jących i wymianą uszkodzonych elementów,
5.    przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich stolarki okiennej (skrzydeł ze-

wnętrznych w elewacji ogrodowej (płd.-wsch.) i drzwi balkonowych tarasu I piętra 
elewacji frontowej.

Termin wykonania wyznaczono na 31 lipca 2010 roku.
Ponieważ w tym terminie gmina nie usunęła ww. usterek, kolejna kontrola z Woje-

wódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków przesunęła termin wykonania tych prac na ko-
niec lipca 2012. Na początku roku prezes TPB przekazała Burmistrzowi  Gminy Brwi-
nów Arkadiuszowi Kosińskiemu – ksero zaleceń konserwatora tytułem przypomnienia 
upływających terminów.

Gmina przygotowuje dokumenty konieczne do przeprowadzenia generalnego re-
montu Zagrody.

W sezonie 2009/2010 zostały wymienione stare piece akumulacyjne, na nowe eko-
nomiczniejsze.

Raz w roku odbywa się przegląd Zagrody pod kątem bezpieczeństwa ppoż. i antyw-
łamaniowego.

W sierpniu 2010 roku Zarząd podpisał umowę z Wydawnictwem Zakamarki sp. z o.o. 
z siedzibą w Poznaniu. Otrzymaliśmy w komis książeczki tego wydawnictwa i od wrze-
śnia 2010 roku rozpoczęliśmy w Zagrodzie prowadzenie dla najmłodszych naszych 
mieszkańców zajęć pod tytułem „Zakamarki w Zagrodzie”. Zajęcia prowadziła p. Małgo-
rzata Kowalska, nauczycielka z terenu Brwinowa, a od stycznia 2012 zajęcia prowadziły 
panie: Iwona Chrzanowska z Otrębus  i Dorota Płóciennik (zajęcia plastyczne) z Kań. 

Dzięki wsparciu finansowemu Gminy zostały wydane dwa pierwsze Zeszyty Histo-
ryczne Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa – „Szpitale Brwinowskie po Powstaniu War-
szawskim” i „Historia Harcerstwa w Brwinowie w latach 1918-1939”. Obie pozycje au-
torstwa Stanisława Rumianka.
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We wrześniu 2010 r. w 60. rocznicę nadania praw miejskich naszemu miastu,  we współ-
pracy z Archiwum Akt Dawnych przygotowaliśmy w Zagrodzie bogatą wystawę starych 
druków, dokumentów, pieczęci i historycznych ksiąg rachunkowych i meldunkowych.

W 2011 roku staraniem Zarządu TPB nadano Bibliotece Miejskiej w Brwinowie imię 
Wacława Wernera (darczyńcy, dzięki któremu powstał dział młodzieżowy i dziecięcy 
w naszej bibliotece).

Dziękuję władzom samorządowym – Burmistrzowi Gminy Brwinów, Arkadiuszowi Ko-
sińskiemu, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Brwinowie Sławomirowi Rakowieckie-
mu, Annie Sobczak – dyrektorowi Ośrodka Kultury oraz wszystkim pracownikom brwi-
nowskiego OK-eja za serce i pomoc wszelką. Dziękuję paniom z Biblioteki Miejskiej im. 
Wacława Wernera w Brwinowie za pomoc w wyszukiwaniu materiałów do niniejszej publi-
kacji, wszystkim, którzy udostępnili nam zdjęcia. Dziękuję w imieniu Zarządu wszystkim 
pracownikom gminy, którzy pomagają nam utrzymać ten zabytek w należytym stanie. 
Dziękuję również członkom i sympatykom TPB za pomoc, życzliwość i wyrozumiałość, 
które pomagają nam w kontynuowaniu naszej niełatwej, społecznej pracy.

 Szczególne podziękowania kieruję do p. Waldemara Matuszewskiego, który nie ba-
cząc na przeciwności losu, poświęcił wiele własnego czasu i przyczynił się w znacznej 
mierze do powstania tej publikacji. 

Dla zorientowania się, na czym polega działalność TPB, przedstawiamy Państwu 
wykaz wszystkich imprez, jakie zorganizowaliśmy w ciągu tych 40 lat. Również załą-
czamy wykaz kolejnych Zarządów TPB, wybieranych na Walnych Zgromadzeniach 
oraz listę wszystkich członków należących do TPB na przestrzeni 40 lat istnienia To-
warzystwa. Dla odświeżenia wspomnień dajemy „parę fotografii oraz kilka dokumen-
tów” w celu prawnego uzasadnienia faktu posiadania przez TPB siedziby w zabytko-
wym dworku Zagroda.

       Krystyna Nowicka 
       Prezes TPB
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Wszystkie rysunki są autorstwa Jana Grudzińskiego 
i pochodzą z I Księgi Pamiątkowej Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa. 
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TPB 40 lat  
wpisy w Księgach pamiątkowych

 18, 19 maja 1974 

I Sympozjum Dziejów Brwinowa
„Niech z energii i pracy Przyjaciół Brwinowa, rośnie w naszym miasteczku nowa  

rozbudowa…” (podpis nieczytelny)

 24 października 1977 

„W myśl hasła nad dawną siedzibą Zygmunta Bartkiewicza, gdzie w młodości spędzi-
łam tyle chwil „tylko szczera cnota otworzy te wrota” – wrota zostały znów otwarte i dwo-
rek odbudowany dzięki dobrej woli gromadki ludzi. Niech żyje Towarzystwo Przyjaciół 
Brwinowa. – Chwała im za to! Hanna Nalepińska Pieczarkowska z Warszawy, dawna 
przyjaciółka Bartkiewiczów”

 7 maja 1978 

„Szkolny Klub Turystyczno-Krajoznawczy »Kinochem« przy Zespole Szkół Mechanicz-
nych w Grodzisku Mazowieckim. Z uznaniem  dla ogromnego wkładu pracy i efektów…”

 18 czerwca 1978 

„Gratulujemy i życzymy dalszych tak wspaniałych wyników w pracy. Sygnały Dnia. 
Cztery Pory Roku. Polskie Radio – Janusz Janicki”.

„Pierwsza nasza wizyta w Brwinowie, który przyciągnął nas swoją wystawą poświę-
coną panu Iwaszkiewiczowi. Dziękujemy za piękne wrażenia. Miłośniczki prozy i poezji 
Jarosława Iwaszkiewicza. K. i L. Lewandowskie”

 20 czerwca 1978 

„…Wyrażam uznanie i podziękowanie ofiarnym działaczom Towarzystwa Miłośników 
Brwinowa za stworzenie uroczej siedziby oraz  za  wiele  pięknych inicjatyw. Życzę 
w imieniu Miejsko-Gminnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Brwi-
nowie i Podkowie Leśnej dalszych sukcesów i rozwoju –  prezes Janusz Dzierżawski”

 9 września 1979 

„Towarzystwo Śpiewacze »Lira« w Żyrardowie za pośrednictwem zaproszenia przez 
Mazowieckie Towarzystwo Kultury wzięło udział w IV Sympozjum Ochrony Przyrodnicze-
go Środowiska i Sejmiku  Krajoznawców, za co serdecznie jesteśmy wdzięczni – prezes 
Stanisław Kuran”
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 12 września 1980 

„Ekspozycja pogłębiła nasze wiadomości o Brwinowie, mieście, w którym pragniemy 
ukończyć szkołę średnią – uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Rolniczych w Brwino-
wie-Pszczelinie. Klasa I…”

 14 września 1980 

„W imieniu Naczelnika Miasta i Gminy oraz swoim dziękuję bardzo za piękne doprowa-
dzenie do otwarcia Parku Archeologicznego – wszystkim organizatorom – Chrostowska 
Alicja, Sekretarz Urzędu”

 16 listopada 1981

„Grupa żołnierzy z Jałówka przywiozła zabytkowe figury kultowe do Parku Archeolo-
gicznego w Brwinowie.” (podpis nieczytelny).

 9 czerwca 1982 

„W dworku i pięknym parku TPB zamykamy rok harcerski. Zwiedzanie dworku, parku. 
Dzieci w większości nie wiedziały o istnieniu tak wspaniałego obiektu w swoim mieście. 
Dziękujemy p. Reginie Więch za współpracę – Komendant Szczepu ZHP” 

 18 lutego 1983 

„Serdecznie dziękujemy za udostępnienie niezwykle interesujących zbiorów TPB i po-
moc przy realizacji felietonu poświęconego temu miastu. Życzymy Towarzystwu i wła-
dzom miasta sukcesów w działalności na rzecz rozwoju Brwinowa. W imieniu redakcji 
Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego – Grażyna Bukowska”

 27 sierpnia 1983 

„Byliśmy zaskoczeni odkryciem tej placówki Kultury Narodowej i wzruszeni zapałem 
i wytrwałością ludzi zajmujących się jej utrzymaniem. Apelujemy do Władz o więcej tro-
ski i pomocy. Dziękujemy p. Hipolitowi Arcichowskiemu za serdeczność i wyczerpujące 
informacje dotyczące zebranych tu eksponatów oraz wszystkim, którzy przyczyniają się 
do ratowania tego kawałka Polski – Kazimierz Franckiewicz z żoną Magdą”

 30 lipca 1984 

„Spotkanie z tą placówką to zupełnie niezwykła przygoda. Jesteśmy pełni uznania dla 
ludzi, którzy z tak wielką pasją troszczą się o zachowanie cennych wartości dla potom-
nych. Bardzo nam się tu podoba. Dziękujemy. Alina i Józef Wróblewscy z Olsztyna”

 13 września 1984 
„Uczennice Liceum Medycznego w Pruszkowie dziękują za umożliwienie spotkania  

z twórczością Zygmunta Bartkiewicza  i za ciekawą prelekcję na temat jego życia i dzia-
łalności. Z podziękowaniem – wychowawca i uczennice klasy IIb”

 17 września 1984 
„Jesteśmy pełni uznania dla p. Zofii Gajewskiej, która włożyła i nadal wkłada wiele pra-

cy w przekazywanie społeczeństwu Brwinowa wiadomości o sławnych ludziach nasze-
go miasta, a szczególnie o Zygmuncie Bartkiewiczu i Jadwidze Warnkównie. Dziękuje-
my Towarzystwu Przyjaciół Brwinowa za piękną wystawę poświęconą Z. Bartkiewiczowi. 
Klasa VIII  ze Szkoły Podstawowej nr 1 z wychowawczynią J. Dobkowską”
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 22 czerwca 1985 
Prelekcja i wystawa z okazji 140. rocznicy Drogi Warszawsko-Wiedeńskiej
„Wniosek z odczytu doc. inż. Wacława Żmigrodzkiego – Szkic projektów i trudów bu-

dowy i odbudowy kolei żelaznej węzła warszawskiego – świadczy o prężności i uporze 
twórczym naszego narodu, pomimo tragicznych jego losów. Hipolit Arcichowski”

 17 października 1985 
„Komisja Oświaty i Kultury Miejsko-Gminnej Rady Narodowej w Brwinowie w dniu 

17 października 1985 roku, w czasie posiedzenia wyjazdowego, została mile zaskoczo-
na serdecznym przyjęciem. Wystawa oraz występy zespołu recytatorskiego śpiewacze-
go na długo utrwalą się w naszej pamięci. Wszystkie pomieszczenia świadczą o ogrom-
nym zaangażowaniu członków Zarządu TPB. Życzymy wielu osiągnięć w dalszej pracy. 
Krystyna Blejczak-Kowalewska  – przewodnicząca”

 17 maja 1986 
„Życzę Towarzystwu Przyjaciół Brwinowa jak najlepszej pracy dla przyszłych pokoleń. 

Płk. Pilot Stanisław Skalski – uczestnik kampanii wrześniowej, pilot Royal Air Force (RAF) 
jeden z bohaterów bitwy o Wielką Brytanię”

 14 czerwca 1986 

„Prawdziwą przyjemnością było dla nas wykonanie dzieł braci Henryka i Józefa Wie-
niawskich w pięknej scenerii dworku w Brwinowie. Wymarzona atmosfera. Wspaniała 
publiczność i troskliwość organizatorów sprawiły,  że  zawsze chętnie tu wrócimy, gdzie 
tak kocha się muzykę. Krystyna Makowska”

 21 lutego 1987  
Prelekcja Marty i Stanisława Wernerów pt. Kalifornia, z przezroczami.
„Na zielono, bo z nadzieją na więcej spotkań z Martą i Stanisławem Wernerami 

– Krystyna i Józef Bocheńscy”
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 6 marca 1988 
„Teatr przy stoliku” Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa. Trzecie przedstawienie 

„Zegarka” Jerzego Szaniawskiego, w reżyserii Barbary Śliwy
„Pełni wrażeń wracamy do codzienności. Z podziękowaniem – Andrzej i Halina Rado-

szescy z Anią i Agą”

 7 maja 1988  
Piąte przedstawienie „Zegarka” J. Szaniawskiego
„Dziękujemy wykonawcom i p. reżyser ( Danucie Śliwie).  Przedstawienie ślicznie za-

grane. Zachowany został delikatny klimat Szaniawskiego. – H. Walicka”

 11 listopada 1988 
 Odsłonięcie odbudowanego Pomnika Niepodległości
„»Pieśń o wielkim Człowieku« Cieszymy się, że możemy wreszcie głośno mówić o na-

szym Wodzu, o Marszałku. Dziękujemy. Andrzej Stockinger, Teresa Wieniawska”

 24 czerwca 1989 
„Pamięci ludzi, którzy budowali kulturę tej ziemi, oraz tych wszystkich, którzy ich doro-

bek przechowują w pamięci i chcą przekazać potomnym. Hanna Maria Małgowska”

 25 marca 1990 
Wieczór poezji ks. Jana Twardowskiego
„W podziękowaniu za tę chwilę poezji wkomponowaną w prozę życia. Maria Węgrow-

ska i Agnieszka Zakrzewska”

 2 czerwca 1990 
 Wieczór autorski Ludmiły Mariańskiej.

„Tak dużo dostałam miejsca 
na tak małą improwizację!
Lecz nie mam talentu wieszcza 
i czas pójść na kolację. 
Myślę i myślę do skutku 
co by tu wpisać mądrego.
Napiszę przeto krótko, 
jak dobrze, że ludzie strzegą
dawnej tradycji, pamięci,
 kultury i obyczaju.
Jak strażnik Wielkiej Pieczęci,
w cudownym, bajecznym kraju.
W niewielkim, lecz pięknym Brwinowie 
Są właśnie tacy Strawińscy.
Dziękuję, niech cieszą się zdrowiem
i zielenią swojej ulicy.

Wszystkim Miłośnikom Brwinowa
Książki, pięknego słowa
Serdeczne podziękowanie
Składam… niech tutaj zostanie.
Ludmiła Mariańska”
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 22 października 1990 
„Komisja Społeczna Rady Miasta dziękuje Towarzystwu Przyjaciół Brwinowa za prze-

trwanie w trudnym okresie rozdawnictwa mienia społecznego i utrzymaniu w doskonałym 
stanie posesji. Mamy nadzieję, że stanie się ona miejscem bardziej żywym i przyciąga-
jącym szerszą społeczność Brwinowa. Bożena Dydek, Czesława Drapińska, B. Szmidt 
Małek, Marian Dziadosz”

 19 stycznia 1991 
„Moi przodkowie byli tu już w 1906 roku – ja tu żyję.  Chciałbym, aby moi wnukowie 

pamiętali o Brwinowie… Andrzej Kowalewski z żoną Zofią”

 19 maja 1991 
„Za każdym razem, gdy przyjeżdżam do Brwinowa, a dzieje się to już od przeszło 65 lat, 

przeżywam wielkie wzruszenia. Tu też są moje korzenie. Jedne już głęboko zapuszczone 
w grobach tutejszego cmentarza, drugie dobrze już wrośnięte w górę, chronią piękna 
brwinowskiego »miasta zieleni«, staropolskich dworków jak »Zagrody« czy domu starego 
weterana z Powstania Styczniowego 1863 r. Stanisława Siedleckiego i jego córki, zasłu-
żonej bwinowskiej nauczycielki Józefy Siedleckiej – dom przy ulicy Narutowicza 8. Tu też 
jeszcze co starsi pamiętają Ludwika Siedleckiego założyciela BKS »Naprzód«. I tu rośnie 
i kiełkuje nowy „Młody Las”. Wierzę, że tu „Zagroda” ze swą działalnością, przepojona 
wiedzą lat dawnych i nadzieją lat przyszłych, będzie w dalszym ciągu ostoją tego, czego 
zniszczyć nie wolno. Tego, o co walczyły i dla czego pracowały pokolenia tej ziemi. 

Bohdan Grzymała-Siedlecki”

 15 września 1991 
„»W 52. rocznicę bitwy pod Brwinowem«, która miała miejsce 12 września 1939 r. 

uczestnicy tej bitwy składają hołd ludności Brwinowa oraz życzenia owocnej pracy  
Towarzystwu Przyjaciół Brwinowa. Irena Szymczak”
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 18 stycznia 1992 
Spotkali się tu żołnierze Armii Krajowej Obwodu „Bażant” 52 pluton, 1. drużyny w roczni-

cę »wsypy« (16 stycznia 1944 roku), w wyniku której zginęło siedmiu naszych kolegów.
Jan Płócienniczak pseudonim „Ren”
Tadeusz Osiński ps. »Adam«
Ryszard Salinger ps. »Stanisławski«
Stanisław Skowroński  ps. »Orłowski«
Witold Turski ps. »Polus«
Jerzy Salinger ps. »War«”

 22 sierpnia 1992   
Wieczór wspomnień Powstania Warszawskiego 

i partyzantki Ziemi Nowogródzkiej
„Dziękuję za piękny, wzruszający wieczór  

wspomnień. Lech Wierzbowski”

 21 listopada 1992  
Wieczór wspomnień poświęcony działalności Armii Krajowej w Brwinowie
„Cześć i chwała tym, co walczyli i cierpieli; podziękowanie tym, co nie pozwalają 

zapomnieć. Hipolit Arcichowski”

 9 października 1993 
„Serdeczne dzięki dla władz miasta i mądrego samorządu, że nie podjęli tak ostatnio 

modnych i durnych decyzji o sprzedaży dworku. 45 podpisów – młodzież zrzeszona 
w SSTK wraz z opiekunami, Warszawa Ochota” 

 15 stycznia 1994 
„Jak zwykle w TPB – rodzinnie, miło i po polsku…”

 13 listopada 1994 
Koncert pieśni religijnych różnych narodów w wykonaniu Chóru Ewangelickie-

go z Warszawy „Dziękujemy za aktualne słowa o inwazji szatana i zwycięstwie jedynie 
w Chrystusie możliwym. Jerzy i Iwona Straus”

 23, 24 września 1995 
Seminarium biblijne NT. „Wojny Boże w Starym Testamencie – wykładowca Ry-

szard Kwoka. „Niech Pan Bóg Wszechmogący błogosławi wszystkim mieszkańcom 
Brwinowa – Brat Ryszard”

 23 sierpnia 1995 
Ognisko dla polskich dzieci z Litwy i Białorusi
„Nuo Linos is Lietuvos … opiekunka z Wilna Irena Karpawiczenie”

 22 września 1996 
„Towarzystwo Gimnastyczne »Sokół« z Solecznik i Ejszyszek na Litwie wyraża ser-

deczne podziękowanie za gościnność. Z  nadzieją na przyszłą współpracę i przyjaźń”
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 15 listopada 1996 
„Życzymy dalszej i owocnej działalności w obecnej, przepięknej (i odnowionej) siedzi-

bie. Ekspres Reporterów Program 2 TVP”

 6 czerwca 1997 
„Oby Matka Boska nadal chroniła Zagrodę (Papież Jan Paweł II w Polsce)” – (podpis 

nieczytelny)

 26 czerwca 1997 
„Dalszej owocnej i nareszcie spokojnej działalności życzy Towarzystwu Przyjaciół 

Brwinowa Katolicki Magazyn Młodzieżowy »Raj«”

 ZAGRODA ZAMKNIĘTA PRZEZ BURMISTRZA JANA WITKOWSKIEGO 
DO  LISTOPADA 1998 ROKU 

 17 stycznia 1999 
„Jesteśmy głęboko wzruszeni tym, że znów jesteśmy razem jak od kilkunastu lat.  

Już teraz w Wolnej Zagrodzie”

 17 kwietnia 1999 
„W tym pięknym, tradycją znaczonym miejscu, mając nadzieję nieść tu chętną pomoc 

w myśl Prawa Harcerskiego… Czuwaj. Dh. Drużynowa –  Luta”

 8 maja 1999  
Wystawa – Kościoły Drewniane na Ma-

zowszu. „Z wielkim zadowoleniem i uzna-
niem witam i studiuję wystawę w pełni god-
ną szerszego spopularyzowania. (a Zagroda 
to skarb). Jan Grzebalski, (Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Brwinowie)”

„Ucieszyły nam się oczy widokiem tylu 
pięknych, drewnianych kościólków. Odna-
leźliśmy tu znane nam miejsca. Lidia i Jan 
Członkowscy”

 23 maja 1999 
„Z okazji Jubileuszu 25-lecia Przyjaciół 

Brwinowa składamy najserdeczniejsze ży-
czenia oraz sukcesów w dalszej pracy. Buzo-
wie »Jolanda«”

 30 września 1999 
„Uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Brwinowie z zainteresowaniem obejrzeli 
wystawę o Powstaniu Warszawskim. Dzięku-
jemy TPB i panu Stanisławowi Rumiankowi za 
opowieści, komentarz i możliwość poszerzenia 
wiadomości, które wykorzystamy na lekcjach”
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 25 kwietnia 2000 
„Tegoroczne Święta Wielkanocne spędziliśmy w Bartkiewiczówce. Było nas ponad 

trzydzieścioro – od prawie 100 – letniej Babci Hani po kilkoro siedmiolatków. Czuliśmy 
się wspaniale. Dziękujemy serdecznie za umożliwienie zorganizowania tej rodzinno – są-
siedzkiej imprezy. Polecamy naśladowcom tę formę wspólnego świętowania. W imieniu 
rodziny i sąsiadów – Anna Dippel”

 27 maja 2000 
Festyn z okazji Dnia Matki organizowany przez Klub Młodzieżowy „Bartek” dzia-

łający przy Towarzystwie Przyjaciół Brwinowa. W programie m. in. Kiermasz staro-
ci czyli cuda ze strychów, koncert życzeń Klubu Bartek, program artystyczny w wy-
konaniu uczniów szkoły nr 2 pod kierunkiem Ewy Karola, nauczycielki muzyki.

„Powietrze pachnie, ptaki śpiewają, organizator przystojny, muzyka gra. Kocham życie. 
Babet Kwiatkowska”

 7 czerwca 2000 
„Zarząd Miasta i Gminy przekazując Towarzystwu Przyjaciół Brwinowa niniejszą Księgę 

Pamiątkową życzy dalszych sukcesów i osiągnięć w działalności kulturalnej na rzecz 
Miasta Brwinowa”

 11 czerwca 2000 
Kiermasz Starej Książki.
„Kupiłam 3 świetne książki. Dziękuję. H. Dippel”

 1 września 2000 
„Serdecznie dziękuję Towarzystwu Przyjaciół Brwinowa za udostępnienie „Zagrody” 

na spotkanie z okazji zakończenia rozbudowy Szkoły Podstawowej nr2 i Gimnazjum  
nr 2 w Brwinowie – dyrektor szkoły Elżbieta Dudzińska”

„Z wyrazami szacunku i uznania – poseł RP Lech Szymańczyk”.
 13 stycznia 2001  
Spotkanie Noworoczne.
„Pamiętaj, będą ludzie smutni, opuszczeni,
niepotrzebni nikomu – i nikt z nimi słowa nie zamieni,
nie zaprosi do swojego domu. 
Weź do ręki biały opłatek, 
choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić
i życz szczęścia całemu światu:
niech się serca rozweselą…” (podpis nieczytelny).
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„Z życzeniami noworocznymi dalszej wspaniałej działalności – przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brwinowie – Zbigniew Kozielewski”

 4 lutego 2001 
„Nasi przodkowie w dokumentach z 1938 roku” – wystawa
„Na pamiątkę miłego pobytu z życzeniami spełnienia wszystkich planów dotyczących 

tego pięknego obiektu – Tadeusz Dynia, Warszawski Ośrodek Telewizyjny”

 7-10 czerwca 2001 
Dni Partnerstwa „Z ziemi włoskiej do Polski” w Brwinowie
„Dla mojego Brwinowa z ogromną radością – Elżbieta Kapuścińska”

Ludzie spotykają się, rozmawiają różnymi językami, marzą o zbrataniu, zrozumieli się 
i mają nadzieję by żyć na świecie bez granic. Angelo Costanzo”

Ślady, które zostają na ziemi podczas naszego chodzenia, są pierwszym dziełem nie-
zniszczalnym. Giuseppe Bellini”

 15 września 2001 
„Wyrażam szczególne podziękowania artyście fotografikowi (Sławkowi Jaroszewskie-

mu przyp. red.) za wspaniałe wyeksponowane prace, które w zabytkowym Dworku „Za-
grodzie” uświetniły i ożywiły działalność TPB. Mam nadzieję, że kolejne wystawy i eks-
pozycje będą zachętą dla mieszkańców Brwinowa do częstszego odwiedzania tego 
zabytkowego obiektu. Osobiste wyrazy podziękowania składam Pani Marynie Hebdzyń-
skiej za inwencję i organizacyjny trud każdorazowo wkładany dla dobra TPB – burmistrz 
Brwinowa Maciej Nowicki”

 17 czerwca 2002 
„Wspaniała uczta dla oczu. Proszę o więcej wystaw. Nie wiedziałam, że w Brwinowie, 

w którym mieszkam od urodzenia, jest tylu ciekawych artystów, tworzących tak piękne 
dzieła. Koniecznie proszę o więcej. Dzięki. Barbara Huczko”

„Jestem dumny ze swej żony, Marii Rogińskiej, która zorganizowała tę wystawę. 
Lech Rogiński”.

 11 lutego 2002 
„Dziękuję bardzo za niezwykle miłe i gorące przy-

jęcie. Andrzej Guzik – burmistrz Brwinowa”

 20 grudnia 2002 
„Tą drogą pragnę podziękować swojej »ekipie« ar-

tystów za wkład i poświęcenie, jakie wnieśli w upięk-
szenie ścian i pomoc w utworzeniu stałej galerii. 
Zarządowi zaś za zrozumienie i życzliwość do moich 

poczynań. To mnie uskrzydla i do-
daje energii do dalszego 
wysiłku na rzecz ożywienia 

i popularyzacji tej placówki. 
Szczęśliwego Nowego Roku. 

Maria Rogińska”
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 11 maja 2003 
Wystawa kwiatów
 „Przepiękne kwiaty 
majem pachnące

i te w Zagrodzie
i te na łące.
Niechaj Wasz urok
Zachwyca stale, 
bo tu, w obrazach, 
będziecie trwale. 

– Zofia Szczygło”

 21 czerwca 2003 
Warsztaty bębniarskie
„Czuję, że nie ma słów żebym oddał to, 

co czuję. Nie ma dróg szczęścia 
   – szczęście jest drogą. Dziękuję Wojtek”

 21 września 2003 
„Gratulujemy 30-lecia owocnej pracy na rzecz miasta 

i gminy. Stowarzyszenie Mieszkańców Miasta i Gminy 
Brwinów – Mieszkańcy Razem”

 19 pażdziernika 2003  
„Artyści dramatyczni przyjechali do »Bartkiewiczówki« do Brwinowa –Niech do Nas 

wracają – dla nich trzeba AMFITEATR budować, by Brwinów teatrem stał. Waldemar 
Matuszewski”

 11 stycznia 2004 
„Dziękujemy za miły wieczór. Dzięki pani Grażynie Porada, śpiewającej kolędy 

i p. Stanisławowi Wernerowi (niezmordowanemu), grającemu w Zagrodzie od wielu lat 
w te piękne opłatkowe wieczory (i nie tylko). KM”

 31 lipca 2004  
Spotkanie integracyjne grupy polsko-niemieckiej Europa-Union Uckermark)
„Dziękujemy za wystawę. Było to dla nas bardzo integracyjne spotkanie w ramach integra-

cji europejskiej naszych stowarzyszeń. – w  imieniu członków Europa-Union Uckermark”

 12 grudnia 2004  
Eliminacje do dziecięcego teatru muzycznego „Pomimo”
„Marzenia się spełniają. Ten pomysł spełnił marzenia mojej córki. Dobrze, że powstał. 

Barbara Szubańska”

 2 lipca 2005  
Wystawa malarska prac Janusza Sienkiewicza.
„Władzom »Zagrody« chwała! Maryli Prokopczyk za urokliwą imprezę dziękujemy z ser-

ca. Janusza Sienkiewicza podziwiamy za jego sztukę wysokiego lotu. Błogosławiony ten, 
kto kiedyś jego dzieło odkryje. I co ważne – upowszechni. Możemy na to czekać i 100 
lat! Rembrandt czekał lat 200. M Adam”
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 10 września 2005 
„Dziękujemy serdecznie TPB za niezwykle gościnne przyjęcie nas i wspaniałą organi-

zację wystawy prac artystycznych naszego kolegi – chórzysty – Tolka Piotrkiewicza.
 Tolkowi gratulujemy bogatej i pięknej twórczości. Członkowie Chóru Amici Canentes”

 14 stycznia 2006  
Spotkanie „Optymalnych”
„W mroźny styczniowy wieczór przybyli do »Zagrody« optymalni członkowie i sym-

patycy 82 Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Bractw Optymalnych w Brwino-
wie. Uczestniczyli również mieszkańcy Brwinowa. Stowarzyszenie Bractw Optymalnych 
propaguje i uczy osoby, które chcą wyleczyć się z wielu chorób. Poznają zasady diety 
optymalnej opacowane przez dr. Jana Kwaśniewskiego. W naszym Oddziale mamy dr. 
Andrzeja Staromłyńskiego, który spotyka się z nami co miesiąc i rozwiązuje wszystkie 
problemy zdrowotne, a w tym dzielnie pomaga mu mgr Barbara Szyperska – doradca 
żywieniowy. Jemy smacznie, kalorycznie. Jesteśmy zdrowi i szczęśliwi. Prezes Oddziału 
Brwinów. Optymalna od 5 lat. Wanda Chrzanowska”

 15 stycznia 2006 
Wystawa fotografii Juliana Cywińskiego
„Twoja siostra Małgosia powiedziała: »Nigdy bym Julka nie podejrzewała, że potrafi 

zrobić takie piękne zdjęcia«. Ja podejrzewałem od dawna, znając Twoje rozliczne talen-
ta. Z uznaniem dla bystrego i wrażliwego oka. Janusz Pławski”

 7 maja 2006  
73. Rajd św. Krzysztofa organizowany przez Muzeum Motoryzacji i Techniki  

w Otrębusach
„Piękne miejsce oddające urok Polski przedwojennej. Miło było odwiedzić – Załoga 

ze Szczecina”

 9 czerwca 2006 
Rajd Gwiaździsty
„Szkolny Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Nr 2 w Brwinowie serdecznie dzięku-

je Zarządowi TPB za możliwość zorganizowania w Zagrodzie zbiórki drużyn, ogniska i 
podzielenia się relacjami z tras rajdowych. Dziękujemy też za pracę w jury p. Krystynie 
Nowickiej i p. Stefanowi Wolcendorfowi”
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 10 czerwca 2006 
Wieczór węgierski
„…za wspaniałe spotkania i niezwykłą przyjacielską atmosferę ogromne podziękowa-

nia od Wspólnoty Węgierskiej w Polsce”

 11 czerwca 2006 
Aukcja charytatywna na rzecz 8-letniej Ani
„»Credendo Vides« Wierzyć znaczy zobaczyć. Serdecznie dziękujemy Towarzystwu 

Przyjaciół Brwinowa za wsparcie. Fundacja Spełnionych Marzeń”

 15 lipca 2006 
Wystawa fotografii Adama Krupkowskiego – wielkiego miłośnika taternictwa 

„Wiele osób z naszego stowarzyszenia kocha góry i bardzo często je odwiedzamy. 
Wystawa ta zrobiła na nas wielkie wrażenie. Dziękujemy. Brwinowskie Stowarzyszenie 
Trzeźwościowe »Szansa«”.

 21 lipca 2006 
„Ta Zagroda – to miejsce zadumy i pamięci. To miejsce, to praca i zasługa cichych, 

myślących ludzi, którzy coś chcą zrobić. Gratulacje. Jerzy Antepowicz”

 10 września 2006 
Europejskie Dni Dziedzictwa „Mały Londyn”
„Z podziękowaniem za kontynuację tradycji. Radni Rady Miejskiej IV Kadencji 

w Brwinowie i Andrzej Guzik Burmistrz Gminy Brwinów?” 

 25 września 2006 
„I w Brwinowie się zdarza grać »Szelmostwa Karczmarza«. Urocze i magiczne to miej-

sce. Dziękujemy. Aktorzy”

 15 października 2006   
Optymalni znów w „Zagrodzie”
„Z podziękowaniem dla p. Wandy Chrzanowskiej za propagowanie diety optymalnej… 

Prosiaczek rozpływał się wprost w ustach. To była poezja smaku i kaskada odczuć ku-
linarnych”
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 23 czerwca 2007    
Świętujemy jubileusz wieloletniej ofiarnej pracy naszej brwinowskiej p. doktor 

Jadwigi Lebeckiej
„Dziękujemy p. doktor Jadzi za wieloletnią, troskliwą opiekę (nie tylko medyczną) nad 

naszymi pociechami…”

 „Stowarzyszenie SARNA dziekuje za możliwość i pomoc w realizacji pomysłu” 
– Barbara Szubańska”

 20 kwietnia 2008  
Wystawa malarska twórców z  naszej okolicy
„Dobrze, że jest takie miejsce jak „Zagroda”. W takim wnętrzu świetnie prezentuje się 

malarstwo. Piękne obrazy wszystkich twórców. Anna i Marta  Lutostańskie”

„Z sentymentalnej, wspomnieniowej wizyty w dworku swojego dzieciństwa (z czasów 
ostatnich lat życia p. Eugenii Bartkiewiczowej). Krystyna Tarnowska z mężem. Wielkie 
dzięki za opiekę nad tym pięknym dworkiem”

 14 czerwca 2008  
Spotkanie przy ognisku Chóru „Amici Canentes”
„Dziękujemy za wspaniałe przyjęcie w miłej atmosferze. Niepowtarzalny klimat tego 

miejsca ściąga nas tu od lat i stało się to naszą tradycją. To nie tylko tradycja, to narkotyk 
– jedyny, który ma dobre działanie dla ciała i dla ducha – Ela”

 24 czerwca 2008  
Niespodziewana wizyta przewodniczącego Rady  Miejskiej w Brwinowie Krzysz-

tofa Falkowskiego oraz przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Wal-
demara Matuszewskiego w trakcie składania gablot do ekspozycji minerałów Ry-
szarda Riedla

„Gratulujemy tych pięknych, szklanych gablot podarowanych przez wspaniałych brwi-
nowian pp. Czurajów, które są już złożone i czekają na minerały. Uznanie dla ciężkiej 
pracy i cierpliwości… W. Matuszewski i K. Falkowski”
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 6 lipca 2008 
Grupa PTTK „Motyle” z Warszawy
„Muzeum to sztuka,  to sztuka zbierania… 

Przychodź i przypominaj sobie. Dziękujemy za 
miłe przyjęcie w siedzibie Towarzystwa 
Przyjaciół Brwinowa”

 9 sierpnia 2008 
„Czar miejsca sprzyja przywoływaniu wspo-

mnień z beztroskich lat. Ponownie mogliśmy, 
dzięki bardzo sympatycznej gospodyni, spo-
tkać się przy ognisku w pięknej scenerii pod 
błękitnym brwinowskim niebem…
Małgorzata K. i Mariusz C.” 

 19 grudnia 2008 
Jestem oczarowany pięknym dworkiem i szko-

da, że dziś nie potrafimy tak żyć. Życzę wytrwało-
ści i funduszy w jego zachowaniu i utrzymaniu. 
Z wyrazami wdzięczności Jerzy Dzierżyński”

 7 czerwca 2009  
Brwinowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe 

„Szansa” 
„Bardzo serdecznie dziękujemy za możliwość 

rozpalenia bezalkoholowego grila z okazji imie-
nin członków naszego stowarzyszenia. Zawsze, 
kiedy zwrócimy się do zarządu Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa i p. Prezes, spotykamy 
się ze zrozumieniem i akceptacją. TPB jest naszym przyjacielem. Jeszcze raz dziękuje-
my. Grażyna Jaworska”

 14 czerwca 2009 
„Już po raz piąty mamy zaszczyt być goszczeni w dworku Zagroda. Z ogromną rado-

ścią wykonujemy różne utwory w pięknej, zabytkowej scenerii i przychylnym aplauzie 
społeczności Brwinowa. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i z nadzieją na dalsze spo-
tkania serdecznie miłych gospodarzy pozdrawiamy – Chór »Warszawianka«”

 5 września 2009 
„Dołączam się do podziękowań Towarzystwu Przyjaciół Brwinowa. Cieszę się, że mogę 

przebywać od czasu do czasu wśród Pięknoduchów w historycznym miejscu, jakim jest 
Zagroda. Ewa Kraszewski-Suliba”

 20 września 2009 
Europejskie Dni Dziedzictwa.
„Bardzo liczna frekwencja. Brawo!!! Organizatorom wszelkie podziękowania za miłe nie-

dzielne popołudnie, chórom za piękny śpiew, pani Wandzie Chrzanowskiej za doskonały 
żur i poczęstunek. Wszystkiego dobrego i dalszej energii do działania… Regina Więch”
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 21 listopada 2009 
„Niezwykła i bardzo nowoczesna w formie jest proza Bartkiewicza. Cieszę się, że mo-

głam się o tym dowiedzieć w jego domu – Barbara Cywińska”

 5-6 grudnia 2009 
„Strasznie się cieszę, że trwa tradycja wystaw rękodzieła artystycznego. Wszystko jest 

takie ładne, wypracowane i sercem malowane jak dawniej. Wszystkim życzę szczęścia 
i pomyślności. Maryna Hebdzyńska”

 27 lutego 2010   
Brwinowskie Zeszyty Historyczne TPB: promocja książki ST. Rumianka »Harcer-

stwo w Brwinowie 1918-1944«
„Jedynemu w swoim rodzaju kronikarzowi p. Stanisławowi Rumiankowi gorące po-

dziękowania za trud, zaangażowanie i wielką pasję. Krzysztof Falkowski – Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Brwinowie”

 21 maja 2010  
Dzień Samorządowca: XX-lecie samorządu
„Jak zwykle klimat tego miejsca wpływa niezwykle pozytywnie na wszystkich. Dzięku-

jemy za wspaniały wieczór. Ewa Wierzgała (Sekretarz Gminy)”
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 26 czerwca 2010  
Wystawa z okazji 60-lecia nadania praw miejskich miastu Brwinów
„Jak zwykle bardzo udana impreza. Wystawa interesująca. TPB ma wspaniałe zbiory 

i dużo »białych kruków«. Świetnie, że mieszkańcy mogą te cuda zobaczyć… Barbara 
Batyra Stowarzyszenie »Tartak« i Maria Werner”

 16 października 2010  
„Zarząd i członkowie błońskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich »Kres” dzię-

kują za wspaniałe przyjęcie nas w dworku »Zagroda« i życzą dalszego rozwoju i wielu 
takich udanych imprez”.

 12 lutego 2011 
„Serdecznie dziękuję za użyczenie tego wspaniałego dworku »Zagroda« z okazji 

4 rocznicy abstynenckiej, którą mam zaszczyt obchodzić w nowoutworzonym Stowarzy-
szeniu Rodzin Abstynenckich »Trzeźwi Razem«. Życzymy pomyślności oraz mamy na-
dzieję na owocną współpracę między naszymi organizacjami. Krzysztof B. – Prezes”

 22 maja 2011  
Dzień międzykuturowy w „Zagrodzie”
„Dziękujemy za polsko-czeczeński dzień i wytrwałość pań Krysi, Gabrysi i Maryli…”

 29 maja 2011   
Zakamarki i plener malarski
„Serdeczne podziękowania za bardzo miłe przyjęcie – z Warmii i Mazur Halina, 

Julian i Kuba”

 12 czerwca 2011  
Brwinowsko-Podkowiańska Misja Specjalna
„ I ja tu byłem. W Brwinowsko-Podkowiańskiej Misji Specjalnej uczestniczyłem 

– Arek Kosiński”

 18 czerwca 2011 
„Bardzo pięknie dziękujemy za udostępnienie dworku na naszą imprezę. 

Zawsze z przyjemnością tu gościmy zauroczeni miejscem i życzliwością  
gospodarzy – Elżbieta Chodecka, prezes Towarzystwa Przyjaciół Chóru 
Uniwersytetu Warszawskiego”

 8 lipca 2011  
Plener malarski organizowany

przez Ośrodek Kultury w Brwinowie
„Wspaniałe miejsce na plenery malarskie. Dzię-

kujemy bardzo za udostępnienie nam terenu »Za-
grody«. Z przyjemnością wrócimy  tu jeszcze, żeby 
pomalować… w imieniu uczestników II Pleneru 
malarskiego »Brwinów i okolice« zorganizowanego 
przez OK. Agnieszka Kremky”
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 10 września 2011  
Impreza „Harcerski Start” 40 PDH – Sokolęta
„Zuchy i harcerze Szczepu 6 Z Pruszkowskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych 

serdecznie dziękują za gościnę. Czuwaj! Komendant”

 22 stycznia 2012  
Kolędowanie z „Sokołami”
„Serdeczne podziękowania dla TPB za udostępnienie lokalu na niezapomniany 
wieczór kolęd zorganizowany przez Towarzystwo Gimnastyczne »Sokół”

 5 lutego 2012  
Zakamarki w Zagrodzie
„Dziękujemy za fantastyczne spotkanie i warsztaty. Dziękujemy za miły wieczór

 i inspiracje zimowe  – rodzina Rytelewskich”

 3 marca 2012  
Stare mapy Brwinowa
„»Zagrodo« Ojczyzno moja. Ty jesteś jak… Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa zawsze 

gości wspaniałych ludzi i patronuje wyjątkowym spotkaniom. Dziękuję za zaproszenie 
od Grzegorza Przybysza do przeżywania historii Brwinowa ze starych map. Andrzej 
Precigs (Przewodniczący Komisji Kultury Rady Miejskiej w Brwinowie)”

 23 czerwca 2012 
 Otwarte Ogrody – Minifestiwal Teatralny
„Balladyna wg, Jeremiego Przybory brzmi pięknie i zabawnie ze sceny przy pięknym 

dworku – aktorzy ze szkolnego Koła Teatralnego »Metamorfozy« LO Brwinów.

 22 września 2012 
Święto Pieczonego Ziemniaka
„Mam żonę w domu i w »Zagrodzie«. Jest fajnie i wesoło. Maciej Nowicki”

„Pruszkowski sympatyk brwinowskich inicjatyw – jak zawsze u Was jest super. Leo”

„Za pieczone ziemniaki, kawkę i szarlotkę i za swojskie klimaty dziękujemy. 
Sąsiadki zza miedzy”
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 1-2 grudnia 2012  
Przedświąteczny pokaz wyrobów artystycznych
„Pięknie zorganizowana wystawa wyjątkowych, oryginalnych wytworów rodzimych  

artystów. Takich inicjatyw powinno być jak najwięcej. Zagroda jest miejscem idealnym 
do tego typu działalności. Życzę więcej takich przedsięwzięć. W. Zawadzka” 
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 Rok 1973 
1.  Spotkanie komitetu założycielskiego, wybór Zarządu TPB Przygotowanie 

i opracowanie statutu, regulaminów itp.
2. Zarejestrowanie Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa.
3. Praca ciągła, bieżące sprawy organizacyjne.

 Rok 1974 
1.  I Sympozjum TPB dotyczące dziejów Brwinowa. Powołanie Muzeum 

Regionalnego pn. „Zbiór pamiątek Brwinowa”, I wystawa zbiorów (na terenie 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle”).

2. Powołanie Rady Programowej Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa.
3. Narada w sprawie utworzenia skansenu „Mazowieckie dymarki w Brwinowie”.
4.  Powstanie skansenu archeologicznego przy Muzeum Regionalnym TPB w Brwinowie.

 Rok 1975 
1. Spotkanie Noworoczne TPB. Otwarcie księgozbioru popularnonaukowego.
2. II Sympozjum TPB – poświęcone twórczości Zygmunta Bartkiewicza.
3. I Spotkanie działaczy Klubu Miłośników Ziemi Chełmońskiego

 Rok 1976 
1. III Sympozjum TPB – Prehistoria Brwinowa i okolic.
2. Walne Zgromadzenie członków TPB.

 Rok 1977 
1.  Zlot Miłośników Ziemi Chełmońskiego. Wystawa zbiorów pamiątek Brwinowa.

Otwarcie poradni krajoznawczej PTTK.
2. Wystawa obrazów Władysława Grudzińskiego oraz rzeźby Czesława Sosnowskiego.
3. Zlot Młodzieży Szkół Przyzakładowych.
4. Spotkanie z Jarosławem Iwaszkiewiczem.
5. Spotkania z młodzieżą szkolną i zwiedzanie wystawy pamiątek Brwinowa.

 Rok 1978 
1. IX Rajd Kolejarzy PTTK.
2.  Wystawa twórczości Jarosława Iwaszkiewicza – zorganizowana przez Muzeum 

Literatury.

WYKAZ IMPREZ ZORGANIZOWANYCH 
w „Zagrodzie” w latach 1973-2003
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3. Jubileusz 5-lecia TPB – Honorowy Dyplom Ministra Kultury.
4. III Sejmik Krajoznawczy PTTK.

 Rok 1979 
1. X Rajd Wiosenny PTTK.
2. Walne Zgromadzenie członków TPB.
3.  IV Sympozjum TPB – Ochrony Przyrodniczego Środowiska  

i Sejmik Krajoznawców Ziemi Chełmońskiego.

 Rok 1980 
1. Otwarcie czytelni popularno-naukowej dla miasta Brwinowa.
2. Spotkanie absolwentów z roku 1940 Szkoły Powszechnej w Brwinowie.
3. Spotkanie działaczy Stronnictwa Demokratycznego z Warszawy.
4.  Wystawa archeologiczna „Wielkie centra hutnicze sprzed 2000 lat  

– Brwinów, Pruszków, Milanówek”.
5. Otwarcie Parku Archeologicznego.

 Rok 1981 
  1. Zlot Kierowników Regionalnych Pracowni Kraje PTTK z całej Polski.
  2.  Zlot opiekunów zabytków. V Sejmik Krajoznawczy  

Miłośników Ziemii Chełmońskiego.
  3.  Spotkania z młodzieżą, zwiedzanie „Zagrody”: 

– klasy Ib i Ic Szkoła nr 1 
– klasa Vc Szkoła nr 1 
– klasa VIIIb Szkoła nr 2.

 Rok 1982 
1. Spotkanie z harcerzami. Zwiedzanie „Zagrody”.
2. Narada z władzami na temat ochrony środowiska Brwinowa.

 Rok 1983 
1. Wycieczka pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
2. Spotkanie z Telewizyjnym Kurierem Warszawskim.
3. Spotkanie z młodzieżą z klas VIc i VIIb Szkoły nr 1.
4. II Spotkanie absolwentów z roku 1940 Szkoły Powszechnej nr 2 w Brwinowie.
5.  Praca społeczna młodzieży szkolnej w „Zagrodzie”.  

Spotkanie z klasami Via, VIIIb, Va Szkoły nr 2.
6. Stowarzyszenie Wychowanków SGGW zwiedzanie „Zagrody”.
7. Jubileusz lO-lecia TPB. Ufundowanie i wręczenie sztandaru TPB.
8. Walne Zgromadzenie członków TPB.
9. Koncert utworów Karola Kurpińskiego.

 Rok 1984 
  1. Spotkanie noworoczne. Recytacje i śpiew – zespół TPB.
  2. Wieczór kolęd polskich. Śpiew – zespół TPB.
  3.  Odczyt „Prehistoryczne zagłębie hutnicze w okolicach Brwinowa”  

dr  Stefan Woyda – Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Pruszkowie.
  4.  Koncert literacko-muzyczny w wykonaniu artystów scen warszawskich  

– utwory Karola Szymanowskiego i Jarosława Iwaszkiewicza.
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  5. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Śpiew – zespół TPB.
  6.  Wieczór pieśni żołnierskich (od najstarszych do powstania styczniowego).  

Śpiew – zespół TPB.
  7. Odczyt „O życiu i twórczości J. Chełmońskiego” – B. Grzymała-Siedlecki.
  8. Odczyt „Odkrycia archeologiczne na Mazowszu” – p. Siedlicki z TWP.
  9. Wieczór pieśni żołnierskich (I wojna światowa). Śpiew – zespół TPB.
10.  Koncert utworów Paderewskiego w wykonaniu artystów scen warszawskich,  

fragment sztuki scenicznej Z. Bartkiewicza – zespół recytatorski TPB  
pod kierunkiem Danuty Śliwy.

11. Wieczór piosenki religijnej – młodzieżowy zespół gitarowy.
12.  Wieczór pieśni żołnierskich (II wojna światowa). Śpiew – zespół TPB.  

Poezja K.K. Baczyńskiego, P. Gajcego i innych – zespół recytatorski TPB.
13. Wieczór pieśni żołnierskich (powstanie warszawskie). Śpiew – zespół TPB.
14.  Uroczysty koncert utworów prof. J. Prosnaka (mieszkańca Brwinowa)  

z okazji 80. urodzin kompozytora – wykonanie artystów warszawskich  
oraz zespół harcerek (flet), wystawa prac prof. J. Prosnaka.

15.  Wieczór poezji „Moje ulubione wiersze” – zespół recytatorski TPB  
pod kierunkiem p. Danuty Śliwy.

16.   Rocznica powstania listopadowego. Fragmenty pamiętnika generałowej  
Małachowskiej. Wspomnienia Karola Kurpińskiego z Powstania.  
Piosenki powstania listopadowego – zespół TPB.

 Rok 1985 
  1.  Spotkanie Noworoczne. Wspomnienia J. Iwaszkiewicza o wyzwoleniu Brwinowa 

17 stycznia 45 r. Kolędy polskie w wykonaniu zespołu TPB.
  2.  Odczyt „Woda dla Brwinowa” – p. Z. Odechowska z „Krajobrazów Mazowieckich”.
  3.  Wieczór poezji „Dokąd idziesz po omacku?”. Wiersze Herberta, Czechowicza, 

Baczyńskiego, Gajcego, Stachury i Gałczyńskiego – wykonanie: zespół TPB pod 
kierunkiem p. Danuty Śliwy.

  4.  Spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Wspomnienia o Jadwidze Warnkównie, pedagogu 
i pisarce. Śpiew – zespół TPB.

  5.  Wieczór poezji nieprofesjonalnej (mieszkańców Brwinowa). Konkurs na najlepszy 
wiersz. Zebrali i przygotowali – J. Członkowska i H. Arcichowski. Recytacje  
– zespół TPB. Śpiew – zespół TPB.

  6. Wieczór piosenki harcerskiej – śpiew – zespół TPB.
  7.  Wieczór poezji B. Leśmiana pt. „W nicość śniąca się droga” – zespół recytatorski 

TPB pod kierunkiem p. Danuty Śliwy.
  8.  Koncert poświęcony pamięci Oskara Kolberga – w wykonaniu zespołu „Syrbacy”, 

na ludowych instrumentach opisanych przez Kolberga.
  9.  Koncert literacko-muzyczny (utwory K. Szymanowski i poezja J. Iwaszkiewicza)  

w wykonaniu artystów scen warszawskich.
10.  Wystawa i odczyt inż. W. Żmigrodzkiego „140. rocznica uruchomienia  

drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej”.
11.  Poezja B. Leśmiana – powtórzenie spektaklu dla młodzieży z Liceum  

Ogólnokształcącego w Brwinowie.
12.  Koncert poświęcony pamięci Tadeusza Bairda – w wykonaniu artystów scen  

warszawskich.
13.  Spotkanie z J. Kuleszą, uczestnikiem powstania warszawskiego  

i autorem książki „Z tasiemką na czołgi”.



3939

14.   Koncert utworów Moniuszki, Rachmaninowa i Czajkowskiego  
– w wykonaniu artystów scen warszawskich.

15.  Otwarcie wystawy archeologicznej oraz występ zespołu śpiewaczego  
i zespołu recytatorskiego TPB.

16.  Wieczór poświęcony Marii Konopnickiej. Wiersze w wykonaniu zespołu  
recytatorskiego TPB, piosenki w wykonaniu dzieci ze szkoły nr 2 w Brwinowie.

17.  Wieczór poświęcony M. Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej – zespół recytatorski  
pod kierunkiem p. Danuty Śliwy.

18.  Prelekcja o M. Konopnickiej – powtórzenie dla III kl. Szkoły Podstawowej nr 2  
w Brwinowie.

19. Odczyt o dziejach Brwinowa.
20.  Siedem występów zespołu śpiewaczego poza siedzibą TPB  

– w tym w Podkowie Leśnej i w Błoniu.

 Rok 1986 
1. Spotkanie noworoczne. Śpiew – zespół TPB.
2.  Wieczór poezji Jana Pocka. Zespół recytatorski TPB  

pod kierunkiem p. Danuty Śliwy.
3. Powitanie wiosny. Występy zespołu recytatorskiego i śpiewaczego TPB.
4.  Wieczór poezji i muzyki (utwory Gałczyńskiego, Vivaldiego i Bacha).  

Muzyka z płyt, recytacje – zespół TPB.
5. Odczyt pt. „Polskie skrzydła nad Wielką Brytanią” – płk. S. Skalski.
6. Koncert „Wieniawscy znani i nieznani” w wykonaniu artystów scen warszawskich.
7.  Wieczór C.K. Norwida pt.: „Są takie prawdy”  

w wykonaniu Marii Przybylskiej-Więckowskiej z Teatru Starego w Krakowie.
8.  Wieczór wspomnień „Moja wieś, jej ludzie i tradycje” w wykonaniu i opracowaniu 

p. H. Arcichowskiego.
9.  Wieczór poetycko-muzyczny poświęcony 42. rocznicy Powstania Warszawskiego. 

Wiersze Krystyny Krahelskiej i Teresy Bogusławskiej w wykonaniu zespołu TPB.
10.  Koncert literacko-muzyczny „Kobiety w życiu Chopina” wg. scenariusza  

H. Schillera – w wykonaniu artystów scen warszawskich.
11.  Odczyt z przezroczami „Pierwsze polskie zimowanie na Antarktydzie”  

– prof. W. Chełchowski.
12.  Koncert chopinowski w wykonaniu artystów scen warszawskich.
13. Odczyt z przezroczami „Irlandia” – dr K. Meisner.
14.  Sztuka Jerzego Szaniawskiego pt. „Ptak” w wykonaniu Teatru przy Stoliku  

(dawny zespół recytatorski TPB) pod kierunkiem D. Śliwy.
15. Walne Zgromadzenie członków TPB.

 Rok 1987 
1. Spotkanie noworoczne.
2.  Wieczór poezji J. Pocka (powtórzenie) w wykonaniu Teatru przy Stoliku.  

Kolędy w wykonaniu zespołu śpiewaczego TPB.
3.  Odczyt z przezroczami „Kalifornia” z cyklu Nasze Włóczęgi  

– w wykonaniu Marty i Stanisława Wernerów.
4.  Koncert „Polski duet skrzypcowy” w wykonaniu artystów Jolanty i Ryszarda 

Osmolińskich.
5.  Wieczór wspomnień o życiu prof. Wacława Wernera i dr Jadwigi Wernerowej  

– opracowanie Marta i Stanisław Wernerowie.
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6.  Wieczór poetycko-muzyczny „Banita boski” (twórczość Edwarda Stachury)  
– wykonanie zespoły TPB.

7.  Wieczór literacki poświęcony Jarosławowi Iwaszkiewiczowi  
pt. „Ogrody” – w wykonaniu Teatru przy Stoliku.

8.  Wieczór literacko-muzyczny „Najpiękniejszy pomnik Chopina”  
w wykonaniu p. Danuty Śliwy.

9.  Wieczór poświęcony rocznicy powstania warszawskiego – wspomnienia  
uczestniczki p. Zofii Nikiel oraz fragmenty wspomnień ludności cywilnej.

10.  Odczyt „Dzieje Mazowsza” – Zofia Gajewska. Odczyt z przezroczami  
„Złodziej z Bagdadu” – dr K. Meisner.

11.  Odczyt z przezroczami „Pradzieje Warszawy i okolic” – dr Jan Sieklicki.
12.  Przedstawienie dla dzieci „Królewna Śnieżka” – w wykonaniu młodzieży  

ze Szkoły nr 2 w Brwinowie.
13.  Wieczór kolęd. Kolędy polskie, francuskie i prawosławne.  

Z płyt oraz w wyk. J. Członkowskiej i H. Arcichowskiego.
14- 21.  Osiem „Koncertów przy świecach” muzyki z płyt.  

W programie „Pasja wg Św. Jana” – J.S. Bacha część l i część II,  
„Transkrypcja sławnych utworów i ich oryginały”, „Sławne uwertury”, 
„Poematy symfoniczne” seria I i seria II, „Poematy symfoniczne rosyjskie  
– Rimskij-Korsakow i Czajkowski”, „Czajkowski i Chopin”.

 Rok 1988 
1. Oratoria na Boże Narodzenie. Koncert z płyt, prowadzenie Bohdan Pociej.
2. Spotkanie noworoczne. Kolędy w wykonaniu zespołu TPB.
3.  125. rocznica Powstania Styczniowego. Śpiew i recytacje  

w wykonaniu zespołów TPB.
4.   Oratoria Wielkopostne. Koncert z płyt, prowadzenie Bohdan Pociej.
5-9.  Pięć spektakli sztuki J. Szaniawskiego „Zegarek” – reżyseria p. D. Śliwa,  

wykonanie – Teatr przy Stoliku.
10.  Powtórzenie wieczoru poetycko-muzycznego „Ogrody”  

(twórczość J. Iwaszkiewicza) dla II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Brwinowie.
11.  Powtórzenie wieczoru poetycko-muzycznego „Ogrody”  

(twórczość J. Iwaszkiewicza) dla III klasy Liceum Ogólnokształcącego w Brwinowie.
12.  Przedstawienie dla dzieci pt. „Kopciuszek” w wykonaniu zespołu  

ze Szkoły Podstawowej nr 2.
13.  Wieczór pasyjny. Prelekcja z przezroczami „Całun Turyński” – opracowanie 

p. J. Bocheński. Koncert z płyt prowadzony przez p. B. Pocieja.
14. Prelekcja z przezroczami „Japonia” – dr K. Meisner.
15. Koncert z płyt – „Sławne koncerty skrzypcowe”.
16. „Moje amatorstwa” – wieczór twórczości nieprofesjonalnej p. Stanisława Wernera.
17.  Dwutygodniowy plener malarski, zorganizowany wspólnie z Mazowieckim  

Towarzystwem Kultury.
18.  Koncert artystów scen warszawskich z okazji 15-lecia działalności Towarzystwa 

Przyjaciół Brwinowa. Ognisko.
19.  Prelekcja o Brwinowie i jego pamiątkach – p. Z. Gajewska. Udział w rajdzie  

„Szlakiem Chełmońskiego” zorganizowanym przez PTTK Skorosze.
20.  Uroczystość z okazji 100. rocznicy urodzin wielkiego społecznika i pedagoga  

– Wacława Moczydłowskiego.
21. Poplenerowa wystawa malarska w Zagrodzie.
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22.  Uroczystość odsłonięcia (pierwszego w Polsce) odbudowanego pomnika 
J. Piłsudskiego na Rynku w Brwinowie. Uroczysta wieczornica „Pieśń o wielkim 
człowieku” – w wykonaniu artystów scen warszawskich 
(70. rocznica odzyskania Niepodległości).

23.  Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Radia i przygotowanie 
45-minutowej audycji o TPB „Na Warszawskiej Fali”.

24. Wieczór poezji Juliana Tuwima – wykonany przez Teatr przy Stoliku.
25.  Wycieczka PTTK z Łodzi. Prelekcja o Brwinowie p. M. Hebdzyńskiej 

i zwiedzanie miasta.
26.  Zakończenie konkursu „Mój najlepszy nauczyciel”. 

Fragmenty nagrodzonych prac.
27.  Spotkanie pt. „Listopad 1830-1918-1988”. Rys historyczny, wspomnienia, 

wystawa i podsumowanie I etapu społecznej odbudowy pomnika J. Piłsudskiego.
28.  Uroczyste spotkanie żołnierzy AK Ośrodka „Bąk”, działającego podczas okupacji 

na terenie Podkowy Leśnej i Brwinowa.
29- 42. 14 wieczorów z cyklu „Spotkania z literaturą”, w czasie których odtwarzano 

z nagrań magnetofonowych powieść Kazimierza Wierzyńskiego pt.: „Życie Chopina”.

 Rok 1989 
1.  Spotkanie noworoczne. Koncert w wykonaniu Piotrusia Szewczyka, miniszopka 

brwinowska, wystawa prac p. S. Dutkiewicza, kolędy w wykonaniu zespołu TPB.
2. Wieczór wspomnień poświęcony rocznicy Powstania Styczniowego.
3. Spotkanie Żołnierzy AK Ośrodka „Bąk”.
4. Wieczór poezji Romana Brandstaettera – w wykonaniu Teatru przy Stoliku.
5. Wieczór poezji Czesława Miłosza – w wykonaniu Teatru przy Stoliku.
6. Koncert; z płyt – Krzysztof Penderecki „Męka i śmierć Pana Naszego Jezusa Chrystusa”.
7. Wieczór poezji Czesława Miłosza (powtórzenie) – w wykonanii Teatru przy Stoliku.
8. „Wieczernik” Ernesta Brylla – reż. A. Wajda, z nagrań magnetofonowych.
9. Prelekcja J. Bocheńskiego pt. „Byłem w Katyniu”.

10. Spotkanie z Marią Paschalską, autorką książki „Przyzwyczaić się do ludzi”.
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11. Koncert z płyt, utwory Ludwika van Beethovena.
12. Spotkanie koleżeńskie wychowanków Szkoły nr ; w Brwinowie (z roku 1940).
13.  Spotkanie z M. Paschalską, autorką książki pt. „Przyzwyczaić się do ludzi”  

– powtórzenie dla młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Brwinowie.
14.  Wieczór literacki poświęcony 45. rocznicy śmierci Zygmunta Bartkiewicza,  

byłego właściciela „Zagrody”.
15. Prelekcja „Kanada pachnąca żywicą... syntetyczną” – dr K. Meisner.
16.  Wieczór wspomnień z czasów Powstania Warszawskiego pt „Szpital w Brwinowie” 

dr Mariana Pertkiewicza.
17. Wieczór poezji Jana Lechonia – w wykonaniu Teatru przy Stoliku.
18.  Wieczór dyskusyjny nt. „Wartość życia i zagadnienie samobójstwa”  

– prowadzony przez M. Paschalską i D. Śliwę.
19.  Wieczór poezji kilku autorów – przygotowanie p. Danuta Śliwa wykonanie  

– Teatr przy Stoliku.
20. Wieczór piosenek legionowych – w wykonaniu zespołu TPB.
21.  Koncert muzyki hiszpańskiej (utwory Albeniza i de Falli)  

– w wykonaniu duetu gitarowego: Jacka Fulikowskicgo i Marka Ułańskiego.
22. Wigilijne spotkanie Żołnierzy AK – Ośrodka „Bąk”.

 Rok 1990 
1. Spotkanie noworoczne – wieczór muzyki i poezji.
2.  Wieczór z cyklu „Życiorysy zasłużonych Brwinowiaków” – Jadwiga Warnkówna, 

Jan Grudziński. Wykonanie zespół TPB.
3. Wieczór poezji ks. Jana Twardowskiego – w wykonaniu Teatru przy Stoliku.
4. Koncert z płyt – utwory Jana Sebastiana Bacha.
5.  Wieczór wspomnień Z. i A. Kowalewskich pt. „Z Polski do Polski”.  

Część I – Zesłanie i niewola w ZSRR.
6.  Wieczór wspomnień Z. i A. Kowalewskich pt. „Z Polski do Polski”.  

Część II – W armii Andersa i później.
7. Wieczór autorski Ludmiły Mariańskiej.
8. Wieczór poezji Jana Pocka – w wykonaniu Teatru przy Stoliku.
9. Koncert z płyt – Muzyka symfoniczna L. v Beethovena.

10. Prelekcja „Topografia Brwinowa w wieku XIX” – przygotowana przez S. Wernera.
11.  Wieczór wspomnień (muzyka, poezja, wystawa pamiątek prywatnych) związanych 

z 10. rocznicą powstania NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”.
12. Uroczystość rocznicowa związana z bitwą o Warszawę w 1920 r.
13. Uroczystość rocznicowa związana z bitwą pod Brwinowem w 1939 r.
14. Prelekcja oraz przeźrocza pt. „Co robiłem w Montrealu” – prof. Krzysztof Meisner.
15.  Prelekcja o Brwinowie i jego historii – przygotowana przez koi. Z. Gajewską dla 

dzieci ze Szkoły Specjalnej w Brwinowie.
16. Spotkanie z przedstawicielami Sekcji Ochrony i Konserwacji Zabytków OW-SARP.
17. Prelekcja z przeźroczami pt. „Libia” – przygotowanie p. Z. Hebdzyński.
18. Wieczór poezji Tadeusza Różewicza – w wykonaniu Teatru przy Stoliku.
19. Walne Zgromadzenie członków TPB.

 Rok 1991 
  1. Noworoczny wieczór poezji – w wykonaniu Teatru przy Stoliku
  2. Spotkanie noworoczne członków i sympatyków TPB
  3.  Prelekcja o literacie Zygmuncie Bartkiewiczu – byłym właściciel Zagrody  

(dla uczniów Technikum Ogrodniczego w Pszczelinie).
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  4.  Spotkanie z. CICHOCIEMNYMI, żołnierzami AK – Stefanem Bałukiem  
i Bronisławem Konikiem – w 50. rocznicę pierwszego „skoku” do kraju z Anglii.

  5.  Ostatni program poetycki Teatru przy Stoliku (zlikwidowaneg przez MGOK)  
pt. „Posłuchajcie Mickiewicza”.

  6.   Prelekcja na temat badań archeologicznych na tereni Brwinowa i Milanówka  
prowadzonych w roku 1990 – przygotowanie dr S. Woyda, dyrektor Muzeum  
Starożytne Hutnictwa w Pruszkowie.

  7.  Spotkanie z członkami Koła Architektów Miłośników Sztuki przy OW-SARP  
– po wernisażu ich wystawy malarskiej.

  8.  Spotkanie z red. Bohdanem Grzymałą-Siedleckim i prelekcji na temat historii  
naszego narodu, patriotyzmu i umiłowania regionu.

  9.  Wieczór pieśni w wykonaniu p. Danuty Skass – wychowani Zespołu „Mazowsze”.
10.  Wieczór wspomnień o Powstaniu Warszawskim, zorgan zowany wspólnie  

z Komitetem Obywatelskim „Solidarność”.
11.  Wieczór wspomnień o I Kadrowej, bitwie o Warszawę w 1920 i o strajkach  

sierpniowych w 1980 r. – zorganizowany wspólnie z KO „Solidarność”.
12.  Wieczór dawnej piosenki w wykonaniu zespołu TPB, utwory skrzypcowe  

w wykonaniu Adasia Ostrowskiego, ucznia Szkoły Muzycznej w Łodzi.
13. Wystawa malarstwa pani Grażyny Macander-Melak.
14. Spotkanie w Zagrodzie z weteranami 36 pp Legii Akademickiej.
15. Spotkanie absolwentów Szkoły Podstawowej nr 2 w Brwinowie – z roku 1939-1940
16.  Spotkanie założycielskie reaktywowanego po przymusowej 50-letniej przerwie 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
17.  Uroczystość z okazji 73. rocznicy odzyskania Niepodległości w 1918 r.  

– zorganizowana wspólnie z KO „Solidarność”.
18.  Prelekcja „Wpływ selenu i innych pierwiastków na zdrowie człowieka” – doc. Jana 

Borkowskiego z Instytutu Sadownictwa. Ponadto TPB podjęło się organizacji Dni 
Brwinowa, przygotowało program, opracowało publikację nt. historii Brwinowa, 
zorganizowało loterię fantową, uczestniczyło w przygotowaniu specjalnego wyda-
nia „Gazety Brwinowskiej” oraz uczestniczyło w wykonaniu afiszy informacyjnych.

 Rok 1992 
  1. Spotkanie noworoczne członków i sympatyków TPB.
  2.  Wieczór kolęd w wykonaniu zespołu TPB oraz Towarzystwa Gimnastycznego 

„Sokół”.
  3.  Spotkanie Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu 

„Bażant” z ośrodkami: Bagno, Bąk, Osa, Mielizna, Chrabąszcz, Żaba – które  
w latach okupacji hitlerowskiej stanowiły 10 Pułk Piechoty 26 Dywizji Armii Krajowej.

  4.  Prelekcja nt. zielarstwa pt. „Wróćmy do ziół” – przygotowanie  
M. Hebdzyńska. (część I)

  5. Wernisaż i wystawa akwarel pt. „Pejzaż polski” architekta Romana Filipowicza.
  6.  Spotkanie Zarządów Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej  

i Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa.
  7.  Wystawa i aukcja malarstwa Kazimierza Franckiewicza.
  8.  Prelekcja z przezroczami z cyklu „Nasze wędrówki” pt. „Hiszpania”  

w wykonaniu Anny Pacanowskiej.
  9.  Odwiedziny Sekcji Emerytów ZNP Łódź-Bałuty.
10.  Prelekcja z przezroczami z cyklu „Nasze wędrówki” pt. „Droga do Polski”  

– w wykonaniu prof. Krzysztofa Meisnera.
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11.  Prelekcja nt. zielarstwa pt. „Wróćmy do ziół” (część II) – przygotowanie  
M. Hebdzyńska.

12.  Wieczór wspomnień na temat Powstania Warszawskiego  
i partyzantki Ziemi Nowogródzkiej – z udziałem uczestników.

13.  Wieczór wspomnień poświęcony działalności AK w Brwinowie – zorganizowany 
przez byłych żołnierzy AK Obwód „Bażant” ośrodek „Bąk”.

14.  Odwiedziny Koła nr 233 PTTK z Warszawy.
15.  Wystawa map i planów Brwinowa i okolic z okresu XVII-XX w. oraz quiz o Brwinowie.

 Rok 1993 
  1. Spotkanie opłatkowe żołnierzy AK-BĄK.
  2. Spotkanie noworoczne TPB.
  3. Spotkanie poetyckie pt. „Boje Boya”.
  4. Spotkanie z młodzieżą szkolną – klasa Va  ze szkoły nr 2 – prace społeczne.
  5. Jubileusz 20-lecia TPB.
  6. Posiedzenie Komisji Szkolnej Rady Miejskiej w Brwinowie.
  7. Walne Zgromadzenie członków TPB.
  8. Prezentacja wyrobów firmy Zepter.
  9. Wieczór wspomnień o Powstaniu Warszawskim.
10. Wystawa dawnych map „Brwinów i okolice”.
11. Wieczór piosenki religijnej.
12. SKKT – młodzież szkół warszawskich – „Spotkanie z zabytkami Brwinowa”.
13. Program fanów języka angielskiego.
14.  Wieczór pieśni religijnej w wykonaniu Hipolita Arcichowskiego  

i rodziny Członkowskich.
15. Spotkanie opłatkowe żołnierzy AK-BĄK.
.
 Rok 1994 

1. Spotkanie noworoczne TPB.
2. Wieczór kolęd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
3. Spotkanie z młodzieżą szkolną ze szkoły nr 1 – 2 grupy.
4. Uroczysty Koncert w 59. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego.
5. Program fanów języka angielskiego.
6. Spotkanie przy ognisku – klasa VIIIb.
7. Koło PTTK z Warszawy – zwiedzanie „Zagrody”.
8. Spotkanie z dziećmi z Przedszkola nr 3.
9.  Spotkanie Żołnierzy AK „Bażant – BĄK:.  

Wspomnienie o gen. Grocie-Roweckim – wygłosił L. Bartelski.
10. Wieczór poezji i piosenki żołnierskiej.
11. Spotkanie harcerzy przy ognisku.
12.  Koncert pieśni religijnych różnych narodów  

– w wykonaniu chóru ewangelickiego z Warszawy.
13. Koncert w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej z Pruszkowa.

 Rok 1995 
  1. Spotkanie ze Stowarzyszeniem „YWCA – Polska”.
  2. Spotkanie noworoczne TPB.
  3. Wieczór kolęd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
  4. Ferie zimowe. Koncert p. Stanisława Wernera dla dzieci ze szkoły nr 1.



4545

  5. Spotkanie członków „YWCA – Polska”.
  6. Architektura samochodu – prelekcja prof. K. Meisnera.
  7. Pierwszy dzień wiosny – spotkanie klas VIIa i VIIIb ze szkoły nr 2.
  8. Koncert w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej z Pruszkowa.
  9. Spotkanie z klasą Vlb ze szkoły nr 1.
10.  Wystawa malarstwa i rysunku grupy z Warszawy, pod kierunkiem artystycznym 

malarza Kazimierza Franckiewicza.
11. Spotkanie grupy katolickiej pomocy dzieciom i młodzieży.
12. Spotkanie przy ognisku z dziećmi z Litwy i Białorusi.
13. Dni Brwinowa. Spotkanie przy ognisku.
14. Seminarium biblijne „Wojny Boże w Starym Testamencie”.
15. „Opłatek” żołnierzy AK-BĄK. 10-lecie koła w Brwinowie.

 Rok 1996 
  1. Spotkanie noworoczne członków TPB.
  2. Wieczór piosenek z lat 30. i 4.
  3.  Spotkanie z dziećmi ze szkoły specjalnej, klasy V-VIII- prelekcja  

na temat historii Brwinowa.
  4. Występ dzieci z przedszkola nr 3.
  5. Spotkanie z okazji Dnia Matki – klasa IVa.
  6. Spotkanie z dziećmi z okazji Dnia Dziecka.
  7. Spotkanie przy ognisku żołnierzy AK-BĄK.
  8. Dzień Dziecka – klasa IVc ze szkoły nr 2.
  9.  Uroczysty jubileusz koi. Reginy Wiech z udziałem Towarzystwa  

Gimnastycznego „Sokół”.
10. Spotkanie przed wakacjami – klasa IVa.
11. Pożegnanie ze szkołą – klasa VIII a Szkoła nr 2.
12. „Przesłanie Billy Grahama do świata” – odczyt.
13.  Spotkanie poświęcone wspomnieniom o bitwie pod Brwinowem  

w 1939 roku – z udziałem p. Zuli Tomasik.
14. Walne Zgromadzenie członków TPB.
15.  Spotkanie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z Solecznik i Ejszyszek na Litwie.
16. „Ekspres reporterów” TV Program 2.
17.  Walne Zebranie członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
18.  Szkolne spotkanie bożonarodzeniowe, klasa IVc ze szkoły nr 2.
19.  Szkolne spotkanie bożonarodzeniowe, klasa Va ze szkoły nr 2.
20. Noworoczne spotkanie kameralne przy świecach i kawie.

 Rok 1997 

1. Opłatek żołnierzy AK-BĄK.
2. Spotkanie noworoczne TPB.
3.  Wieczór Kolęd Towarzystwa Gimnastycznego  Sokół”
4.  „Migawki z Jakucji” – prelekcja z przeźroczami Krzysztofa Wittelsa.
5.  Koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej z Pruszkowa.
6.  Zwiedzanie „Zagrody” klasy VI-te ze szkoła nr 1.
7.  Zwiedzanie „Zagrody” – klasy VIII-e ze szkoły nr 1.
8.  Konkurs rysunków „Brwinów – moje miasto wczoraj i dziś”.  

Wystawa prac dzieci ze szkoły nr l i nr 2.
9. Spotkanie z klasą IV B Szkoła nr 1.
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10. Spotkanie z klasami VIb i VIIb ze szkoły nr 2.
11. Spotkanie z klasą VIIc ze szkoły nr 2.
12. Spotkanie z klasą Va ze szkoły nr 2.
13. Spotkanie żołnierzy AK-BĄK.
14. Spotkanie z klasą VIIIa – ze szkoły nr 2.
15. Koncert w rocznicę „Cudu nad Wisłą”.
16. Spotkanie z Warszawskim Kołem Przewodników Terenowych.
17. Koncert artystów scen warszawskich – „Wrzesień 1939 – Powstanie Warszawskie 44”.
18. Zjazd Absolwentów LO z Kozienic (rocznik 1954).

 Rok 1998 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków TPB.
2. Zamknięcie „Zagrody” przez burmistrza J. Witkowskiego.
3.  Zwrot „Zagrody” Towarzystwu Przyjaciół Brwinowa i jej otwarcie 

przez burmistrza M. Nowickiego.

 Rok 1999 
  1. Konkurs recytatorski z okazji 200. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza.
  2. Spotkanie noworoczne TPB.
  3. Wieczór poezji p. Teresy Michalak.
  4. Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
  5. Spotkanie integracyjne Regionalnych Towarzystw Kultury.
  6. Spotkanie 32 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej.
  7. Sprzątanie otoczenia „Zagrody” w ramach Dnia Ziemi – klasa
  8. Wystawa „Kościoły drewniane na Mazowszu”.
  9. Jubileusz 25-lecia TPB.
10. Spotkanie na temat historii Brwinowa.
11. Spotkanie żołnierzy AK-BĄK.
12. Lato w mieście – dla dzieci.
13.  Spotkanie na temat Powstania Warszawskiego. Wystawa  okolicznościowa.
14.  Dni Brwinowa. Dzieci z Przedszkola nr 1 zwiedzają „Zagrodę”. 
15.  Dni Brwinowa. Dzieci z Przedszkola nr 3 zwiedzają „Zagrodę”.
16.  Prelekcja o Powstaniu Warszawskim 

(S. Rumianek) dla klasy VIIc 
– ze szkoły nr 2 – zwiedzanie wystawy.

17.  Walne Zgromadzenie członków TPB.
18.  Spotkanie weteranów – żołnierzy AK-BĄK 

i zwiedzanie wystawy o Powstaniu Warszawskim.
19.  Klasa Vc ze szkoły nr 1 – zwiedzanie wystawy 

o Powstaniu Warszawskim.
20.  Spotkanie poświęcone Świętu Niepodległości.

 Koncert M. Choińskiej i rodziny Izbickich z Błonia.
21. Sylwestrowe spotkanie towarzyskie.

 Rok 2000  
  1. Spotkanie noworoczne członków i sympatyków TPB.
  2. Wieczór kolęd, spotkanie członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
  3. Rocznica śmierci Jarosława Iwaszkiewicza
  4. Spotkanie uczniów Gimnazjum nr 2.



4747

  5. Wielkanocne spotkanie towarzyskie.
  6. Spotkanie organizacyjne Klubu Bartek.
  7. Ognisko Klubu Bartek.
  8. Spotkanie urodzinowe członka Klubu Bartek.
  9. Urodzinowa impreza towarzyska.
10. Festyn z okazji Dnia Matki – przygotował Klub Bartek.
11. Ognisko na Dzień Dziecka dla klasy VI  ze szkoły nr 2 – przygotował Klub Bartek.
12. Spotkanie Klubu Bartek.
13. Kiermasz starej książki.
14. Zakończenie roku szkolnego – VIII klasa ze szkoły nr 2.
15. Spotkanie przy ognisku – klasa Va.
16. Spotkanie towarzyskie – Noc Kupały.
17. Zakończenie prac remontowo-budowlanych w „Zagrodzie”.
18. Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej.
19. Spotkanie Zarządu Gminy z wykonawcą modernizacji Szkoły nr 2.
20. Spotkanie młodzieży z Ośrodka Pracy z Rodziną (na zakończenie wakacji).
21. Spotkanie chóru z Ejszyszek z uczniami ze szkoły nr 2.
22. Jubileusz Straży Miejskiej.
23. Wystawa ceramiki artystycznej Wilhelmy Zawadzkiej.

 Rok 2001 

  1. Spotkanie noworoczne członków i sympatyków TPB.
  2. Koncert z płyt „Interwały, gamy i... dużo pięknej muzyki” – przygotował p. S. Werner.
  3. Wieczór kolęd przygotowany przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.
  4. „Nasi przodkowie w dokumentach” – wystawa dokumentów z roku 1938.
  5. Spotkanie z harcerzami – ustalenie zasad współpracy.
  6. Koncert z płyt „Tonacje i ich modulacje” – przygotował p. S. Werner.
  7. Koncert z płyt „O budowie melodii” – przygotował p. S. Werner.
  8. Spotkanie z WOT-em nagranie informacji o pracy TPB.
  9. VIII Walne Zgromadzenie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
10.  Spotkanie z przedstawicielami miasta Borgovelino z Włoch – współpraca z Brwinowem.
11. Spotkanie założycielskie Powiatowego Koła „Prawo i Sprawiedliwość”.
12.  Spotkanie po 5 latach absolwentów klasy VIIIa z udziałem wychowawczyni 

p. Krystyny Nowickiej.
13. Spotkanie z zespołem „Letitia” ze Stryja.
14. Spotkanie weteranów AK Środowiska BĄK.
15. Wystawa malarstwa i fotografiki p. Iny Iwańczyk i Sławka Jaroszewskiego.
16. Wystawa malarstwa p. Barbary Przelaskowskiej.
17. Spotkanie powiatowego Koła PiS.
18. Spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
19. Koncert z płyt „Transkrypcje i inspiracje” – przygotował p. S. Werner.
20. Wieczór poezji p. Marianny Nalej.
21. Wystawa ceramiki artystycznej pp. Wilhelmy Zawadzkiej i Joli Balińskiej.
22. Koncert z płyt „Poezja i muzyka” – przygotował p. S. Werner.
23. Spotkanie wigilijne harcerzy szczepu „Puszcza.

 Rok 2002 

  1. Spotkanie z kolędą – sportowcy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
  2. Wystawa malarstwa p. Zbigniewa Mickiewicza.

23. Wystawa ceramiki artystycznej Wilhelmy Zawadzkiej.

 Rok 2001 

  1. Spotkanie noworoczne członków i sympatyków TPB.
  2. Koncert z płyt „Interwały, gamy i... dużo pięknej muzyki” – przygotował p. S. Werner.
  3. Wieczór kolęd przygotowany przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.
  4. „Nasi przodkowie w dokumentach” – wystawa dokumentów z roku 1938.
  5. Spotkanie z harcerzami – ustalenie zasad współpracy.
  6. Koncert z płyt „Tonacje i ich modulacje” – przygotował p. S. Werner.
  7. Koncert z płyt „O budowie melodii” – przygotował p. S. Werner.
  8. Spotkanie z WOT-em nagranie informacji o pracy TPB.
  9. VIII Walne Zgromadzenie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
10.  Spotkanie z przedstawicielami miasta Borgovelino z Włoch – współpraca z Brwinowem.
11. Spotkanie założycielskie Powiatowego Koła „Prawo i Sprawiedliwość”.
12.  Spotkanie po 5 latach absolwentów klasy VIIIa z udziałem wychowawczyni 

13. Spotkanie z zespołem „Letitia” ze Stryja.
14. Spotkanie weteranów AK Środowiska BĄK.
15. Wystawa malarstwa i fotografiki p. Iny Iwańczyk i Sławka Jaroszewskiego.
16. Wystawa malarstwa p. Barbary Przelaskowskiej.
17. Spotkanie powiatowego Koła PiS.
18. Spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
19. Koncert z płyt „Transkrypcje i inspiracje” – przygotował p. S. Werner.
20. Wieczór poezji p. Marianny Nalej.
21. Wystawa ceramiki artystycznej pp. Wilhelmy Zawadzkiej i Joli Balińskiej.
22. Koncert z płyt „Poezja i muzyka” – przygotował p. S. Werner.
23. Spotkanie wigilijne harcerzy szczepu „Puszcza.

 Rok 2002 

  1. Spotkanie z kolędą – sportowcy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
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  3.  Spotkanie noworoczne członków i sympatyków TPB.  
Koncert dwóch gitarzystów – absolwentów szkoły muzycznej.

  4. Wieczór kolęd – wspólne śpiewanie.
  5. Koncert z płyt „Poezja i muzyka – część H” – przygotował p. S. Werner.
  6. Powitanie wiosny – dzieci ze szkoły nr 2.
  7. Zwiedzanie „Zagrody” przez turystów PTTK z Warszawy.
  8. Wystawa „75 lat Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Brwinowie”.
  9.  Wieczór Norwidowski – z udziałem p. Marii Przybylskiej  

– aktorki Teatru Starego w Krakowie.
10. Wystawa malarstwa p. Marii Gajewskiej-Prokopczyk.
11. Wystawa malarstwa, ceramiki i biżuterii (14 twórców).
12. Spotkanie uczniów klas IV ze szkoły nr 2 – na zakończenie roku szkolnego.
13. Spotkanie przy ognisku z „Sokołami” z Białorusi.
14. Spotkanie z posłem Arturem Zawiszą (PiS) – tematy lokalne.
15.  Rozpoczęcie działalności „Klubu Puszystych” zorganizowanego  

przez dr Monikę Ciosek.
16. Otwarcie stałej wystawy prac plastycznych (16 twórców).
17. Wieczór poezji p. Marianny Nalej.
18. Walne Zgromadzenie członków TPB.
19. Spotkanie z burmistrzem A. Guzikiem.
20. Wystawa ceramiki artystycznej J. Balińskiej i W. Zawadzkiej.
21. Spotkanie wigilijne harcerzy „Puszcza”.
22. „Opłatek” Ex-Puszystych.

 Rok 2003  
  1. Spotkanie Noworoczne TPB.
  2. Wieczór kolęd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
  3.  Spotkanie integracyjne „Walentynki” z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta 

i Gminy Brwinów MOK z Brwinowa oraz Pruszkowskiego Ośrodka Kultury „KAMYK”
  4. Spotkanie „ostatkowe” – konkurs poetycki.
  5. Koncert z płyt – Sonata E-dur w wykonaniu Stanisława Wernera.
  6. Spotkanie „Optymalnych” nt. diety dr Kwaśniewskiego.
  7. Popołudnie poetyckie p. Grażyny Pańków.
  8.  Wieczór poetycki p. Leszka Engelkinga zorganizowany z okazji przyznania poecie 

przez Stowarzyszenie Pisarzy Czeskich nagrody PREMIA BOHEMICA, z udziałem 
m.in.: Aleksandra Kaczorowskiego (redaktora tygodnika Newsweek) Gerardo 
Beltrana /tłumacza i poety z Meksyku/, pieśniarki – Elżbiety Wojnowskiej, Michała 
Ryśavy I sekretarza Ambasady Republiki Czech oraz krytyka literackiego i innych.

  9. Ognisko klas Va i Vb z Zespołu Szkół nr 2 w Brwinowie. 
10. Warsztaty bębniarskie.
11. Komisja UM – referendum akcesyjne do Unii Europejskiej.
12. Lato w mieście. Plener malarski dla dzieci organizowany przez OK. w Brwinowie. 
13. Dwa topory. Turniej Warhammer Fantasy Battle. 
14. Spotkanie Komisji Oświaty, Kultury I Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie 
15. Spotkanie „Optymalnych”. 
16. Jubileusz XXX-lecia Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa. Wystawa dorobku TPB.
17. Lekcja j. polskiego i historii klas IVb  i  Vb  z Zespołu Szkół nr 2 w Brwinowie. 
19. Występ artystów dramatycznych.
20. Wystawa malarstwa M. Rogińskiej i witraży A. Łukasiewicz.
21. Wieczornica w 85. rocznicę odzyskania niepodległości.
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22.  Spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń kulturalno-społecznych  
z ościennych miejscowości.

23. I spotkanie Klubu Przyjaciół Teatru.
24.  Koncert Adwentowy zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa  

w auli Zespołu Szkół nr 2.

 Rok 2004 
  1. Spotkanie noworoczne członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa.
  2. Wieczór Kolęd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
  3.  Galeria „Zagroda” – wystawa prac plastycznych i rękodzieła artystycznego  

artystów – amatorów, mieszkańców Brwinowa i gminy.
  4. Bal przebierańców.
  5. Dzień Pań.
  6. Święto Wiosny klasy Va  z Zespołu Szkół nr 2 w Brwinowie.
  7. Kurs. 
  8. Wystawa malarska p. Włodzimierza Starościaka.
  9. Chór Amici Canentes w „Zagrodzie”.
10. Spotkanie integracyjne polsko-węgierskie.
11. Piknik „Optymalnych”.
12. Spotkanie harcerskie. Zlot i wystawa „Brwinowskie harcerstwo 1918-2004”.
13.  Spotkanie pożegnalne kl. IIIc Gimnazjum w Zespole Szkół nr 2  w Brwinowie  

z rodzicami i wychowawcą.
14. Jarmark sztuki.
15. Spotkanie Przewodnickiego Biura Turystyki TRAKT.
16.  Ognisko pożegnalne klasy IIIc  Gimnazjum w ZS nr 2 w w Brwinowie  

z rodzicami i wychowawcą
17. Ognisko pożegnalne klasy IIc  Gimnazjum w ZS Nr 2 w Brwinowie 
18. Dzień Dziecka Ośrodka Pracy z Rodziną (p. Ryszard Rybka). 
19.  I rocznica Klubu Miłośników Teatru Narodowego – spotkanie członków  

i sympatyków. 
20.  „Sokoły” w „Zagrodzie”. Spotkanie z Towarzystwem Gimnastycznym  

„Sokół” z Grodna (Białoruś).
21. Wieczór poświęcony Zygmuntowi Bartkiewiczowi.
22. Spotkanie integracyjne grupy polsko-niemieckiej.
23. „Optymalni” w „Zagrodzie”.
24. „Radio dla Ciebie” w „Zagrodzie”.
25. Telewizja Polonia w „Zagrodzie”.
26. Wystawa fotografii Krzysztofa Meisnera.
27. Dni Brwinowa. Stoisko TPB w Parku Miejskim.
28.  Promocja książki Z. Niewiadomskiego „Wspomnienia brwinowskiego chłopaka” 

organizowana z Ośrodkiem AK „Bąk”.
29. Dzień Ziemi – wizyta dzieci z Gminnego Ośrodka Pracy z Rodziną.
30. Piknik ponadeuropejski..
31. Spotkanie integracyjne klas pierwszych Gimnazjum ZS nr 1 w Brwinowie.
32. Ognisko klas trzecich Gimnazjum ZS Nr 1 w Brwinowie.
33. Wystawa „Powstanie warszawskie w dokumentach”.
34. Wernisaż i wystawa p. Joanny Meissner.
35. I Forum Dyskusyjne Artystów Ziemi Mazowieckiej.
36. Wycieczka słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Ursusa.
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37. Wernisaż. Wystawa malarstwa  doktor Aleksandry Pawlik.
38. Eliminacje kandydatów do dziecięcego teatru POMIMO.

 Rok 2005 
1. Spotkanie noworoczne członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa.
2. Bal przebierańców.
3. Wystawa malarstwa p. Ewy Kraszewskiej-Suliba.
4. Wieczór kolęd i pastorałek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 
5. Jasełka w „Zagrodzie”.
6. Wieczór integracyjny środowisk nauczycielskich i firm brwinowskich. 
7. Spotkanie dyskusyjne „Stres i problemy nasze” – dr A. Pawlik.
8.  Wystawa malarstwa „Marek Kraus – warszawski Nikifor” i program muzyczny Sa-

manty Muszyńskiej.
9. Fotogramy Anny Małgorzaty Radomskiej – wystawa.

10.  Prawo pacjenta do prawdy w granicznych stanach zdrowia – spotkanie dyskusyj-
ne z dr A. Pawlik.

11. Wystawa prac plastycznych (malarstwo, ceramika, witraże, biżuteria artystyczna).
12. Wystawa „Konstytucja 3 Maja”.
13. Wycieczka PTTK z Warszawy.
14. Wystawa okazjonalna w 70. Rocznicę śmierci Marszałka J. Piłsudskiego.
15. Spotkanie członków Brwinowskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Szansa”. 
16. Występ chóru Amici Canentes. Wspólne ognisko słuchaczy i chórzystów.
17. Wycieczka piesza po okolicach Brwinowa.
18. Wystawa prac p. Barbary Tomaniak.
19. Warsztaty zorganizowane przez Urząd Skarbowy oraz Urząd Gminy Brwinów. 
20. Ognisko pożegnalne klasy III.
21. Klasa „O” b zwiedza „Zagrodę”.
22. Ognisko pożegnalne klasy III a Gimnazjum w ZS nr 1. 
23. Ognisko na zakończenie roku szkolnego – Gimnazjum w ZS nr 2. 
24. Ognisko na zakończenie roku szkolnego – klasa III b SP nr 1. 
25. Ognisko na zakończenie roku szkolnego – klasa IV b SP nr 2. 
26. Ognisko na zakończenie roku szkolnego – klasa I Gimnazjum w ZS nr 1. 
27. Ognisko na zakończenie roku szkolnego – klasy I-sze ZS nr 1. 
28. Finał Rajdu Gwiaździstego uczniów ZS nr 2. 
29. Ognisko na zakończenie roku szkolnego – klasa IV c ZS nr 1. 
30. Zbiórka i ognisko harcerek 32 BDH BLASK (ZHR). 
31. Wycieczka piesza po okolicach Brwinowa.
32. Goście z Norwegii z wizytą w „Zagrodzie”.
33. Piknik rodzinny – pożegnanie klasy VI b ZS nr 2. 
34. Wystawa akwarel p. Janusza Sienkiewicza.
35. Spotkanie dyskusyjne z dr A. Pawlik – reumatyzm.
36. Wieczór poezji p. Grażyny Kaczor – Pańków.
37. Fabryka Sztuki w „Zagrodzie”. 
38.  Wystawa prac malarskich p. Antoniego Piotrkiewicza i występ chóru Amici Canentes.
39. Wycieczka do Karolina.
40. Ognisko harcerskie. 
41. Zebranie wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa.
42.  Wystawa prac malarskich Witalija Szyszkina i koncert romansów rosyjskich  

w wykonaniu autora prac.
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43. Zwiedzanie Zagrody – uczniowie ZS nr 1.
44. Wizyta młodych filmowców z Zachęty.
45. Wystawa Twórców Okręgowych oraz Forum Artystów Ziemi Mazowsza.
46. Wystawa – „Brwinowscy malarze sprzed lat”.

 Rok 2006  

1. Spotkanie noworoczne członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa.
2. Spotkanie Optymalnych.
3. Wystawa fotografii Juliana Cywińskiego.
4. Wieczór kolęd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
5. Wystawa zbiorowa – „Portrety ludzi i zwierząt”.
6.  Wystawa obrazów ezoterycznych znanej psychoterapeutki 

Grażyny Sybirskiej-Wilk.
7.  Przyrzeczenie Harcerskie – 32 Brwinowska Drużyna 

Harcerek „Blask”.
8.  Wystawa fotografii – „Ogrody Watykanu” 

Anny Małgorzaty Radomskiej.
9.  Wystawa zbiorowa – „Zagroda – wdzięczny 

temat dla plastyków”.
10. Wystawa zbiorowa plastyków – „Kwiaty”.
11.  73. Rajd św. Krzysztofa – organizator: 

Muzeum Motoryzacji i techniki w Otrębusach.
12.  Spotkanie dyskusyjne dot. choroby nadciśnieniowej 

– dr Aleksandra Pawlik.
13. Spotkanie z chórem Amici Canentes.
14. Dzień Dziecka w „Zagrodzie” – uczniowie ZS nr 2. 
15.  Finał III Szkolnego Rajdu Gwiaździstego 

uczniów ZS nr 2. 
16.   Spotkanie ze „Wspólnotą Węgierską” w Polsce 

(występy, loteria fantowa, ognisko).
17.  Aukcja charytatywna na rzecz 8-letniej Ani 

„Credendo Vides”. 
18.  Ognisko na zakończenie roku szkolnego 

– klasa III b SP nr 2. 
19.  „Harcerstwo w Brwinowie” – otwarcie 

wystawy fotografii i dokumentów.
20.  Wystawa fotograficzna p. Adama 

Krupkowskiego, miłośnika taternictwa.
21.  Wernisaż i wystawa malarstwa Jadwigi Materne – Krupkowskiej (1891-1971).
22.   Europejskie Dni Dziedzictwa – prelekcja „Mapa Małego Londynu”, występ chórów

 Warszawianka i Amici Canentes, fragmenty pamiętnika Stefana Riedla i otwarcie 
wystawy „Brwinów w starej fotografii”; ognisko.

23. Ognisko integracyjne uczniów Gimnazjum nr 2 z młodzieżą z Trzebiatowa. 
24.  Inscenizacja sztuki Moliera „Szelmostwa Karczmarza”  w wykonaniu artystów scen 

warszawskich i promocja twórczości osób niepełnosprawnych – wieczór zorganizo-
wany przez Gminny Ośrodek Pracy z Rodziną. (Ryszard Rybka – Kierownik GOPzR). 

25. „Optymalni” w „Zagrodzie”. 
26. Wystawa zbiorowa „Jesień” – malarstwo, malowidła na jedwabiu, fotografia, rzeźba.
27. Wznowienie wystawy „Harcerstwo w Brwinowie”.
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28. Spotkanie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” – ognisko. 
29. Ognisko uczniów klasy III a Gimnazjum nr 1. 
30.  Otwarcie wystawy fotografii p. Joanny Paryskiej połączone z wieczorem 

literackim – wspomnienia p. Barbary Cywińskiej i recytacja poezji Wisławy 
Szymborskiej w wykonaniu uczniów klas II Gimnazjum nr 2.

31.  Spotkanie z członkiniami Stawiskiego Klubu Pań; historia „Zagrody” 
– prelekcja Maryny Hebdzyńskiej, warsztaty plastyczne Klubu Pań.

 Rok 2007 

1. Noworoczne spotkanie członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa.
2. Wystawa malarstwa p. Marka Wróblewskiego.
3. Wieczór kolęd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 
4. Wystawa malarstwa Władysława Grudzińskiego (ze zbiorów TPB).
5.  Wystawa prac poplenerowych z lat 70. grupy malarzy z Mazowieckiego 

Towarzystwa Kultury (archiwum TPB).
6.  Zbiorowa wystawa fotograficzna Adeliny Adamkiewicz, Tomasza 

Ringa i Zuzanny Sikorskiej.
7.  Ognisko Brwinowskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Szansa” 

i Grodziskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Familia”. 
8.  „Ojczyzna – jakie dla mnie ma znaczenie” – spotkanie uczniów SP nr 2 

z p. Zdzisławem Krawczykiem, prezesem Środowiska AK„Bąk”.
9. Wystawa malarstwa mieszkańca Brwinowa p. Zdzisława Brzozowskiego.

10.  Wystawa „Papierowa wiklina” p. Barbary Tkaczyk-Przelaskowskiej i p. Beaty Nazaruk.
11. Majówka integracyjna Brwinowskiego Oddziału Bractwa Optymalnych. 

12. Uczniowie ZS nr 2 zwiedzają „Zagrodę”.
13. Majówka na Dzień Matki z udziałem chóru Amici Canentes.
14. Uczniowie ZS nr 2 zwiedzają „Zagrodę” – c.d.
15.  Wernisaż wystawy malarstwa p. Walerego Śleżuka 

– artysty ukraińskiego czasowo zamieszkałego w gminie Brwinów.
16. Dzień Dziecka w „Zagrodzie” – piknik i zabawy dla uczniów
17. Obchody 80-lecia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 
18. Rodzinny piknik w „Zagrodzie” ze Wspólnotą Węgierską w Polsce.
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19. Pożegnanie ze szkołą – spotkanie klas III-ch Gimnazjum w ZS nr 2 .
20. Spotkanie klasowe klasy I a Gimnazjum nr 2. 
21. Pożegnanie ze szkołą podstawową klasy VI a ZS nr 2. 
22. 100-lecie skautingu – wystawa i ognisko harcerskie. 
23. Ognisko pożegnalne klasy VIc ZS nr 1. 
24. Finał Rajdu Gwiaździstego uczniów z ZS nr 2. 
25. Ognisko na koniec roku szkolnego – klasa II b Gimnazjum nr 2. 
26. Pożegnanie ze szkołą podstawową – spotkanie klasy VIc SP nr 2. 
27. Klasa I LO żegna rok szkolny w „Zagrodzie”. 
28. Uroczystość 50-lecia pracy zawodowej dr. Jadwigi Lebeckiej-Rumianek. 
29. Wernisaż fotogramów Magdaleny Ekielskiej „W krainie zauroczenia”.
30. Powitanie wakacji – klasa Ia SP nr 1. 
31. „Krasnoludki ze Słonecznego Przedszkola” witają lato. 
32. Spotkanie po latach – maturzyści 1968/69. 
33. Wystawa rysunków uczniów szkoły podstawowej.
34. Spotkanie z Barbarą Walicką, poetką, autorką „Wierszy właściwie o niczym”.
35. Wieczornica dla uczczenia 63. rocznicy Powstania Warszawskiego.
36.  Wieczór poetycko-muzyczny zapowiadający EDD (Europejskie Dni Dziedzictwa)  

w gminie Brwinów – Brwinowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Szansa”. 
37.  Dzień Sportu w „Zagrodzie”: TG „Sokół” – zawody siłowe; KS „Pantera”  

– pokaz walk wschodnich, projekcja filmu. 
38.  Koncert w „Zagrodzie” – chóry Amici Canentes i Warszawianka, Dęty Zespół  

Kameralny Sonitus; wystawa malarstwa A. Piotrkiewicza.
39.  Klasy II SP Nr 1 w „Zagrodzie” – gry, konkursy, ognisko. 
40. Spotkanie integracyjne przy ognisku Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
41. Spotkanie użytkowników portalu www.brwinow.com z okazji pięciolecia istnienia.
42. Wystawa malarstwa mieszkańca Brwinowa p. Zdzisława Brzozowskiego.
43. Klasy IV-te SP nr 2 z wizytą w „Zagrodzie”. 
44. Dni „Otwartych Muzeów” w gminie Brwinów – wizyta uczestników w siedzibie TPB. 
45. Uroczysta zbiórka harcerska BDH Blask i Dziewcząt z Parasola. 
46.  Dni „Otwartych Muzeów” w gminie Brwinów – zwiedzanie „Zagrody”  

przez uczestników. 
47. Wernisaż – akwarele Wojciecha Łąckiego z Podkowy Leśnej.
48. Otwarcie wystawy haftowanych obrazów Elżbiety Jóźwik.

 Rok 2008 
1. Wieczór noworoczny członków i sympatyków TPB.
2. Kolędy i pastorałki – spotkanie członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 
3. Walentynki w Zagrodzie” – impreza uczniów ZS nr 2 w Brwinowie. 
4. Spotkanie członków Brwinowskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Szansa”. 
5. Występ Towarzystwa Pieśni Dawnej „Pośrodku Żywota”.
6. „Otwarte Muzea” w gminie Brwinów – zwiedzanie „Zagrody”. 
7. Wernisaż fotografii p. Konrada Kucia.
8. Wieczór autorski z p. Konradem Kuciem; ognisko na powitanie wiosny.
9. Otwarcie wystawy malarstwa twórców z Brwinowa i okolic.

10. Ognisko na pożegnanie szkoły klasy III b Gimnazjum w ZS nr 1. 
11. Pożegnanie szkoły przy ognisku – klasy III Gimnazjum w ZS nr 2. 
12. Dzień Dziecka w „Zagrodzie” – gry i zabawy uczniów klasy III a SP nr 2. 
13. Spotkanie „Wspólnoty Węgierskiej”. 
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14. Ognisko na pożegnanie roku szkolnego – klasa II c Gimnazjum w ZS nr 2. 
15. Ognisko na pożegnanie roku szkolnego – klasy szóste SP nr 1. 
16. Dzieci ze „Słonecznego Przedszkola” witają lato w „Zagrodzie”. 
17. Spotkanie grona pedagogicznego Zespołu Szkół nr 2 w Brwinowie. 
18. Chór Amici Canentes w „Zagrodzie” – koncert, ognisko.
19. Ognisko na pożegnanie roku szkolnego – klasa IIa SP nr 2. 
20. Ognisko na pożegnanie roku szkolnego – klasy IV-te SP nr 1. 
21. Pożegnanie roku szkolnego – klasa Ic Gimnazjum nr 1.
22. Pożegnanie roku szkolnego – klasa Vb SP nr 2.
23. Pożegnanie roku szkolnego – klasa Ic Gimnazjum nr 2. 
24. Pożegnanie ze szkołą – klasa VIb SP nr 2. 
25. Pożegnanie ze szkołą – klasa VIa SP nr 2. 
26.  Wizyta Przewodniczącego Rady Miejskiej p. K. Falkowskiego,  

w związku z przygotowaniami do otwarcia wystawy minerałów.
27. Pięciolatki ze „Słonecznego Przedszkola” witają lato w „Zagrodzie”. 
28. Czterolatki ze „Słonecznego Przedszkola” witają lato w „Zagrodzie”. 
29. Ognisko pożegnalne dla uczestników wycieczki z Trzebiatowa. 
30. Rajd rowerzystów – gościnny etap w „Zagrodzie”. 
31. Wizyta grupy turystycznej PTTK „Motyle”. 
32. Wieczór autorski p. Krzysztofa Meisnera.
33. Spotkanie brwinowskich seniorów. 
34. Spotkanie klas VIII-ch (rocznik 1957) SP nr 2 w Brwinowie. 
35. Ognisko seniorów z brwinowskiego koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
36.  Uroczystość nadania honorowego obywatelstwa Brwinowa  

p. Marynie Hebdzyńskiej i p. Stanisławowi Rumiankowi.
37.  Obchody EDD w „Zagrodzie” – otwarcie wystawy minerałów ze zbiorów Ryszarda 

Riedla, rozstrzygnięcie konkursu „Stare Rody Brwinowa”, wystawa obrazów Eugenii 
Bartkiewiczowej i Władysława Grudzińskiego z okazji 100-lecia „Zagrody”, koncert 
chórów Amici Canentes i Warszawianka.

38.  c.d. imprez EDD na terenie posesji pp. Wernerów  
(TPB współorganizatorem popołudnia z muzyką klasyczną).

39. Ognisko dla ZS nr 2 (klasy V). 
40. Remont wnętrz „Zagrody”
41. Mikołajki „Słonecznego Przedszkola”. 
42.  Walne Zebranie członków TPB. Wybór nowego Zarządu,  

Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 Rok 2009 
1. Spotkanie noworoczne członków i sympatyków TPB.
2. Ferie zimowe w „Zagrodzie” – ognisko dla uczniów ZS nr 2. 
3. Wieczór kolęd TG „Sokół”. 
4. Spotkanie brwinowskich stowarzyszeń i organizacji w sprawie programu EDD w 2009 r.
5. Wieczór muzyczny w „Zagrodzie” – koncert wielkopostny.
6.  Wystawa unikatowych kart wielkanocnych ze zbiorów mieszkańca Brwinowa  

p. Piotra Jakubaszka.
7. Koncert wielkanocny uczniów Szkoły Muzycznej z Grodziska Maz.
8. Wizyta konserwatora zabytków z Warszawy.
9. Wieczór słowno-muzyczny „Dzieci śpiewają”.

10. Koncert chóru Amici Canentes, wspólne ognisko artystów i mieszkańców
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11. Ognisko integracyjne Brwinowskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Szansa”. 
12. Ognisko na koniec roku szkolnego – klasa II c Gimnazjum nr 1. 
13. Koncert chóru Warszawianka, ognisko chórzystów z mieszkańcami.
14. Pożegnanie roku szkolnego – klasa I a Gimnazjum nr 1. 
15.  Spotkanie przy ognisku na pożegnanie roku szkolnego i szkoły  

– klasy III Gimnazjum w ZS nr 2. 
16. Ognisko na koniec roku szkolnego – klasa II c Gimnazjum nr 2. 
17. Klasa VI b SP nr 2 żegna szkołę – ognisko uczniowskie. 
18. Klasa VI a SP nr 2 żegna szkołę – ognisko uczniowskie. 
19. Witajcie, wakacje! Wieczór uczniowski klasy III a SP nr 1. 
20.  Wieczór sobótkowy dla mieszkańców – okolicznościowa pogadanka o tradycji 

sobótki, wróżby, palenie wianków.
21. 5-latki ze „Słonecznego Przedszkola” witają lato w „Zagrodzie”. 
22. 4-latki ze „Słonecznego Przedszkola” witają lato w „Zagrodzie”. 
23. 6-latki ze „Słonecznego Przedszkola” witają lato w „Zagrodzie”. 
24. Szlak na 5+ .
25. „Anioły w Zagrodzie” – wystawa płaskorzeźby p. Małgorzaty Krzywickiej-Żek.
26. Szlak na 5+. 
27. Szlak na 5+. 
28. Szlak na 5+. 
29. Wystawa i projekcja filmu „Tamta historia” w rocznicę Powstania Warszawskiego.
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30. Żegnajcie, wakacje! Spotkanie uczniów klasy IV b SP Nr 1. 
31. Szlak na 5+. 
32. „Zagroda w kwiatach” – wystawa obrazów brwinowskich twórców.
33. Gra miejska Brwinów 1939 – Stowarzyszenie Projekt Brwinów – finał imprezy. 
34. Ognisko integracyjne klasy IV c SP nr 2. 
35. Wizyta przedstawicieli władz gminy Torre Cajetani (Włochy). 
36. Europejskie Dni Dziedzictwa – koncert chórów, wystawy, ognisko dla mieszkańców.
37. Uczniowie klasy I c Gimnazjum w ZS nr 1 z rodzicami na spotkaniu integracyjnym. 
38. Ognisko jesienne uczniów klasy IIb SP nr 2. 
39. Spotkanie z prezesem TG „Sokół” z Tarnopola. 
40.  Wieczór literacki poświęcony Z. Bartkiewiczowi w rocznicę urodzin pisarza;  

wspólne czytanie wybranych fragmentów prozy.
41. Wystawa dzieł rzemiosła artystycznego.
42. Inwentaryzacja przeprowadzona w „Zagrodzie” przez Urząd Gminy Brwinów. 
43.  Spotkanie burmistrza Brwinowa z dyrektorami szkół i przedszkoli  

oraz władzami Trzebiatowa. 

 Rok 2010  
1.  Spotkanie noworoczne członków i sympatyków TPB.
2. Wieczór kolęd i pastorałek TG „Sokół”.
3.  „Harcerstwo w Brwinowie 1918-1944” Stanisława Rumianka – wieczór literacki, 

promocja  „Brwinowskich Zeszytów Historycznych TPB”.
4.  Wspólne posiedzenie Komisji Kultury. Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie 

ze stowarzyszeniami kulturalno-społecznymi gminy Brwinów.
5. Powitanie wiosny w Zagrodzie przy ognisku i śpiewie. 
6.  Wieczór literacki – dr. Ireny Szypowskiej „Dziennik Marii Jankowskiej pobliskich 

Reguł pisany w 1901 roku” i wernisaż prac plastycznych Magdaleny Franckiewicz. 
7.  Gra Miejska „Brwinów – 60 lat minęło” – organizator Stowarzyszenie  

Projekt Brwinów. Finał w Zagrodzie.
8. Dzień Samorządowca – ognisko. 
9. Sceny do filmu o F. Chopinie – ze Stowarzyszeniem „Lufcik”.

10.  Chór Amici Canentes w Zagrodzie; koncert dla mieszkańców,  
wspólne ognisko z chórzystami. 

11. Przygotowywanie wystawy z okazji 60-lecia nadania praw miejskich Brwinowowi. 
12.  Dzień Dziecka w Zagrodzie – impreza plenerowa. Uczniowie ze Szkoły Muzycznej 

w Grodzisku Maz. oraz dzieci i młodzież z Gminnego Ośrodka Pracy z Rodziną.  
13. Spotkanie przy ognisku. X Międzynarodowe Mistrzostwa TG „Sokół”.
14. Spotkanie z p. Magdą Franckiewicz i wystawa jej prac.  
15. Ognisko klas I Gimnazjum nr 2.  
16. Ognisko szkolne; porządki w ogrodzie.
17. Spotkanie Komitetu Obchodów 60-lecia Nadania Praw Miejskich. 
18. Zebranie stowarzyszeń brwinowskich. 
19. Ognisko szkolne klasa IIa z ZS nr 2.  
20. Ognisko przedszkolne – sześciolatki ze „Słonecznego Przedszkola”.
21. Ognisko szkolne klasy VIc z ZS nr 2. 
22. Ognisko szkolne klasy IVc z ZS nr 2.
23. Ognisko szkolne klasy VIa i VI b z ZS nr 2. 
24. Ognisko szkolne klasy IIIc Gimnazjum nr 2.
25.  Wystawa na 60-lecie nadania praw miejskich – prace końcowe; porządkowanie Zagrody. 
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26. Wieczór z M. Jacksonem w 1. rocznicę śmierci artysty.
27. Otwarcie wystawy „Historia Brwinowa w starodrukach, dokumentach i zdjęciach”.
28. Ognisko dla dzieci z Trzebiatowa .
29.  Szlak muzealny na 5+. Organizator: Urząd Gminy Brwinów. (Łącznie 6 razy).
30. Rajd rowerowy, zakończenie i ognisko. 
31. Plener malarski OK.
32. Relaks w Zagrodzie. Wystawy: „Historia Brwinowa” i „Minerały”. 
33.  Zakamarki w Zagrodzie – inauguracja cyklu imprez czytelniczych dla najmłodszych.
34. Organizacja Parady Miejskiej (Dni Brwinowa); zwiedzanie Zagrody.
35. EDD – koncert chórów Amici Canentes i Warszawianka; ognisko dla mieszkańców.
36. Finał imprezy Stowarzyszenia Projekt Brwinów „Brwinowska Masa Krytyczna”.
37.  Spotkanie błońskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich  

„Kres”z Brwinowskim Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich „Trzeźwi Razem”.
38. Zakamarki w Zagrodzie.
39. Wieczór słowno-muzyczny „Historia Konkursów Chopinowskich”.
40. Porządkowanie grobu Bartkiewiczów.
41.  Zakamarki w Zagrodzie połączone z ubieraniem choinki i świątecznym  

zdobieniem Zagrody.
42. Świąteczne spotkanie klas IIb i IIc  z Zespołu Szkół nr 2.

 Rok 2011 
1. Spotkanie noworoczne członków TPB.
2. Zakamarki w Zagrodzie.
3. Spotkanie noworoczne grupy abstynenckiej „Trzeźwi Razem”.
4. Wieczór kolęd i pastorałek TG „Sokół”.
5. Zebranie stowarzyszenia „Trzeźwi Razem”.
6. Wizyta wolontariuszy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.
7. Uczniowie zwiedzają Zagrodę. 
8. Spotkanie rocznicowe stowarzyszenia „Trzeźwi Razem”.
9.  Warsztaty filmowe organizowane dla uczniów szkół brwinowskich i dzieci  

z Ośrodka dla Uchodźców w Mosznie przez SIP.
10. Spotkanie grupy „Trzeźwi Razem”.
11. Czwartkowe Spotkania ze Sztuką – „Muzyka – najsłynniejsze miniatury muzyczne”.
12. Spotkanie grupy „Trzeźwi Razem” z mieszkańcami. 
13. Spotkanie grupy „Trzeźwi Razem” z terapeutą.
14. Babski wieczór w Zagrodzie (org. ze stowarzyszeniem „Trzeźwi Razem”).
15. Czwartkowe Spotkania ze Sztuką – 50. Międzynarodowy Dzień Teatru.
16. Zakamarki w Zagrodzie.
17.  „Brwinowska Masa Krytyczna” – impreza organizowana przez Stowarzyszenie 

Projekt Brwinów.
18. Wernisaż wystawy malarstwa p. Anny Muszyńskiej, mieszkanki Podkowy Leśnej.
19. Przyrzeczenie harcerskie 29 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej ZHP.
20. Spotkanie grupy „Trzeźwi Razem”.
21. Spotkanie przy ognisku uczniów z SP nr 2.
22. Zakamarki w Zagrodzie z plenerem malarskim dla dzieci.
23. Spotkanie uczniów klas Ib  i  IIa z Gimnazjum nr 2, ognisko.
24. Piknik rodzinny klasy III c  ze Szkoły Podstawowej Nr 1.
25. „Optymalni” – impreza z poczęstunkiem i ogniskiem.
26.  Brwinowsko-Podkowiańska Misja Specjalna – I edycja. Impreza org. wspólnie z 

Biblioteką Miejską w Podkowie Leśnej.
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27. Ognisko szkolne.
28. Piknik chóru Amici Canentes – wspólne śpiewanki przy ognisku.
29. Otwarte Ogrody. Koncert chóru Warszawianka; ognisko.
30.  Zakończenie roku – przedszkolaki ze Słonecznego Przedszkola 

z rodzicami i nauczycielkami w Zagrodzie.
31. Plener malarski grupy prowadzonej przez p. Agnieszkę Kremky z OK.
32. Plener malarski j.w. – c.d.
33. Impreza z udziałem laureatów konkursu wiedzy o Brwinowie – dzieci z Trzebiatowa.
34.  Spotkanie uczestników półkolonii tenisowych organizowanych 

przez KS Tennis Life.
35. Spotkanie grupy „Trzeźwi Razem”.
36. Spotkanie kończące wakacje uczestników półkolonii tenisowych (KS Tennis Life).
37. Ognisko harcerskie – Hufiec ZHP Pruszków.
38. Spotkanie uczniów klasy II c  z ZS nr 2 w Brwinowie.
39.  „Otwarte Muzea” w gminie Brwinów.Organizator: Biuro Promocji, Urząd Gminy Brwinów
40. j.w.
41. j.w.
42. Spotkanie absolwentów SP nr 2 w Brwinowie, rocznik 1958-1965.
43.  Wieczór historyczny „Zdjęcia z przedwojennego Brwinowa” ze zbiorów 

p. Grzegorza Przybysza.
44.  Wernisaż wystawy p. Michała Słowińskiego „Stare kapliczki w gminie Brwinów”; 

wspomnienie o p. Annie Pacanowskiej – autorce albumu.
45.  Wieczór literacki. Próba generalna – czytanie prozy Jarosława Iwaszkiewicza 

(Stowarzyszenie Parassol). 

 Rok 2012 
1. Spotkanie noworoczne członków TPB.
2. Wieczór kolęd i pastorałek TG „Sokół”.
3. Zakamarki w Zagrodzie.
4. Wieczór historyczny p. Grzegorza Przybysza „Stare mapy Brwinowa i okolic”.
5.  Spotkanie z okazji Dnia Kobiet współorganizowane ze stowarzyszeniem 

„Trzeźwi Razem”.
6. Zakamarki w Zagrodzie.
7.  Klasy „0” ze Szkoły Podstawowej nr 2 zwiedzają Zagrodę. 

Pierwsze spotkanie z minerałami.
8. Zakamarki w Zagrodzie.
9. Spotkanie w sprawie organizacji Dnia Uchodźcy (17 czerwca).

10. Przyrzeczenie harcerskie – żeńska drużyna ZHR.
11. Ognisko i zabawy plenerowe dzieci ze świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2.
12. Walne Zgromadzenie  Członków TPB.
13. Otwarte Ogrody Minifestiwal Teatralny.
14. Ognisko pożegnalne przedszkolaków 6-latki grupa Smerfów.
15.  Ognisko, spotkanie integracyjne z okazji zakończenia roku szkolnego kl. Vc

z Zespołu Szkół nr 2.
16. Ognisko pożegnalne klasy III gimnazjalnej z Zespołu Szkół nr 2.
17.  Ognisko harcerskie ZHR 32 BGZ „Rycerze z Zaczarowanego Lasu”, 60 MDH 

„Łowcy” i 32 BDH „Blask”.
18. Ognisko dla dzieci z Trzebiatowa.
19. „Pasje i talenty – Rocznik 55” wystawa prac.
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20.  Zajęcia wakacyjne dla dzieci organizowane przez Stowarzyszenie 
Taak „Bryffon” pod opieką p. Katarzyny Żak.

21. Plener malarski Ośrodka Kultury pod opieką p. Agnieszki Kremky.
22.  Wraz ze Stowarzyszeniem „Trzeźwi Razem” spotkanie imieninowo-integracyjne 

spotkanie przy ognisku.
23. Wieczór autorski mieszkańca Brwinowa Leszka Engelkinga.
24. Turnus półkolonii Klubu Tennis Live.
25. Ognisko Tennis Live rozpoczynające nowy rok prac.
26.  Sprzątanie świata – uczniowie brwinowskiego LO  z nauczycielami, p. dyrektor 

Katarzyną Baczyńską i członkami TPB sprzątali teren Zagrody i wokół Zagrody.
27.  Święto Pieczonego Ziemniaka i konkurs na najlepszą szarlotkę, wspólna impreza 

przygotowana wraz ze Stowarzyszeniem „Trzeźwi Razem”.
28. Wystawa „Barwy natury” Anny Lisowskiej-Wojny.
29. Spacer po Brwinowskim cmentarzu.
30. Przedświąteczny pokaz wyrobów artystycznych twórców z Brwinowa i okolic.

 Rok 2013 

1. Spotkanie noworoczne członków i sympatyków TPB.
2.  Wieczór kolęd i pastorałek organizowany przez Towarzystwo Gimnastyczne 

„Sokół”.
3. Wystawa malarstwa na szkle i tykwach p. Małgorzaty Krzywickiej-Żek.
4. Wraz ze Stowarzyszeniem „Trzeźwi Razem” Dzień Kobiet przy śpiewie i gitarach.
5. Wystawa prac p. Marii Turczynowskiej pt. „Obrazy igłą malowane”.
6.  Realizacja filmu krótkometrażowego „Południk zerowy” 

w reżyserii Piotra Rzepki – absolwenta Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. 
7. 40-lecie Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa.
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 Kwiecień 1973 r. 
1. Bulak Czesław
2. Caban Stanisław
3. Czarnecki Tadeusz
4. Dalek Zbigniew
5. Dziupiński Władysław
6. Faszczewski Julian
7. Kopeć Jadwiga
8. Kaczyńska Wanda
9. Krzymowski Ewaryst

10. Kozłowska Jadwiga
11. Minich Jadwiga
12. Musiał Maria
13. Rygielski Edmund
14. Śliżewski Wacław
15. Tymosiak Henryka
16. Wiencek Henryk
17. Wituński Zbigniew
18. Winiarski Stanisław
19. Zadrzywilska Eugenia
20. Zymmer Stanisław
21. Boguta Bogumiła
22. Chmielewski Tadeusz
23. Dobrosielski Piotr
24. Dzierżawski Janusz
25. Faszczewska Janina
26. Faszczewska Krystyna
27. Gutkowski Stanisław
28. Gintyło Olgierd
29. Gintyło Teresa
30. Gajęcka Krystyna
31. Gotyński Piotr
32. Jażdzikowska Grażyna
33. Jażdzikowski Bogdan
34. Janczak Jerzy
35. Kalinowski Edward
36. Kaliski Wiesław
37. Kidziński Bolesław
38. Kuziemski Stanisław
39. Konecki Stanisław
40. Krupa Antoni
41. Lenczewska Zofia
42. Lenczewska Małgorzata
43. Lenczewski Bogusław
44. Mączewska-Rowińska Janina
45. Morawski Henryk
46. Mrówka Feliks
47. Matuszewski Waldemar

48. Rutkiewicz Wirgiliusz
49. Sobolewska Jadwiga
50. Tofil Piotr
51. Tomczak Marian
52. Śmietanko Roman
53. Wierzbowski Lech
54. Wyrogląd Zofia
55. Wituńska Irena
56. Wróblewski Andrzej
57. Ziemak Wacław
58. Zaczkiewicz Władysław
59. Żurowski Antoni Władysław

 1974 r. 
60. Adamowicz Władysława
61. Białynicka Jadwiga
62. Balcewicz Anna
63. Bocheński Waldemar
64. Boczar Jerzy
65. Batory Bogusław
66. Chmura Henryk
67. Chełowski Marek
68. Ciesielska Jolanta
69. Chyliński Piotr
70. Chyliński Tomasz
71. Cichowska Stanisława
72. Dudziniec Michał
73. Dąbrowska Ewa
74. Engelking Leszek
75. Falkowski Konrad
76. Fertach Malina
77. Gajda Zofia
78. Gipsiak Andrzej
79. Godlewski Feliks
80. Glińska Anna
81. Gęsińska Janina
82. Hebdzyńska Iwona (Osińska)
83. Jagalska Bogusława
84. Kwiatkowski Jan
85. Kuziemska Jadwiga
86. Kędzierski Modest
87. Kulesza Kazimierz
88. Kozak Józef
89. Lenarczyk Joanna
90. Lubelska Maja
91. Madej Ewa
92. Macander Janina
93. Modrzejewska Zofia

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BRWINOWA
Lista członków w latach 1973-2013
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94. Maciszewski Leon
95. Nalej Tadeusz
96. Gorczyńska Irena
97. Niedźwiecka Leokadia
98. Niepokólczycka Anna
99. Nowak Małgorzata

100. Ożarowska Magdalena
101. Obrębska Barbara
102. Pilars Katarzyna
103. Pieszarkowska Hanna
104. Prokopczyk Maria
105. Paliński Jan
106. Popiołkiewicz Henryk
107. Rostropowicz Helena
108. Siek Wiesław
109. Szczęsna Izabela
110. Sielska Jolanta
111. Słonecki Marek
112. Więckowski Stanisław 
113. Walicka Wanda 
114. Walicki Edward
115. Werner Maria
116.  Werner Stanisław
117.  Zawadzka Jolanta 
118. Zielińska Zofia
119. Zawilska Beata (Fonseca)

 1975 r. 
120. Balcewicz Kazimierz
121. Cybulska Halina
122. Góralska Halina
123. Góralski Franciszek
124. Grudziński Jan
125. Golak Danuta
126. Golak Włodimir
127. Hebdzyńska Maryna
128. Hubenko Kazimiera
129. Karpowiczowa Maria
130. Lechel Adam
131. Gordon Barbara
132. Uzdowska Julita
133. Walicka-Neymanowa Zofia
134. Woźniak Maria
135. Woźniak Władysław
136. Wierzbowski Krzysztof
137. Wojtanowicz Marek
138. Wojtanowicz Barbara
139. Gajewska Zofia

 1976 r. 
140. Dziewulski Michał
141. Falkowska Regina
142. Grabek Marian

143. Grabińska Barbara
144. Konecka-Dłuska Maria
145. Milewska Anna
146. Miński Jerzy
147 Wiśniewski Bronisław

 1977 r. 
148. Przecławska Wanda

 1978 r. 
149. Bańkowska Jadwiga
150. Buchacz Wiesława
151. Goląb Maria
152. Kwiatkowski Władysław
153. Riedel Irena
154. Riedel Adolf
155. Rendekowa Irena
156. Śliżewska Kazimiera
157. Szapiel Elżbieta
158. Syrkus Helena
159. Więch Regina
160. Wolcendorf Stefan
161. Zbichorska Urszula
162. Zbichorski Zygmunt

 1979 r. 
163. Bocheński Józef
164. Chełmońska-Malicka Jadwiga
165. Gajzler Paweł
166. Paszkowska Zofia
167. Żurowska Maria-Irena

 1980 r. 
168. Arcichowski Hipolit
169. Butyniec Teodezjusz
170. Czarnecki Leszek
171. Członkowska Janina
172.  Fabryka Urządzeń Odlewniczych 

„FUMOS”
173. Gajzler Irena
174. Jamróz Stanisław
175. Kamińska Apolonia
176. Kamiński Witold
177. Kamińska-Sawicka Grażyna
178. Macander Grażyna
179. Paszkowski Tadeusz
180. Rysińska Wiesława

 1981 r. 
181. Kazimierczak Mieczysława
182. Korwin-Kossakowska Krystyna
183. Rewkowska Jadwiga
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184. Skrzyńska Jadwiga
185. Tomaszek Emilia
186. Tatarkiewcz Łucja
187. Wróblewska Wacława
188. Żmigrodzki Wacław

 1982 r. 
189. Berełkowska Jolanta
190. Kowalczuk Andrzej
191. Michalska Genowefa
192. Rayzacher Józef
193. Sieben Ryszard
194. Zalewski Marek
195. Zieńko Waldemar

 1983 r. 
196. Bońda Elżbieta
197. Bońda Stanisław
198. Chrzanowski Janusz
199. Dunin-Kawiński Jerzy
200. Głowacki Janusz
201. Gliński Tadeusz
202. Matulko Anna
203. Pichalska Elżbieta
204. Pichalski Jacek
205. Szolc Janina

 1984 r. 
206. Chrzanowska Barbara
207. Dziadosz Tadeusz
208. Janisiów Daniela
209. Jankowska Maria
210. Komorowski Henryk
211. Kiełkiewicz Irena
212. Parol Ignacy
213. Pałczynska Stanisława
214. Tyszkowa Maria
215. Tyszka Andrzej
216. Werner Marta

 1985 r. 
217. Chadryś Maria
218. Mencel Rozalia
219. Mencel Bogdan
220. Olejniczak Bożena
221. Prosnak Jan
222. Praks Janina
223. Śliwa Danuta
224. Żmigrodzka Ilona
225. Przedpełska Barbara

 1986 r. 
226. Balcewicz Bernarda
227. Chrzanowska Maria
228. Ciećwierz Małgorzata
229. Franckiewicz Magdalena
230. Franckiewicz Kazimierz
231. Garstka Aneta
232. Lipska Jadwiga
233. Masłowska Czesława
234. Wierzbowska Ewa
235. Więch Agnieszka
236. Więch Krzysztof
237. Parol Maria
238. Parol Józef
239. Szczepankowska Alina
240. Armata Wiesława
241. Armata Sylwester
242. Krasowska Teresa
243. Radzio Danuta
244. Szustakiewicz Ewa
245. Mickiewicz Maria
246. Gzyra Ewa
247. Gzyra Adam

 1987 r. 
248. Bańkowski Tadeusz
249. Dutkiewicz Stanisław
250. Górniak Piotr
251. Kowalewski Andrzej
252. Kępa Irena
253. Kępa Edward
254. Łopata Halina
255. Moczydłowski Zdzisław
256. Skrzypkowski Daniel

 1988 r. 
257. Baranowska Helena
258. Buchacz Helena
259. Falkowski Edward
260. Grochowska Maria
261. Kowalewska Zofia
262. Podgórska Halina
263. Przedpełski Władysław
264. Rychlak Danuta
265. Sobański Jacek
266. Szostak Barbara
267. Czarnecki Stefan
268. Kowalewski Jan
269. Krupkowski Adam
270. Niewiadomski Zbigniew
271. Salinger Ryszard
272. Gołąb Anna
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273. Jasińska Krystyna
274. Konopka Jan
275. Koszutski Oskar
276. Salinger Jerzy
277. Wojciechowski Jerzy

 1989 r. 
278. Bialecka Antonina
279. Chwojnowski Władysław
280. Cichocka Jadwiga
281. Madej Maria
282. Kawiński Jan Zbigniew
283. Waszyńska Zofia Joanna
284. Wojcieszak Zbigniew
285. Bocheńska Krystyna
286. Zborowicz Mieczysław

 1990 r. 
287. Bazydło Anna
288. Herrmann Alfons Marian
289. Pacanowska Anna
290. Straus Jerzy
291. Tyszka Marcin
292. Wachowiak Józefa Joanna
293. Grzelak Stefan
294. Wardziński Tomasz
295. Żurakowska Stefania

 1991 r. 

 1992 r. 
296. Choiński Grzegorz
297. Rychlak Bolesław
298. Sołgut Helena
299. Sołgut Henryk

 1993 r. 
300. Bień Małgorzata
301. Bień Jerzy
302. Gładkowska Jolanta
303. Gładkowski Krzysztof
304. Niesluchomski Witold
305. Ożarowska Teresa
306. Kiełkiewicz Joanna
307. Baranowska Lidia
308. Baranowski Stefan
309. Ignasiak Anna
310. Dippel Anna

 1994 r. 
311. Strojek Elżbieta

 1995 r. 
312. Wojtulewicz Stanisław
313. Białobrzeska Krystyna (Nowicka)
314. Nowicki Maciej
315. Rumianek Stanisław
316. Szczerba Bożena
317. Wencel Maria
318. Zienkiewicz Henryk

 1996 r. 
319. Ciuraszkiewicz Marzena
320. Ciuraszkiewicz Robert
321. Członkowski Jan Dominik
322. Kajzer Tadeusz
323. Morales Villavicencio Anna
324. Majewska Elżbieta
325. Michalak Kazimiera
326. Rubio-Winko Katarzyna
327. Rubio Bizcaino Wilson
328. Raszplewicz Maryla
329. Tyszko Katarzyna
330. Tyszko Piotr
331. Ruczyński Andrzej
332. Rutkowska Lilia
333. Klawe Stanisław
334. Porada Grażyna
335. Wolcendorf Jadwiga
336. Bańka Waldemar Wojciech
337. Pniewski Stanisław
338. Pniewska Krystyna
339. Średnicka Dorota
340. Grabowski Włodzimierz

 1997 r. 
341. Zielińska Marianna
342. Zielińska-Kiczkieruk Władysława
343. Pastwa Krystyna

 1998 r. 

 1999 r. 
344. Krawczyk Zdzisław
345. Kamirowska Elżbieta
346. Nalej Maria
347. Osiadacz Leszek
348. Osiadacz Bogumiła
349. Kadzikiewicz Aurelia
350. Kaliska Lucyna

 2000 r. 
351 Laskowski Marian
352 Adamowicz-Dorogi Irena
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353. Burzec Krystyna
354. Burzec Józef

 2001 r. 
355. Zawadzka Wilhelma
356. Iwańczyk-Deka Halina

 2002 r. 
357. Juśkiewicz Anna Luiza
358. Rogińska Maria
359. Tarłowska Anna
360. Kornacki Krzysztof
361. Łukasiewicz Anna
362. Dudzińska Ewa
363. Paryska Joanna
364. Sawicka Zenona
365. Koncewicz-Żaczek Anna
366. Kuropieska Jolanta
367. Kozłowska Elżbieta
368. Wadowska Flora
369. Moczydłowska Halina 

 2003 r. 

 2004 r. 
370. Pawlik Aleksandra
371. Krupa Bogusława
372. Krupa Adam

 2005 r. 
373. Marczak Barbara
374. Kwiatkowska Elżbieta
376. Rybka Alfreda
377. Rybka Ryszard
378. Zacharzewska Alicja
379. Kowalska Małgorzata
380. Kowalski Zdzisław
381. Grodziska Filomena

 2006 r. 
382. Rewerska Grażyna
383. Batyra Barbara
384. Barańska Wanda
385. Dorożyńska-Górska Ewa
386.Guzowska Zofia
387. Iwanicka Katarzyna
388. Tomaniak Barbara
389. Drapińska Czesława
390. Matuszewski Waldemar
391 Oleszczyc Maria
392. Miłosz Anna
393 Włodymirski Jerzy

394. Jaworska Grażyna
395. Ondyczy Gabriela
396. Tołkaczewski Alfred

 2007 r. 
397. Kubicka Małgorzata
398. Kubicki Andrzej
399. Rayzacher Maria
400. Więch Regina
401. Kosiński Arkadiusz
402. Nerczyński Zbigniew

 2008 r. 
403. Chrzanowska Wanda
404. Chrzanowski Sylwester
405. Szewczyk Dominika
406. Popławska-Guevara Magdalena
407. Guevara Pedro
408. Dałek Barbara
409. Majewska Wanda

 2009 r. 
410. Laskowski Marian
411. Stokowska Jadwiga

 2010 r. 
412. Szewczyk Eugeniusz
413. Orlik Irena 
414. Orlik Sławomir
415. Lechel-Zakrzewska Maria
416. Przybysz Grzegorz
417. Nastarowicz Rafał

 2011 r.  
418. Włodymirska Zofia
419. Żek Małgorzata

 2012 r. 
420. Bernadetta Riedel
421. Izabella Kłossowska
422. Jolanta Kwiatkowska
423. Angelika Tondera



6565

KOLEJNE ZARZĄDY 

Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa

 I Walne Zgromadzenie TPB – 7.04.1973 rok 
Julian Faszczewski – Prezes 
Jadwiga Minich – Wiceprezes 
Zbigniew Dałek – Wiceprezes 
Eugenia Zadrzywilska – Sekretarz
Wanda Kaczyńska – Skarbnik 
Tadeusz Czarnecki 
Antoni Krupa 
Henryk Wiencek 
Marek Tomczak

 II Walne Zgromadzenie TPB – 3.03.1976 rok 
Julian Faszczewski – Prezes 
Stanisław Caban – Wiceprezes  
Zbigniew Dałek – Wiceprezes  
Zofia Walicka – Sekretarz 
Wanda Kaczyńska – Skarbnik 
Henryk Morawski 
Henryk Wiencek 
Irena Wituńska 
Maryna Hebdzyńska

 III Walne Zgromadzenie TPB – 21.11.1979 rok 
Julian Faszczewski – Prezes 
Stanisław Caban – Wiceprezes  
Zbigniew Dałek – Wiceprezes  
Maryna Hebdzyńska – Wiceprezes 
Prezes Regina Więch – Sekretarz 
Wanda Kaczyńska – Skarbnik 
Kazimierz Balcewicz 
Henryk Wiencek 
Bronisław Wiśniewski

 IV Walne Zgromadzenie TPB – 1610.1983 rok 
Maryna Hebdzyńska – Prezes 
Tadeusz Paszkowski – Wiceprezes  
Stanisław Werner – Wiceprezes 
Elżbieta Bońda – Sekretarz 
Wanda Kaczyńska – Skarbnik 
Hipolit Arcichowski 
Zbigniew Dałek 
Zofia Gajewska 
Jan Grudziński 
Janina Macander 
Bronisław Wiśniewski
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 V Walne Zgromadzenie TPB – 7.12.1986 rok 
Maryna Hebdzyńska – Prezes 
Stanisław Werner – Wiceprezes  
Tadeusz Dziadosz – Wiceprezes  
Mieczysława Kazimierczak – Sekretarz 
Wanda Kaczyńska – Skarbnik 
Hipolit Arcichowski 
Wiesława Buchacz 
Kazimierz Kulesza 
Bronisław Wiśniewski

 VI Walne Zgromadzenie TPB – 11.02.1990 rok 
Maryna Hebdzyńska – Prezes 
Stanisław Werner – Wiceprezes  
Andrzej Kowalewski – Wiceprezes  
Janina Macander – Sekretarz 
Wanda Kaczyńska – Skarbnik 
Helena Baranowska 
Barbara Grabińska
Kazimierz Kulesza 
Bronisław Wiśniewski

 VII Walne Zgromadzenie TPB – 19.06.1993 rok 
Maryna Hebdzyńska – Prezes 
Beata Fonseca – Wiceprezes  
Stanisław Werner – Wiceprezes  
Jadwiga Rewkowska – Sekretarz 
Wanda Kaczyńska – Skarbnik
Daniela Janisiów 
Wiesław Kaliski 
Kazimierz Kulesza

 VIII Walne Zgromadzenie TPB – 22.09.1996 rok 
Krystyna Białobrzeska-Nowicka – Prezes
Maryna Hebdzyńska – Honorowy Prezes
Stanisław Rumianek – Wiceprezes 
Zbigniew Dałek – Wiceprezes 
Katarzyna Rubio – Sekretarz
Zofia Paszkowska – Skarbnik
Daniela Janisiów
Stanisław Werner
Stanisław Wojtulewicz

 IX Walne Zgromadzenie TPB – 3.10.1999 rok 
Włodzimierz Grabowski – Prezes  (od 13.06.2000 r. – Maryna Hebdzyńska) 
Stanisław Rumianek – Wiceprezes  
Grażyna Porada – Wiceprezes  
Zbigniew Dałek – Sekretarz 
Zofia Paszkowska – Skarbnik 
Maria Grochowska 
Grzegorz Choiński 
Daniela Janisiów 
Stanisław Wojtulewicz
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 X Walne Zgromadzenie TPB – 13.10.2002 rok 
Maryna Hebdzyńska – Prezes
 (19.02.2003 złożyła rezygnację)  
Stanisław Rumianek – Wiceprezes  
Anna Koncewicz-Żaczek – Wiceprezes  
Anna Dippel – Sekretarz 
Zofia Paszkowska – Skarbnik 
Zbigniew Dałek  (od 19.02.2002 Prezes)
Kazimierz Franckiewicz 
Maria Rogińska 
Marek Wojtanowicz

 XI Walne Zgromadzenie TPB – 16.10.2005 rok 
Krystyna Nowicka – Prezes
Grażyna Porada – Wiceprezes 
Anna Łukasiewicz – Wiceprezes 
Marek Wojtanowicz – Sekretarz
Ilona Żmigrodzka – Skarbnik
Agnieszka Dawidziuk
Anna Dippel 
Maria Prokopczyk
Maria Wiszniewska

 XII Walne Zgromadzenie TPB – 7.12.2008 rok 
Krystyna Nowicka – Prezes
Małgorzata Kubicka – Wiceprezes 
Grażyna Porada – Wiceprezes 
Marek Wojtanowicz – Sekretarz
Filomena Grodziska – Skarbnik
Gabriela Ondyczy
Waleria Popławska
Maria Prokopczyk
Maria Wiszniewska

 XIII Walne Zgromadzenie TPB – 20.05.2012 rok 
Krystyna Nowicka – Prezes
Małgorzata Kubicka – Wiceprezes 
Grażyna Porada – Wiceprezes 
Marek Wojtanowicz – Sekretarz
Wanda Chrzanowska – Skarbnik
Gabriela Ondyczy
Maria Prokopczyk
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HONOROWI OBYWATELE 
BRWINOWA

Żołnierze 36 pułku piechoty Legii Akademickiej 
– uczestnicy bitwy pod Brwinowem

Rada Miejska w Brwinowie podjęła w dniu 30 sierpnia 1991 r. uchwa-
łę o przyznaniu honorowego obywatelstwa gminy Brwinów 21 żyją-

cym uczestnikom bitwy pod Brwinowem w dniu 12 września 1939 r. 
Otrzymali je: Henryk Chełmiński, Janusz Ganicz, Andrzej Kanclerz, 
Czesław Kaznowski, Paweł Mojsa, Zdzisław Nazarewski, Włodzi-
mierz Panas, Jan Panfil, Jan Pawlak, Stanisław Pątkowski, Konstan-
ty Pędzikowski, Jerzy Szymczak, Szczepan Teodorczyk, Czesław 

Zagórski, Ryszard Zysek, Feliks Ka-
licki, Mieczysław Konopiński, Jan Łuczak, 

Teodor Sławiński, Stanisław Woźniak oraz Franciszek 
Gajowniczek, ur.15 listopada 1901 r. w Strachominie, 
zm. 13 marca 1995 r. w Brzegu, pochowany w Niepo-
kalanowie – sierżant Wojska Polskiego II RP, uczestnik 
Bitwy pod Brwinowem 12 września 1939 r.,więzień nie-
mieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau 
(numer obozowy 5659). Oddał za niego życie ojciec 
Maksymilian Maria Kolbe, który został skazany na 
śmierć głodową.

Tadeusz Dziadosz
Ur. w 1918 r. w Dźwiniaczu Dolnym. Związany z Otrębusami od 1970 r., 
działał społecznie oraz angażował się na rzecz gazyfikacji Otrębus. 
Radny I kadencji i skarbnik Gminy Brwinów. 
Członek  Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa. 
Honorowy Obywatel Brwinowa od 1992 r.  Zmarł w 1994 r.

Zofi a Gajewska
Ur. w 1927 r. w Warszawie. W Brwinowie mieszka od lat 30. XX w. 
Przez wiele lat przewodniczyła brwinowskiemu kołu Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami, członek Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa  
i wybitny znawca historii miasta. Posiada prawo do noszenia od-
znaki 36 pp Legii Akademickiej. Jako przewodnicząca TPB oca-
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HONOROWI OBYWATELE 
BRWINOWA

liła od zapomnienia niejeden pomnik i ślad brwinowskiej przeszłości. Była inicjatorką 
odnowienia kaplicy Marylskich na brwinowskim cmentarzu. Honorowy Obywatel Brwi-
nowa od 2005 r. Odznaczenia: srebrny i złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Armii Krajowej, War-
szawski Krzyż Powstańczy, dwukrotnie Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury, Złota 
Honorowa Odznaka PTTK, Złota Odznaka Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, 
Złota Odznaka za Opiekę nad Zabytkami, Odznaka Weterana Walk za Niepodległość, 
Odznaka Pamiątkowa Akcji „Burza”, Rozeta za Zasługi dla ZHP.

Zenon Gaworczuk
Ur. w 1941 r., w latach 1987–1997 wicekurator oświaty. Na początku lat 90. przyczynił 
się do wybudowania nowego budynku LO w Brwinowie. Honorowy Obywatel Brwino-
wa od 1994 r.

Maryna Hebdzyńska
Urodziła się 14 września 1930 roku w Brześciu n. Bugiem. 
Od 1932 roku (z krótką 4-letnią przerwą) jest mieszkanką Brwi-
nowa. Tu ukończyła szkołę podstawową i gimnazjum, a na-
stępnie liceum ogólnokształcące w Pruszkowie. Studia wyż-
sze odbyła na Politechnice Warszawskiej zdobywając tytuł 
inżyniera mechanika. Po ukończeniu studiów wyszła za mąż. 
Ma jedną dorosłą córkę. Wiele lat pracowała w biurach pro-
jektów, pełniąc jednocześnie funkcje społeczne, m.in. przez 
wiele lat była mężem zaufania. W latach 70. przeszła na rentę 
inwalidzką w związku z pogarszającym się stanem zdrowia, 
ale cały cza pracowała społecznie na rzecz Brwinowa i na-
szej brwinowskie społeczności. Od 1975 roku Jest członkiem 
Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa. Przez 29 lat była członkiem Zarządu, w tym 16 lat 
Prezesem TPB. W 1996 roku Walne Zgromadzenie TPB przyznało jej tytuł Honorowego 
Prezesa Stowarzyszenia. Współpracowała z Radą Narodową oraz Komitetami Osiedlo-
wymi we wszystkich sprawach mających duże znaczenie dla naszego miasta, m.in.i:
  Ochrona Parku Miejskiego przed zniszczeniem, gdy SGGW zaplanowało wykonanie 

w Parku Miejskim odwiertów do poboru wody dla planowanych w Grudowie licznych 
obiektów hodowlanych (bydło, trzoda chlewna).

  Działania mające na celu niedopuszczenie do budowy w Mosznie elektrociepłowni 
bez jakichkolwiek urządzeń zabezpieczających okolicznych mieszkańców przed tok-
sycznymi spalinami i pyłami.

  W latach 80. przewodniczyła Komitetowi Kontroli Społecznej przy Radzie Narodowej 
w Brwinowie.

  Pracowała w Komitecie Kultury Chrześcijańskiej w Parafii św. Floriana w Brwinowie.
  W porozumieniu z Konserwatorem Przyrody, w ramach działalności Towarzystwa 

Przyjaciół Brwinowa, doprowadziła do uznania wielu drzew w Brwinowie za pomniki 
przyrody.

  W porozumieniu z Konserwatorem Zabytków pracowała na rzecz objęcia ochroną 
konserwatorską szeregu starych domów w Brwinowie. 
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  W końcu lat 80. Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa (pod przewodnictwem Pani Maryny 
Hebdzyńskiej) wraz z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami doprowadziło do odbudo-
wy pomnika Marszałka Piłsudskiego na Rynku w Brwinowie. Pani Hebdzyńska prze-
wodniczyła Komitetowi Odbudowy Pomnika. Przy pomocy ówczesnego Naczelnika 
Miasta i Gminy Wiesława Kaliskiego oraz Przewodniczącej Rady Narodowej p. Wan-
dy Chrzanowskiej przygotowano dokumentację, przeprowadzono zbiórkę pieniężną, 
odbudowano fronton pomnika w rekordowym czasie 3 miesięcy. W następnym roku 
z funduszy miejskich dokonano odtworzenia pozostałych tablic pomnika.

  Przewodniczyła w latach 90. Forum Obywatelskiemu przy TPB, które miało za zada-
nie stworzenie płaszczyzny porozumienia w kwestiach spornych pomiędzy miesz-
kańcami a władzą lokalną.

  Występowała w obronie zabytkowej Zagrody, odbudowanej staraniem TPB i prze-
znaczonej na siedzibę Stowarzyszenia. W 1997 roku Rada Miejska podjęła uchwałę 
o sprzedaży Zagrody. Wobec odwołania się Zarządu Towarzystwa Wojewoda War-
szawski uchwałę uchylił.

  Działała w Komitecie przeciwko budowie spalarni śmieci w Mosznie. Wraz ze specja-
listami opracowała wiele opinii, co doprowadziło do przeprowadzenia ważnego refe-
rendum gminnego w tej sprawie. Wraz z Zarządem TPB doprowadziła do wpisania 
parku przy Zagrodzie do rejestru zabytków. 7 października brała udział w zebraniu 
założycielskim Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Brwinowie. Przez trzy kaden-
cje była członkiem Komisji Rewizyjnej TG „Sokół”. Ponadto Pani Maryna Hebdzyńska 
była radną Rady Narodowej oraz Rady Miejskiej w Brwinowie. Pełniła funkcję Sekre-
tarza Gminy. Przez wiele lat służyła pomocą w pracach Komisji Rady Miejskiej. Była 
i nadal jest bezpartyjna. Posiada odznakę Zasłużonego Działacza Kultury i Odznakę 
Złotej Syrenki. Jest Honorowym Członkiem Mazowieckiego Towarzystwa Kultury. Ho-
norowy Obywatel Brwinowa od 2008 roku.

Antoni Heda – Szary
Ur. w 1916 r., we wsi Małomierzyce k. Iłży. Le-
gendarny dowódca oddziałów partyzanckich AK 
na Kielecczyźnie. Wsławiony walką o wolność 
Polski z okupantem niemieckim oraz sowiec-
kim. Bardzo zasłużony dla lokalnej społeczności.
Podczas wojny obronnej 1939 r. walczył w składzie 
12 DP pod Iłżą, a następnie na Lubelszczyźnie. 
Po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej trafił do 
obozu jeńców rosyjskich, skąd udało mu się zbiec. 
Po powrocie w strony rodzinne podjął działalność 
konspiracyjną w Związku Walki Zbrojnej. W tym okresie, w 1943 r. wsławił się zdoby-
ciem więzienia niemieckiego w Starachowicach i uwolnieniem ok. 80 ludzi. Następ-
nie walczył jako partyzant w zgrupowaniu AK Jana Piwnika ps. „Ponury”. Dowódca 
wielu akcji zbrojnych (m.in. stał na czele ataku Samodzielnej Brygady Kieleckiej AK 
na komunistyczne więzienie w Kielcach w 1945 roku, zakończonego uwolnieniem kil-
kuset więźniów). Po zakończeniu wojny pozostał w konspiracji, działając w ramach 
Ruchu Oporu AK, a następnie Delegatury Sił Zbrojnych. W 1948 r. aresztowany przez 
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UB. Otrzymał cztery wyroki śmierci, zamienione na dożywocie.  Wyszedł na wolność 
w 1956 r. objęty amnestią. W 1981 r. został wybrany na Przewodniczącego Niezależne-
go Związku Kombatantów przy NSZZ „Solidarność”. Podczas stanu wojennego został 
internowany w Białołęce. Przez wiele lat był doradcą kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W 1990 r. doprowadził do zjednoczenia ok. 30 organizacji kombatanckich w Światową 
Federację Polskich Kombatantów i został jej prezesem. W tym samym roku awansowa-
ny do stopnia pułkownika przez Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorow-
skiego. W 2006 roku prezydent RP Lech Kaczyński nadał mu stopień generała brygady. 
Odznaczenia: dwukrotnie krzyż Virtuti Militari i Krzyż Walecznych oraz wiele innych. 
Honorowy Obywatel Brwinowa od 2005 r. Zmarł 14 lutego 2008 r. 

Jan Zbigniew Kawiński
Ps. „Kotwicz”, ur. w 1917 r. w Białej Cerkwi. Mieszkaniec 
Brwinowa od 1929 r. Wieloletni działacz ZHP. Od 1934 r. 
członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”  oraz Towa-
rzystwa Przyjaciół Brwinowa. W 1938 r. ukończył skrócony 
kurs podchorążych w 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej 
w Cytadeli Warszawskiej. Z początkiem 1941 r. mianowany 
przez Komendę Główną Tajnej Armii Polskiej komendantem 
rejonu (przyjął wówczas pseudonim „Kotwicz”). W lipcu 
1942 r. uczestniczył jako osoba ubezpieczająca w brawuro-
wej akcji bojowej uwolnienia żołnierzy Konfederacji Narodu z 
więzienia Gestapo w Warszawie, przy ul. Daniłowiczowskiej. 
Zasługi mjr. Jana Zbigniewa Kawińskiego w walce z hitlerowskim najeźdźcą na terenie 
Brwinowa i Podokręgu Zachodniego są nie do przecenienia. Honorowy Obywatel Brwi-
nowa od 2005 r. Mjr Jan Zbigniew Kawiński ps. „Kotwicz” zmarł 24 kwietnia 2007 r.

Adam Krupkowski
Ur. w 1917 r. w Moskwie. Mieszkaniec Brwinowa od 1918 r. 
W 1940 r. zaprzysiężony w Konfederacji Narodu pod ps. „Fla-
wiński”, a później jako członek AK ps. „Wrzos”. Członek To-
warzystwa Przyjaciół Brwinowa. Jego rodzinny dom w Brwi-
nowie stał się głównym lokalem konspiracyjnym Konfederacji, 
a później AK (dom otrzymał kryptonim „Belweder”), gdzie od-
bywały się szkolenia obchodzenia się z bronią, skrócony kurs 
podchorążych piechoty, zebrania organizacyjne i narady. Ho-
norowy Obywatel Brwinowa od 2007 r. Odznaczenia: Krzyż 
Armii Krajowej i Medal Wojska, posiada legitymację Akcji 
„Burza” wydaną z okazji 50-lecia Powstania Warszawskie-

go i legitymację Odznaki Weterana Walk o Niepodległość, Złota Odznaka 
„Za zasługi dla województwa warszawskiego”. Zmarł 6 kwietnia 2012 r. w Warszawie.
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Krystyna Miracka-Rosińska
Ps. „Zośka”, w czasie II wojny światowej pracowała na stanowi-
sku referentki Ewidencji Ludności w Urzędzie Gminy w Podkowie 
Leśnej. W tym okresie dysponując kopią wykradzionej Niemcom 
pieczęci, wyrabiała członkom Armii Krajowej dowody osobiste 
(kenkarty), ratując tym samym wiele osób przed aresztowa-
niem. Niestrudzony społecznik. Honorowy Obywatel Brwinowa 
od 2007 r. Odznaczenia: Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki 
– odznaka Akcji Burza.

Stanisław Rumianek 
Urodzony 5 lipca 1929 r. w Warszawie, mieszkaniec Brwinowa 
od 1966 r., żonaty z Jadwigą Lebecką. Jeden z czołowych przed-
stawicieli Związku Harcerstwa Polskiego. Podharcmistrz ZHP. 
Porucznik „Wilk”.

Od 1938 r. należał do „Wilczków” (dzisiaj Zuchy). W 1942 r. 
rozpoczął działalność w 41 WDH Szare Szeregi. W pierwszym 
dniu Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia 1944, wstąpił do Kom-
panii Batalionu Bończa w Zgrupowaniu Róg, w składzie którego 
walczył na Starym Mieście, a następnie w Śródmieściu, po przej-
ściu kanałami. Od 20 września 1944 r. po wcieleniu oddziałów 
powstańczych do Warszawskiego Korpusu Armii Krajowej jest 
żołnierzem 28 Dywizji Pancernej 36 Pułku Legii Akademickiej. Wy-

szedł z Warszawy 7 października przez obóz przejściowy w Pruszkowie, następnie po 
krótkim wypoczynku we wsi Mościce koło Krakowa trafił do więzienia SS przy ul. Monte 
Lupich w Krakowie, a następnie do obozu pracy w Płaszowie. Po zwolnieniu z Płaszowa 
przebywał u rodziny w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego. 

W latach 1945-49 był zastępowym w 41 WDH na Targówku. W latach 1957-66 pełnił 
funkcje instruktorskie w Hufcu ZHP Śródmieście. W latach 1980-89 był przewodniczą-
cym koła NSZZ „Solidarność” w Zarządzie Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyj-
nych na Okęciu. Od 1977 r. współpracuje z Hufcem ZHP Brwinów-Podkowa Leśna, 
m.in. jako kwatermistrz na obozach harcerskich. Współpracuje też od 1989 r. z Hufcem 
ZHP Milanówek.

7 sierpnia1990 r. został powołany w skład zespołu doradczego Burmistrza w Brwinowie, 
a od października 1990 r. w skład Komisji Inwentaryzacyjnej Gminy Brwinów. W 1994 r. 
otrzymał podziękowania i gratulacje od Przewodniczącego Rady Miejskiej i od Burmistrza 
Brwinowa. W grudniu 1994 r. został wybrany przewodniczącym Zespołu Mieszkańców do 
Współpracy z Radą Miejską, który to Zespół został rozwiązany po 4 latach.

W 1995 r. został członkiem Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa. W latach 1996-2005 był  
członkiem Zarządu TPB. Organizuje wiele wystaw i spotkań z mieszkańcami dotyczą-
cych Powstań Narodowych. Organizował pierwsze Złazy Harcerskie łącząc działalność 
ZHP i ZHR, kultywując tradycje skautowskie. Utrzymuje stały kontakt z harcerzami, 
przekazując im wiedzę na temat harcerstwa w Brwinowie. Zbiera i dokumentuje historię 
harcerstwa brwinowskiego. W Ośrodku Kultury w Brwinowie organizuje wieczornice 
i wystawy w Dniu Myśli Braterskiej. Nawiązuje współpracę z nauczycielami.
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Utrzymuje bieżące kontakty z 36 Brygadą Zmechanizowaną Legii Akademickiej z Trze-
biatowa uzupełniając ich wiedzę historyczną o 36 pp Legii Akademickiej, zaczerpniętą 
z archiwów Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa. Uczestniczył (z powołania przez Radę 
Miejską) w Komitecie Organizacyjnym przyszłego Muzeum Pamięci w Brwinowie oraz 
aktywnie włącza się w działalność TPB, w organizowanie wystaw, wieczornic i spotkań 
patriotycznych.  Posiada odznaczenia: Krzyż Walecznych, Krzyż Powstańczy, Krzyż Ar-
mii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Medal Zwycięstwa i Wolności, Medal Za Warszawę, 
Złoty Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Odznaka Akcja Burza Armii Krajowej, 
odznaka 36 pp Legii Akademickiej. Krzyż Za Zasługi dla ZHP z „Rozetą-Mieczami”.

Alojzy Gonzaga Stawnicki
Ur. 1894 r., walczył jako ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. i brał udział 
w bitwie warszawskiej. W okresie międzywojennym członek i instruktor Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” oraz naczelnik brwinowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Honorowy Obywatel Brwinowa od 1994 r. Zmarł w 1998 r. 

Zuzanna Tomasik z domu Cichocka
Ur. w 1920 r., od urodzenia mieszkanka Brwinowa. W sierpniu 
1939 r. ukończyła kurs ratownictwa sanitarnego organizowany 
przez Grodziski Oddział PCK. W czasie bitwy pod Brwinowem 
niosła pomoc rannym. Podczas okupacji wspierała działalność 
konspiracyjną swojego męża, porucznika Tadeusza Tomasika 
ps. „Czaruś”, w kompanii „Brzezinka”. Po wojnie pracowała 
w służbie zdrowia. Członek Światowego Związku Żołnierzy AK 
Środowisko „Bąk”, Obwód „Bażant”. Otrzymała liczne odzna-
czenia i medale. Honorowy Obywatel Brwinowa od 2005 r. 
Zmarła 12 grudnia 2006 r.

Stanisław Werner
Ur. w 1914 roku w Brwinowie, w domu przy ul. Grodziskiej 
12 (w którym znajduje się obecnie siedziba Urzędu Gminy 
Brwinów). Popularyzator fizyki i techniki; autor ok. 30 audycji 
radiowych, wydał 8 książek (z cyklu zagadki fizyczne i biblij-
ne). Mgr inż. mechanik. Teksty jego autorstwa publikowano 
w „Młodym Techniku”, „Świecie Młodych” i „Podkowiań-
skim Magazynie Kulturalnym”. Współredaktor ukazującej 
się w latach 1990–1992 „Gazety Brwinowskiej”. Wieloletni 
wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa, w którym – 
w okresie rządów komunistycznych, gdy działalność taka 
była zabroniona – inicjował imprezy kulturalne, upamiętnia-
jące ważne rocznice historyczne. Podczas stanu wojennego 
pracował w Komitecie Pomocy Bliźniemu przy kościele w Podkowie Leśnej. Honoro-
wy Obywatel Brwinowa od 1999 r. Pseudonimy: „Stasiek” i „Stasiak”, podharcmistrz; 
23 WDH, stopień wojskowy: porucznik.
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Podczas okupacji pracował jako monter-elektryk w warsztacie prowadzonym przez 
kuzyna Tadeusza Schucha – przy ul. Widok w Warszawie. Warsztat był jednocześnie 
przykrywką do pracy konspiracyjnej. Stanisław – żołnierz Armii Krajowej, zaprzysiężony 
przez swego dowódcę Jerzego Zielińskiego był na czas Powstania przydzielony do 
jednostki na Polu Mokotowskim. Losy potoczyły się inaczej – 1 sierpnia, około połu-
dnia, pojechał na Żoliborz do narzeczonej – Marty Jurowskiej. Przed godz. 17 miał się 
stawić w punkcie zbornym przy ul. Marszałkowskiej (róg Al.. Jerozolimskich). Wskutek 
tego, że Powstanie wybuchło wcześniej – i to na Żoliborzu – dopiero o zmierzchu mógł 
wyruszyć w stronę Śródmieścia. Warty zatrzymały go jednak, nie przepuszczając przez 
wiadukt nad Dworcem Gdańskim. Tak samo było w następnych dniach Powstania.

Dzięki poręczeniu Komendanta Placu – majora Mariana Masternaka (ps. „Zwoliński”), 
dostał przydział do „Służb” – do kolumny samochodowej. Benzyna wkrótce się wyczer-
pała i kolumna zajmowała się przyjmowaniem zrzutów – przygotowaniem pola odbioru 
zrzutów, oświetlenia (umownego). Tam Staszek pełnił służbę najpierw na placu Tuchol-
skim, następnie przy ul. Felińskiego, przed kościołem,  w II Obwodzie AK – „Żywiciel”.

Wyszedł z ludnością cywilną, niosąc i wioząc na taczkach ranną po operacji usunię-
cia kuli. Ranną tą była jego przyszła teściowa.

Przeszedł przez obóz w Pruszkowie (Durchgangslager = Dulag). Został uwolniony 
w wyniku interwencji p. Marii Kunklowej (Wesołowskiej), członka zespołu „wyciągają-
cego” ludzi z obozu. Jego dowódcą podczas Powstania był podchorąży „Hal” – Ol-
gierd Hołownia. Zespół stacjonował przy ul. Płońskiej, na tyłach kina „Tęcza”. Istnieje 
zdjęcie tej grupy. Stanisław Werner jest członkiem Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Kra-
jowej na Żoliborzu.

Jadwiga Faustyna Wolcendorf
 Z domu Gzyra,  urodziła się 16 lutego 1925 roku w Brwino-
wie w rodzinie rzemieślniczej. Ukończyła Liceum Handlowe 
w Warszawie w 1943 roku. W latach 1943–1946 pracowała 
w Gminie Letnisko – Brwinów, jako pomoc biurowa, a na-
stępnie  do 1948 roku w Ministerstwie Leśnictwa w War-
szawie. Po roku przerwy w pracy zawodowej, spowodo-
wanym wychowywaniem dziecka podjęła ponownie pracę 
w Prezydium Rady Narodowej w Brwinowie. Kolejne trzy 
lata przepracowała w PSS w Milanówku, by w 1962 roku 
powrócić do pracy w Brwinowie w Spółdzielni Rzemieślni-
czej Usług Budowlanych „Budowa” na stanowisku głównej 

księgowej. Mając w tym czasie troje dzieci w brwinowskich szkołach, pracowała spo-
łecznie w Komitecie Rodzicielskim. Za pracę zawodową i społeczną otrzymała wiele 
dyplomów m.in.:
 Za owocny wkład pracy dla dobra spółdzielczości
 Przodujący Działacz Ruchu Spółdzielczego
  Za wkład pracy i pomoc we wzniesieniu Budynku Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu 

Usług Budowlanych „Budowa”
 Wyrazy uznania za wkład pracy w rozwoju Spółdzielni „Budowa”
 Podziękowania za udział w komisjach wyborczych.
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Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. W latach 1942–1945 była żołnierzem Armii Kra-
jowej Środowiska „Bąk” w Brwinowie, porucznik rezerwy. Pseudonim „Stokrotka”. Za 
działalność w okresie okupacji niemieckiej odznaczona Krzyżem Armii Krajowej oraz 
Odznaką Akcji Burza. 6 października 1990 roku powstał Ośrodek AK „Bąk” w Brwino-
wie. Była jednym z członków założycieli, a także do śmierci pełniła funkcję w Zarządzie. 
Była członkiem Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa. Przez 60 lat śpiewała w chórze ko-
ścielnym w Brwinowie, aż do jego rozwiązania. Była inicjatorem nadania nazwy ulicy Ar-
mii Krajowej w Brwinowie, a także powstania pomnika Armii Krajowej na skwerze przed 
kościołem św. Floriana w Brwinowie. Zmarła 25 lutego 2013 r. Została pochowana na 
brwinowskim cmentarzu.

Stefan Wolcendorf
Urodził się 26 grudnia1925 r. w Oblinie gm. Maciejowie pow. 
Garwolin w rodzinie inteligenckiej z tradycjami patriotycz-
nymi. Ukończył Technikum Budowlane. Od 1946 roku roz-
począł pracę zawodową w Zjednoczeniu Przemysłowym, 
Zakładach Stolarki Budowlanej i Zjednoczenia Drobiarstwa 
„Poldrob” w Warszawie, a od 1971 roku jako rzemieślnik, 
członek Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu Usług Budowla-
nych „Budowa” w Brwinowie. Pracował społecznie przy od-
budowie Warszawy, za co otrzymał Złotą Odznakę Honoro-
wą za zasługi dla Warszawy, Medal 40-lecia Polski Ludowej. 
Przez wiele lat pracował społecznie na terenie Brwinowa:
 Uczestniczył w reaktywacji Brwinowskiego Klubu Sportowego „Naprzód”
  Był ławnikiem w okresie sześciu kadencji t.j. przez 24 lata w Sądzie Rejonowym 

i Wojewódzkim
 radny dwóch kadencji w latach siedemdziesiątych
  Przewodniczący Oddziału Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 

w Brwinowie przez dwie kadencje
 Przewodniczący Miejsko Gminnego Komitetu Jedności Narodowej w Brwinowie
  założyciel i przewodniczący oddziału Stronnictwa Demokratycznego 

Miasta i Gminy Brwinów
  W latach 1977–1984 członek ZBoWiD (Związek Bojowników o Wolność 

i Demokrację)
 Jest czynnym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa
 Był założycielem i prezesem Oddziału Piłsudczyków w Brwinowie
 W latach 80. członek Związku Zawodowego „Solidarność”
W latach 1941–1945 uczestnik Ruchu Oporu, żołnierz Armii Krajowej, z czego w latach 
1943–1944 żołnierz AK w Inspektoracie Zamość. Porucznik rezerwy ps. „Cezar”. Od-
znaczony Krzyżem Partyzanckim, Odznaką Akcji Burza, Złotą Odznaką Armii Krajowej, 
Odznaką za działalność w Związku Piłsudczyków.
Wspólnie z małżonką Jadwigą dziłał na rzecz nadania nazwy ulicy „Armii Krajowej” 
w Brwinowie oraz wzniesienia pomnika Armii Krajowej przy ul. Rynek. Honorowy Oby-
watel Brwinowa od 2007 r.
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Witold Zapała
Ur. w 1935 r.,  mistrz choreografii, artysta, tancerz i pedagog. 
Przez ponad pół wieku związany z Państwowym Zespołem 
Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygie-
tyńskiego. W 1952 r. został członkiem zespołu „Skolimów”. 
W 1957 r. ukończył Szkołę Baletową w Warszawie i rozpoczął 
pracę jako tancerz – solista w Państwowym Zespole Ludo-
wym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskie-
go. Wieloletni choreograf i kierownik baletu w „Mazowszu”. 
Twórca choreografii ponad 30 tańców narodowych i regio-
nalnych. W 1981 r. zrezygował z kariery scenicznej i poświę-
cił się bez reszty choreografii i działalności pedagogicznej. 
Swoją wiedzę i doświadczenie przekazywał młodszym kolegom i artystom, pełniąc 
funkcję kierownika baletu, a także zastępcy dyrektora ds. artystycznych „Mazowsza”.
W tym czasie powstały kolejne opracowania choreograficzne. Efekty pracy twórczej 
Maestro Zapały to także działalność na rzecz dziecięcych zespołów amatorskich: 
„Gawędy” i Varsowii” – której jest współzałożycielem; oraz polskich i międzynarodo-
wych konkursów zespołów tanecznych. Honorowy Obywatel Brwinowa od 2009 r.
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż 
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Za-
służony Działacz Kultury, statuetka „Prometeusz”.

Stanisław Zymmer
Ur. w 1903 r. w Falęcinie (gm. Kobylin) k. Grójca. Ze szkolnic-
twem brwinowskim związany od 1938 r. Początkowo pracował na 
stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 2, a w latach 
1945–1956 był jej kierownikiem. W latach 1956-1967 r. był zastęp-
cą dyrektora Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego 
w Brwinowie. W latach 1945–1975 radny Rady Narodowej w Brwi-
nowie. Przyczynił się do powstania Liceum Ogólnokształcącego 
i rozbudowy budynków szkolnych przy ul. Żwirowej. Był człon-
kiem założycielem Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa. Honorowy 
Obywatel Brwinowa od 1998 r. Zmarł 1 listopada 2005 r.

Marta Jurowska-Werner
Urodziła się 3 marca 1926 r. w Warszawie. Była córką Józefy 
z Zaleskich i Tadeusza Jurowskiego. Ukończyła gimnazjum 
im. Aleksandry Piłsudskiej. Wcześnie została harcerką, przy-
rzeczenie składała konspiracyjnie podczas okupacji, a po-
życzony na tę uroczystość krzyż przechowała przez całe 
powstanie, by oddać go wiele lat po wojnie. Jako harcerka 
zajmowała się kolportażem prasy i pomocą ubogim, zwłasz-
cza dzieciom. Przeszła też przeszkolenie jako sanitariuszka, 
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a także szkolenie z zakresu terenoznawstwa i łączności. Przydzielona do 228 plutonu 
łączności obwodu Żywiciel na Żoliborzu, uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim. 
Wyszła z Warszawy z ludnością cywilną, opiekując się ranną matką. 

W 1948 r. wyszła za mąż za Stanisława Wernera. Ukończyła studia chemiczne i przez 
wiele lat pracowała jako popularyzator chemii w redakcji audycji młodzieżowych Pol-
skiego Radia. Napisała też kilka książek popularno-naukowych. Pracowała w różnych 
instytucjach, ostatnie lata przed emeryturą pracowała w Wydawnictwach Naukowo-
Technicznych w dziale słowników. Po przejściu na emeryturę oddała się pracy w diako-
nii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, do którego należała. Oddała się temu zaję-
ciu z całym sercem, bo było to jej powołanie – zawsze najważniejszy był dla niej drugi 
człowiek i pomoc potrzebującym. Była członkiem Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa. 

Poza działalnością społeczną, by tak rzec – oficjalną, pomagała wielu ludziom po-
trzebującym z terenu Brwinowa, zawsze wrażliwa na ludzką krzywdę i niedostatek, nie 
patrząc na pochodzenie czy narodowość. Wielokrotnie pomagała społecznie uczniom 
mającym kłopoty z chemią, która była jej zawodem i pasją. W czasie stanu wojennego 
zajmowała się rozdawnictwem leków w swojej parafii, ale też wspomagała wiele osób 
w Brwinowie i w Podkowie lekami z darów. 

Pod koniec lat 50. i 60. angażowała się w prace komitetu rodzicielskiego przy Szkole 
Podstawowej nr 5 (obecnie nr 2) w Brwinowie. Już wówczas pracowała zawodowo 
w Warszawie. Kiedy przeszła na wcześniejszą emeryturę miała czas na pracę społecz-
ną, która była jej pasją. Jako pracownik i kierowniczka diakonii Kościoła Ewangelicko-
Reformowanego uczestniczyła w rozdawnictwie leków, którymi wspierała wiele osób 
spoza swego kościoła, także wielu mieszkańców Brwinowa. Współpracowała blisko 
z parafią w Podkowie Leśnej wspierając tamtejszy punkt rozdawnictwa leków. Nale-
żała do Solidarności i w czasie stanu wojennego była też kolporterką prasy podziem-
nej. Należała też do grona założycieli i współpracowników Gazety Brwinowskiej, która 
ukazywała się w okresie Solidarności. Honorowy Obywatel Brwinowa od 2012 roku.
Zmarła 16 listopada 2012 r.

Lech Dzikiewicz
Ur. 18 marca 1925 r. historyk, dr nauk prawnych, badacz 
historii II wojny światowej, posiada stopień majora. W la-
tach okupacji działał w Armii Krajowej, m.in. jako dowódca 
plutonu wywiadowczego. Zasłużył się dla gminy Brwinów 
upamiętnieniem tutejszego środowiska AK „Bąk”. Jest 
autorem monografii „Konspiracja i walka kompanii „Brze-
zinka” (obwód „Bażant”, środowisko „Bąk”)”. Książka ta 
jest cennym źródłem informacji o bitwie pod Brwinowem 
i konspiracji na terenie gminy Brwinów. Opisuje ona wy-
darzenia z punktu widzenia naocznego świadka i uczest-
nika i przedstawia m. in. dokonania wielu mieszkańców 
Brwinowa, ich patriotyzm, zaangażowanie w konspirację 
i walkę oraz pomoc Żydom i uchodźcom z Warszawy po upadku Powstania Warszaw-
skiego. Honorowy Obywatel Brwinowa od 2012 r.
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Zdzisław Krawczyk
Pseud. „Jasny”, ur. 17.01.1924 r. w Kłudzienku. Prezes Śro-
dowiska Armii Krajowej „Bąk” ŚZŻAK w Brwinowie, inicjator 
założenia w gminie Brwinów Towarzystwa Przyjaciół Armii Kra-
jowej (TPAK), posiada stopień kapitana. Jako kilkunastoletni 
chłopiec w 1935 r. wziął udział w uroczystościach pogrzebo-
wych marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczęszczał do szkoły 
powszechnej, gimnazjum oraz liceum ogrodniczego. Tę ostat-
nią szkołę rozpoczynał trzy razy – w związku z pobytem w Maj-
danku w 1943 r. oraz w wojsku w 1946 r. Świadectwo matu-
ralne otrzymał 6 czerwca 1948 r. Podczas II wojny światowej 
był członkiem grupy podoficerskiej do zadań partyzanckich i 
dywersyjnych w Wydzielonym Rejonie B Konfederacji Narodu, która działała na tere-
nie Brwinowa, Podkowy Leśnej i Milanówka. Po wybuchu Powstania Warszawskiego, 
w nocy z 1 na 2 sierpnia 1944 r. wziął udział w koncentracji sił wLasachMłochowskich.

Zdzisław Krawczyk jest osobą szczególnie zasłużoną dla gminy Brwinów, wspierającą 
inicjatywy gminne oraz inicjującą działania na rzecz pamięci o Armii Krajowej. Działal-
ność w organizacjach kombatanckich rozpoczął w latach 90. W dniu 2 lutego 1993 r. 
otrzymał legitymację Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, która ujawniła jego 
przynależność do AK, i włączył się aktywnie w działalność Środowiska „Bąk”. W maju 
1993 r. w stopniu porucznika Wojska Polskiego uczestniczył w poświęceniu sztandaru 
AK Ośrodka „Bąk” Brwinów i przekazaniu go kombatantom z pocztu sztandarowego 
AK. W 2005 r., w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości nastąpiło przekazanie 
szkole historycznego sztandaru AK i nadanie Gimnazjum nr 2 imienia Żołnierzy Armii 
Krajowej. Po tych uroczystościach zrodziła się inicjatywa utworzenia Towarzystwa Przy-
jaciół Armii Krajowej, które miałoby na celu przekazanie idei AK młodemu pokoleniu.

Kpt. Zdzisław Krawczyk był inicjatorem powstania szkolnych kół TPAK w Brwinowie, 
których powołanie nastąpiło w kwietniu 2007 r. Od momentu powstania kół TPAK ściśle 
współpracuje ze szkołami uczestnicząc w spotkaniach dotyczących bieżącej działal-
ności kół. Miał również istotny udział w tworzeniu ich struktur organizacyjnych poprzez 
opracowanie statutu. Dzięki współpracy z Zarządem Głównym TPAK kpt. Zdzisław 
Krawczyk zadbał o wyrobienie dla członków kół legitymacji członkowskich TPAK oraz 
na bieżąco zaopatruje koła we wszelkie emblematy organizacyjne: opaski i znaczki. Od 
wielu lat aktywnie propaguje ideę działalności TPAK w szkołach poprzez cykliczne spo-
tkania z młodzieżą i rodzicami. Nieocenionym efektem tych spotkań jest pogłębianie 
wiedzy historycznej uczniów z zakresu działalności Polskiego Państwa Podziemnego 
na terenie gminy Brwinów oraz wstępowanie młodzieży w szeregi członków TPAK. Po-
nadto młodzież miała okazję do wielu spotkań z kombatantami Armii Krajowej, którzy 
opowiadali o swojej konspiracyjnej działalności. Jednym z pomysłów na poznanie hi-
storii były organizowane wycieczki na brwinowski cmentarz, podczas których ucznio-
wie mogli poznać miejsca pochówku i historie osób walczących na terenie Brwinowa 
w czasie II wojny światowej. We współpracy z kpt. Zdzisławem Krawczykiem koła TPAK 
aktywnie uczestniczą w obchodach świąt państwowych i lokalnych organizowanych na 
terenie gminy Brwinów. Działalność kpt. Zdzisława Krawczyka została doceniona przez 
władze brwinowskiego LO i społeczność uczniowską, czego rezultatem było przyzna-
nie mu Odznaki Honorowej ,,Przyjaciel Szkoły”, jako wyraz podziękowania za jego wie-
loletnią pracę na rzecz propagowania historii i patriotyzmu wśród uczniów. Zdzisław 
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Krawczyk jest także pomysłodawcą i współtwórcą tablicy znajdującej się przy wejściu 
do parku miejskiego, ilustrującej przebieg bitwy pod Brwinowem, która została stoczo-
na 12 września 1939 r. Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa. Honorowy 
Obywatel Brwinowa od 2012 r.

Waldemar Kruszyński
Pseud. „Trzynastka”, ur. 22.10.1928 r. w Warszawie Prezes 
Zarządu Obwodu Warszawa Zrzeszenia „Wolność i Nieza-
wisłość” i sekretarz Rady do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych działającej przy Kierowniku Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W chwili 
wybuchu II wojny światowej przebywał w Milanówku, ale już 
w listopadzie 1939 r. powrócił do Warszawy, gdzie kontynu-
ował naukę na tajnych kompletach i włączył się w podziemną 
działalność harcerską. Z powodu aresztowań wśród kolegów 
z harcerstwa wyjechał do Milanowa, gdzie został łącznikiem 

w oddziale lokalnej partyzantki. Przebywał tam do jesieni 1944 r. Z powodu choro-
by i zagrożenia ze strony wojsk radzieckich nie udało się mu dotrzeć do stolicy, by 
wziąć udział w Powstaniu Warszawskim. Po powrocie do Warszawy jesienią 1944 r. 
próbował odnaleźć bliskich. Szukając siostry, dotarł do Stargardu Szczecińskiego. Tam 
mieszkał przez kilka następnych lat, kontynuując naukę. W szkole poznał nowych ko-
legów, którzy tak jak on mieli już doświadczenie partyzanckie. Został członkiem gru-
py Czesława Hołuba – Grupy Młodzieżowej Szczecin podległej organizacji Wolność 
i Niezawisłość Ruchu Oporu Armii Krajowej i działał pod pseudonimem „Trzynastka”. 
W 1946 r. grupę rozpracowano, a jej członków skazano na wieloletnie więzienie. Jemu 
udało się uciec. Ujawnił się w czasie pierwszej amnestii w 1947 r. Wrócił do Warszawy, 
gdzie mieszkał do emerytury. W 1996 r. zdecydował się z żoną przenieść do Brwino-
wa. W 1990 r. został członkiem powstającego Stowarzyszenia Kombatanckiego Wol-
ność i Niezawisłość. Obecnie pełni w nim funkcję Prezesa Zarządu Obwodu Warszawa 
oraz Sekretarza Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych działają-
cej przy Kierowniku Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Od-
znaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Posiada stopień majora.
Waldemar Kruszyński prowadzi bardzo szeroką działalność na rzecz pielęgnowania 
pamięci o Żołnierzach Wyklętych, członkach niepodległościowego podziemia, któ-
rzy przez komunistyczne władze PRL zostali „wyklęci” i wyrzuceni poza margines 
społeczeństwa. Wspiera środowiska kombatanckie nie tylko w Polsce, ale także na 
Litwie, Ukrainie i Białorusi. W trosce o to, aby pamięć o żołnierzach AK i WiN nie za-
ginęła, wyszedł z inicjatywą włączenia do działalności środowiska kombatanckiego 
młodzieży szkolnej. Podejmując współpracę z brwinowskimi szkołami był organiza-
torem rajdu „Śladami II Konspiracji”, podczas którego młodzież szkolna miała moż-
liwość poznania żyjących uczestników tamtych wydarzeń. Waldemar Kruszyński 
organizuje także spotkania młodzieży z pracownikami IPN-u i kombatantami, dzię-
ki czemu historia ma dla młodych ludzi inny wymiar, staje się bliższa i bardziej zro-
zumiała. W każdym roku szkolnym uczniowie wyróżniający się nauce i działalności 
społecznej są nagradzani książkami przekazanymi szkołom przez Waldemara Kru-
szyńskiego. Z jego inicjatywy tradycją stało się uczestnictwo brwinowskich uczniów 
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w obchodach centralnych w Warszawie przy Grobie Nieznanego Żołnierza – Dnia Żoł-
nierzy Wyklętych. Dzięki takim działaniom szkoły z Brwinowa są zauważane i cenione. 
W 2011 r. Waldemar Kruszyński był inicjatorem i organizatorem akcji „Gwiazdka 2011 
Lwów”. Przy wspólnym zaangażowaniu szkół z terenu gminy Brwinów, Warszawy 
i Wołomina oraz współudziale Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 
zorganizował wspólny wyjazd do Lwowa. Celem akcji była pomoc Polakom w trud-
nej sytuacji życiowej mieszkającym we Lwowie i okolicach. W akcji udział wzięli na-
uczyciele, uczniowie, dyrektorzy szkół oraz kombatanci. Do najbardziej potrzebujących 
trafiło 120 paczek żywnościowych oraz pieniądze zebrane podczas akcji w szkołach.  
Waldemar Kruszyński stał się bohaterem etiudy filmowej, która zdobyła pierwsze miejsce 
w kategorii filmów szkół ponadgimnazjalnych oraz nagrodę publiczności, w głoszonym 
przez Muzeum Historii Polski projekcie „Rówieśnicy”. Konkurs polegał na opisaniu histo-
rii życia rówieśników – osób nastoletnich, walczących o niepodległość i suwerenność 
państwa, buntujących się przeciwko rzeczywistości lub biorących udział w niezależnej 
działalności kulturalnej w latach 1945–1989 r. Młodzież po licznych wizytach w IPN wy-
brała do swojego projektu Waldemara Kruszyńskiego. W etiudzie przygotowanej przez 
młodzież warszawskiego Liceum im. Konopczyńskiego przeplatają się fragmenty życia 
bohatera z okresu konspiracji oraz teraźniejszości. Jedną ze współtwórczyń filmu jest 
mieszkanka Brwinowa Patrycja Szlifirska. Kolejną inicjatywą w 2012 r. była organizacja 
rajdu po Podhalu szlakiem oddziału partyzanckiego „Błyskawica”. Młodzież szkolna 
z Brwinowa wraz z nauczycielami i kombatantami wzięła udział w „Lekcji historii na 
żywo” odwiedzając miejsca związane z historią oddziału. Waldemar Kruszyński bardzo 
angażuje się na rzecz współpracy z młodzieżą oraz szkołami z Brwinowa. Z jego inicja-
tywy tradycją stało się uczestnictwo brwinowskich uczniów w uroczystościach upamięt-
niających Żołnierzy Wyklętych. Dzięki niemu młodzież poznaje historię. Kombatanci 
stają się dla niej wzorem do naśladowania i pokazują, że patriotyzm nie jest pustym 
słowem. Honorowy Obywatel Brwinowa od 2012 r.

(źródło: www.brwinow.pl i archiwum Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa)
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NASZ BRWINÓW
(próba zapisu wydarzeń z lat 1973–2013)

K iedy Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa poprosił mnie o przygotowanie kalen-
darium z życia Brwinowa za lata swojej działalności, nie do końca zdawałem sobie 

sprawę z wagi tego zadania, ani z rozległej przestrzeni, którą trzeba ogarnąć. Przecież 
Brwinów to serce, oczko w głowie Towarzystwa – przedmiot starania jego członków, nie-
jednokrotnie ich pasja i miłość. Nie wiedziałem też, że historia mojego miasta okaże się 
aż tak fascynująca – nie tylko dlatego, że okres 1973-2013 zawiera w sobie zasadniczą 
cezurę najnowszej historii Polski, ale też dlatego, że Brwinów, jako nasza „mała Ojczy-
zna”, w bardzo wielu swoich historycznych zakrętach tak bardzo blisko jest tej dużej Oj-
czyzny. Teraz wiem, że moja praca jest zaledwie „przygotowaniem terenu” pod wydanie 
drugie, poszerzone, bo na taką pracę trzeba znacznie więcej czasu – przede wszystkim 
na dotarcie do wszystkich prasowych zapisów, dokumentów i utrwalonych relacji miesz-
kańców Brwinowa. Przyjąłem metodę układania tego zapisu wydarzeń z przedruków pra-
sowych – w imię „obiektywizmu”, myślę jednak, że to przyszłe, pełniejsze opracowanie 
ma większą szansę na obiektywizm. Nieocenione okazały się archiwalne numery „U nas 
O.K.”, „Brwinowskiego ABC”, „Głosu Mieszkańców”, „Gazety Mazowieckiej”, „Kuriera 
Południowego”, „WPR”, „Co? Gdzie? Kiedy? Na Mazowszu”, „Okolice24”, „Flesch Ma-
zowsza”, „Brwinow.com” i innych.   

Dziękuję za udostępnienie zbiorów prasowych i archiwaliów Towarzystwu Przyjaciół 
Brwinowa, Bibliotece Publicznej im. Wacława Wernera, Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
w Brwinowie, Biuru Promocji Urzędu Gminy Brwinów (Pani Monice Miziołek za jej pra-
cowite „prasówki”), ale też właścicielom zbiorów prywatnych – Panu Stanisławowi Ru-
miankowi i Pani Radnej Wandzie Chrzanowskiej. Pracując nad zadanym mi tematem, 
raz po raz przekonywałem się, że próbowano już wielokrotnie, czasami idąc tylko za 
wybranym tematem, rzetelnie spisywać historię naszego Miasta – takich prób podejmo-
wało się wiele osób nie tylko tych związanych z TPB . Należą się im wielkie słowa uzna-
nia i podziękowania. Ostatnio, w związku z jubileuszem 60-lecia Miasta, Stowarzyszenie 
Projekt Brwinów wydało pracę pt. „60 lat minęło”. Fascynująca to lektura.

Te wszystkie dotychczasowe próby uchwycenia historii naszego Brwinowa trzeba 
scalić i – kolejny ocean pracy – zilustrować fotografiami. Mamy tak wielu fotografików-
dokumentalistów (Tomasz Janczurowicz, Sylwia Chrzanowska-Jura, Konrad Kuć, Ra-
fał Nastarowicz, Michał Słowiński), których zdjęcia wykorzystujemy niejednokrotnie 
– świadomych faktu, że każde ich „pstryknięcie” ma swoją doniosłość w zapisywaniu 
historii Brwinowa – znana jest ich otwartość w udostępnieniu swoich drogocennych ka-
drów. Dziękujemy za nie. Nieoczekiwanie z propozycją oprawy fotograficznej (skromnej 
– z  braku czasu – na użytek tego wydania) przygotowanego już tekstu wystąpił nieoce-
niony Pan Stanisław Rumianek, wieloletni członek TPB, miłośnik brwinowskiej historii 
– i Pan Stanisław znalazł czas aby włączyć się „fotograficznie” w tę pracę. Ogromnie 
dziękuję Panu porucznikowi Rumiankowi. 

Zapis filmowy historii Brwinowa prowadzi brwinowski artysta Pan Adam Gzyra – jego 
ogromny dorobek na tym polu to wspaniały fundament do przyszłego multimedialnego 
ujęcia historii Brwinowa. Brwinów zasługuje na takie opracowanie.
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1973

BRWINOWSKIE KALENDARIUM 1973–2013 
40 lat istnienia Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa 
i 40 lat z życia Miasta

 7 IV  zmarł Teofil Przeździecki: nauczyciel – matematyk, 
dyrektor. Prawie 20 lat swego życia ściśle związany z pracą dy-
daktyczną i organizacyjną, z otwartym w r. 1956 Liceum Ogólno-
kształcącym w Brwinowie – od pierwszego dnia jego otwarcia. 
Po roku pracy obejmuje obowiązki dyrektora. Ukształtowany 
w II Rzeczpospolitej, w atmosferze bezinteresownej społecznej 
aktywności, rolę szkoły i nauczyciela stawiał bardzo wysoko. 
Nauczanie matematyki traktował jako szkołę myślenia i dyscy-
pliny myślowej. W tle przekazywanych treści matematycznych 
potrafił nawiązać do swych zainteresowań humanistycznych: 
historii i literatury. Wszyscy odczuwali, że mają sposobność spo-
tkania się z osobowością nieprzeciętną. 7 IV, kolejny już, atak serca 
kładzie przedwcześnie kres jego życiu. Jego drogę życiową zamykają, zapisane na 
grobie, na cmentarzu w Brwinowie, dwa słowa: nauczyciel-matematyk. (Janina Droese, 
córka, Stanisław Przeździecki, syn [w:] „Zarys monografii LO im. J. Iwaszkiewicza w Brwinowie 1956-2006”, 
Brwinów 2007, 14 kwietnia.)

Założycielskie Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa odbyło się 
w dniu  7 kwietnia , w sali konferencyjnej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Brwi-
nowie, ul. Grodziska 12, o godzinie 17.00. Zebranie zagaiła kol. Jadwiga Minich, mówiąc 
o zadaniach Towarzystwa. Minutą ciszy uczczono pamięć kol. Teofila Przeździeckiego, 
zmarłego 6 kwietnia br. – członka Komitetu Organizacyjnego Towarzystwa. Na Prze-
wodniczącego Zebrania Założycielskiego wybrano kol. Juliana Faszczewskiego (…), 
na Sekretarza Zebrania wybrano kol. Eugenię Zadrzywilską (…). Po dyskusji, w uroczy-
stym nastroju, jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:

„Celem wzięcia czynnego udziału w realizacji programu rozwoju kraju… zebrani na 
Założycielskim Walnym Zebraniu, członkowie założyciele z dniem 7 kwietnia 1973 roku 
postanawiają powołać do życia Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa. Wyrażamy pragnie-
nie, aby dla dobra społeczeństwa wszyscy członkowie Towarzystwa uczestniczyli aktyw-
nie w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, społecznych oraz kulturalnych miasta 
Brwinowa… (cyt. z Protokólu Założycielskiego Walnego Zebrania Towarzystwa Przyja-
ciół Brwinowa z dnia 7 kwietnia 1973 r.)

Cele Towarzystwa określone w statucie to m.in.: „– kształtowanie aktywnej postawy 
w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, społecznych, kulturalnych oraz działanie 
na rzecz integracji środowiska, – popularyzacja wiedzy o własnym regionie i kraju, – roz-
wijanie zainteresowania sztuką, przejawianie troski o rozwój różnych form amatorskich 
zainteresowań, pielęgnowanie folkloru i sztuki ludowej, – ochrona środowiska przyrodni-
czego, – organizowanie kulturalnego wypoczynku, – prowadzenie prac naukowo-badaw-
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1974

„Zagroda” lata 30.

czych i edytorskich”. Jednym z najważniejszych zadań staje się odbudowa zrujnowane-
go dworku Zagroda po pisarzu Zygmuncie Bartkiewiczu na siedzibę i ośrodek muzealny 
Towarzystwa. Przystąpiono też do zebrania materiałów z dziejów Brwinowa. Pracy tej 
dokonali: prof. dr Władysław Herman i Zygmunt Wituński. Na czele Komisji Wydawnictw 
stanęła Irena Wituńska. („TPB 1973-1983”, seria: Towarzystwa Regionalne i Kulturalne, tom V, s.4)

Stary cmentarz w Brwinowie został uzna-
ny na mocy decyzji Konserwatora Zabytków 
m.st. Warszawy za zabytkowy.

 Grudzień:  Wojewoda warszawski wręczył 
akty nominacyjne naczelnikom miast i gmin, 
m.in. Brwinowa – Jadwidze Minich. Równo-
cześnie w grudniu na pierwszych sesjach 
miejskich i gminnych rad narodowych wybra-
no nowe władze. Przewodniczącym rady MiG 
Brwinów został Dariusz Zawal.

 7 I  Zbiorczą Szkołę Gminną w Brwinowie odwiedził, serdecznie tutaj witany, towa-
rzysz Edward Gierek – I Sekretarz KC PZPR. Honory gospodarzy pełnili m.in.: I sekretarz 
Komitetu MiG PZPR w Brwinowie – Dariusz Zawal, naczelnik MiG Brwinów – Jadwiga 
Minich oraz dyrektor szkoły – Stanisław Lechowski. Odwiedziny grono pedagogiczne 
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1974
potraktowało jako swego rodzaju wyróżnienie. Wizyta towarzysza Edwarda Gierka była 
jednocześnie wielką lekcją wychowania obywatelskiego. Zebrani urządzili zacnemu go-
ściowi spontaniczną owację z okazji obchodzonych poprzedniego dnia urodzin. („Mówi 

Pruszków”, lipiec 1974, s.24-6) 
Wspomnienie: Dr Jadwiga Lebecka-Rumianek (lekarz szkolny) nie miała możliwości 

witać I Sekretarza, ponieważ – z powodu podartego fartucha lekarskiego – została za-
mknięta w swoim gabinecie, a drzwi pilnował umyślny.

 21 IV  „Stolica (nr 16 /1376/)”: Energiczny przewodniczący Koła Przyjaciół Brwinowa 
ob. Julian Faszczewski i wiceprzewodnicząca ob. Jadwiga Minich sprawująca urząd 
naczelnika Urzędu Miasta i Gminy Brwinów czynią starania o wykupienie i odrestauro-
wanie dworku Zygmunta Bartkiewicza z przeznaczeniem go na cele kulturalne i swoisty 
„kącik wspomnień”  zorganizowany w części pomieszczenia. (hp)

 20 – 22 IV  odbyły się w Warszawie finały czwartej Olimpiady Literatury i Języka 
Polskiego. W eliminacjach szkolnych uczestniczyło ponad 5 tys. uczniów, do zawodów 
centralnych dopuszczono 102 osoby. Pierwszą lokatę ex aequo uzyskali Jolanta Bąk 
z Olsztyna i Leszek M. Engelking z Brwinowa (nauczycielka Aniela Cieńska). („Życie War-
szawy”, 24 IV 1974 r., nr 97 /9489/)

Dworek „Zagroda” (siedziba TPB) zostaje wpisany do rejestru zabytków, a stołeczne 
władze konserwatorskie wyasygnowały fundusze zarówno na wykup nieruchomości, jak 
i na jej kapitalny remont, przeznaczając ją na placówkę o charakterze muzealno-oświa-
towym – siedzibę Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa. („U nas” nr 6 (18) rok II, wrzesień 1993.
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Herb Brwinowa. Konkurs na zaprojektowanie her-
bu został ogłoszony przez władze Brwinowa i Zarząd 
Główny Związku Polskich Artystów Plastyków w 1974 r. 
Projekt graficzny: wizerunek czarnej litery „b”, z zielony-
mi liśćmi dębu na czerwonym polu prostokątnej tarczy 
o wydłużonej dolnej krawędzi autorstwa pana Karola 
Śliwki otrzymał w tym konkursie drugą nagrodę. Autor 
herbu zdobył również pierwszą nagrodę i wyróżnie nie. 
Karol Śliwka – członek Związku Artystów Polskich – to 
wybitny artysta plastyk o uznanym dorobku twórczym, 
mający niekwestionowane osiągnięcia w zakresie gra-
fiki. Jest autorem wielu opracowań logotypów, znaków 
firmowych i herbów. 

 Od 1974  roku związany jest z Brwinowem śląski artysta Henryk Waniek. Urodzo-
ny w marcu 1942 r. w Oświęcimiu, absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
dyplom na Wydziale Grafiki w Katowicach. Wikipedia: „Od 1980 r. mieszka i tworzy 
w Brwinowie pod Warszawą. Henryk Waniek jest malarzem surrealistą. Realizuje swoje 
wizje w tradycyjnym malarstwie olejnym, zajmuje się również rysowaniem, grafiką wy-
dawniczą i plakatem oraz sporadycznie scenografią do sztuk teatralnych. Prace artysty 
eksponowane były na ponad 100 wystawach zbiorowych; jest również autorem ponad 
100 wystaw indywidualnych. Henryk Waniek jest także pisarzem i znawcą historii, filozo-
fii, religioznawstwa i literatury mistycznej. Jest twórcą kilku książek eseistycznych. Pisze 
drobne utwory literackie, uprawia krytykę artystyczną. Od 1971 roku publikuje w czasopi-
smach kulturalnych i literackich. Jego twórczość pisarska jest odbiciem jego fascynacji 
i zainteresowań ezoterycznych i historiozoficznych związanych ze Śląskiem, wpisanych 
w skomplikowane dzieje tych ziem.”

 17 VI  Podczas VII Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży w Ursusie w biegu dziewcząt 
na 100 m 1. miejsce zajęła Jolanta Kucińska z Brwinowa – z czasem 12,6 s. („Życie War-
szawy”, 3 lipca 1974, nr 157 /9549/)

 6 VII  rozegrano wyścig drużynowy II Kolarskich Mistrzostw Europy Juniorów 
na trasie Warszawa-Brwinów-Warszawa. Tytuł mistrzowski wywalczyła drużyna ZSSR; 
Polacy uplasowali się na siódmym miejscu ze stratą 4,30 min. („Trybuna Mazowiecka”, 

8 VIII, nr 161 /6644/)

 10 IX  na stadionie płockiej Wisły odbył się trzeci rzut ligi lekkoatletycznej. Na 
starcie stanęło ponad 150 zawodniczek i zawodników z 10 klubów województwa war-
szawskiego. Wyniki zespołowe po trzech rzutach: 1) Wisła Płock 26725 pkt., 2) BKS 
Naprzód Brwinów 24463 pkt.  W kategorii 4×100 m kobiety – Naprzód 51,5., 4×100 m 
mężczyźni – Naprzód 45,3; oszczep: Andrzej Ziółkowski – Naprzód 67,65; dysk An-
drzej Włostowski – Naprzód 45,06; kula: Krzysztof Chmielewski – Naprzód 13,38. („Try-
buna Mazowiecka”, 11 IX 1974, nr 215 /6698/) 
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 5 XI  „Trybuna Mazowiecka” (nr 259/6742/): „Najlepiej brata wspólna łopata”: 
takie oto hasło, wypisane dużymi literami, wywiesili sobie na ścianie gospodarze 
klubu „Maryninek” – mieszkańcy brwinowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle”. 
Wśród mieszkańców „Osiedla” prace społeczne ma rzecz własnego środowiska są 
bardzo popularne. A biorą w nich udział wszyscy, całymi rodzinami. Klub „Maryninek” 
prowadzi bogatą działalność kulturalną, rozrywkową, a także kulturalną. Placówkę 
prowadzi jeden człowiek, kierownik Marek Tomczak. Aktualnie można obejrzeć tu 
bardzo ciekawą wystawę malarstwa pejzażowego Marii i Stanisława Prokopczyków 
– również lokatorów spółdzielni.

 23 IX  „Życie Warszawy”: W pierwszym rzucie ligi młodzieżowej w Brwinowie wy-
różnili się: dziewczęta na 100 m – Jolanta Kucińska („Naprzód”) – 31,1; chłopcy rzut 
młotem: Bogusław Zieliński („Naprzód”) 53,14 m.

 Listopad  „Barwy” Mazowiecki Miesięcznik Społ.-Kult. nr 11(73): Podczas robót 
ziemnych w Brwinowie odsłonięto relikty prasłowiańskiej osady z I-IV wieku. Zachowały 
się tu wyraźne ślady chat – m.in. resztki palenisk, zbudowanych z wylepionych gliną 
kamieni oraz szczątki ceramiki.

 9 XII  „Trybuna Mazowiecka”, nr 288: Sport, tak w Polsce jak i pozostałych kra-
jach świata wchodzi w decydującą fazę przygotowań do Igrzysk Olimpijskich 1976 r. 
w Montrealu. Wytypowana została szeroka grupa zawodników i zawodniczek, którzy 
pretendują do montrealskiego startu, a przed nim do udziału w mistrzostwach świa-
ta i Europy w różnych dyscyplinach sportu. Z województwa warszawskiego na „liście 
wybranych” znalazł się lekkoatleta Andrzej Ziółkowski (Naprzód Brwinów). (…) Wśród 
mazowieckich lekkoatletów pojawiło się wielu zawodników najmłodszego pokolenia – 
wśród nich Krzysztof Chmielewski z Brwinowa.
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1975
Począwszy  od 1975  roku w Zespole Szkół Rolniczych i w Instytucie Kształcenia 

Nauczycieli dla potrzeb szkolnictwa rolniczego w Pszczelinie opracowuje się programy 
szkolne, programy dla różnych form pozaszkolnej oświaty rolniczej, projekty różnorod-
nych pomocy naukowych, wydaje się kwartalnik pedagogiczny dla nauczycieli pt. „Biu-
letyn Pedagogiczny Oświaty Rolniczej”. Tutaj również przez okres 20 lat dokonywano 
pełnej obsługi dydaktycznej Telewizyjnego Technikum Rolniczego. Pszczelin odegrał 
istotną rolę w środowisku. Tutaj wielokrotnie zbierali się działacze TWP, NOT (SITR), To-
warzystwa Przyjaciół Brwinowa i organizacji politycznych. („U nas”, nr 2(14) rok II, maj 1993)

 10 I  „Trybuna Mazowiecka” (nr 8(6798): „BKS Naprzód” w ofensywie). Brwinowski 
Naprzód nie należy do wielkich organizmów sportowych Mazowsza. Jako klub środo-
wiskowy spełnia jednak wielką rolę w propagowaniu sportu wśród młodzieży. Zwarty 
zespół aktywistów z prezesem BKS Wiesławem Kaliskim oraz Stanisławem Widlickim. 
Tadeuszem i Krzysztofem Jasińskimi na czele działa prężnie. Lekkoatleci klubu zajmu-
ją 3. miejsce w województwie warszawskim. Grupa miotaczy zaś jest najsilniejsza nie 
tylko w okręgu, lecz również i w całym zrzeszeniu Start (wśród juniorów). W oszczepie 
Andrzej Ziółkowski legitymuje się wynikiem 70,86 i tytułem wicemistrza Polski juniorów, 
w młocie Bogdan Zieliński osiągnął odległość ponad 53 m, w dysku Andrzej Włostow-
ski – 47,90, w kuli Krzysztof Chmielewski – 14,51, w dal Bogusław Sobierajczyk – 706, 
zaś Jadwiga Urbańska osiąga na 100 m 12,3 i w dal 580, a Jolanta Kucińska niespełna 
12,4 i 546. W związku z likwidacją sekcji lekkoatletycznej RKS Błonie do Brwinowa prze-
szli Henryk Karol i 11-osobowa grupa zawodników z rekordzistą Mazowsza w rzucie 
młotem Marianem Ogrodzkim i Jadwigą Kucharską. W tym roku BKS Naprzód obcho-
dzić będzie jubileusz 50-lecia działalności.

 23 I  „Express Wieczorny (nr 19(8955), „Skansen archeolo-
giczny powstaje w Brwinowie”). Towarzystwo Przyjaciół Brwi-
nowa powstało w roku 1973, a już w rok później zaprojektowa-
no utworzenie muzeum regionalnego i prehistorii Brwinowa i 
Mazowsza. Julian Faszczewski, prezes TPB: Tuż obok dworku 
po pisarzu Z. Bartkiewiczu chcemy usytuować skansen. Prze-
niesiemy tam odnalezione prastare piece hutnicze, tzw. dymar-
ki, odtworzymy chaty, fragment cmentarzyska itp.  Dr Jerzy 
Głosik z Muzeum Archeologicznego w Warszawie wyjaśnia: 
Kilka lat temu w Brwinowie odkryto przypadkowo bogato wy-
posażone groby wojowników ze wspaniale zachowanymi oku-
ciami tarcz, grotami strzał i włóczni, dziryty, spinki żelazne itp. 
Podczas kopania fundamentów willi w Brwinowie odkryto ślady ziemianki mieszkalnej, 
paleniska i głazów, stanowiących swoista podmurówkę tej pierwotnej chaty.

 8 II  „Trybuna Mazowiecka” (nr 30/6820),. „Więcej mebli z Brwinowa”). W roku 
ubiegłym 250-osobowa załoga Robotniczej Spółdzielni Pracy „Przemysł Drzewny” w 
Brwinowie wykonała meble wartości 40 mln złotych. W bieżącym roku plany opiewają 
na kwotę 50 mln. Meble z Brwinowa stanowią wyposażenie placówek PLL „Lot” na 
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dworcach lotniczych, m.in. w Kopenhadze, Kairze, Sztokholmie, Leningradzie. Przed 
spółdzielnią w roku 30-lecia jej istnienia rysują się nowe perspektywy rozbudowy.

 11 IV  „Życie Warszawy”, (nr 83 (9781) „Aglomeracja warszawska”). Coraz częściej 
w rozważaniach nad rozwojem naszego miasta pojawia się słowo aglomeracja warszaw-
ska. Do aglomeracji tej zalicza się jej centrum – Warszawę oraz miasta i gminy, z którymi 
jesteśmy związani wspólnymi działaniami i gospodarowaniem. Nieraz, aby otrzymać za-
trudnienie w Warszawie, wystarczy wykazać się zameldowaniem np. w Brwinowie.

 9-11 V  „Express Wieczorny” (nr 105 (9041) „Dar z Brwinowa na Zamek”. Nie słab-
nie ofiarność Polaków w kraju i na świecie w świadczeniach na budowę Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie. Wpływają dary przeznaczone na wyposażenie zamkowych 
wnętrz. P. Krystyna Gajęcka z Brwinowa, [członek TPB], przekazała serwantkę z po-
czątku XIX w. (Księstwo Warszawskie) z bogato intarsjowaną dekoracją.

 8 VI  staraniem Mazowieckiego Towarzystwa Kultury, 
Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa i Oddziału Warszawskie-
go Związku Literatów Polskich zorganizowano w Brwinowie 
sesję poś więconą pamięci pisarza Zygmunta Bartkiewicza, 
znanego przede wszystkim jako autor książki „Historia jed-
nego podwórka”. Sympozjum zagaił Jarosław Iwaszkiewicz, 
podkreślając walory twórczości i nieskazitelnej polszczyzny 
przedwojennego literata. W programie znalazły się referaty 
mgr T. Gorczycy o twórczości Bartkiewicza, red. H. Nalepiń-
skiej-Pieczarkowskiej, gawęda wspomnieniowa oraz infor-
macje biograficzne podane przez I. Kobierzycką-Wituńską. 
(„Stolica”, 20 VII 1975 r., nr 29/1441/).

 13-15 VI  „Trybuna Mazowiecka”, (nr 134 /6924/). Szukamy medalistów na IV Ogól-
nopolskiej Spartakiadzie Młodzieży. Dużym talentem i świetnymi warunkami (175 cm 
wzrostu, 60 kg wagi) dysponuje 15-letnia Jolanta Kucińska z Brwinowa. Już teraz jest 
ona czołową zawodniczką kraju w swojej kategorii wiekowej. Wśród następnych kandy-
datów do spartakiadowego podium jest Bogusław Zieliński (rzut młotem).

Zainteresowanie Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa prehistorią miasta spowodowa-
ło, iż w 1975 r. powstał w Brwinowie Ośrodek Muzealny. Zorganizowano pierwsze sympo-
zjum poświęcone dziejom Brwinowa. („TPB 1973–1983”, seria: Towarzystwa Regionalne i Kulturalne, 

tom V, s. 6) W okresie panowania „komuny” organizowane w latach 70. sympozja poświę-
cone archeologii, prehistorii Brwinowa, ochronie środowiska oraz literackiej twórczości 
Zygmunta Bartkiewicza oraz Jarosława Iwaszkiewicza – nie wzbudzały podejrzenia władz. 
(TPB w latach 1973-2003, Brwinów, czerwiec 2003)

 6 VIII  zmarła Zofia z Andruszkiewiczów Lenczewska – ofiarna, wybitnie zasłużona 
działaczka TPB, założycielka Klubu Młodych. Przez wiele lat prowadziła sekretariat brwinow-
skiego LO. Garnęła się do Pani Lenczewskiej utalentowana młodzież. Można było np. prze-
pisać na maszynie właśnie napisany wiersz – można powiedzieć, że był to wtedy sekretariat 
literacki. Pani Zofia Lenczewska pozostawiła też po sobie wiele tekstów poetyckich.
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1976

1977

 28 IX  50 lat klubu „Naprzód” Brwinów. Obchodzący tegorocznej jesieni jubileusz 
50-lecia Naprzód Brwinów zorganizował z tej okazji mityng lekkoatletyczny. Najlepiej 
spisali się „kulomioci”. Zwycięzca konkursu R. Krydzyński z OKS uzyskał 15,92 m. 
Pozostali zwycięzcy:  wzwyż – J. Kucińska (Naprzód) 150, dysk – M. Ogrodzki (Na-
przód) 41,52, młot – B. Zieliński (Naprzód) 53,82.

 W latach 1976-77  Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa 
wzięło udział w konkursie Kuriera Polskiego i Ministerstwa 
Kultury i Sztuki pod hasłem „Bliżej regionu – bliżej kraju”. W wy-
niku konkursu TPB otrzymało Honorowy Dyplom Ministra Kultury 
i Sztuki oraz trzecią nagrodę w kraju za całokształt działalności społeczno-kulturalnej. 
(„TPB 1973-1983”, seria: Towarzystwa Regionalne i Kulturalne, tom V, s. 4)

„Cień wielkiego komina”. W roku 1976 rozpoczęto budowę Elektrociepłowni w Mosz-
nie. Elektrociepłownia miała zaopatrywać w energię Ursus, który właśnie uruchamiał 
produkcję licencyjnego Fergusona (traktor). Ponieważ miał go produkować do stu tysię-
cy rocznie, inwestycję zaprojektowano z rozmachem. W zamian elektrociepłownia zobo-
wiązała się partycypować w budowie infrastruktury gminy, w tym ośrodka zdrowia  Brwi-
nowie. Górujący nad dość czystą ekologicznie okolicą Brwinowa komin stał się dla wielu 
mieszkańców synonimem zagrożenia. Pojawiły się stosowne ulotki, w imieniu kilkuset 
podpisanych mieszkańców złożono w tej sprawie petycję do Rady Miejskiej wzywają-
cą do podjęcia działań przeciwko planowanej na terenie Elektrociepłowni Pruszków II 
w Mosznie budowie spalarni śmieci. W trzy lata później została tymczasowo wstrzymana 
z powodu braku pieniędzy. („Brwinowskie ABC”, nr 12 (46), 4 VII 1997 r.)

 18 IX  po zakończeniu kapitalnego remontu Zagroda 
TPB ponownie otworzyła swoje podwoje w zabytkowym 
dworku, który nie tylko uniknął zagłady, ale odzyskał da-
wany urok. Otwarta został Wystawa Archeologiczna, zbiór 
pamiątek Brwinowa oraz związanych z osobą pisarza 
Z. Bartkiewicza, wystawa malarstwa nieżyjącego W. Gru-
dzińskiego. W parku przed dworkiem odbył się Zlot Miłośni-
ków Ziemi Chełmońskiego. („Stolica”, 20 XI 1977 r., nr 47 
/1561/) TPB organizuje sympozjum z wystawą dotyczące prehistorii Brwinowa. Przewod-
niczył mu naczelny dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego doc. dr Krzysz-
tof  Dąbrowski. W sympozjum wzięło udział ok. 200 uczestników, wśród nich także 
dwaj archeolodzy będący honorowymi członkami TPB: dr Jerzy Głosik i mgr Krzysztof 
Janiszewski. („TPB 1973-1983”, seria: Towarzystwa Regionalne i Kulturalne, tom V, s. 7)
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 2-27 III  „Express Wieczorny”, (nr 69 /9595/). W brwinowskiej willi filmowcy rekonstru-
ują zbrodnię. Janusz Majewski kręci „Sprawę Gorgonowej”. Brwinów jest pierwszą i pod-
stawową bazą filmowców, gdyż powstanie tu połowa zdjęć. Położona z dala od zgiełku 
i nowoczesności willa jest wymarzonym miejscem na rekonstrukcję tragedii sprzed 45 lat.

 11 VII  „Nasza Trybuna”, (nr 155 /7533/). Cofnięty przydział. W Brwinowie restauruje 
się dworek nieżyjącego pisarza Zygmunta Bartkiewicza. Dworek ma być odrestaurowa-
ny pod koniec lipca. Był kiedyś przyrzeczony TPB. Później coś się zmieniło. Pretensje 
zgłosił Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Propagandy. Władze miejskie zgodziły się na 
to. Z Urzędu Naczelnika MiG Brwinów nadeszło pismo, w którym przydział zabytkowe-
go dworku na siedzibę TPB i muzeum został decyzją tegoż Urzędu cofnięty. Czy to jest 
słuszna decyzja? TPB złożyło odwołanie od ostatniej decyzji władz w sprawie dworku.

 14 XI  „Ekspres Wieczorny”, (nr 257 /9783/) Wacław Kowalski: do Brwinowa! 
– w wywiadzie Krystyny Gucewicz: – Od nowego sezonu jest Pan aktorem Teatru Na 
Woli. Znajdujemy Pana w obsadzie „Wcześniaka” Redlińskiego. – Tak, rozstałem się 
z Teatrem Polskim. Niektórzy żartują nawet, że dlate-
go, iż z Woli mam bliżej do domu, do Brwinowa. Mam 
trochę dość krzątaniny w domu – śpieszę do teatru. 
A stąd – po próbach, spektaklach, może trochę zmę-
czony – do domu, do mojej, przez 34 lata, wspaniałej 
żony. W domu robię tysiące wspaniałych rzeczy. Ogró-
dek, pszczoły, wypoczywam. (…) Na koniec wywiadu: 
– Przepraszam, ale właśnie spieszę się na pociąg do 
Brwinowa.
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1978

1979

5-lecie TPB. Wspólnie ze Związkiem Literatów 
Polskich zorganizowano akademię i wystawę ju-
bileuszową poświęconą twórczości naszego są-
siada o miedzę i wielkiego przyjaciela TPB – Ja-
rosława Iwaszkiewicza. Dostojny Jubilat wraz 
z rodziną i przyjaciółmi brał udział w tych uro-
czystościach. Minister Kultury i Sztuki J. Tejchma 
przyznał Towarzystwu z okazji jubileuszu oko-
licznościowy dyplom. („TPB 1973-1983”, seria: Towa-
rzystwa Regionalne i Kulturalne, tom V, s. 7/8)

Do Brwinowa przeniesiono Katedrę Hodowli SGGW-AR.

W 1978 r. powstaje sekcja Polskiego Związku Wędkarskiego przy kole PZW Pruszków.

 9 IX  w „Zagrodzie” (w siedzibie 
TPB) Klub Miłośników Ziemi Cheł-
mońskiego zorganizował Sejmik 
Krajoznawczy tej ziemi. Towarzystwo 
urządziło wystawę na temat „Ochro-
na naturalnego środowiska regionu”, 
której twórcą był mgr inż. architekt Jan 
Grudziński. („TPB 1973-1983, seria: Towarzy-
stwa Regionalne i Kulturalne, tom V, s. 8)

 3 X  naczelnik MiG Bogdan Kubicki otrzymuje z odcinka drogowego PKP w Gro-
dzisku Maz. pismo, w którym informowano o zamknięciu przejazdu kolejowego przy 
ul. Sportowej z dn. 5.10.1979. Decyzja nie była skonsultowana z władzami miasta, 
a zarazem kategoryczna i nieodwołalna.  27 X 1979 r.  prezes zarządu OSP inż. Józef 
Bocheński wysłał pismo do Zarządu Drogowego Centralnej Dyrekcji Okręgowej Kolei 
Państwowych w Warszawie oraz  12 XI  do ministra komunikacji, w których wykazuje 
bezsens, brak logiki i lekceważenia podstawowych zasad bezpieczeństwa przeciwpo-
żarowego w północnej części miasta oraz wielu pobliskich wsiach, które ochraniane 
są przez OSP w Brwinowie. („Nasza Trybuna”, 20.05.1980)
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 5 III  – Pogrzeb Jarosława Iwaszkiewicza (ur. 20 II 1894). 2 marca 1980 r. zmarł 
w Warszawie Jarosław Iwaszkiewicz. Jako wybitny pisarz i prezes Związku Literatów Pol-
skich mógł spocząć w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach albo w reprezentacyjnej 
kwaterze Cmentarza Wojskowego. 
Pochowano go jednak na cmen-
tarzu w Brwinowie, niedaleko po-
siadłości Stawisko, gdzie z żoną 
Anną mieszkał od 1928 r. W roz-
porządzeniu dotyczącym swego 
pogrzebu Iwaszkiewicz napisał: 
„Pragnę mieć pogrzeb katolicki 
i pochowanym być bezwzględnie 
w Brwinowie. Gdziekolwiek bym 
umarł, ciało powinno być przewie-
zione do Stawiska i wystawione 
w bibliotece na dole domu, na dę-
bowym starym stole. (...) Tutaj też 
powinny się odbyć wszelkie „stra-
że”, „składania wieńców” i tym 
podobne przykre obrzędy. Mogą 
się odbyć nawet mowy. Nabożeń-
stwo w kościele i przeniesienie 
na cmentarz winno mieć jak naj-
skromniejsze formy, przy udziale 
tylko najbliższych. Proszę, żeby nie 
było na chórze żadnych specjalnych muzyk. Grób winien być murowany i pozostawione 
w nim miejsce na trumnę mojej żony”. (cytat z książki Piotra Mitznera „Hania i  Jarosław Iwaszkiewi-

czowie”, Wydawnictwo Literackie 2000 r.).
Ostatnich poleceń nie zrealizowano. Żona Anna zmarła dwa miesiące wcześniej 

i pierwsza spoczęła w przygotowanym dla nich grobie. W pogrzebie pisarza uczestni-
czyli nie tylko najbliżsi. Zjechały rozmaite delegacje, był Henryk Jabłoński, przewodni-
czący Rady Państwa. Grała orkiestra górników, a zmarłego pochowano w górniczym 
mundurze (miał tytuł Honorowego Górnika). Na grobie ustawiono przywieziony ze Sta-
wiska głaz. (Jerzy S. Majewski, Tomasz Urzykowski)

W siedzibie TPB zaprezentowano wystawę: „Brwinów-Pruszków-Milanówek – wielkie 
centra hutnicze sprzed 2000 lat”, której otwarcia dokonał mgr Stefan Woyda, dyrektor 
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie. („TPB 1973-1983”, seria: To-
warzystwa Regionalne i Kulturalne, tom V, s. 8)

Brwinowska sekcja Polskiego Związku Wędkarskiego otrzymuje do dyspozycji bu-
dynek drewniany przy ul. Pszczelińskiej 13. Wyremontowany we własnym zakresie budy-



959595

nek otrzymuje nazwę „Domu Wędkarza”. Dzięki temu powstało samodzielne koło PZW 
w Brwinowie. Początkowa liczba członków to 211. Po spaleniu budynku władze miasta 
przydzieliły lokal w budynku przy Leśnej 7. („Brwinowskie ABC”, nr 10 (24), 24 XII 1995)

 14 IX  wicedyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie mgr 
Michał Dessoulavy dokonuje w „Zagrodzie” otwarcia (pierwszego na Mazowszu) Par-
ku Archeologicznego. Inicjatorem Parku był członek honorowy TPB dr Jerzy Głosik. 
(„TPB 1973-1983”, seria: Towarzystwa Regionalne i Kulturalne, tom V, s. 8/9) W parku archeologicznym 
w Brwinowie można oglądać m.in. oryginalne znaleziska z Bieniewa – zrekonstruowa-
ny grób kamienny z okresu neolitu, to jest sprzed 2200 lat. Złożą się na niego orygi-
nalne kamienie, a także kopie amfor, naczyń, siekierek z tego okresu. Znajdzie się tam 
urna popielnicowa służąca do prasłowiańskiego pochówku, odnaleziona w Brwinowie. 
Odtworzony zostanie grób woja wczesnośredniowieczny, wyposażony w miecz oraz 
grot, znalezisko pochodzące z północnego Mazowsza. („Nasza Trybuna”, 20.05.1980)

 6 XI  mija 30 lat Ze-
społu Pieśni i Tańca 
„Mazowsze” (Karolin, 
Gmina Brwinów). Do 
połowy października br. 
Zespół dał 1604 występy 
w kraju, które obejrzało 
5 mln 720 tys. widzów. 
Za granicą wystąpili 1784 
razy, w tym 3-krotnie w 
Australii, 5-krotnie w Bel-
gii, 10 razy we Francji, 
4 w Szwajcarii, 5 w Wielkiej 
Brytanii, 6 we Włoszech, 
4  w NRD, 5 w RFN, 7 razy 
w ZSRR i pięciokrotnie 
w USA. Łącznie, za grani-
cą występy „Mazowsza” 
obejrzało 4 897 892 widzów. 
Zmieniły się zasady naboru do „Ma-
zowsza”. Dawniej przyjmowano tu 
tzw. surowy materiał, ucząc potem 
w zespole wszystkiego od pierw-
szych kroków tanecznych. Dziś, przy 
ciągłym obłożeniu zespołu ścisłym 
terminarzem występów, nie ma wa-
runków na takie przygotowanie kadr. 
Są przecież średnie szkoły baletowe 
i świetnie przygotowani uczniowie 
zasilają teraz zespół. („Życie Warsza-

wy”, 18 XII 1980 r., nr 297)
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 12 XII  „Nasza Trybuna”, nr 270 (8533). W Brwinowie – debata, jakiej nie było. Takie-
go zebrania od lat nie pamięta się w tym mieście. Na zebranie (w Gminnej Szkole Zbior-
czej nr 1) przybyły setki obywateli. Ponad 30 dyskutantów przez wiele godzin mówiło 
o nurtujących ich problemach i sprawach. „Życie Warszawy”: Zebranie zainicjował 
i zwołał miejscowy samorząd mieszkańców: trzy komitety osiedlowe. Zaprosiły one na 
spotkanie przedstawicieli miejscowych władz: radnych Miejsko-Gminnej Rady Narodo-
wej, naczelnika Bogdana Kubickiego, a także posła Henryka Wiśniewskiego i stołecz-
nego radnego Henryka Szczapa.

Przewodniczącym zebrania był Stefan Wolcendorf. Jednym z tematów były kłopoty 
z zaopatrzeniem: – Działalność GS jest skandaliczna. Sklep nabiałowy czynny jest do 
godz. 14, sklep mięsny – zamknięty, mrożonek nie ma. – Dorobiliśmy się piekarni i „Domu 
Chleba”, chleb mamy okropny, twarde zakalcowate bochenki. – Czy władze miasta przy-
gotowały się do sprzedaży mięsa na kartki? Na razie zlikwidowano jeden sklep mięsny. 
Większość placówek handlowych czynna jest do godz. 17. Brak węgla i materiałów bu-
dowlanych. Brak szkła do szklenia okien mieszkańcom, a w składzie Gminnej Spółdzielni 
poprzewracane skrzynie z potłuczonymi szybami. Taka jest u nas gospodarność. 

Kłopoty mieszkaniowe. W bardzo ciężkich warunkach mieszka 214 rodzin. Spółdziel-
nia ma 190 członków oczekujących na mieszkania i 350 kandydatów, przy czym zapisy 
wstrzymano. Są miejsca na nowe osiedla. Od lat leżą odłogiem tereny, tzw. Księżopole 
i przy ul. Pszczelińskiej, tylko nic się na nich nie buduje. O problemach w rolnictwie 
mówili mieszkańcy okolicznych wsi: SKR nie wykonuje usług – rolnikom z Czubina 
nie wykonano podorywek, przez co nie mają poplonów, a więc i paszy dla krów, brak 
części zamiennych do maszyn, leżąca odłogiem ziemia, najbliższy bank spółdzielczy 
– dopiero w Pruszkowie, kłopoty z dojazdem do wsi itd. („ŻW”, 18 XII 1980 r., nr 297)

 7 I  odbył się pogrzeb prof. Kazimierza Mi-
chałowskiego (1901–1981) – wybitnego polskiego 
uczonego-archeologa, twórcy polskiej szkoły ar-
cheologii śródziemnomorskiej, organizatora i kie-
rownika Polskiej Stacji Archeologii Śródziemno-
morskiej w Kairze. Jemu też zawdzięczamy setki 
wszechstronnie wykształconych specjalistów, któ-
rych badania i odkrycia w Egipcie, Sudanie, Syrii, 
na Cyprze rozsławiły polską szkołę archeologiczną 
i sprawiły, że nasi naukowcy oceniani są niezwy-
kle wysoko. Po mszy żałobnej, która odbyła się 
w Podkowie Leśnej k. Warszawy, kondukt żałobny 
udał się na cmentarz w Brwinowie. Profesor Stani-
sław Lorentz podkreślił rolę zmarłego w tworzeniu 
w Polsce zbiorów sztuki starożytnej. (PAP)
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 1 VI  „Trybuna Mazo-
wiecka”: Szkole Podsta-
wowej nr 2 i Liceum Ogól-
nokształcącemu w Brwinowie 
nadano imię Jarosława Iwaszkie-
wicza. Szkoły mieszczą się w jed-
nym wspólnym budynku, znajdu-
jącym się na parceli ofiarowanej 
miastu na ten cel przez pisarza. 
Aktem tym potwierdzono ser-
deczną więź, jaką za życia utrzy-
mywał pisarz z młodzieżą 
i mieszkańcami Brwinowa 
i Podkowy Leśnej. W uro-
czystości wzięła udział również 
rodzina wielkiego pisarza – cór-
ka Maria Iwaszkiewicz oraz jego wnuk Maciej. Odsłonięcia tablicy upamiętniającej akt 
nadania placówce imienia Jarosława Iwaszkiewicza dokonała córka pisarza z dawnym 
dyrektorem szkoły, Stanisławem Zymmerem.

 2 IV – 6 IX  w „Zagrodzie” TPB odbywa się Kurs Społecznych Opiekunów Zabytków.  
Zgłoszono potrzebę zajęcia się zabytkowym cmentarzem w Brwinowie – powołano 
Społeczny Komitet Opieki nad tym cennym zabytkiem kultury. Komitetowi przewodni-
czy ks. kanonik Jan Durka, wiceprzewodniczącym jest Prezes TPB Julian Faszczewski. 
(„TPB 1973-1983”, seria: Towarzystwa Regionalne i Kulturalne, tom V, s. 9) 

 Sierpień  „Barwy”, Brwinów. Nieszczęsna to gmina. O wywłaszczaniu rolników i par-
celowaniu gruntów ornych (często I i II klasy): Wywłaszcza się rolników i płaci się im po 
18 zł za metr tu, gdzie ziemia warta jest 700 zł i więcej. Za metr ziemi I i II klasy nie można 
kupić nawet kilo cukru. A ci, którzy dostają tę ziemię – po cenach państwowych – sprze-
dają potem działki z ogromnym zyskiem. (…) Jeszcze przez cztery lata po wywłaszczeniu 
musiałem płacić podatki za już nie moją ziemię. A trzy lata temu zażądano, żebym wykosił 
chwasty na tym ugorze, bo wyrosły jak las i dzieją się tam różne rzeczy. A przecież ten ugór 
mógłby wyżywić pół Brwinowa.(…) Tereny rolnicze, na których budować nie wolno, dzieli 
się na działki. Natomiast tam, gdzie wolno budować – nie wydaje się zezwolenia nawet 
tym, którym rodzice chcą przekazać część swojej działki. Bo nie stać nas na łapówki.

 6 IX  w „Zagrodzie” TPB odbył się zjazd ok. 100 społecznych opiekunów zabytków re-
gionu. Postanowiono przystąpić do rekrutacji opiekunów dla zabytkowych dworów i cmen-
tarzy Ziemi Chełmońskiego. („TPB 1973-1983”, seria: Towarzystwa Regionalne i Kulturalne, tom V, s. 9)

 Wrzesień  w 42. rocznicę bitwy pod Brwinowem zorganizowano Polową Mszę św. 
na stadionie sportowym w Brwinowie, którą koncelebrował ks. kpt. Jan Durka w asy-
ście dwóch księży (przy tej okazji poświęcił sztandar klubu sportowego „Naprzód”). 
Wzięło w niej udział ok. 3000 mieszkańców. (J. Bocheński, „Nasz Ksiądz. Kapłan, Polak, Żoł-
nierz”, Brwinów 2013 r.)
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1982

 11 XI  została zorganizowana wieczorna msza św., 
po której procesja wyszła z kościoła, prowadzona przez 
ks. Jana Durkę i wikariuszy. Wszyscy zebrali się przy zde-
wastowanym przez komunistów w 1947 r. Pomniku Nie-
podległości zwanym też pomnikiem Józefa Piłsudskiego. 
Wtedy pod pomnikiem został zawiązany Komitet Odbudo-
wy Pomnika Niepodległości. „Stan wojenny” z Narodem, 
który komuniści ustanowili 13 grudnia 1981 r., uniemożliwił 
dokonanie odbudowy. (J. Bocheński, „Nasz Ksiądz. Kapłan, Polak, 
Żołnierz”, Brwinów 2013 r.)

 13 XII  (po ogłoszeniu „wojny z Narodem”) ks. Jan Dur-
ka polecił sprawdzić, czy rodziny aresztowanych nie cierpią 
niedostatku, a otrzymawszy raport, polecił wydać im „depu-
taty” z prowiantów, jakie nadchodziły do kościoła z państw zachodnich. Ks. Jan polecił 
skontaktować się z rodzinami aresztowanych z Regionu Mazowsze „S” i przeznaczył 
ówczesnych 30 000 zł na opłacenie wpisów do zespołów adwokackich. (J. Bocheński, 
„Nasz Ksiądz. Kapłan, Polak, Żołnierz”, Brwinów 2013 r.)

 Tablica Katyńska  Ks. Jan Durka w 1982 r. 
ufundował pamiątkową tablicę katyńską, projek-
tu inż. Zienkiewiczowej. Płytę kamienną ofiarował 
inż. Żarnowski, właściciel zakładu kamieniarskie-
go w Brwinowie. Wykuto na niej piękną modlitwę 
za nieprzyjaciół, ułożoną przez Prymasa Tysiącle-
cia ks. kardynała Wyszyńskiego. W trzecim filarze, 
w prawej nawie kościoła, pod tablicą zamurowa-
no ziemię z lasu katyńskiego. Ziemię zebrał po-
tajemnie (wtedy nie było wstępu do katyńskiego 
lasu) i do Polski przywiózł inż. Andrzej Jakubicz, 
syn ppor. Stanisława Jakubicza, rozstrzelanego w 
kwietniu 1940 r. w Katyniu przez sowieckie NKWD. 
(J. Bocheński, „Nasz Ksiądz. Kapłan, Polak, Żołnierz”, Brwinów 

2013 r.)

 12 IX  Corocznie od 1982 r., z okazji rocznic bi-
twy o Brwinów były odprawiane Msze św. przez ks. 
Jana Durkę na cmentarzu brwinowskim. (J. Bocheń-

ski, „Nasz Ksiądz. Kapłan, Polak, Żołnierz”, Brwinów 2013 r.)

Rozpoczęto gazyfikację Brwinowa.
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W TPB powstają zespoły amatorskie: śpiewaczy pod kierunkiem p. Stanisława 
Wernera i recytatorski pod kierunkiem p. Danuty Śliwy, który z czasem przekształca 
się w „Teatr przy Stoliku”.

 Wrzesień ’83  Dziesięciolecie TPB. Naczelnik MiG Andrzej Zarański wręcza Preze-
sowi TPB Julianowi Faszczewskiemu sztandar ufundowany przez społeczeństwo. Na 
sztandarze Orzeł Biały, „Polsce służ” i Dąb – godło TPB. (Nie przeszkodziło to p. Zarań-
skiemu w dwa lata później oświadczyć, że nasz sztandar jest nielegalny i doprowadzić 
do zakazu jego używania.) („TPB 1983–1993”, s. 8)
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1984

 28 Xi  Sztandar TPB, ufundowany na 10-lecie Towarzystwa, został poświęcony w na-
szym kościele parafialnym. Poświęcenia dokonał proboszcz, ks. kanonik Jan Dur-
ka. Komitet Miejski PZPR zabronił młodzieży uczestniczenia w imprezach organi-
zowanych przez TPB. („TPB w latach 1973-2003”, Brwinów, maj 2003) 93”, s. 8)

 16 X  Na IV Walnym Zgromadzeniu TPB nowym Prezesem 
zostaje wybrana pani Maryna Hebdzyńska (będzie nim do roku 
1996). Obecnie TPB liczy 152 członków.

W latach 80 zaczęły wzbudzać zaniepokojenie władz liczne 
spotkania w Zagrodzie z młodzieżą szkolną, szczególnie te, or-
ganizowane w okolicach historycznych rocznic patriotycznych 
(3 maja, 11 listopada czy Powstania Warszawskiego). („TPB w la-
tach 1973-2003”, Brwinów, maj 2003)

Klika w brwinowskim GS. 40 inspektorów PIH od listopada ub. roku prowadziło kom-
pleksową kontrolę połowy placówek spółdzielni GS w Brwinowie. Dobrze to było preze-
sowi brwinowskiej GS i ludziom, którzy z nim trzymali sztamę w handlowych interesach. 
Natomiast przeciętny obywatel Brwinowa był na każdym kroku nabijany w butelkę. 
W sklepach ekspedientki myliły się na niekorzyść klientów (średnio 10 zł na kontrolnym 
zakupie), towar wystawiano bez wywieszek cen, nierzadko przeterminowany. Do nie-

których sklepów zamiast towaru konwojenci za wiedzą i zgodą 
kierowniczki wpłacali pieniądze, a pralki, lodówki lub inne atrak-
cyjne towary trafiały do spekulacyjnego obrotu. Pieczywo z brwi-
nowskiej piekarni było wypiekane niezgodnie z normą techno-
logiczną. Inspektorzy zakwestionowali jakość 1080 bochenków 
chleba. Bułki nie miały ustalonej wagi, brakowało w nich tłusz-

czu, a urządzenia pomiarowe w piekarni miały zatarte lub nieak-
tualne cechy legalizacji. (21.02.1984 r. „Express Wieczorny”) 

Samowola kierownictwa brwinowskiej GS najlepiej się uwi-
doczniła w handlu materiałami budowlanymi, tj. materiałem 

reglamentowanym, wydawanym za zezwoleniem naczelnika. 
Prezes wprowadził m.in. zasadę wolnej sprzedaży tych artykułów. 

W ten sposób zaopatrywali się w nie ludzie, którzy nie mieli zgody 
na budowę, hojnie odwdzięczając się za przysługę. Powstawały więc domy na dziko 
i pęczniały kabzy pracowników GS od pieniędzy uzyskanych za spekulację cegłą, ce-
mentem, drewnem, blachą. W efekcie 2 osoby aresztowano, 2 będą odpowiadać za 
nadużycia z wolnej stopy. Dotychczasowy plon kontroli w Brwinowie to 10 spraw skie-
rowanych do sądu i liczne wnioski o ukaranie winnych przez kolegia. „Od 27 lat jestem 
prezesem. Często bywało twardo i hardo, bo taki już jestem, ale było dobrze. A teraz 
przyszli i szmacą człowieka”. – Tak prezes brwinowskiej GS zareagował na zarzuty po-
stawione przez dyrekcję Okręgowego Inspektoratu PIH. (21.02.1984 r. „Express Wieczorny”).
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1985

Poczynając od 1984 roku Towarzystwo włącza się w organizowanie corocznych spo-
tkań z uczestnikami bitwy pod Brwinowem, która rozegrała się 19.09.1939 r.

 Październik  – na wieść o zamordowaniu księdza Jerzego Popiełuszko Zarząd TPB 
postanawia do końca roku odwołać wszystkie planowane imprezy rozrywkowe. Wywo-
łuje to wyjątkową agresję ze strony władz miejscowych, a szczególnie Przewodniczą-
cego Rady Narodowej Ottona Biruli-Białynickiego. Na jego wniosek MO wzywa na prze-
słuchanie Prezesa TPB p. Marynę Hebdzyńską i Wiceprezesa p. Stanisława Wernera. 
(„TPB w latach 1973-2003”, Brwinów, maj 2003)

 17 XI  ma miejsce pierwsza oficjalna premiera działającego w TPB „Teatru przy stoli-
ku”. Tytuł brzmiał „Moje ulubione wiersze”. Twórcą i reżyserem „Teatru” jest pani Danu-
ta Śliwa: „Właściwie początkiem było odczytanie fragmentów sztuki Zygmunta Bartkiewi-
cza »Stare gniazda młode ptaki«”(„TPB w latach 1973-2003:”, Brwinów, V 2003, s. 43)

Na początku 1985 roku z Urzędu Wojewódzkiego na wniosek p. Białynickiego przyje-
chała do TPB specjalnie ukierunkowana kontrola. W efekcie – naczelnik MiG p. A. Zarań-
ski zakazuje Towarzystwu „działalności społeczno-politycznej i wyznaniowej, sprzecznej 
z prawem i interesem Państwa”; zabroniono używania sztandaru Towarzystwa, ponieważ 
znajdował się na nim Orzeł Biały! („TPB w latach 1973-2003”, Brwinów, maj 2003, s.9)

Wystawa i odczyt inż. W. Żmigrodzkiego w siedzibie TPB pt.: „140. rocznica urucho-
mienia drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej”. 
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1986

1987

1988

Nowy proboszcz parafii św. Floriana – następca ks. J. Durki 
– Ks. Franciszek Głuszcz.

 Maj  – W siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa, w Za-
grodzie mile widzianym gościem był płk. Stanisław Skalski, 
legenda polskiego lotnictwa okresu II wojny światowej. Wy-
głosił on odczyt pt. „Polskie skrzydła nad Wielką Brytanią”.

 20 III  odbył się pierwszy występ teatrzyku „Żuczek”, którego twórcą, reżyserem 
i scenografem jest Pani Anna Reszka, dyrektor Biblioteki: „Graliśmy wówczas »Kopciusz-
ka« wg tekstu Hanny Januszewskiej. Było to przedstawienie lalkowe, lalki wykonaliśmy 
sami. »Kopciuszka” graliśmy tylko raz. Następną sztukę, »Dwie Dorotki« wg tekstu Janiny 
Porazińskiej, graliśmy czterokrotnie. Też grały lalki.” („Gazeta Brwinowska”, nr 6 rok 1, 27.07.1990)

 Od roku 1987  Towarzystwo uczestniczy w organizacji imprez z okazji Dni Brwinowa.

 29 IX  arcybiskup warszawski kardynał Józef Glemp Prymas Polski ustanowił de-
kretem konwent sióstr klarysek kapucynek w Brwinowie – najmłodszy spośród 59 na-
szych żeńskich klasztorów klauzurowych. Konwent sióstr klarysek kapucynek w Brwi-
nowie powstał z inicjatywy Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, który 
w roku 1980 wydał w tej sprawie stosowny dekret, potwierdzony przez jego następcę 
kard. Józefa Glempa. Fundacja zlokalizowana została przy ul. Kępińskiej 57. Przybyłe 
tu z Przasnysza zakonnice w liczbie 10, wzniosły kaplicę i dom klasztorny. Skromna, 
nowoczesna kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej jest dostępna także dla 
wiernych z zewnątrz klasztoru. Przełożoną (opatką) klasztoru została m. Beata Andra-
ka, uprzednio przez wiele lat opatka w Przasnyszu. Wspólnota mniszek utrzymuje się 
z pracy rąk własnych, głównie z szycia i haftu szat liturgicznych. (21 II 1988)

 Od roku 1988  gdy Przewodniczącą Rady 
Narodowej została p. Wanda Chrzanowska 
a Naczelnikiem UMiG p. Wiesław Kaliski, zmie-
nia się negatywne nastawienie władz do Towa-
rzystwa. W tym okresie udało się zrealizować 
odbudowę pomnika Józefa Piłsudskiego. („TPB 
w latach 1973-2003”, Brwinów, maj 2003)
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 31 III  zmarł inż. architekt Jan Grudziński. Urodzony w Warszawie 16 IV 1907, uczył 
się w Gimnazjum Władysława IV, następnie na Wydziale Architektury Politechniki War-
szawskiej. W 1936 roku zamieszkał w Brwinowie. Był patriotą, żołnierzem Armii Krajo-
wej Ośrodka „Bąk”. W jego domu i ogrodzie odbywały się szkolenia podchorążówki 
AK. Po zakończeniu wojny pracował jako architekt projektant w Pracowni Konserwacji 
Zabytków. Jemu zawdzięczają swoja świetność m.in. odbudowane kościół i klasz-
tor o.o. Paulinów przy ul. Freta, kościół i klasztor o.o. Bazylianów przy ul. Miodowej, 
klasztor o.o. Augustianów przy kościele św. Marcina przy ul. Piwnej; Stara Prochow-
nia przy ul. Mostowej, Kamienica Książąt Mazowieckich przy Rynku Starego Miasta, 
pałac Lubomirskich przy placu Żelaznej Bramy. Był aktywnym działaczem TPB. Jego 
autorstwa jest adaptacja dworku Zygmunta Bartkiewicza „Zagroda”. Uhonorowany 
Srebrnym Krzyżem Zasługi, nagrodą zespołową za odbudowę Starego Miasta, Krzy-
żem Kawalerskim Odrodzenia Polski, brązowym medalem Za Zasługi dla Obronności 
Kraju, odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi 
dla Warszawy [ze wspomnienia Z. Gajewskiej w: „Brwinowskie ABC”, nr 11 (66), 15 VI 1998)]

 4 V  – powstaje w Brwinowie Koło Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Za najpilniej-
sze zadanie uznano opiekę nad najcenniejszym zabytkiem naszego cmentarza – nad 
modrzewiową, grobową kaplicą rodziny Marylskich.

 20 V  w niedzielę o godz. 14.30 na stadionie BKS Naprzód rozegrany został mecz 
piłki nożnej pomiędzy drużynami księży dekanatu grodziskiego i brwinowskiego Komi-
tetu Obywatelskiego „Solidarność”. Cudem zwyciężyli księża (2:1). Rewanż niebawem. 
(„Gazeta Brwinowska”, 12.05.1990, nr 4, rok 1)
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Naczelnik Kaliski zdejmuje „areszt domowy” ze sztandaru Towarzystwa: „Na uro-
czystości rocznicowe bitwy pod Brwinowem, które odbędą się na Rynku, zapraszam 
TPB z waszym Sztandarem”. („TPB w latach 1973-2003”, Brwinów, maj 2003, s. 11)

TPB wydaje jednodniówkę „Dzieje Brwinowa”, a w niej m.in. pierwszą oficjalną 
publikację nt. bitwy pod Brwinowem w 1939 r.

 Lipiec ’88  Brwinowskie koło Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami zorganizowało spotkanie 
z panią Renatą Marylską – prawnuczką Eustache-
go. Po otwarciu kapliczki Marylskich na brwinow-
skim cmentarzu, wzniesionej w 1857 r., w której 
podziemiach pochowani są jego najbliżsi i on 
sam, (zmarły w 1871 r.) okazało się, że miejscowy 
grabarz urządził tu składzik materiałów i narzędzi. 
Napisaliśmy wraz z panią Marylską prośbę do 
ks. Proboszcza o pomoc w przywróceniu kaplicy 
dawnej funkcji. Dnia 27.04.1990 r. wnętrze kaplicz-
ki zostało opuszczone przez niepowołanego użyt-
kownika. („Gazeta Brwinowska”, 12.05.1990, nr 4, rok 1)

 3 VIII  Wdowa po Józefie Golędzinowskim, 
p. Helena, która od 1947 roku przechowywała dwie płyty z Pomnika Niepodległości 
wystawionego w 1930 r., a po wojnie zniszczonego przez komunistów, przekazuje 
TPB płaskorzeźbę popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego i napis „Wodzowi Narodu 
– Brwinów”. W odzyskaniu tablic pomógł Józef Lipiński – kombatant, były żołnierz AK 
zgrupowania „Bąk” – działający w czasie wojny na terenie Brwinowa, przyjaciel Józefa 
Golędzinowskiego. („TPB w latach 1973-2003”, Brwinów, maj 2003, s. 37)

Pomnik Niepodległości zostaje wpisany do rejestru zabytków pod numerem 2435B. 
Władze miejscowe udzielają zgodę na wniosek TPB o odbudowę Pomnika Niepodle-
głości i na zbiórkę pieniężną na ten cel.

Został powołany Komitet Obchodów Odzyskania Niepodległości, a jego przewodni-
czącym był naczelnik MiG – Wiesław Kaliski.
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„Brwinowskie Stronnictwo Demokratyczne i Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa, 
nad którym Stronnictwo sprawuje patronat, postanowiły doprowadzić pomnik do pier-
wotnego stanu. Życzliwie podeszły do tej inicjatywy władze miasta, tak polityczne, jak 
administracyjne. Naczelnik Brwinowa też zresztą należy do SD. – Pomnik odnawiać 
będziemy fragmentami. Wydobyte z ukrycia 3 miesiące temu tablice są właśnie czysz-
czone.” („Tygodnik Demokratyczny”, 6 XI, nr 45 (1835)

 11 XI  – staraniem TPB i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami ze składek mieszkańców 
zakończono I etap odbudowy Pomnika Niepodległości w Brwinowie i nastąpiło jego 
uroczyste odsłonięcie. 

„Piłsudski w Brwinowie”
 Tablica z płaskorzeźbą popiersia Piłsudskie-

go 40 lat przeleżała w komórce z węglem byłego 
I sekretarza PPR w Brwinowie. Gdyby nie on, by-
łaby stracona na zawsze. Mieszkańcy postanowili 
postawić Marszałkowi monument w 10. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Obelisk 
ustawiono w 1930 roku. Pomnik przetrwał szczęśli-
wie wojnę. W 1947 r. postanowiono go zdemonto-
wać. Pewnej nocy pod obeliskiem pojawił się wójt, 
przewodniczący Rady Gminnej, przewodniczący 
PPS i komendant ORMO. Zdemontowane elementy 
wywieziono wozem. Została płaskorzeźba Marszał-
ka oraz napis „Wodzowi Narodu…”. Józef Golędzi-
nowski, I sekretarz PPR, zabrał je, zakopał w ko-
mórce. („Tygodnik Demokratyczny”, 6 XI, nr 45 (1835)

P. Stefan Wolcendorf, przemawiając pod od-
nowionym Pomnikiem Niepodległości, przywo-
łał pamięć doktora Skudry – jednego z inicjatorów budowy Pomnika Niepodległo-
ści – brwinowskiego Judyma. Urodzony w 1881 roku mjr lek. w st. spocz. Stanisław 

Skudro, odznaczony w 1921 r. Krzyżem Walecznych. 
W 1930 r. wychodzi z wojska w stan spoczynku i za-
mieszkuje w Brwinowie, gdzie „dziennie udzielał kilka-
naście wizyt chorych – bezpłatnie, był lekarzem sani-
tarnem na terenie letniska Brwinów, gdzie troszczył się 
o zdrowie obywateli, był prezesem budowy pomnika 
I-go Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i dopro-
wadza dzieło to do końca” („Lekarz wojskowy” 1933 i 1935).

Na krzyżu ustawionym przy ulicy dr. Skudro wypi-
sano, cytuję:  „Na pamiątkę śp. p. dr Stanisława Sku-
dro, mjr Wojsk Polskich, przyjaciela i opiekuna ubo-
gich Brwinowa. Wdzięczny Proboszcz i Brwinowiacy. 
Dn. 1. XI. 1934. r.”



106

1989

1990

12 XI miało miejsce poświęcenie Pomnika Niepodległości 
przez Biskupa Władysława Miziołka.

Remont w siedzibie TPB – w Zagrodzie – niestety, nie zo-
stał dokończony.

 31 III  „Życie Warszawy” (nr 76): Pruszkowski komin. Zbawienie, które zagraża. 
– Budować – mówią jedni. „Pruszków II” umożliwi miastu wybudowanie ok. tysiąca 
mieszkań. – Wstrzymać inwestycję – wołają inni. – Elektrociepłownia wytruje nas do-
szczętnie. Co będziemy jeść, co pić, czym oddychać? Komin już stoi. Ma 250 metrów 
i średnicę ponad 4 metry. W elektrociepłowni będzie spalany węgiel o zawartości 30% 
popiołu i 1,5% siarki. Pomimo zainstalowania filtrów należy się spodziewać emisji dwu-
tlenku siarki, tlenku azotu oraz pyłów. Będzie to nakładać się na zanieczyszczenia już 
istniejące, wywołane niemal 400 kominami znajdującymi się w promieniu kilkunastu ki-
lometrów. A składanie popiołów? Planuje się przeznaczyć na nie ok. 40 hektarów. Taka 
powierzchnia wystarczy na 20 lat. Co dalej? Co po 20 latach?

TPB włącza się w działalność ekologiczną. Organizowaliśmy działania przeciwko 
zagrożeniom, jakie niosła dla regionu przestarzała konstrukcja budowanej w Mosznie 
Elektrociepłowni „Pruszków II”.

Stawisko – zgodnie z wolą 
Jarosława Iwaszkiewicza prze-
chodzi na własność Ministerstwa 
Kultury i Sztuki i zgodnie z jego 
życzeniem – przeznaczone zo-
staje na Muzeum im. Anny i Jaro-
sława Iwaszkiewiczów.

 12 IV  wychodzi pierwszy 
numer „Gazety Brwinowskiej” 
– pismo Komitetu Obywatelskie-
go „Solidarność”. „Chcemy, aby 
Gazeta przyczyniła się do rozwoju 
samorządności i – tym samym – 
do dalszych zmian środowiska 
i warunków naszego życia. Gorąco pragnęlibyśmy, by wizytówką naszej okolicy wreszcie 
przestały być kadry z telewizyjnych seriali »Ballada o Januszku« i »Zmagania o Polskę«. 
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Chcielibyśmy przywrócić nie tylko wygląd, 
lecz i symbolicznie wyrażone herbem Brwino-
wa zdrowe, bujne i trwałe życie.” – Zespół Re-
dakcyjny (G. Adamska, M. Cieńska, J. Gra-
bińska, M. Nowicka, A. Werner, M. Werner, 
S. Werner, J. Witkowski) („Gazeta Brwinowska”, 
nr 1, 12 kwietnia 1990)

BKS „Naprzód” w Brwinowie stoi w obli-
czu bankructwa finansowego (w tym roku 
nie ma pokrycia wydatków rzędu 35 mln zł) 
i likwidacji działalności (ostatnich sekcji – pił-
karskiej i lekkoatletycznej). Działacze Klubu 
zwracają się do brwinowskiej społeczności 
z prośbą o pomoc, zwłaszcza materialną. 
(„Gazeta Brwinowska”, nr 4 rok 1, 12.02.1990) 

 27 V  pierwsze demokratyczne wybo-
ry samorządowe do Rady Miejskiej – wy-
bór 25 radnych do Rady Gminy w 25 jed-
nomandatowych okręgach wyborczych. 
W mieście i całej gminie 14 133 mogły wziąć udział w wyborach. Głosowało 6022 osób 
(42,61%), z których 5630 (93,5%) określiło swoich kandydatów. Na Komitet Obywatelski 
„Solidarność” i osoby popierane pod symbole KO ”S” oddano 3401 głosów, na kan-
dydatów samorządu mieszkańców (SM) – 1288, na prywatny handel i rzemiosło (RR) 
– 481, na kandydatów niezależnych nauczycieli (NN) – 490, oraz 392 głosy nieważne 
lub nie wskazujące wyboru (N). W samym Brwinowie spośród 8286 uprawnionych osób 
głosowało 3559, czyli 42,95%. Alfabetyczna lista radnych: Magdalena Barańska, Witold 
Bartoszewicz, Leszek Bełdyga, Maria Cieńska, Marek Chudzyński, Bożena Dydek, Ma-
rian Dziadosz, Tadeusz Dziadosz, Witold J. Elwertowski, Alicja Grabarz, Joanna Grabiń-
ska, Bronisław Jancik, Jacek Jankowski, Stanisław Kalbarczyk, Paweł Konopka, Janusz 
Lewiński, Krzysztof Markowicz, Mieczysław Młynarczyk, Artur Moszczyński, Mieczysław 
Skalski, Barbara Szmidt-Małek, Barbara Szymańska, Stanisław Wincenciak, Jan Wit-
kowski, Henryk Zienkiewicz. („Gazeta Brwinowska”, 12.05.1990, nr 4, rok 1)

 4 VI  podczas inauguracyjnego posiedzenia Przewodniczącym Rady Gminy w Brwi-
nowie został wybrany Stanisław Wincenciak, dotychczasowy przewodniczący Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność”.

 28 VI  wybrani 27 maja brwinowscy radni odbyli już dwie (4 i 15 VI) sesje po-
święcone ukonstytuowaniu się organów samorządu naszego miasta i gminy. Wyła-
nianiem nowych władz zakończyła ostatnia przedwakacyjna sesja zaplanowana na 
28 VI. Na stanowisko burmistrza obecna „opozycja”, czyli „stara władza” ustami rad-
nego Młynarczyka zgłosiła kandydaturę ustępującego p.o. Naczelnika Marka Ziomko. 
Brwinowska część Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” (w odróżnieniu od jego 
otrębusko-kaniowskiej części, która optowała za odłożeniem wyboru i rozpisaniem 
konkursu) przeforsowała swojego kandydata Jana Witkowskiego. Podczas wyborów 
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Zarządu Gminy przeszły wszystkie kandydatury zgłoszone przez Burmistrza: pp. Maria 
Cieńska, Tadeusz Dziadosz, Joanna Grabińska, Barbara Szymańska i Henryk Zien-
kiewicz. Zastępcą Burmistrza wybrany został p. Bogdan Wiśniewski, zaś Sekretarzem 
Gminy – p. Maryna Hebdzyńska. Ponadto radny p. Tadeusz Dziadosz został powołany 
na stanowisko Skarbnika Gminy. Przewodniczącym Zarządu jest, zgodnie z ustawą 
o samorządzie terytorialnym, Burmistrz Jan Witkowski. Sensacją obrad była niespo-
dziewana i nieuzasadniona rezygnacja z mandatu radnego Mieczysława Młynarczyka. 
(„Gazeta Brwinowska”, 6. 07.1990, nr 5, rok 1)

I kadencja – Burmistrz Jan Witkowski (od 18 VI 1990)

 18 VI  rozpoczął urzędowanie pierwszy Burmistrz Brwinowa 
Jan Witkowski – radny z ramienia Komitetu Obywatelskiego „So-
lidarność” i redaktor naczelny „Gazety Brwinowskiej”, urodzony 
w 1938 roku, absolwent i pracownik naukowy Politechniki War-
szawskiej. („Gazeta Brwinowska”, nr 5 rok 1,  6. 07.1990) 

„Nowe władze – wolna Polska! Niestety władze uznały, że TPB jest niepotrzeb-
ne, bo nie przynosi żadnego dochodu dla gminy.” (TPB w latach 1973-2003, Brwinów, 
czerwiec 2003). Podczas sesji Rady Miejskiej przedstawiciel Komisji Kultury oświadcza, 
że na działalność Towarzystwa żadnych funduszy Rada nie przeznaczy, bo właściwie 
nie jest ono nikomu potrzebne, a Zagrodę można wydzierżawić lub sprzedać. Nowe 
przepisy uznały jednak ciągłość praw dotychczasowych użytkowników. („TPB w latach 
1973-2003”, Brwinów, czerwiec 2003)  

 2 VI  w Zagrodzie – siedzibie TPB – miała swój wieczór autorski pisarka i poetka 
Ludmiła Marjańska. („Gazeta Brwinowska”, nr 5 rok 1, 1990 07 06)

„Marago” – „Lubiana”? Złej sławy knajpa, położona przy ulicy Powstańców Warsza-
wy, pod przewrotną nazwą minionej epoki „Lubiana” przeistoczyła się w restaurację 
o oryginalnym imieniu „Marago”. Stało się to dzięki wydzierżawieniu przez miejsco-
wy GS budynku pani Krystynie Mrozińskiej. W rozmowie pani Mrozińska zapewniła 
mnie, że w jej lokalu można spokojnie i bezpiecznie, w kulturalnej atmosferze, o do-
wolnej porze dnia (11-23) zjeść coś smacznego, napić się zimnej coli, dobrego piwa 
lub kieliszek czegoś mocniejszego (po 13-tej). Dosyć wysokie ceny skutecznie wy-
eliminowały klientelę „Lubianej” nieboszczki. (A. Adamski, „Marago – lubiana?”[w:] („Gazeta 

Brwinowska”, nr 5 rok 1,  6. 07.1990) 

 17 VII  Bitwa o komin trwa. Zebrani przedstawiciele rad gminnych i rad miejskich 
pasma zachodniego (Pruszków, Milanówek, Podkowa Leśna, Brwinów, Ożarów Maz., 
Grodzisk Maz.) piszą do Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych i po-
dejmują rezolucję: „…zaniepokojeni lekceważącym postępowaniem inwestora, uparcie 
dążącego do uruchomienia obiektu bez postulowanych zabezpieczeń i zmian w budo-
wie, wyrażamy stanowczy protest przeciwko takiemu postępowaniu. Grozi to katastrofą 
ekologiczną Pasma Zachodniego Mazowsza i tak już zdewastowanego. Zwracamy uwa-
gę, że obiekt jest zbudowany wg standardów lat siedemdziesiątych absolutnie przesta-
rzałych technicznie. Jest niebezpieczny dla zdrowia i życia okolicznych mieszkańców. 
Takie postępowanie nie powinno mieć miejsca.” („Gazeta Brwinowska”, nr 6 rok 1, 27. 07.1990) 
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 30 VII  zmarł ksiądz kanonik Jan Durka. Urodzony w 1913 r. na ziemi łowickiej. 
Święcenia kapłańskie przyjął 11 VI 1938 r. Był wikariuszem w wielu parafiach war-
szawskich, kapelanem Armii Krajowej, rektorem kościoła i parafii w Międzylesiu. Przez 
12 lat był proboszczem, a przez 4 lata rezydentem parafii w Brwinowie. We wszystkich 
jego działaniach widać było kapłańską troskę o Kościół Boży – zarówno duchową 
jak i materialną. Wyremontował plebanię wraz z domem katechetycznym i uporząd-
kował cmentarz. „Ta Czarna Wrona znów buduje” mówiono w KM PZPR w Brwinowie 
o ks. Janie Durce, który w tych sferach uważany był za „wroga ustroju”. (J. Bocheński, 

Nasz Ksiądz. Kapłan, Polak, Żołnierz, Brwinów 2010 r.) Jako wielki patriota niemal przez całe 
życie kapłańskie narażał się na prześladowania ze strony służb specjalnych rządów 
totalitarnych.  („Gazeta Brwinowska”, nr 7 rok 1, 10. 08. 1990) 

 12 VIII  W 70. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. odsłonięto w Brwinowie pier-
wotną tablicę upamiętniającą to wydarzenie. To ostatni już element zrekonstruowanego 
pomnika Marszałka Piłsudskiego, pomnika w tak haniebny sposób zniszczonego przed 
laty przez znanych sprawców. Ale oto stoi znowu na Rynku, przywrócony staraniem 
Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami i wielu miesz-
kańców Brwinowa. Uroczystą mszę św. odprawił ks. bp. Władysław Miziołek. Dwaj we-
terani tamtej wojny, p. Alojzy Gonzaga-Stawnicki i p. Władysław Chwojnowski dokonali 
odsłonięcia tablicy. („Gazeta Brwinowska”, nr 8 rok 1, 29.09.1990) 
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 18 IX  uchwałą nr 40 Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazw ulic w Brwinowie po-
stanowiono: 1. przywrócić nazwę ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w miejsce obec-
nej nazwy ul. Karola Świerczewskiego, 2. przywrócić nazwę „Rynek” w miejsce obecnej 
nazwy „Plac 1 Maja”. („Gazeta Brwinowska”, nr 11 rok 1, 
21.12.1990) 

 27 X  zmarł Wa-
cław Kowalski. Wie-
loletni mieszkaniec 
Brwinowa. Był jednym 
z najpopularniejszych 
polskich aktorów star-
szego pokolenia. Uro-
dził się w 1916 roku w 
Rosji. W 1937 r. ukończył Semi-
narium Nauczycielskie i podjął 
pracę w Instytucie Pedagogiki 
Specjalnej. Po wojnie rozpoczął 
studia w łódzkim Konserwato-
rium. W 1946 zadebiutował na 
dużym ekranie niewielką rolą 
w filmie „Zakazane piosenki”. Naj-
większą popularność zawdzięcza 
doskonałej kreacji Kazimierza 
Pawlaka w filmach „Sami swoi”, 
„Nie ma mocnych” oraz „Ko-
chaj albo rzuć”, a także roli 
dozorcy Popiołka w serialu 
„Dom”. Oprócz filmów Wa-
cław Kowalski z powodzeniem gry-
wał również w teatrze. Przez długie 
lata związany był z warszawskimi 
teatrami Klasycznym, Polskim i Na Woli. W 1988 r. aktor otrzymał 
Wiktora dla najpopularniejszej postaci TVP. Wacław Kowalski zmarł 27 października 
1990 r. w Brwinowie pod Warszawą i tu spoczął na miejscowym cmentarzu.

 9 XII  o godz. 20:00 zamknięto lokale wyborcze II tury wyborów prezydenckich 
w Brwinowie i w gminie. Na 14210 uprawnionych do głosowania głosy ważne oddało 
7530 (tj. 52,99%). Stanisław Tymiński otrzymał 1313 (tj. 17,44%) głosów, natomiast 
Lech Wałęsa 6217 (tj. 82,56%) głosów. („Gazeta Brwinowska”, nr 11 rok 1, 21.12.1990)

 23 XII  niedziela godz. 12:00. Uroczysta msza święta w kościele parafialnym 
w Brwinowie w intencji prezydenta-elekta Lecha Wałęsy. („Gazeta Brwinowska”, nr 11 
rok 1, 21.12.1990)
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1991
 4 IX  – ostatnie pożegnanie księdza kanonika dr. nauk teologicz-

nych Franciszka Głuszcza. Pierwszym miejscem jego pracy duszpa-
sterskiej był Mszczonów. Następnie, jako kanonik, ksiądz F. Głuszcz 
objął probostwo w Lipcach Reymontowskich, gdzie pracował 10 lat. 
W ostatnich pięciu latach życia był proboszczem parafii Brwinów. Mszę 
św. żałobną celebrowali ks. bp W. Miziołek i ks. bp St. Kędziora oraz 
65 księży. („Gazeta Brwinowska”, nr 16 rok 2, 12.09.1990)

 12 IX  w którym przypada rocznica bitwy pod Brwinowem, którą stoczyła z Niem-
cami 28 Dywizja Piechoty, w której składzie walczyły pułki: 15, 36, 72 i 28 pułk artylerii 
lekkiej, uchwałą Rady Miejskiej stał się Dniem Brwinowa.

 22 IX  Władze Samorządowe wraz z przedstawicielami Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność” uroczyście witały nowego Proboszcza, księdza Mieczysława Rzepeckie-
go. Był to powrót do Brwinowa kapłana, który przed 23 laty był prawdziwym przywódcą 
duchowym brwinowskiej młodzieży. („Gazeta Brwinowska”, nr 17 rok 2, 24.10.1990)

 7 X  w siedzibie TPB odbyło się spotkanie założyciel-
skie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Brwino-
wie. Brwinowskie gniazdo „Sokoła” zawiązało się na przełomie 
lat 1926/27, a teraz, po ponad półwiekowej, przymusowej prze-
rwie, brwinowski „Sokół” wznowił swoją działalność. Zasadni-
czym celem Towarzystwa jest wychowanie społeczeństwa w duchu pa-
triotyzmu i postaw obywatelskich. Temu celowi służą zarówno ćwiczenia 
fizyczne, jak i kultywowanie tradycji narodowych. Towarzystwo propaguje 
zdrowy, aktywny tryb życia w myśl starożytnego hasła: „W zdrowym ciele – zdrowy 
duch!”. Brwinowskie gniazdo skupia obecnie ponad 60 osób. Na przyjęcie w szeregi 
Towarzystwa czeka jeszcze dwudziestu kandydatów. („Brwinowskie ABC”, nr 5 (87), V 2000)

 25 X  powołanie Straży Miejskiej. „Tworzy 
się umundurowaną Straż Miejską w Brwino-
wie” – takie słowa rozpoczynają tekst zarzą-
dzenia burmistrza gminy wydanego tego dnia. 
Założycielem i pierwszym komendantem Straży 
Miejskiej w Brwinowie był Zbigniew Kret. Brwi-
nowska Straż Miejska była jedną z pierwszych 
formacji tego typu w kraju.                                                                                                                                

 Październik  – został zarejestrowany Związek 
Komunalny Brwinów. Uczestnikami Związku są 
gminy: Błonie, Brwinów, Michałowice, Milanó-
wek, Ożarów Mazowiecki, Piastów i Pruszków, 
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1992

liczące w sumie około 160 tysięcy mieszkańców. Zadaniem Związku jest wspólne wy-
konywanie działań o charakterze publicznym na rzecz ochrony środowiska i zdrowia 
ludności. Przewodniczącym Zarządu ZKB został Władysław Kącki. („Brwinowskie ABC”, 
nr 7 (62), 10 IV 1998)

Rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej w gminie Brwinów.

W roku 1992 padł zadłużony zakład Polleny w Helenówku. Pracownicy zakładu 
(w większości mieszkańcy Gminy Brwinów) wykupili go. Mieli do spłacenia długi do 
roku 2010. („U nas O.K.”, nr 6 /39/ rok IV, VI 1995)

 Luty  Gmina Brwinów liczy obecnie 19.095 osób zameldowanych na pobyt stały. 
W tej liczbie 58,5% to mieszkańcy miasta Brwinowa. 10,1% – mieszkańcy Otrębus (1930 
osób), 5,3% – mieszkańcy Kań (1005 osób). Pozostali mieszkańcy gminy – 26,2% ogółu 
mieszkańców. Liczba osób w wieku emerytalnym (66 i więcej lat) sięga 13,8% miesz-
kańców gminy.  Miasto Brwinów liczy 14,3 osób w tym wieku. Osoby dorosłe w wie-
ku produkcyjnym (26-65 lat) stanowią 53,6% ogółu mieszkańców gminy. Dzieci starsze 
(7-15 lat) stanowią 12,9% mieszkańców gminy. Dzieci młodsze (0-6 lat) w populacji gmi-
ny mają udział 8,0%. („U nas” O.K. Otrębusy, Kanie, luty 1992, nr 2)

 27 III  Rada Miejska w Brwinowie podjęła uchwałę o powołaniu samorządowej, 
publicznej szkoły w Otrębusach, zobowiązując Zarząd do zwrócenia się do kuratorium 
o utworzenie obwodu szkolnego obejmującego Kanie i Otrębusy. („U nas” O.K. Otrębusy, 

Kanie, kwiecień 1992, nr 4)

 Maj-czerwiec  „U nas”, nr 5-6: Ze sprawozdania z działalności Komisariatu Policji 
w Brwinowie i z oceny stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy za pięć miesię-
cy bieżącego roku wynika, że w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku 
przestępczość wyraźnie wzrosła – 166 prowadzonych śledztw w 1992 roku wobec 120 
dochodzeń w tym samym okresie 1991 roku. Uderza bardzo znaczny wzrost kradzieży 
zwykłych i z włamaniem. Aż o 7% obniżyła się wykrywalność przestępstw. Na 26 etatów 
Komisariatu Policji w Brwinowie aż 7 jest nieobsadzonych, w tym cztery stanowiska 
dzielnicowych. Jedyny nocny patrol zmotoryzowany, który pełni służbę na terenie całej 
gminy, nie jest w stanie skutecznie zapobiegać przestępczości. Bardzo utrudnia ochro-
nę obywateli brak przy komisariacie pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Konwojem 
ich do KP w Pruszkowie zajmują się nieliczni brwinowscy policjanci, opuszczając w tym 
czasie swoje miejscowe obowiązki, niekiedy na wiele godzin, gdy przyjdzie na przykład 
odwozić pijaka aż do warszawskiej Izby Wytrzeźwień.

 2 VI  Walne Zebranie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Do pełnienia funkcji 
prezesa zostaje wybrany i do chwili obecnej ją sprawuje dh Jan Członkowski. W 2013 r. 
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w Towarzystwie działają następujące sekcje: tenisa stołowego, 
piłki nożnej, siatkówki, trójboju siłowego i kulturystyki oraz sekcja 
turystyki rowerowej. Oprócz stałych zajęć na sali gimnastycznej 
w Zespole Szkół nr 2, przy ulicy Żwirowej, drużyny T. G. „Sokół” 
Brwinów uczestniczą w rozgrywkach III i IV ligi Mazowieckiego 
Związku Tenisa Stołowego, Akademickiej Ligi Piłki Nożnej Halo-
wej w Warszawie, a także Grodziskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. 
Kierownik sekcji trójboju siłowego i kulturystyki – dh Wojciech 
Nitecki – jest w swojej grupie wiekowej (50+) aktualnym wicemi-
strzem świata w wyciskaniu sztangi. 

 31 VIII  – otwarcie nowej Samorządowej Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Otrębusach. Dzieło projektanta Andrzeja Gawli-
kowskiego uzyskało wysoką ocenę. („U Nas” O.K. Otrębusy, Kanie, VIII-IX 
1992, nr 8-9)

 Sierpień  Kazimierz Rutkowski zakłada Klub Sportowy 
„Pantera”. Klub jest zrzeszony w Polskim Związku Judo, w 
Polskim Związku Ju-Jitsu, Polskim Związku Sportów i Sztuk 
Walki, Polskim Związku Sportu Budo oraz International Budo 
Federation I. B. F. W klubie uprawiane są dyscypliny sportowe 
judo i ju-jitsu.

 8 XI  na brwinowskim Rynku odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika Armii 
Krajowej. Pomnik stanął dzięki inicjatywie członków koła „Bażant” Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej. Sam pomnik – głaz granitowy zwieńczony brązową głową 
Orła – jest czymś naturalnym i jednocześnie monumentalnym, a przy tym nie przytłacza 
wielkością. Z wystąpienia pana Bogusława Tuszyńskiego przewodniczącego brwinow-
skiego koła Światowego Związku Żołnierzy AK: Na terenie Brwinowa działają już od koń-
ca 1939 roku ugrupowania wojskowe, m.in. Związek Obrony Rzeczpospolitej i Związek 
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Walki Zbrojnej, tworząc 
ośrodek Armii Krajowej 
o kryptonimie „Bąk”, 
wchodzący w skład ob-
wodu „Bażant”. 

W skład tego obwo-
du wchodziło dalszych 
pięć miast, t.j. Błonie, 
Milanówek, Mszczo-
nów, Grodzisk i Żyrar-
dów. Pomnik zapro-
jektował Mieczysław 
Kałużny. („U nas”, nr 11-
12, XI-XII 1992).

Rozpoczęcie budo-
wy sieci kanalizacyj-
nej w Brwinowie.

Powstał album dokumentacyjny 
– jako praca magisterska Anny Paca-
nowskiej pt.: „Przydrożne obiekty sakral-
ne: kapliczki, figury i krzyże występują-
ce na terenie Miasta i Gminy Brwinów” 
wykonanym jedynie w trzech egzempla-
rzach w Brwinowie w roku 1993. Anna 
Pacanowska, mieszkanka Brwinowa, 
była absolwentką Akademii Sztuk Pięk-
nych. Przez lata pracowała jako architekt 
wnętrz. Malowała także obrazy. Jej album 
otrzymał w darze jego Ekscelencja Kardy-
nał Józef Glemp.

 2 V  w kościele parafialnym pod wezwa-
niem św. Floriana w Brwinowie poświęcony 
został sztandar AK ośrodka „Bąk”. Poświę-
cenia dokonał ks. proboszcz Mieczysław 
Rzepecki, dziekan powołanego niedawno 
dekanatu brwinowskiego. W uroczystości 
uczestniczyli: ks. prałat Adam Tymieniecki 
kapelan AK obwodu „Bażant”, ks. Leon Kan-
torski, który wygłosił kazanie, oraz ks. Leszek 
Slipek proboszcz Podkowy Leśnej. 

Walki Zbrojnej, tworząc 
ośrodek Armii Krajowej 
o kryptonimie „Bąk”, 
wchodzący w skład ob-

W skład tego obwo-
du wchodziło dalszych 
pięć miast, t.j. Błonie, 
Milanówek, Mszczo-
nów, Grodzisk i Żyrar-
dów. Pomnik zapro-
jektował Mieczysław 

(„U nas”, nr 11-

Rozpoczęcie budo-
wy sieci kanalizacyj-

1993

torski, który wygłosił kazanie, oraz ks. Leszek 
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Poczet sztandarowy stanowili: Ta-
deusz Tomasik, Marian Gzyra, Wło-
dzimierz Przedpełski. („Głos Obywatel-
ski”, Rok I Nr 1, maj 1993)

 12 IX  Dni Brwinowa. Po mszy 
w kościele parafialnym Św. Floriana 
wychodzą na rynek dziarscy, wypro-
stowani panowie o siwych skroniach. 
Jedni w mundurach, inni w cywil-
nych ubraniach. Szarfy, sztandary. 
To uczestnicy bitwy pod Brwinowem 
w roku 1939 i żołnierze Armii Krajo-
wej, kombatanci walki o Wolną i Nie-
podległą. Wśród nich spadkobiercy 
tradycji 36 pp Legii Akademickiej – żołnierze 3 brygady Wojsk Obrony Powietrznej Kra-

ju i 36 pułku zmechanizowanego LA z Trzebiatowa. Wśród 
licznych pocztów sztandarowych są też najmłodsi – ucznio-
wie obydwu brwinowskich szkół. Płk Konstanty Pędzikowski, 
uczestnik walk jako dowódca kompanii ciężkich karabinów 
maszynowych,  mocnym, młodzieńczym głosem przedsta-
wia przebieg walk i dziękuje mieszkańcom za udzieloną 
wtedy żołnierzom pomoc. Poczty sztandarowe przechodzą 
na cmentarz, gdzie spoczywa 134 poległych w bitwie. W ra-
mach Dni Brwinowa w kościele parafialnym w Brwinowie 
zainaugurowano I Mazowiecki Festiwal Muzyczny. W pro-
gramie przewidziano występ chóru męskiego im. Wacława 
Lachmana Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa”. Dyryguje 
Henryk Szewczuk, na organach gra Józef Serafin. W pro-
gramie m.in. pieśni rycerskie i patriotyczne – od „Boguro-
dzicy” i „Gaude Mater” w finale, poprzez Mozarta, Bacha, 
kompozytorów polskich aż po muzykę cerkiewną. Miłośni-
kom historii TPB przygotowało w Zagrodzie zbiór starych 
i nowszych map okolic Brwinowa. Były mapy niemieckie, 
polskie, rosyjskie, robione przez służby topograficzne tych 
trzech armii od wieku XVIII do czasów międzywojennych 
i współczesnych. Ciekawostką jest profil przygotowanej 
trasy tramwaju konnego z Brwinowa do Nadarzyna. („U nas” 
nr 7 (19) rok II, październik 1993).

 5 X  na terenie gminy Brwinów zainaugurowała działalność firma DAEWOO Elec-
tronics Manufacturing Poland Sp. z o.o., która swój zakład produkcyjny zlokalizowała 
w Parzniewie. W marcu przyszłego roku z fabryki mają wyjechać pierwsze telewizory. 
Jest to największa inwestycja w Europie Środkowej tego potężnego koreańskiego kon-
cernu, który jest na 43. miejscu w rankingu największych korporacji przemysłowych 
świata, wyprzedzając chociażby Coca-Colę. („Brwinowskie ABC”, nr 1 (1),11 XII 1993 r.)

ju i 36 pułku zmechanizowanego LA z Trzebiatowa. Wśród 
licznych pocztów sztandarowych są też najmłodsi – ucznio-
wie obydwu brwinowskich szkół. Płk Konstanty Pędzikowski, 
uczestnik walk jako dowódca kompanii ciężkich karabinów 
maszynowych,  mocnym, młodzieńczym głosem przedsta-
wia przebieg walk i dziękuje mieszkańcom za udzieloną 
wtedy żołnierzom pomoc. Poczty sztandarowe przechodzą 
na cmentarz, gdzie spoczywa 134 poległych w bitwie. W ra-
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1994

Ryszard Sal inger

 12 XI  w Brwinowie ukazało się nowe pismo „Brwi-
nowskie ABC” wydawane przez OK Brwinów.

Leszek Engelking, brwinowianin, poeta, tłumacz, kry-
tyk literacki związany z „Literaturą na Świecie”, przetłu-
maczył powieść W. Nabokova „Rozpacz” i zbiorek wier-
szy czeskiego poety Iwana Blatnego. Przygotowuje do 
druku także własny tom wierszy. („Brwinowskie ABC”, nr 1 
(1),11 XII 1993 r.)

 Konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  wzbogaciło 
się o sumę 3 333 500 – zł. Tyle bowiem zebrał Ośrodek Kultury we 
współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w Brwinowie i SP w Otrębu-
sach. W Ośrodku stała skarbonka, w czasie koncertu kapeli góral-
skiej „Strzecha” zorganizowano licytację, dochód ze spektaklu „Ja” 
Andrzeja Tyszki też zasilił konto. („Brwinowskie ABC”, nr 2 (4), 31 I  1994) 

 19 II  odszedł na wieczną wartę Ryszard Salinger. Urodzony 
w Warszawie 24 VIII 1924 roku pochodził ze starej warszawskiej ro-
dziny kupieckiej i obywatelskiej. Jeszcze jako uczeń gimnazjalny 
w 1939 r. należał do Straży Obywatelskiej w Brwinowie, pełniąc dy-
żury obrony przeciwlotniczej. Na tajnych kompletach nauczania uzy-
skuje w 1941 r. maturę. Wstępuje do jednostki Związku Walki Zbrojnej 
(od 1942 r. jednostki Armii Krajowej) w Milanówku, pseudonim „Stani-
sławski”. W maju 1942 r. kończy kurs podoficerski w stopniu kaprala. 
Organizuje w Brwinowie drużynę strzelecką. Przechodzi kurs Szko-
ły Podchorążych – awans na plutonowego podchorążego. Zagrożony aresztowaniem – 
przeniesiony do Obwodu AK Skierniewice; od 3 VIII 1944 odkomenderowany do oddziału 
partyzanckiego AK – jako zastępca ppor. „Holendra” – działa na terenie powiatów skier-
niewickiego i grójeckiego. 11 listopada 1944 rozkazem komendanta Podokręgu Zachód 
AK otrzymuje awans na sierżanta podchorążego. W październiku 1990 r. organizuje Koło 
Żołnierzy Ośrodka „Bąk” AK w Brwinowie. Pogrzeb stał się manifestacją szacunku i zaufa-
nia mieszkańców Brwinowa dla niego. („Brwinowskie ABC”, nr 4 (6), 31III 1994 r.)

 20 II  Mija setna rocznica urodzin Jarosława Iwaszkiewicza, pisarza przez ponad 
50 lat związanego z Brwinowem. W 1928 roku osiadł wraz z małżonką Anną (z d. Lil-
pop), urodzoną w Brwinowie, w posiadłości nazywanej Stawiskiem, gdzie mieszkał aż 
do śmierci. „Brwinów! Zawsze miała dla mnie ta osada jakiś tajemny wdzięk.” [w:] „Po-
dróże do Polski”)  W Stawisku odbył się cykl imprez. („Brwinowskie ABC”, nr 3 (5), 25 II 1994 r.)

 25 II  Sesja budżetowa – projekt budżetu na 1994 rok. Budowę kanalizacji w Brwi-
nowie rozpoczęto w II połowie 1991 r. Dotychczas na kanalizację wydatkowano kwotę 
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23,3 mld zł (w cenach lat 1991–93), natomiast perspektywicznie potrzeby związane 
z pełną budową sieci kanalizacyjnej na terenie całej gminy wynoszą 70 mld. Na utwar-
dzenie dróg gminnych jest potrzebna kwota 180 mld zł, na budowę gminnego wysy-
piska – 60 mld, na rozbudowę gazociągów – 20 mld zł, na budownictwo komunalne 
– 100 mld zł. W sytuacji, gdy roczne dochody gminy kształtują się na poziomie 70-80 
mld, z których na cele inwestycyjno-rozwojowe może być wydatkowane ok. 30% tej 
kwoty. („U nas O.K., nr 4 /25/ rok II, IV 1994)

Dlaczego spalarnia? Powraca dyskusja społeczna: czy elektrociepłownia Pruszków 
II ponownie zagrozi mieszkańcom okolicznych miejscowości, tym razem poprzez loka-
lizację na jej terenie potężnej spalarni śmieci? („Brwinowskie ABC”, nr 5 (7), 30 IV 1994 r.)

 9 IV  Brwinowskie Liceum przenosi się do nowego gmachu. Trzynaście sal oraz 
aula, biblioteka z czytelnią, nowe meble, nowe pomoce naukowe; budynek przystoso-
wany do przyjmowania osób niepełnosprawnych. Jedna wada – brak sali gimnastycz-
nej (z braku pieniędzy). Do LO uczęszcza 250 uczniów; 8 klas, 20 nauczycieli („Brwinow-
skie ABC”, nr 3 (5), 25 II 1994 r.)

 Kwiecień-maj  Wybory do rad gminnych. Liczba mieszkańców gminy Brwinów 
w dniu ogłoszenia wyborów do rad gminnych wynosi 19 011 osób, a w samym Brwi-
nowie – 11 017 osób. Wg ordynacji wyborczej na naszą gminę przypadają 24 mandaty, 
w tym dla miasta – 14 mandatów, a 10 dla terenów gminnych. (Informator Zarządu Miasta 
i Gminy Brwinów, nr 4/3(13) kwiecień-maj 1994.) 

 10 V  Matura ’94. W naszym liceum przystąpi do niej 54 uczniów (z 59). („Brwinowskie 
ABC”, nr 5 (7), 30IV 1994 r.)

 Czerwiec  Na początku miesiąca Zarząd Gminy podjął decyzję, że nie zostanie 
przedłużona umowa o pracę z dyrektorką LO w Brwinowie Grażyną Bulińską. Pełni-
ła ona tę funkcję od 1991 roku, a stanowisko dyrektora objęła w wyniku konkursu. 
Decyzja o jej „zwolnieniu” została podjęta miesiąc po uroczystym otwarciu nowego 
budynku LO. Duży udział w jego powstaniu i zagospodarowaniu nowej szkoły miała 
p. Grażyna Bulińska, co mocno podkreślał i bardzo za to dziękował podczas uroczy-
stości otwarcia burmistrz Witkowski. Zarówno w ocenie rodziców, uczniów jak i nie-
których nauczycieli i urzędników stołecznego kuratorium, dyr. Bulińska „postawiła 
brwinowskie liceum na nogi”. Wiceburmistrz Maria Cieńska, odpowiedzialna w gminie 
za sprawy oświatowe, powiadamiając dyrektor Bulińską o nieprzedłużeniu umowy, 
nie podała żadnych merytorycznych zarzutów. – Umowa wygasła i nie musieliśmy 
się tłumaczyć – powiedziała w rozmowie z naszą gazetą Cieńska. Dyr. Bulińska, na 
pytanie, dlaczego podjęto taką decyzję, usłyszała: „Znaleźliśmy lepszego kandydata”. 
Uchwałą Zarządu MiG na stanowisko dyrektora został powołany na najbliższe dwa 
lata Piotr Dobrosielski. („U nas O.K.”, nr 7 /28/ rok III, VII 1994)

 12 VI  W ramach wizytacji ksiądz biskup Marcin Duś poświęcił źródło wody oligo-
ceńskiej wraz z ujęciem. Biskup i burmistrz wypili pierwszą szklaneczkę wody. Woda 
ze źródeł oligoceńskich, z poziomu 236 m, jest uzdatniana automatycznie, zgodnie 
z wymaganiami przepisów higienicznych. Ujęcie znajduje się na ul. Armii Krajowej, 
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róg ulicy Biskupickiej. Tego samego 
dnia ksiądz biskup poświęcił nową 
część cmentarza brwinowskiego. 
(„Brwinowskie ABC”, nr 7 (9), 14 VI 1994r.)

 15 VI  nastąpiło 
otwarcie Domu Sa-
motnej Matki, przy 
ul. Sienkiewicza (w bu-
dynku po przedszkolu). 
W Domu zamieszku-
ją obecnie 22 osoby, 

a docelowo znajdzie 
tam miejsce 48 matek z dziećmi. Dom prowadzi wspólnota „Chleb Życia”. Przełożoną 
domu jest siostra Małgorzata Chmielewska. („Brwinowskie ABC”, nr 7 (9), 14 VI 1994r.)

 5 VII  – pierwsza sesja Rady Miejskiej II kadencji. W głosowaniu dotyczącym wybo-
ru przewodniczącego Rady Jerzy Kowalczyk (kandydat „pro burmistrzowski”, inżynier 
elektronik) uzyskał 13 głosów, Maryna Hebdzyńska (emerytka) 10 głosów. W wyniku 
tajnego głosowania burmistrzem Brwinowa został ponownie Jan Witkowski z 15 gło-
sami, Maciej Nowicki zdobył 9 głosów. Wybór zarządu przełożono na II sesję 15 lipca. 
(„U nas O.K., nr 8 /29/ rok III, VIII 1994)

 Wrzesień  Zostało otwarte Prywatne Przedszkole Francuskie. Założycielką jest p. Ma-
ria Werner-Mickiewicz, romanistka, lektorka w Instytucie Francuskim. Od lat specjalizuje 
się w nauce dzieci, jest autorką podręcznika języka francuskiego. Zajęcia prowadzone 
są w języku polskim i francuskim. Poza lekcjami z jęz. francuskiego opartymi na dialo-
gach z bajek, przedszkole prowadzi też zajęcia ogólnorozwojowe, rytmikę, gimnastykę 
korekcyjną i plastykę oraz zajęcia umuzykalniające. („Brwinowskie ABC”, nr 2 (16), 10 III 1995)

 23 X  zmarł Andrzej Dołęga-Kowalewski. Urodzony w Brwinowie 14.11.1919 r. jako 
syn Józefa – inspektora pożarnictwa w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajem-
nych i Marii – kierowniczki Szkoły w Parzniewie. Maturę zdał w Milanówku w 1937 r., 
w rok później wstąpił do Podchorążówki (saper) w Modlinie, skąd we wrześniu 1939 r. 
wyruszył na wojnę, kończąc ją ze sztabem gen. F. Kleeberga (po bitwie pod Kockiem
 3-5 X 1939) w niewoli w ZSRR (Równe i Starobielsk). Do Wojska Polskiego wstąpił 
w Tockoje przechodząc szlak z Korpusem Polskim gen. Andersa. Szkolenie cichociem-
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nych przeszedł w Brindisi, 
cofnięty ze stacji oczekiwań, 
przeniesiony do 3 Dywizji 
Strzelców Karpackich (ppor.). 
Do kraju wrócił w maju 1947 r. Odzna-
czony Krzyżem Walecznych. W latach 
1949-52 był wiceprezesem BKS-u, 
1952-55 sekretarzem a od 1993 do 
śmierci prezesem tego klubu. Działał 
w PZLA i AWF AZS, gdzie był organi-
zatorem imprez sportowych. Był ak-
tywnym członkiem TPB, brał czynny 
udział w Teatrze „Przy Stoliku”.Nieza-
stąpiony mistrz ceremonii uroczysto-
ści patriotycznych w Brwinowie. („Brwi-
nowskie ABC”, nr 11 (13), 28 XI 1994 r.)

 10 XI  podczas uroczystej sesji 
Rady Miejskiej, która miała miejsce 
w Szkole Podstawowej nr 1, tytuł Ho-
norowego Obywatela Brwinowa otrzy-
mał, z racji swych zasług i sędziwego wieku 101 lat, p. Alojzy Gonzaga 
Stawnicki. Sędziwy honorowy obywatel mieszka w Brwinowie od 1906 r. 
(„U nas O.K.”, nr 12 /33/ rok III, XII 1994)

 11-12 XI  w sali sportowej brwinowskiego stadionu odbył się Turniej Wewnętrz-
ny (tzn. sprawdzian), trzech okolicznych sekcji judo: brwinowskiej, milanowskiej 
i podkowiańskiej. Głównym organizatorem imprezy był trener i kierownik brwinow-
skiej sekcji judo p. Kazimierz Rutkowski. („U nas O.K.”, nr 12 /33/ rok III, XII 1994)

 19 XI  w Ośrodku Kultury odbyło się „Przybycie bardów”, czyli V Ogólnopol-
ski Konkurs Piosenki. Wypełniły go 31 koncerty 31 solistów i grup biorących udział 
w konkursie. I nagrodę 1,5 mln zł otrzymał Grzegorz Wawrzeńczyk za osobowość 
artystyczną. („U nas O.K.”, nr 12 /33/ rok III, XII 1994)

 17 i 18 XII  30-osobowa reprezentacja sekcji judo Ośrodka Kultury wystawiona 
przez trenera Kazimierza Rutkowskiego wzięła udział w zawodach zorganizowanych 
w hali „Gwardii” przez Stowarzyszenie Okręgowych Związków Sportowych Woje-
wództwa Warszawskiego. Do zmagań stanęło 350 zawodników z 14 klubów z całej 
Polski. 14 podopiecznych trenera Rutkowskiego stanęło na podium. („Brwinowskie ABC”, 
nr 12 (14), 22 XII 1994)

BKS „Naprzód” Brwinów po rundzie jesiennej jest na drugim miejscu w rozgryw-
kach klasy B – za Olimpią Warszawa, a przed Błoniem, do klasy A awansują 2 druży-
ny. Trenerem drużyny jest Mariusz Jaworski. („Brwinowskie ABC”, nr 12 (14), 22 XII 1994)
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1995
 1 stycznia  Ośrodek Pomocy Społecznej, działający początkowo na prawach re-

feratu UMiG, został na mocy uchwały Rady Miejskiej wyodrębniony ze struktur Urzędu 
i przekształcony w samodzielną jednostkę organizacyjną gminy. 

 Luty  Budżet na 1995. Dochody miasta i gminy szacowane są na 87 433 987 zł. 
W tym dochody z podatków gminnych (transportowy, od nieruchomości, rolny i inne) – 
18 930 447 zł. Wpływy stanowiące udział gminy w podatkach państwowych (docho-
dowy, opłaty skarbowe, karta podatkowa, spadki i darowizny) 32 000 000 zł. Reszta 
dochodów to: subwencja szkolna – 13 764 000 zł. Dotacje (w tym na liceum ogól-
nokształcące) – 1 776 990 zł. Te blisko 87 i pół miliona gmina wyda głównie na go-
spodarkę komunalną – 35 997 000 zł, w tym na: inwestycje 28 940 000 zł, oświatę 
– 31 525 000 zł. Opieka społeczna kosztować będzie gminę 6 114 000 zł. Uchwała nr 
38 – II. („U nas O.K.”, nr 2 /35/ rok IV, II 1995)

 22 II  Gratulacje dla Pani Miry. Pani Mira Zimiń-
ska-Sygietyńska skończyła 94 lata. Jest dyrek-
torem naczelnym i kierownikiem artystycznym 
zespołu „Mazowsze” już od 40 lat, od śmierci 
Tadeusza Sygietyńskiego. 6 listopada minie 
45 lat od pierwszego występu „Mazowsza”. 
Zespół będzie świętował rocznicę w naresz-
cie odremontowanym pałacyku w Karolinie. 
Pani Mira, nie zważając na upływ czasu, nie 
tylko zajmuje się „Mazowszem” jak matka, ale 
także zbiera i opracowuje staropolskie pieśni 
i satyry, aby włączyć je do repertuaru zespo-
łu. („U nas O.K.”, nr 3 /36/ rok IV, III 1995)

Kiedy Tadeusz (Sygietyński) podczas powsta-
nia powiedział: „Słuchaj, ale jeśli przeżyjemy, to daj mi słowo, że pojedziemy na wieś 
i te piosenki…”, bo on ciągle myślał o tych ludowych piosenkach, odpowiedziałam: 
„No dobrze, jeśli przeżyjemy, to pojedziemy na wieś i trochę ci pomogę! Ale najpierw 
przeżyjmy”. (Mira Zimińska-Sygietyńska, Nie żyłam samotnie, opracował i przypisami opatrzył Mieczysław 

Sroka; Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1985, s. 211)

 19 III  wróciła z Anglii grupa brwinowskich licealistów. Dwa tygodnie młodzież 
przebywała w mieście Barrow – w północnej Anglii. Był to wyjazd w ramach wymiany 
miedzy brwinowskim LO a Sixth Form College w Barrow. Pomysłodawcą wyjazdu był 
nauczyciel jęz. angielskiego w brwinowskim liceum, pan George Górecki. („Brwinowskie 
ABC”, nr 3(17), 31 III 1995 r.)

 25 III  pożegnaliśmy na brwinowskim cmentarzu Kazimierza Kuleszę. Urodzony 
w Wilnie 4 III 1921 r. Przyjechał do Polski z drugą falą przesiedleńców w końcu lat 50. 
W Brwinowie dał się poznać jako człowiek niepospolity. W sercu pozostał chłopcem-
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harcerzem, wypełniającym składane niegdyś 
przyrzeczenie o „szczerej woli pełnienia całym 
życiem służby Bogu i Polsce i niesienia chęt-
nej pomocy bliźnim” – wspomina pani Marta 
Werner. Starszym i samotnym załatwiał spra-
wunki, lekarstwa, nieskończoną ilość drob-
nych gospodarczych napraw i remontów. 
Pomocny w pielęgnowaniu starych zapusz-
czonych brwinowskich ogrodów; znawca ziół 
i roślin („dusza puszczańskiego człowieka”). 
Był jednym z najbardziej zasłużonych i od-
danych działaczy TPB. Brał udział w wielu 
przedstawieniach „Teatru przy Stoliku”. Przez 
wiele lat był gospodarzem „Zagrody” – witał 
przychodzących gości z niezmiennym łagod-
nym uśmiechem, sam usuwając się trochę 
w cień, zawsze cichy i niezwykle skromny. 
(„U nas O.K.”, nr 5 /38/ rok IV, V 1995)

 1 IV  oddano do użytku powiększoną część cmentarza parafialnego przy ul. Po-
wstańców Warszawy. Powierzchnia użytkowa wynosi 3800 m2, pomieści 681 grobów. 
Właścicielem jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Floriana w Brwinowie. Fundato-
rem: gmina Brwinów (dotacja dla Parafii 380 mln zł). (Informator Zarządu miasta I Gminy Brwi-
nów, nr 4/1 (18) – czerwiec 1995)

 15 IV  świąteczne życzenia Burmistrza Brwinowa Jana Witkowskiego zamiesz-
czone w  „Brwinowskim ABC” (nr 4/18 z dn. 15 IV br.), przeszły oczekiwania miesz-
kańców. Cały duży wywiad nie jest bynajmniej poświęcony chrześcijańskiemu pojed-
naniu z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Jego treść odpowiada tytułowi: 
„Krzykiem nie poprawimy bezpieczeństwa”. Wbrew pozorom nie chodzi tu o bez-
pieczeństwo mieszkańców, którzy są coraz bardziej zaniepokojeni wzrastającym za-
grożeniem, rozbojami, kradzieżami. Pan Burmistrz pozwala sobie na niewybredne 
„świąteczne” komentarze, mówiąc: „Społeczność sama w sobie ma dwie rzeczy do 
zrobienia: po pierwsze, nie rozmawiać z policją o tym, jak jej źle, zwłaszcza wtedy, gdy 
sama przekracza przepisy i prawo”. („U nas O.K.”, nr 5 /38/ rok IV, V 1995)

 22 IV  w brwinowskim OK odbył się VI Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Przybycie 
Bardów – Brwinów ‘95”. Udział w nim wzięło 25 wykonawców (solo lub w zespołach). 
Równorzędne I nagrody zdobyli: Katarzyna Ziemińska i Leszek Czajkowski. Laureaci to 
mieszkańcy Warszawy. („U nas O.K.”, nr 5 /38/ rok IV, V 1995)

 Matura ’95  Do egzaminów maturalnych przystąpiło 69 tegorocznych i 5 ubiegłorocz-
nych uczniów klasy IV. Egzamin dojrzałości zdali wszyscy. O przyjęcie do LO ubiega się 
65 uczniów. („Brwinowskie ABC”, nr 7(21), 1 VII 1995 r.)

 7 V  w 60. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Pomniku Niepod-
ległości odbyła się uroczystość zorganizowana przez brwinowski Oddział Związku Pił-
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sudczyków. („Brwinowskie ABC” nr 6(20), 1 VI 1995 r.) „To, że nasza demokracja bliższa jest de-
mokracjom zachodnim niż środkowoazjatyckim, jest zasługą Marszałka, który uchronił 
Polskę i Europę przed bolszewikami” – mówił w swoim przemówieniu historyk i publicy-
sta Bohdan Skaradziński. Jagoda W., sześciolatka,  przy suflerce mamy drżącym głosi-
kiem odśpiewała „Pierwszą Brygadę”, za co otrzymała odznakę Związku Piłsudczyków 
i ogromne brawa od publiczności. („U nas O.K.”, nr 5 /38/ rok IV, V 1995 r.)

 14 V  85-lecie OSP w Brwinowie. Ksiądz 
dziekan Mieczysław Rzepecki poświęcił nowy 
sztandar, ufundowany przez obywateli, firmy 
i instytucje. Obecny był najstarszy mieszkaniec 
Brwinowa i chyba najstarszy strażak w Polsce 
– 101-letni Alojzy Gonzaga Stawnicki. Pan 
Stawnicki był komendantem brwinowskiej stra-
ży w latach 1927-36. Okolicznościową tablicę 
odsłonił p. Józef Rayzacher. Jego ojciec w la-
tach 30. podarował miastu plac pod budowę 
brwinowskiej straży, w latach 80. pan Józef, 
kontynuując wolę ojca, ofiarował straży dalszą 
część działki. („U nas O.K.”, nr 5 /38/ rok IV, V 1995) 

Obecny Komendant OSP – Ratyński deko-
rował i awansował zasłużonych strażaków. 
Budynkowi przy ul. Pszczelińskiej 3 miesz-
czącemu OSP oraz będącemu siedzibą 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i in-
nych organizacji społecznych, w 60. roczni-
cę śmierci Marszałka, jako symbol ofiarnej 
85-letniej pracy Straży Pożarnej na rzecz 
społeczeństwa, nadano nazwę Domu Pracy 
Społecznej imienia Marszałka Piłsudskiego. 
(„Brwinowskie ABC ”, nr 6(20), 1 VI 1995 r.)
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 16 V  zostały oddane do użytku: przepompownia ścieków przy ul. Sochaczewskiej 
i Stacja Uzdatniania Wody przy ul. 11 Listopada. Źródłem zaopatrzenia stacji w wodę są 
3studnie głębinowe o głębokościach od 54 do 62 m. („Brwinowskie ABC”, nr 6(20), 1 VI 1995 r.) 

 26 V  abonenci brwinowskiej centrali ręcznej zostali podłączeni do centrali automa-
tycznej. Numery wewnętrzne zostały zastąpione siedmiocyfrowymi: 729-6 + dotych-
czasowy wewnętrzny. („Brwinowskie ABC”, nr 6(20), 1 VI 1995 r.)

 28 V  Dzięki pasji kolekcjonera pana Zbigniewa Mikiciuka powstało w Otrębusach 
urokliwe Muzeum Motoryzacji, które prezentuje trzydzieści kilka starych samochodów. 
Niektóre mają już blisko 80 lat. Są wśród nich ciekawostki, jak np. mercedes Kulikowa, 
czajka Breżniewa, czy zis Stalina. Większość eksponatów jest na chodzie. Pan Mikiciuk 
remontuje dalsze okazy dla swojej kolekcji. („U nas O.K.”, nr 6 /39/ rok IV, VI 1995)

 11 VI  „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”. 
Z brwinowskiego grona nauczycielskiego odeszła na za-
wsze nieodżałowana Maria Nowicka (z d. de Boulangé). 
Nauczycielka języka polskiego od 1961 r., początkowo 
w Szkole Podstawowej nr 2, a następnie, od 1979 r. w Li-
ceum Ogólnokształcącym, gdzie pracowała prawie do 
ostatnich chwil swego życia. Ceniona i kochana przez 
wszystkich, zawsze otwarta na kłopoty życiowe innych, 
zwłaszcza młodzieży. Odeszła po ciężkiej chorobie 
w wieku 58 lat. („Brwinowskie ABC”, nr 7(21), 1 VII 1995 r.)

 15 VI  mija 150 lat od chwili otwarcia linii kolejowej na trasie Warszawa-Grodzisk i uru-
chomienia pierwszego pociągu jadącego przez Włochy, Pruszków, Brwinów. Rozwój 
Brwinowa był ściśle związany i uzależniony od uruchomienia Drogi Żelaznej Warszaw-
sko-Wiedeńskiej, popularnie zwanej „Wiedenką”. „Gazeta Warszawska” relacjonowała:  
W przeciągu 42 minut przebyto cztery mile, dzielące Warszawę od Grodziska. Z począt-
ku pociągi kursują dwa, później trzy razy dziennie w obydwu kierunkach. Czasem uru-
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chamiano pociągi dodatkowe. I tak w dniu 8 września uruchomiono pociąg „o godzinie 
8 i ½ z rana, z Warszawy do Pruszkowa i Brwinowa odejść mający… dla dogodności 
osób udających się na odpust do Rokitna”. Pociąg osobowy dysponował wówczas 
czterema klasami o bardzo zróżnicowanej taryfie opłat i znacznych różnicach w wypo-
sażeniu wagonów. Wkrótce też uruchomione zostaną specjalne pociągi spacerowe. 
13 lat trwała budowa drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej, zainicjowana w 1845 r.
(„U nas O.K.”, nr 6(39), rok IV, VI 1995)

 8 VII  odszedł długoletni prezes Brwinowskiego Koła Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Józef „Ziuk” Rayzacher. 
Urodził się 28.11.1916 w Ameryce w Chicago, zmarł w Brwino-
wie, pochowany na miejscowym cmentarzu. Do Brwinowa przy-
był wraz z rodziną w roku 1922. Od roku 1924 mieszkał w domu 
wybudowanym przez ojca przy ul. Pszczelińskiej 3. Po szkole 
powszechnej w Brwinowie, wykształcenie techniczne zdobył 
w Warszawie. W latach 1935-37 odbył służbę wojskową w lot-
nictwie. W 1939 uczestniczył w działaniach wojennych lotnictwa 
pościgowego warszawskiej obrony węzła lotniczego. W czasie 
okupacji zajmował się kolportażem prasy podziemnej. Po 1945 

ponownie powołany do lotnictwa, zdemobilizowany w 1946. Oprócz sportu 
szybowcowego zawsze interesował się kinem (przez pewien czas był kinooperato-
rem). Był projektantem-konstruktorem, nauczycielem przedmiotów technicznych. Od 
1966 – do emerytury – pracował w Ministerstwie Rolnictwa, w zakresie elektryfikacji 
i zaopatrzenia wsi wodę oraz w Centrum Obsługi Technicznej Rolnictwa. Był zaanga-
żowany w pracach „Solidarności”, szczególnie podczas wyborów w 1989. Uczestni-
czył w pracach koła emerytów – miał tam drugi dom. (wspomnienie w: „Brwinowskie ABC”, 
nr 8 (22), 8 IX 1995)

 10 IX  najważniejszym wydarzeniem obchodów Dni Brwinowa była dekoracja żoł-
nierzy AK. 48 z nich odznaczonych zostało Krzyżem Armii Krajowej, jeden – Krzyżem 
Partyzanckim. („Brwinowskie ABC ”, nr 9(23), 6 X 1995 r.)

 18 IX  został wmurowany kamień węgielny pod budowę sali gimnastycznej przy LO 
w Brwinowie. Sala ma służyć uczniom LO i Szkoły Podstawowej nr 2. Sala będzie mieć 
363 m2, specjalną kurtyną może być podzielona na dwie mniejsze. Jej olimpijskie wy-
miary pozwolą rozgrywać poważne mecze koszykówki, siatkówki i tenisa. Głównym 
projektantem jest inż. Janina Trepczyńska ze 
Svea Projekt, a wykonawcą Svea Tech, firma 
sprawdzona na budowie brwinowskiego li-
ceum i szkoły w Otrębusach. („U nas O.K.”, nr 10 
/43/, rok IV, X 1995)

 24 IX  – wieczór promocyjny albumu 
„Brwinów” wydanego dzięki staraniu Towa-
rzystwa Opieki nad Zabytkami (w sztywnej 
okładce, na kredowym papierze). Sponsorami 
albumu są państwo S. i U. Fendowie z Hen-
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kel Cosmetic z Helenówka. („Brwinowskie ABC ”,nr 9(23), 6 X 1995 r.) Główną jego zaletą 
są kolorowe zdjęcia (autorstwa Anny Luizy Juśkiewicz) zabytkowych brwinowskich 
willi. Autorkami tekstu o historii i teraźniejszości miasta są panie Maria Tyszkowa 
i Zofia Gajewska. W tekście znalazły się też fragmenty dotyczące Brwinowa z lat 20. 
(„U  nas O.K.”, nr 10 /43/, rok IV, X 1995)

 Październik  „Moje Miasteczko” (nr 21) podaje: „Uprzejmie informujemy wszystkich 
Mieszkańców gminy Brwinów, że grupa radnych rady miejskiej, z własnej inicjatywy, po-
wołała „Klub Radnych przy Towarzystwie Przyjaciół Brwinowa”. Członkami założycielami 
Klubu są: Maryna Hebdzyńska, Maciej Nowicki, Bożena Szczerba, Maria Wencel. Celem 
Klubu jest m.in. przekazywanie radzie miejskiej problemów, wniosków i postulatów nur-
tujących mieszkańców naszego miasta zgłaszanych do TPB.”

 21 X  zmarł Wacław Żmigrodzki. Urodził się w r. 1908 w mająt-
ku Fortuna parafii Żabiańskiej Guberni Witebskiej. Był wychowan-
kiem Gimnazjum im. Władysława IV, absolwentem Wydziału Elek-
trycznego Politechniki Warszawskiej. W 1940 w Brwinowie zawarł 
związek małżeński z Jadwigą Marią z d. Zachwatowicz. Długoletni 
pracownik Fabryki Aparatów Elektrycznych K. Szpotański i S-ka. 
Po wojnie pracował w Instytucie Elektrotechniki w Międzylesiu, 
laureat licznych nagród i odznaczeń za osiągnięcia naukowe; 
współautor wielu opracowań naukowych; członek TPB, Towarzy-
stwa Opieki nad Zabytkami, oddany sprawom ochrony przyrody. 
(„Brwinowskie ABC”, nr 10 (24), 24 XII 1995)

 21-22 X  70 lat Brwinowskiego Klubu Sportowego „Naprzód”. Uro-
czystości rozpoczęły się sportowo na Stadionie im. J. Kusocińskiego, gdzie 
odbył się mecz piłki nożnej o Puchar Prezesa między reprezentacjami szkół 
podstawowych nr 1 i nr 2, turniej tenisa stołowego, meeting lekkoatletyczny 
o mistrzostwo szkół podstawowych miasta i gminy Brwinów, pokaz sekcji 

judo i mecz piłkarski o mistrzostwo klasy „B” między BKS „Naprzód” a Po-
litechniką Warszawską. Z okazji jubileuszu Warszawski Okręgowy Związek Piłki 

Nożnej przyznał złote i srebrne odznaki . Złote otrzymali: Mariusz Jaworski, Jacek Kwie-
ciński i Marek Kacperski. Decyzją Zarządu BKS „Naprzód” Honorowym Prezesem Klu-
bu został jego wieloletni prezes Wiesław Kaliski. („Brwinowskie ABC”, nr 10 (24), 24 XII 1995) 

 11 XI  został rozstrzygnięty konkurs literacki o tematyce związanej z Brwinowem. 
Na konkurs, ogłoszony przez brwinowski ośrodek kultury, wpłynęło 12 prac. Nagrody 
zdobyli: 1. Witold Głowacki – za prozę „Taki zwykły dzień”, 2. Iwona Oksiędzka; wyróż-
nienia – m.in. autorki wiersza „Brwinów” – Krysia Żmigrodzka i Kasia Łojek, najmłodsze 
uczestniczki konkursu. 11-letnia Krysia odczytała wiersz podczas wręczania nagród. 
(„U nas O.K.”, nr 12 /45/, rok IV, XII 1995).

 17-19 XI  w Józefowie koło Starej Miłosnej odbyły się Otwarte Halowe Mistrzostwa 
Polski w ujeżdżeniu. W zawodach uczestniczyły trzy mieszkanki gminy Brwinów, repre-
zentujące barwy LKS Wolta Żółwin. W konkurencji MP Seniorów wystartowała Maryla 
Pilichowska na pięknym gniadym ogierze Widok. W Championacie koni 4-letnich wy-
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startowała Monika Dadacz na Cedynie kadyńskiej hodowli. LKS Wolta z Żółwina to klub 
głównie rekreacyjny, prowadzi także działalność sportową. W tym roku organizował 
Mistrzostwa Warszawy i zawody ogólnopolskie. Jego zawodnicy brali udział w Mistrzo-
stwach Polski Seniorów i Juniorów (3 miejsce) oraz licznych konkursach ogólnopol-
skich. („U nas O.K.”, nr 12 /45/, rok IV, XII 1995).

 24 XI  Radni Rady Miejskiej (W. Bańka, K. Białobrzeska, M. Chudzyński, M. Heb-
dzyńska, Z. Kobylińska, M. Nowicki, D. Proczek, B. Szczerba) opuścili obrady sesji 
rady miejskiej na znak protestu przeciwko kolejnej manipulacji i szykanowaniu niektó-
rych radnych: „powodem naszego protestu i opuszczenia sali obrad było: tendencyjne 
selekcjonowanie przez prowadzącego obrady sesji przewodniczącego rady miejskiej 
Jerzego Kowalczyka wniosków zgłaszanych przez radnych, prowadzenie sesji nie-
zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad, przystąpienie do głosowania nad „votum 
zaufania” dla burmistrza i członków zarządu bez umożliwienia radnym wcześniejszego 
zapoznania się z wynikami kontroli NIK, totalny bałagan urągający powadze rady miej-
skiej.” („Moje Miasteczko”, marzec 1996, nr 25)

 25 XI-VII  Ogólnopolski Konkurs Piosenki w Brwinowie. Jury nagrodę główną 
przyznało licealistce z Suwałk, Monice Orłowskiej. Najmłodszą uczestniczką Konkur-
su była  12-letnia wokalistka zespołu z Warszawy „To se ne vrati”. „Przybycie Bardów” 
pomału staje się istotnym wydarzeniem w życiu kulturalnym w kraju. („Brwinowskie ABC”, 
nr 10 (24), 24 XII 1995)

 9-10 XII  sesja okolicz-
nościowa w Zespole Szkół 
Rolniczych z okazji jubile-
uszu 95 lat istnienia, która 
rozpoczęła cykl uroczystości 
i spotkań przygotowujących 
100-lecie powstania placów-
ki kształcącej młodych rolni-
ków, później ich nauczycieli 
(Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli Szkół Rolniczych). 
(„Brwinowskie ABC”, nr 10 (24), 

24 XII 1995 r.)

 27 XII  datowane jest pismo NIK, Delegatura w Warszawie (l.dz. DW – 412-20-95), 
które stwierdza m.in.: „…przeprowadzona została w Urzędzie MiG w Brwinowie kontrola 
w zakresie gospodarowania środkami budżetowymi przeznaczonymi na finansowanie in-
westycji. Wyniki kontroli potwierdziły podstawowe zarzuty zawarte w skargach odnośnie 
nieprawidłowego postępowania zarządu miasta i gminy przy programowaniu realizacji 
i nadzorowaniu robót inwestycyjnych, a w szczególności: zaopatrzenia miasta i gminy 
w wodę, budowy kanalizacji sanitarnej, budowy ujęcia wody oligoceńskiej”. Jak dowie-
dzieliśmy się – radnym występującym o udostępnienie materiałów pokontrolnych – od-
mówiono wglądu do nich. („Moje Miasteczko”, luty ’96, nr 24)
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Brwikom – 700 mln złotych straty. Brwinowskie władze samorządowe zlikwidowały 
przed kilku laty własne przedsiębiorstwo robót komunalnych i utworzyły spółkę Brwi-
kom, w której gmina ma 100% udziałów. Brwikom stał się monopolistą na roboty bu-
dowlane, remontowe i porządkowe w gminie. Zyski spółki są zyskami jedynego właści-
ciela, czyli gminy. Rzecz w tym, że tych zysków nigdy nie było. W roku 1995 Brwikom 
przyniósł blisko 700 mln (starych) złotych strat, mimo że zarząd gminy dba, aby miał 
zlecenia. Poza tym gmina spółka nie może nawet stanąć do przetargu na poważniejsze 
roboty, bo nie stać jej na wpłacenie wadium. Teraz, kiedy gminy są zobowiązane do 
ogłaszania przetargu na wszystkie większe roboty lub dostawy, spółka Brwikom staje 
się dla Brwinowa balastem. („U nas O.K.”, nr 3 /48/, rok V, III 1996). 

 12 I  – sesja rady miejskiej w Brwinowie. Zakończyła się kontrola NIK-u w gminie. 
Radni ponownie poprosili o udostępnienie protokołów pokontrolnych. Przewodniczący 
rady obiecał, że będzie realizował to w specjalny sposób, a jaki, to zostanie usta-
lone. („Moje Miasteczko”, luty ’96, nr 24)

 5 III  Sekcja judo działająca od jesieni 1992 przy Ośrodku 
Kultury przekształciła się w klub sportowy – decyzją Wydziału 
Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 
5 III 1996 r. wpisane zostało do rejestru stowarzyszeń kultury 
fizycznej pod nr 480 stowarzyszenie o nazwie Klub Sportowy 
„Pantera” z siedzibą w Brwinowie. Na Walnym Zebraniu preze-
sem został wybrany Kazimierz Rutkowski. („Brwinowskie ABC”, nr 1 
(25), 7 IV 1996)

 23 III  Rada Miejska w Brwinowie przyjęła rezolucję, w której potępiła troje radnych 
za „przekroczenie granic dopuszczalnej krytyki” i brak szacunku dla demokratycznie 
wybranych władz. Powodem był list skierowany do premiera z prośbą o wprowadzenie 
w gminie zarządu komisarycznego. Pod tekstem rezolucji podpisało się 14 radnych, 
wśród nich przewodniczący i burmistrz. („U nas O.K.”, nr 6 /51/ rok V, VI 1996)

 23 III  Rada Miejska w Brwinowie podjęła uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 
rok 1996. Dochody zaplanowano w wysokości: 15 742 990 zł, natomiast wydatki: 
15 090 765 zł. Planowane przychody maja być o 45% wyższe od uzyskanych przez 
Gminę w roku 1995, natomiast wydatki mają być wyższe o 50% w stosunku do roku 
ubiegłego. Struktura dochodów: podatki ogółem – 61%, subwencja ogólna i dotacje 
oświatowe – 27%, dotacje na pomoc społeczną – 5%, dochody z majątku – 4%, pozo-
stałe dochody – 3%. Wydatki gminy: oświata i wychowanie – 40%, gospodarka komu-
nalna i mieszkaniowa – 37%, administracja państwowa i samorządowa – 13%, pomoc 
społeczna – 7%, pozostałe wydatki – 3%. Kwotę 4 967 757 zł zaplanowano na zadania 
inwestycyjne (28,5% wydatków budżetowych). Główne zadania inwestycyjne Gminy to: 
inwestycje oświatowe – 12,5%, wodociągi – 9,4%, kanalizacja – 6,6%, inwestycje pozo-
stałe – 4,5% wydatków. („U nas O.K.”, nr 4 /49/ rok V, IV 1996)
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 13 IV   Pierwszy skok Pantery. Judocy z niedawno powstałego klubu sportowego 
„Pantera” mają już pierwsze sukcesy. Na eliminacjach judo do Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży Kadetów Wojtek Sobolewski w kategorii do 86 kg zajął II miejsce. W eli-
minacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady juniorek Ulka Wojciechowska również zajęła 
II miejsce w kat. do 40 kg, a Monika Wesołowska – II miejsce w kat. do 55 kg w elimina-
cjach do Mistrzostw Polski Młodziczek. („U nas O.K.”, nr 5 /50/ rok V, V 1996)     

 20 IV  odbył się przegląd Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Przybycie Bar-
dów”. Jury przyznało pierwszą nagrodę Tomaszowi Sulimie z Orzysza. W konkursie 
wzięły udział 23 osoby. („Moje Miasteczko”, maj 1996, nr 27)

 Maj  Nagrodzone „Albumy Kolbergowskie”. W tego-
rocznej edycji konkursu Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej „Innowacje lokalne w gminach” wyróżniono 
Miejski Ośrodek Kultury w Brwinowie za pomysł pu-
blikacji „Albumy Kolbergowskie”, upamiętniające „nie-
spotykane elementy życia w różnych zakątkach Polski” 
– na przykład łącką śliwowicę czy konkurs na płukanie 
złota w Złotoryi. Wyróżnienie łączy się z przyznaniem 
Ośrodkowi grantów w wysokości 5 000 ECU na dofi-
nansowanie realizacji tego projektu. („U nas O.K.”, nr 5 

/50/ rok V, V 1996)

 Czerwiec  Nowi dyrektorzy szkół. Kończy się czte-
roletnia kadencja dyrektorów szkół. W brwinow-
skim liceum dyrektorem pozostanie Piotr Dobro-
sielski, ponieważ nikt oprócz niego nie zgłosił się 
do konkursu. Również w szkole podstawowej nr 2 
dyrektorem pozostanie Elżbieta Dudzińska, która 
nie miała konkurentów. Jeszcze gorzej było w szko-
le podstawowej nr 1, gdzie w ogóle nie było chętnych na dyrektorskie stanowisko. 
(„U nas O.K.”, nr 6 /51/ rok V, VI 1996)

Po pierwszym półroczu – z budżetem nie jest dobrze. Zaplanowane inwestycje 
udało się zrealizować w 20%, ale inwestycje wodociągowe już tylko w 6%. Mizernie 
wyglądają też dochody gminy. W I półroczu wpłynęło tylko 39% z przewidywanych na 
ten okres prawie 7 mln 800 tys. zł. („U nas O.K.”, nr 10 /55/ rok V, VI 1996)

 Lipiec  Gazeta „U nas O.K.” zamieszcza wywiad z Iwoną Zubką – piosenkarką, 
studentką, dziennikarką z Brwinowa. „Debiut miałam wspólny z siostrą – na mszy 
w kościele parafialnym w Brwinowie. Potem zaczęłam grać na gitarze. W Ośrodku 
Kultury pracowałam w zespole Nasza Grupa Teatralna. Pod każdym względem wzo-
rem dla mnie jest Ewa Demarczyk. Prawdziwym debiutem był chyba występ na Famie 
(Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej) w Świnoujściu w 1993 roku. Zapropo-
nował mi go pan Stanisław Klawe, dyrektor brwinowskiego OK. Na Famie zauważył 
mnie jeden z jurorów, Leszek Wójtowicz, zaprosił mnie do „Piwnicy pod Baranami”. 
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Zaśpiewałam tam w lutym tego roku. Brałam udział w kilku edycjach w brwinowskich 
spotkaniach „Przybycie Bardów”. Nie wiem jeszcze, czy chciałabym zostać piosen-
karką, zarabiać na życie śpiewając. („U nas O.K.”, nr 7 /52/, rok V, VII 1996)

 Sierpień  Kto ochroni cegielnię w Brwinowie? Nowoczesna niegdyś cegielnia Le-
onów w Brwinowie jest już ruiną. W 1950 bezprawnie upaństwowiona, w 1992 równie 
bezprawnie skomunalizowana. W cegielni jest pięknie sklepiony korytarz wokół ko-
mór piecowych. Skoro już wiadomo, ze cegielni nie będzie, warto zawczasu pomy-
śleć, jak go zachować i wykorzystać. Może uda się go objąć ochroną konserwatorską 
jako zabytek architektury przemysłowej? Poddaję pod rozwagę Towarzystwu Przyja-
ciół Brwinowa i Towarzystwu Opieki nad Zabytkami. Tadeusz Stachowicz. („U nas O.K.”, 
nr 8 /53/ rok V, VIII 1996; fot. album „Brwinów”)

 13 IX  podczas sesji Rady Miejskiej na wniosek burmistrza odwołano z zarządu 
radną Krystynę Białobrzeską. Zarzucono jej kwestionowanie własnych uchwał, nielo-
jalność wobec zarządu i przynależność do klubu radnych, którzy są przeciwni burmi-
strzowi. („Moje Miasteczko”, październik ’96, nr 31)

 15 IX  miało miejsce otwarcie prywatnego Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębu-
sach profesora Mariana Pokropka (ur. w 1932 r. w Maryjance koło Brwinowa, prof. 
dr hab., Uniwersytet Warszawski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej). Poprze-
dziła je wieloletnia działalność naukowo-badawcza: „Zafascynowały mnie różnorod-
ność, bogactwo form, zróżnicowanie regionalne sztuki ludowej, a nade wszystko jej 
wykonawcy, bowiem dzięki nim mogłem tę sztukę poznawać u źródeł jej powstania 
i obserwować, jaką rolę pełniła w życiu każdego z nich, a także w życiu najbliższego 
mu środowiska. W sztuce ludowej dostrzegałem nie tylko jej zewnętrzne walory, ale 
i sferę obrzędowo-zwyczajową, wierzeniową – w szerszym pojęciu – kulturową”. Jego 
Eminencja Józef kardynał Glemp, prymas Polski pozostawił w księdze pamiątkowej 
wpis: „Niech zbiory sztuki ludowej gromadzone przez pana Profesora uczą miłości 
do wiary i do Ojczyzny. Z serca błogosławię.” („Twórczość Ludowa”, R.XVIII, nr 1-2 (54) 2003 r.) 
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Ekspozycja została zgrupowana w trzy tematy: pierwsze 
to dzieła sztuki religijnej, od stworzenia świata poprzez 
Stary i Nowy Testament, z przepiękną galeria Chry-
stusów Frasobliwych; drugi to szeroko pojęta historia 
Polski, od Piasta kołodzieja do Wałęsy. Wreszcie temat 
trzeci – to Madonny i polscy święci. Duża sala, w któ-
rej na belce fundacyjnej widnieje napis „Budowano za 
pontyfikatu Jana Pawła II, orędownika solidarności serc 
ludzkich”, ma być w przyszłości przeznaczona na eks-
pozycje jednorazowe i wystawy okazjonalne. Tematyka 
pierwszych wystaw to: „Historia i Wiara”, „Dzieje biblijne” 
i „Historia Polski”. („U nas O.K.”, nr 10 /55/ rok V, X 1996)

 22 IX  W TPB po walnym zgromadzeniu prezesem TPB została 
p. Krystyna Białobrzeska. 

 23 IX  Wojewódzki Komisarz Wyborczy otrzymał wniosek od mieszkańców Brwi-
nowa w sprawie referendum o odwołanie rady miasta i gminy, która nie wywiązała się 
z planowanych inwestycji, a pieniądze na nie przeznaczyła na inne cele. („Moje Miastecz-
ko”, listopad 1996, nr 32)

 Referendum  Inicjator referendum: Krzysztof Borowski. Uzasadnienie: 1) Zarząd Gmi-
ny realizował następujące inwestycje: a) budowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wo-
dociągowej, b) budowa sieci kanalizacji miejskiej i przepompowni ścieków, c) budowa 
ogólnodostępnego ujęcia wody oligoceńskiej. Pomimo wydatkowania znacznie więk-
szych kwot, niż planowano nie można z nich korzystać, gdyż w trakcie ich realizacji po-
pełniono wiele niedopuszczalnych błędów: niedopełnienia obowiązków – brak należytej 
staranności. (…) 2) Pomimo posiadania przez radnych pełnej wiedzy o skandalicznym 
sposobie zarządzania (gospodarowania) publicznymi środkami Rada udzieliła absolu-
torium obecnemu zarządowi, co jest dowodem działania na szkodę mieszkańców. (…) 
3) Zarząd nie przestrzega dyscypliny finansowej. Częste zmiany i nowelizacje budżetu 
gminy mają na celu zalegalizowanie kosztów, które już wcześniej przez zarząd zostały 
wydatkowane. (…) 4) Rada miasta i gminy lekceważy wnioski i zapytania mieszkańców. 
(…) 5) Rada wbrew woli mieszkańców wydzierżawiła część jedynego w gminie boiska. 
6) Komisja rewizyjna działająca przy obecnej radzie nie przeprowadziła dotychczas żad-
nej kontroli w zakresie zadań realizowanych przez zarząd, nie zawiadomiła organów ści-
gania, pomimo posiadania ewidentnych dowodów na niegospodarność. 7) W 24-oso-
bowym składzie rady jest 6 radnych oraz 8 obecnych i byłych członków zarządu, którzy 
posiadają interesy finansowe lub są uzależnieni w inny sposób od obecnego zarządu. 
(…) Obecna rada utraciła wiarygodność i moralne prawo do reprezentowania swoich 
wyborców. (Krzysztof Borowski, „Moje Miasteczko”, listopad 1996, nr 32, s. 7)

 11 X  na walnym zgromadzeniu Związku Komunalnego w Brwinowie przedstawi-
ciele 7 gmin (Brwinów, Błonie, Michałowice, Milanówek, Ożarów Maz., Piastów i Prusz-
ków) zdecydowanie wypowiedzieli się przeciwko budowie spalarni odpadów w Mosz-
nie. Popierają budowę ekologicznego wysypiska wybudowanego wg dokumentacji 
opracowanej przez Duńczyków. („U nas O.K.”, nr 11 /56/ rok V, XI 1996)
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 „Naprzód” w klasie A  Brwinowski KS „Naprzód” prowadzony przez trenera Ma-
riusza Jaworskiego odnosi sukces za sukcesem. W ostatnim sezonie brwinowscy pił-
karze awansowali do klasy A, po dziesięciu latach gry o klasę niżej. Obecnie istnieją, 
oprócz seniorów, jeszcze dwie drużyny trampkarzy. Drużyna „Naprzód” Brwinów ro-
zegrała dotychczas 12 meczy (w tym 5 zwycięskich). Ostatnim powodem do dumy 
może być mecz z Dolcanem Ząbki, rozegrany na brwinowskim stadionie i zakoń-
czony wynikiem 7:0. Piłkarze finansowani są przez urząd miasta. Duży wkład mają 
też sponsorzy, m.in. właściciel firmy Regionalna Wystawa Budowlana, która zakupiła 
sprzęt sportowy. („Moje Miasteczko”, listopad’96, nr 32)

 11 XI  Uroczystości Święta Niepodległości. Po mszy św. w kościele pw. Św. 
Floriana i złożeniu kwiatów pod pomnikiem na Rynku można było obejrzeć występ 
Warszawskiego Zespołu Artystycznego „Polonia”, który został zaproszony do miasta 
przez ŚZŻ AK Środowisko „Bąk” i Związek Piłsudczyków. W OK odbyło się spotka-
nie z okazji otwarcia Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i wydania „Historii 
Brwinowa”. Tutaj też rozstrzygnięto drugą edycję konkursu literackiego „Brwinów”. 
Pierwsze miejsce przyznano Stanisławowi Wernerowi za wspomnienie pt. „Jeden 
okupacyjny wieczór w Brwinowie”. („Moje Miasteczko”, Boże Narodzenie 1996, nr 33)

 Kto kolaborował?  Zespół redakcyjny „Historii Brwinowa w zarysie” poszukuje do-
kumentów i informacji z lat 1939-1956, w których występowały zjawiska oraz zdarze-
nia, o których programowo milczano i o których do dziś wstyd mówić. Mamy nadzieję, 
że personalia, jak np. listy folksdojczów, kolaborantów, denuncjatorów, milicjantów, 
ubeków i innych „utrwalaczy” władzy okupacyjnej i ludowej otrzymamy z komisji do 
spraw badań zbrodni hitlerowskich lub stalinowskich. Ale to nie wystarczy, bo do-
brze byłoby wyjaśnić takie na przykład tematy: – zachowanie się brwinowian wobec 
współmieszkańców pełniących przed wrześniem 1939 stanowiska publiczne lub dzia-
łających w przedwojennych partiach i organizacjach społecznych, – zachowanie się 
ludności Brwinowa po wejściu wojsk sowieckich, w styczniu 1945 roku i wobec oku-
pacyjnych struktur NKWD, UB i MO, w tym także byłych folksdojczów po wstąpieniu 
do PPR (PZPR) itd. („U nas O.K.”, nr 11 /56/ rok V, XI 1996)

Ze sprawozdania finansowego za rok 1996 złożonego przez burmistrza Witkow-
skiego można się było dowiedzieć, ze planowane w budżecie dochody osiągnęły tylko 
88,3%. Brakujące prawie 12% to należności, które nie wpłynęły z Urzędu Skarbowego 
(podatki od działalności gospodarczej) i Ministerstwa Finansów (dotacje na oświatę, 
pomoc społeczną i in.). Na inwestycje wydano 22% z budżetu gminy (dla porównania 
– w Nadarzynie 38%). („U nas O.K.”, nr 6 (63) rok VI, VI 1997)

 26 I  zmarła Mira Zimińska-Sygietyńska, współtwórczyni i wieloletni dyrektor 
Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach-Karoli-
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nie. Następczynią Pani Miry na stanowisku dyrektora zostanie 
Brygida Linartas. Od sześciu lat pełniła funkcję jej zastępcy, 
a z zespołem związana jest od czasów, kiedy śpiewała w nim 
i tańczyła. 

 Luty  Przy parafii św. Floriana grupa ludzi dobrej woli utwo-
rzyła Towarzystwo Charytatywne „Święty Florian”. Ma ono 
pomagać ludziom znajdującym się w trudnych warunkach 
materialnych. Dzięki ofiarności mieszkańców, którzy podczas 

kwesty przed kościołem wrzucili do puszek 1000 zł, a właściciele firm i sklepów ofiaro-
wali produkty spożywcze i słodycze, Towarzystwo zorganizowało zimowisko dla oko-
ło 50 dzieci. Większość kosztów posiłków pokrył jednak ze środków gminy Ośrodek 
Pomocy Społecznej. („U nas O.K.”, nr 3 /60/ rok VI, III 1997)

 21 III  został rozstrzygnięty Wiosenny Turniej Literacki (już czwarty), organizowa-
ny przez brwinowski OK. Wzięło w nim udział szesnastu autorów z Brwinowa, Otrębus, 
Nadarzyna i Podkowy Leśnej. Nagrodę otrzymała Maja Cywińska z Pszczelina. Jest to 
już trzecia nagroda Majki w brwinowskich turniejach. Maja w tym roku zdaje maturę. 
(„U nas O.K.”, nr 3 /60/ rok VI, III 1997)

 8 IV  według uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Warszawie dot. Informacji Zarządu Miasta i Gminy Brwinów o wykonaniu 
budżetu Gminy za 1996 rok, stwierdza, iż realizacja budżetu 1996 r. znacznie odbiega 
od założeń przyjętych do planu, a stopień realizacji dochodów na przestrzeni 3 kolej-
nych lat wskazuje na tendencje spadkowe. Sytuacja taka wymaga reakcji ze strony 
Rady Gminy. („Informator Zarządu Miasta i Gminy”, maj 1997)

 Kwiecień  „Przejście przez tory (z ul. Sportowej w ul. Przejazd i odwrotnie) decyzją 
PKP ostatecznie zostało zlikwidowane i rozebrane. Możliwość doraźnego odtworzenia 
przejścia ograniczona została do przypadków wyższej konieczności (klęski żywiołowej 
i katastrof). Nie ma też w związku z tym żadnych szans na budowę kładki czy wiaduk-
tu.” („Informator Zarządu Miasta i Gminy”, kwiecień 1997, str. 2)

Sowiecka armata z Rynku. 
Joanna Mikiciuk, właścicielka 
Muzeum Motoryzacji w Otrę-
busach – w wywiadzie dla 
„U nas O.K.”: Chodzi tu o ro-
syjską armatę z okresu II woj-
ny światowej. Stała ona przez 
kilka lat na rynku w Brwinowie, 
po czym zniknęła, bo czasy się 
zmieniły i nikt już nie chciał na 
rynku „sowieckiej” armaty. A że 
mamy w Muzeum samochód 
przystosowany do tej armaty 
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(Willys), więc aż się prosiło, żeby ją do niego dołączyć. Zwróciliśmy się z pisemną 
prośbą do władz gminy, żeby ją nam dano lub sprzedano. Bezpośrednia rozmowa 
z wiceburmistrzem również nic nie dała, a armata stała w szopie Urzędu. Co się z nią 
dziś dzieje, nie wiem. Chyba lepiej by było, żeby oglądała ją młodzież zwiedzająca 
nasze Muzeum. („U nas O.K.”, nr 4 /61/ rok VI, IV 1997).( „U nas O.K.” , nr 12, XII 1997) 

Muzeum dziękuje Burmistrzowi i Zarządowi MiG Brwinów za wypożyczenie dla po-
trzeb ekspozycji radzieckiej armatki polowej z 1942 roku.

 30 IV  przebywał w Brwinowie, na zaproszenie brwinowskiej firmy Molton jeden 
z najwybitniejszych kreatorów mody Paco Rabanne. W siedzibie firmy spotkali się z Mi-
strzem polscy projektanci mody i przedstawicielki polskich pism modowych. („Brwinow-

skie ABC” Nr 9(43) 15 maja 1997 r.)

 Matura ’97  61 uczniów brwinowskiego LO oraz 31 osób z ZSR w Pszczelinie przystą-
piło do pisemnych egzaminów maturalnych. („Brwinowskie ABC ”,Nr 9(43) 15 maja 1997 r.)

X Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Przybycie Bardów” w Ośrodku Kultury. Spo-
śród dziewięciu przyjezdnych „podmiotów wykonawczych” dwa otrzymały jedyne 
(pieniężne) „Bardzo Ważne Nagrody” tego Konkursu: 12-osobowy Teatr „kme” z Za-
brza i 2-osobowy zespół „Kompatybilne karaluchy” z Ożarowa Maz. („Brwinowskie ABC” 
Nr 9(43) 15 maja 1997 r.)

 25 V  – w referendum konstytucyjnym w okręgach wyborczych miasta i gminy wzię-
ło udział 39,9% uprawnionych do głosowania. 46,8% opowiedziało się za przyjęciem 
Konstytucji, zaś 53,2% za jej odrzuceniem. („Brwinowskie ABC” nr 10(44) 1 czerwca 1997 r.)

 Czerwiec  X Turniej o Mistrzostwo Klubu „Pantera” w judo. Blisko 100 zawodni-
ków, głównie dzieci, z Brwinowa, Milanówka i in. miejscowości Zmagania trwały dwa 
dni. („Brwinowskie ABC”, nr 12 (46), 4 VII 1997)

 21 VI  najstarszy mieszkaniec Brwinowa, zasłużony m.in. dla miejscowej stra-
ży pożarnej, pan Alojzy Gonzaga-Stawnicki ukończył 103 lata. („Brwinowskie ABC”, 
nr 12 (46), 4 VII 1997)

 Od 1 lipca  dawny Ośrodek Pomocy Społecznej zyskuje strukturę Środowisko-
wego Ośrodka Pomocy Społecznej. Działania ŚOPS obejmują przyznawanie i wypła-
canie zasiłków stałych, rent socjalnych, zasiłków okresowych, opłacanie składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne a także: świadczenie usług opiekuńczych dla 
osób chorych, leżących, niezaradnych z powodu wieku lub inwalidztwa; sprawienie 
pogrzebu osób samotnych, nie uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia spo-
łecznego; przyznawanie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup opału, leków, 
odzieży itp.; pokrywanie kosztu posiłków dla dzieci ze szkół podstawowych i śred-
nich; praca socjalna mająca na celu pomoc osobom i rodzinom w usamodzielnieniu 
się. (Joanna Dzierzba [w:] „Brwinowskie ABC”, nr 6 (88), VI/VII 2000)

 25 VII  obligacje po brwinowsku. Rada Miejska podjęła uchwałę nr 233 w sprawie 
emisji obligacji. Obligacje – 50 szt. po 100 000 zł na łączną kwotę 5 000 000 mają być 
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wyemitowane w trzech seriach. Jedna seria na 2 000 000 zł już w roku 1997, pozosta-
łe do końca 1998 roku. Oprócz obciążeń z tytułu oprocentowania obligacji, będziemy 
dodatkowo płacić marżę dla banku, koszty ich emisji oraz przygotowania szeregu 
specjalistycznych opracowań. Spłatę ogromnych zobowiązań pozostawiono nowej 
radzie. (Moje miasteczko, X 1997 nr 41)

XXXV Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się od debaty na temat konieczności i form 
udzielenia pomocy ofiarom tragicznej powodzi na południu Polski. Zaakceptowano 
wniosek Zarządu o przeznaczenie na ten cel kwot z rezerwy budżetowej Gminy. Jed-
nocześnie zadecydowano, by pomoc taką skierować do konkretnej, wybranej gminy. 
Realizując zalecenia Rady, burmistrz nawiązał kontakt z dotkniętą skutkami powodzi 
gminą Ujsoły położoną w Beskidzie Żywieckim (woj. Bielsko-Biała). (Brwinowskie ABC, 
nr 14 (48), 31 VIII 1997)

 Brwinowskie Koło Wędkarskie. „Małe koło – duże ryby” 
– wywiad z prezesem (od wiosny 1997 r.) Robertem Włodar-
czykiem: Ogółem w Brwinowie i najbliższej oko-
licy jest około tysiąca wędkarzy, z czego 530 stale 
wpłaca składki członkowskie i bierze czynny udział 
w pracach koła. Część składek idzie na zarybianie. 
Jesteśmy małym kołem, a mamy dużo, bo aż 24 hek-
tary wody. Co roku wypuszczamy do tych wód ponad 
tonę ryby. Co roku zdarza się złowić ryby o wadze 14-15 kg. 
W roku obecnym takim rekordzistą jak na razie był amur ważą-
cy 14,2 kg. Trzy lata temu udało się złowić 15-kilogramowego karpia. W okolicznych 
wodach  jest węgorz, płotka, ukleja, leszcz, lin, karp, amur, tołpyga, sum itd. Kandydat 
na wędkarza musi zdać egzamin w macierzystym kole i ponieść dość duże opłaty 
wstępne (ok. 70 zł.) oraz dobrowolnej wysokości wpłatę na zarybianie. („Brwinowskie 
ABC”,Nr 13(47) 31 lipca 1997 r.). W rozegranych 3 VIII na brwinowskim stawie Roz-
lanym zawodach wędkarskich – Turnieju Zarządów Kół Strefy Zachodniej w stawce 
25 zawodników dwa pierwsze miejsca zajęli wędkarze z Brwinowa. Zwyciężył Paweł 
Gałaj przed Grzegorzem Bukowskim. Koło z Brwinowa zgromadziło 4475 pkt., pod-
czas gdy druga w klasyfikacji drużyna z Grodziska Maz. uzyskała 2215 pkt. („Brwinow-

skie ABC”, nr 14(48) 31 sierpnia 1997 r.)  

 17 VIII  Seniorzy piłkarzy BKS „Naprzód” w rozgrywkach ligowych klasy A ulegli 
na wyjeździe Ursusowi II 2:3, zaś 24.08. pokonali u siebie Mirków II Konstancin 7:1. 
(„Brwinowskie ABC ”,Nr 14(48) 31 sierpnia 1997 r.) 

 5 IX  odszedł na wieczna wartę Ś.P. Józef Tadeusz 
Klukowski, porucznik „Jasieńczyk” – oficer rez. WP i kon-
spiracyjnego Związku Obrony Rzeczpospolitej (1940-41), 
a następnie Armii Krajowej (1942-45), dowódca plutonu 
„Alaska”, kompanii AK „Brzezinka” w Podkowie Leśnej 
i Nadarzynie. Odznaczony Krzyżem AK, Krzyżem Party-
zanckim, Krzyżem Kawalerskim OOP. („Brwinowskie ABC”, 
nr 16 (50), 30 IX 1997)



135135

Kontrola NIK – informacja o wynikach kontroli gospodarowania środkami budżetu 
Miasta i Gminy Brwinów przeznaczonymi na finansowanie zadań inwestycyjnych: 
„Jak wynika z ustaleń kontroli, w toku przygotowania inwestycji, organizacji robót 
oraz ich realizacji wystąpiły istotne nieprawidłowości, dotyczące naruszeń zarów-
no dyscypliny formalnej jak i finansowej. Przejawem naruszenia zasad racjonalnej 
gospodarki finansowej było podejmowanie prac inwestycyjnych bez wymaganej 
dokumentacji projektowej oraz z pominięciem badań, określających warunki dla 
opracowania założeń technicznych. Zawieranie umów o wykonawstwo robót i do-
stawy urządzeń bez wcześniejszego ustalenia źródeł finansowania oraz realnych 
możliwości wykonania prac przygotowawczych wydłużało procedury inwestycyjne, 
przyczyniając się do ponoszenia przez gminę dodatkowych kosztów, wynikające ze 
stosowania przez zleceniobiorców kar umownych, co stwierdzono w przypadku kon-
trahenta niemieckiego, któremu uznano roszczenia w wysokości 30 000 DEM”. („Moje 

Miasteczko”, wrzesień 1997 nr 40, s. 9)

 11 IX  Edward Jankowski, dh OSP, lat 67. „11 IX żegnaliśmy Edka Jankowskiego 
– widać w niebie potrzebują strażaków. Do ostatnich moich dni będę widział obraz 
biegnącego do remizy Edka, a w chwile później wyła syrena alarmowa. Tam gdzieś 
nieznany człowiek był w potrzebie, więc biegł Edek i biegli druhowie ochotnicy, stra-
żacy wezwani tą uruchomioną syreną – nieważne, czy był to dzień, czy noc… Edek 
Jankowski był przez wiele lat gospodarzem OSP w Brwinowie.” (Józef Bocheński, „Moje 
miasteczko”, X 1997 nr 41)

 13 IX  w 58. rocznicę walk o Brwinów, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” trady-
cyjnie, jak co roku w ramach imprez towarzyszących obchodom, było organizatorem 
Turnieju Piłki Nożnej na Stadionie Miejskim. Do Turnieju zgłosiły się 3 drużyny z tere-
nu miasta. Mecze były rozgrywane systemem „każdy z każdym”. Oto lokaty drużyn: 
1.Drink Team 2 pkt. 6, 2. T.G. „Sokół” 2 pkt. 3,  3. OSP Brwinów pkt. 0. („Brwinowskie 
ABC”, nr 16 (50), 30 IX 1997)

 14 IX  Podczas uroczystej mszy św. na Dni Brwinowa ks. proboszcz Mieczysław 
Rzepecki wspomniał zasłużonego dla parafii Św. Floriana jej wieloletniego probosz-
cza – księdza kanonika Jana Durkę. Jego imieniem, uchwałą Rady Miejskiej z 26 IX, 
nazwano też alejkę łączącą ulicę Biskupicką z ul. Armii Krajowej. („Brwinowskie ABC”, 

nr 16 (50), 30 IX 1997). W uroczy-
stościach obchodów 58. rocz-
nicy bojów o Brwinów 36 pp 
Legii Akademickiej i innych 
stowarzyszonych jednostek 
wziął udział najstarszy żyjący 
generał, więziony przez wiele 
lat „ludowej demokracji”, gen. 
Józef Kuropieska oraz jak 
zawsze grupa kombatantów 
z płk. Konstantym Pędzikow-
skim. Jak zwykle brakowało 
młodzieży szkolnej – z wy-
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jątkiem „zespołów dyżur-
nych” wyznaczonych do 
pocztów sztandarowych. 
(„Moje miasteczko”, wakacje 
1997 nr 41)

 21 IX  w wyborach par-
lamentarnych w dziesię-
ciu lokalach wyborczych 
na terenie gminy Brwinów 
głosowało 48,8% upraw-
nionych osób („Brwinowskie 
ABC”, nr 16 (50), 30 IX 1997)

 30 IX  50! Numer Brwinowskiego ABC. Pierwszy numer ukazał się w nakładzie 
197 egz. Sprzedane zostały 153 sztuki. Dziś pismo nasze wydawane jest w nakładzie 
1500-2000 egz. Julian Cywiński, „Jak się zaczęło?”: „Spotkał mnie Irek Lisowy i za-
prosił do OK. Będziemy robić gazetę – powiedział.(…) Zespół stanowiły trzy osoby: 
redaktor Andrzej Pulukiewicz, ja – przywiązany do fotela, klawiatury i oprawiony w mo-
nitor [„łamacz”] oraz I. Lisowy, dyspozytor sprzętu. W sumie złożyłem 27 numerów. 
W międzyczasie zmienił się redaktor – nastał Robert Wasilewski. W tworzeniu i reda-
gowaniu gazety uczestniczyła prawie cała załoga OK. Patronował temu z wysoka dyr. 
Stanisław Klawe. „Brwinowskie ABC ”,nr 28 redagował już Wojciech Olejnik.” („Brwinow-

skie ABC”, nr 16 (50), 30 IX 1997)

 16 X  Zarząd MiG zatwierdził propozycję Komisji Przetargowej na emisję obligacji 
komunalnych gminy Brwinów. Najkorzystniejsza ofertę w przetargu zaproponował bank 
PKO BP. Emisja obligacji będzie prowadzona przez bank w obiegu zamkniętym. Kwota 
5 mln zł z obligacji, przeznaczona na budowę dróg i kanalizacji, zostanie wpisana do 
przyszłorocznego budżetu. („Brwinowskie ABC”, nr 18 (52), 31 X 1997)

 4 XI  37. Sesja Rady Miejskiej. Kontrowersje i liczne protesty wobec planów budowy 
we wsi Moszna wysypiska odpadów komunalnych (przez Związek Komunalny „Brwi-
nów”) i spalarni odpadów (przez Elektrociepłownie Warszawskie SA) spowodowały, że 
Rada Miejska na wniosek Zarządu zdecydowała o przeprowadzeniu gminnego referen-
dum. („Brwinowskie ABC”, nr 19 (53), 18 XI 1997)

 11 XI  ogłoszono wyniki konkursu literackiego „Mój Brwinów”, ogłoszonego przez 
brwinowski OK. Pierwszą nagrodę przyznano p. Michałowi Janro za tekst pt. „Po nocy 
do zmierzchu”. Drugą nagrodę otrzymała p. Barbara Cywińska za swoje wspomnienia. 
(„U nas O.K.”, nr 12 /69/ rok VI, XII 1997)

 6 XII  w Ośrodku Kultury odbył się XI Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Przy-
bycie Bardów”. W konkursie większość wykonawców śpiewa własne teksty 
z własną muzyką. Najlepsze wrażenie wywarły występy: Krzysztofa Krawczyń-
skiego z Wesołej, Mariana Jelenia z Polanowa i Macieja Czekaja z Bytomia. („Brwinowskie 
ABC”, nr 21 (55), 22 XII 1997)
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 11 XII  70 lat EKD (WKD). Kolejka WKD przez Brwinów nie przejeżdża i nigdy 
nie przejeżdżała, ale spytaj dowolnego mieszkańca Brwinowa, to zaraz Ci odpowie, 
że bez WKD byłoby trudno żyć. WKD-ka ma dwie swoje stacje na terenie Gminy 
Brwinów: Kanie i Otrębusy, WKD-ka oddziela Brwinów od „zamorskich” sołectw 
Gminy Brwinów: od Żółwina i Owczarni. WKD-ka to młodość naszych rodziców, 
dziadków i pradziadków. Pierwszy pociąg Elektrycznych Kolei Dojazdowych wyru-
szył, z Grodziska Mazowieckiego do końcowego przystanku na ul. Nowogrodzkiej 
przy Marszałkowskiej w Warszawie, 11 grudnia 1927 roku o godzinie 9:54. Tabor 
EKD składał się z 20 wagonów silnikowych i 20 doczepnych firmy The English Elec-
tronic Company Ltd. Wagoniki zostały wyprodukowane jako tramwaje dla Odessy, 
ale po rewolucji bolszewickiej okazały się niepotrzebne. Do roku 1972 miały ko-
lor kremowo-niebieski. W 1972 roku wymieniono tabor na cięższe wagony polskiej 
produkcji w kolorze kremowo-czerwonym. W 1992 roku zaczęto mówić o likwidacji 
WKD, kiedy spadła sprzedaż biletów, pokrywając tylko 18% kosztów utrzymania linii. 
Opracowano plan poprawy rentowności kolejki i  od 1997 roku udało się odwrócić  
spadek opłacalności. 25 tys. pasażerów korzystających codziennie z WKD rekrutu-
je się z ośmiu gmin. 49% z nich dojeżdża do pracy a 18% to uczniowie i studenci. 
(„U nas O.K.”, nr 1 /70/ rok VI, I 1998)

 18 XII  w Warszawskim Ośrodku Kultury wręczono medale, które uczestniczki 
zajęć w pracowni plastycznej brwinowskiego OK:  Paulina Sztych (kl. V) i Agata Woj-
cierowska (kl. IV) – brązowe medale, a Ola Strzelichowska – wyróżnienie, zdobyły 
w 28. Światowej Wystawie Sztuki Dziecka w Taiwanie. W konkursie wzięły udział dzie-
ci z 51 krajów. („Brwinowskie ABC”, nr 1 (56), 15 I 1998)
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1998
 4 I  Wygrane gminne referendum. Pytanie brzmiało: „Czy jesteś przeciw budowie 

zakładów utylizacji stałych odpadów komunalnych na terenie wsi Moszna?”. Aby refe-
rendum było ważne, musi wziąć w nim udział minimum 30% uprawnionych osób. Fre-
kwencja wyniosła 31,77%.  Oddano 4603 ważnych głosów (na TAK 4256, na NIE – 347). 
Po raz pierwszy mieszkańcy miasta i gminy wykorzystali szansę stworzoną przez de-
mokratyczne prawodawstwo i skutecznie wypowiedzieli się w istotnej dla nich sprawie 
– sprzeciwili się budowie na terenie wsi Moszna zakładów utylizacji stałych odpadów 
komunalnych. („Brwinowskie ABC”, nr 1 (56), 15 I 1998)

Radio Bogoria. W Grodzisku Mazowiec-
kim rozpoczęło nadawanie na częstotliwości 
70,37 FM regionalne Radio Bogoria. Od 2 lute-
go zapowiedziano całodobową emisję. („Brwi-

nowskie ABC”, nr 2 (57), 31 I 1998)

 1 II  zmarł najstarszy mieszkaniec Brwinowa – Alojzy Gonzaga Stawnicki. W czerw-
cu br. ukończyłby 104 lata. Urodzony w czerwcu 1894 roku, był żołnierzem armii carskiej, 
a w polskim mundurze bił się z bolszewikami w 1920 roku. W okresie międzywojennym 
był instruktorem TG „Sokół” w Brwinowie i naczelnikiem straży pożarnej. W 1939 brał 
udział w obronie Warszawy, potem został wywieziony na roboty do Niemiec. W stulecie 
urodzin, w listopadzie 1994 roku  Pan Alojzy otrzymał od rady miejskiej tytuł Honorowe-
go Obywatela Brwinowa. („U nas O.K.”, nr 3 /72/ rok VII, III 1998)

 5 II  Rada Miejska w Brwinowie przyjęła Stanowisko w sprawie przynależności Mia-
sta i Gminy Brwinów do Powiatu Grodzisk Maz.

 8 III  Walne Zgromadzenie TPB zaakceptowało uchwalone na 41. Sesji RM prze-
kazanie Towarzystwu w dzierżawę nieruchomości Zagroda przy ul. Grodziskiej 57. Na-
stępnego dnia przedstawiciele TPB spotkali się z władzami Brwinowa, ale odmówili 
podpisania umowy dzierżawy w treści uchwalonej przez Radę. Poszło głównie o to, że 
Towarzystwo chce ją podpisać dopiero po wykonaniu remontu Zagrody przez gminę. 
Burmistrz uważa, że nie może wpisać do umowy czegoś, do czego zobowiązuje go 
ustawa. („U nas O.K.”, nr 4 /73/ rok VII, IV 1998) W związku z tym [12.03.] Rada podjęła uchwałę 
[nr 299-II] o wystawieniu Zagrody na sprzedaż. („Brwinowskie ABC”, nr 5 (60), 16 III 1998)    

 13 III  – burmistrz Jan Witkowski powołując się na ww. uchwałę, zażądał od TPB 
oddania kluczy i opuszczenia Zagrody. Wobec odmowy – niezwłocznie oplombował 
drzwi do „Zagrody” i założył dodatkową kłódkę oraz zamknął Zagrodę, aby uniemożli-
wić TPB korzystanie z niej. („Moje miasteczko”, wakacje 1998 nr 46)

 16 IV  wojewoda warszawski rozstrzygnięciem nadzorczym orzekł o nieważności 
uchwały Rady Miejskiej z 12 marca br. o sprzedaży Zagrody jako podjętej z naruszeniem 
prawa. Burmistrz J. Witkowski ignoruje decyzje wojewody. Zagroda w dalszym ciągu 
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jest oplombowana, zamknięta i niedostępna dla TPB. („Moje Miasteczko”, 
wakacje 1998 nr 46)

 24-25 IV  W finałach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w Judo 
rozegranych w Rembertowie wzięło udział 12 zawodników „Pantery”. 
Zdobyli tam 2 złote medale, 4 brązowe i punktowane miejsca trzy 
czwarte i dwa piąte. („Brwinowskie ABC”, nr 9 (64), 18 V 1998) 

 27 IV  zmarł nagle Jerzy Bronisław Kamiński 
– długoletni członek OSP Brwinów. Żył 61 lat. Do 

OSP wstąpił w 1968 r., od roku 1980 pełnił funkcje prezesa. Był głów-
nym inicjatorem rozbudowy Remizy Strażackiej. („Brwinowskie ABC”, nr 9 
(64), 18 V 1998)

 29 IV  uchwałą nr 314-II Rada Miasta nadała tytuł Honorowego Obywatela miasta 
Brwinowa Stanisławowi Zymmerowi – długoletniemu nauczycielowi i kierownikowi Szkoły 
Podstawowej nr 2, który niedawno ukończył 95 lat. („Brwinowskie ABC”, nr 9 (64), 18 V 1998 r.)

 2 V  TPB powiadamia społeczność Brwinowa oraz swoich członków (komunikat 
na tablicy ogłoszeń), że poczet sztandarowy TPB nie może uczestniczyć w uroczy-
stościach rocznicowych Konstytucji 3 Maja, ponieważ burmistrz J. Witkowski zamknął 
sztandar w Zagrodzie i uniemożliwia wstęp do niej. („Moje miasteczko”, wakacje 1998 nr 46)

 22 V  burmistrz Brwinowa, przedstawiciel wojewody i EC Pruszków podpisali list in-
tencyjny ws. zawiązania spółki ECO-ENERGETYKA w celu dokończenia budowy i eks-
ploatacji elektrociepłowni i utylizacji śmieci w Mosznej. („Brwinowskie ABC”, nr 10 (65), 1 VI 

1998) 15 czerwca Rada Warszawy nie zgodziła się na udział stolicy w spółce Eco-Ener-
getyka, a tym samym „List intencyjny” traci ważność. Nowego referendum na razie nie 
będzie. („Brwinowskie ABC”, nr 11 (66), 15 VI 1998 r.)

 31 V  Uroczystość poświęcenia sztandaru „Sokoła”. Druh Jan Członkowski, Pre-
zes TG „Sokół” w Brwinowie: „W 70 z górą lat od swego powstania brwinowski „Sokół” 
dorobił się własnego sztandaru. Został on ufundowany w głównej mierze z dobrowol-
nych wpłat członków „Sokoła” z inicjatywy druha Hipolita Arcichowskiego, który pokrył 
połowę kosztów. Po mszy nastąpił przemarsz przez Rynek, z udziałem pocztów sztan-
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darowych, złożono kwiaty pod 3 pomnikami usytuowanymi na Rynku”. („Brwinowskie 
ABC”, nr 11 (66), 15 VI 1998 r.)

 Lipiec  Burmistrz Brwinowa (Jan Witkowski) w dalszym ciągu ignoruje wyniki refe-
rendum z dnia 4 stycznia 1998 r. Wbrew rozstrzygnięciom referendum Burmistrz w lipcu 
1998 r. wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla spalarni 
odpadów we wsi Moszna, a wcześniej, w lutym 1998 r. podobną decyzję dla wysypiska 
w Mosznej. („Moje Miasteczko”, IX-X 1998 nr 47)

Rząd zdecydował o podziale Polski na powiaty. Mimo przesłania przez UMiG na 
ręce premiera umotywowanego stanowiska Rady Miejskiej za przynależnością do po-
wiatu grodziskiego, gmina Brwinów znalazła się w powiecie pruszkowskim. Oprócz 
Brwinowa w jego skład weszły: miasta Pruszków i Piastów oraz gminy Michałowice, 
Nadarzyn i Raszyn. („Brwinowskie ABC”, nr 14 (69), 20 VIII 1998 r.)

 12 VIII  odszedł na wieczną wartę sierżant AK śp. Zdzisław 
Kazimierz Koniuszewski ps. „Nałęcz”. Syn oficera legionowe-
go, urodził się 14.4.1924 w Kobryniu, od 1935 roku mieszkał 
z rodzicami w Brwinowie; w połowie 1942 roku został zaprzy-
siężony w oddziale Wydzielonego Rejonu „B” Konfederacji 
Narodu; 2 września 1944 roku wziął udział ze swoją sekcją 
w koncentracji kompanii w Lesie Młochowskim dla przyjścia 
z pomocą Powstaniu Warszawskiemu. („Brwinowskie ABC”, nr 15 

(70), 5 IX 1998 r.)

 15 VIII  W kolejną rocznicę wojny pol-
sko-bolszewickiej z 1920 roku Towarzystwo 
Opieki nad Zabytkami ma łamach „Brwinow-
skiego ABC” (nr 14 (69) 20 sierpnia 1998) 
przypomina kilka sylwetek i fotografii brwi-
nowskich jej uczestników. „Latem 1920 roku 
na apel Rady Obrony Kraju powstał w Brwi-
nowie Komitet Gminny, którego prezesem 
został Aleksander Byliński, a wiceprezesem 
Adolf Prostko. Zgłosiło się kilkudziesięciu 
ochotników, co wystarczyło na utworzenie 
niepełnej kompanii. Starszy sierżant Edward 
Prostko, wówczas brwinowski restaurator, 
własnym sumptem umundurował oddział 
z Brwinowa. Najmłodszym ochotnikiem był 
Marian Paczesny, który został ciężko ran-
ny na polu bitwy pod Radzyminem, zmarł 
23 sierpnia 1929 roku i pochowany został 
na cmentarzu w Brwinowie.” (Zofia Gajewska, 
„Z Brwinowa na bolszewika”)

 15 VIII  w meczu inaugurującym sezon 
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piłkarski 1998/99 rozgrywek A-klasy drużyna 
seniorów BKS Naprzód wygrała na wyjeź-
dzie z Milanem Milanówek 3:0. („Brwinowskie 
ABC”, nr 14 (69), 20 VIII 1998 r. )

 22 IX  Szkoła Podstawowa w Otrębu-
sach otrzymała nowy sztandar, tego dnia 
oficjalnie przyjęła imię patrona – Włodzi-
mierza Puchalskiego (1909-1979), przyrod-
nika, fotografika, autora filmów o tematyce 
przyrodniczej. Prymas Józef Glemp poświęcił nowy sztandar, tablicę upamiętniającą 
patrona szkoły oraz nową salę gimnastyczną. („Brwinowskie ABC”, nr 17 (72), 6 X 1998 r.)

 3 X  odbyło się uroczyste przekazanie do użytku KS „Pantera” wyremontowanej 
sali sportowej na Stadionie Miejskim w Brwinowie. O zdrowego ducha rywalizacji mo-
dlili się z księdzem proboszczem Mieczysławem Rzepeckim trener Kazimierz Rutkow-
ski i burmistrz Jan Witkowski. („Brwinowskie ABC”, nr 18 (73), 17.10.1998)

 11 X  W wyborach samorządowych wzięło udział 7069 wyborców z gminy Brwi-
nów. W stosunku do 14.801 uprawnionych do głosowania dało to frekwencję 47,76%, 
znacznie wyższą niż w poprzednich wyborach samorządowych (ok. 29 %). („Brwinowskie 

ABC”, nr 18 (73), 17.10.1998)

W składzie nowo wybranej Rady Miejskiej znalazło się 8 radnych z komitetu wy-
borczego „Nasz Brwinów” (Katarzyna Budziło, Mariusz Gajewski, Krzysztof Gońda, 
Zbigniew Kozielewski, Krystyna Nowicka, Maciej Nowicki, Władysław Rybka, Piotr 
Tyszko), 4 z AWS-u (Antoni Górzyński, Jan Grzebalski, Ryszard Karpiński, Adam 
Ługowski), 5 z „Porozumienia Obywatelskiego” (Anna Maria Adamkiewicz, Piotr 
Bagieński, Tadeusz Domżalski, Zygmunt Kalinowski, Ryszard Płuciennik) i 7 z in-
nych komitetów („Rodzina Polska”: Andrzej Guzik, „KW Parzniew”: Marian Jagalski, 
KW „Dobry Wybór”: Jacek Janowski, KW Sławomira Rakowieckiego, KW „Niezależ-
ny”: Lech Tokarski, KW „Inicjatywna Grupa Samorządowa”: Mieczysław Zieliński).                                                                                                                                    
W 24-osobowej radzie III kadencji najmłodszy radny ma 25 lat, najstarszy 72. 
(„Brwinowskie ABC”, nr 18 (73), 17.10.1998)

Przez 4 dni gościł w Brwinowie chór ejszyskiej Szkoły Muzycznej. Chór dał 3 kon-
certy dla mieszkańców Brwinowa. Kierownik chóru p. Zofia Więckiewicz pisze: „Najbar-
dziej utkwił nam w pamięci koncert dla weteranów 36 pp Legii Akademickiej, która w tym 
roku obchodzi swoje 80-lecie”. („Brwinowskie ABC”, nr 19 (74), 5.11.1998 r.)

 7 XI  odbył się koncert laureatów XII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Przyby-
cie Bardów” zorganizowanego przez brwinowski OK. Spośród 28 uczestników (zespoły 
i wykonawcy indywidualni) pierwszą nagrodę wyśpiewał Grzegorz Przytulski z Warsza-
wy. („U nas O.K.”, nr 12 /81/ rok VII, XII 1998 r.)

Koniec paranoi – (podsumowanie obydwu kadencji burmistrza Jana Witkowskie-
go): „W 1990 roku wydawało się, że będziemy pracować na siebie i że wybrane wła-
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dze, tam w Warszawie i tu w Brwinowie, będą rządzić w oparciu o zaufanie i oparcie 
społeczne. A tymczasem ”zamienił stryjek – siekierkę na kijek”, bo jak inaczej nazwać 
ostatnie 8 lat bezprawia w Brwinowie, …wydawanie pieniędzy dwakroć więcej niż trze-
ba, opluwanie protestujących wobec niegospodarności, głupoty. (…) Uniemożliwiano 
radnym dostęp do dokumentów. Rozpędzano współdziałanie organizacji społecznych. 
Zawiązywano spółki, które miały przynosić określonym osobom zyski, bądź zapewnić 
stanowiska. Brano bankowy oprocentowany kredyt i kupowano niemieckie rury na za-
pas 6-letni lub stare autobusy drożej niż w Polsce nowe. Zlecano Niemcom roboty, 
które mógł wykonać polski robotnik i inżynier i dalej pchano Brwinów w długi zagra-
niczne. (…) Koniec paranoi – rysuje się wolność i demokracja.” (Józef Bocheński [w:] „Moje 
Miasteczko”, Boże Narodzenie 1998, nr 48)

Kadencja III – burmistrz Maciej Nowicki (od 9 XI 1998 r.)

 9 XI  1998 wybrano władze. Prezydium rady stworzyli Jan Grzebalski jako przewod-
niczący i Zbigniew Kozielewski jako wiceprzewodniczący. Burmistrzem wybrano Macie-
ja Nowickiego. Zastępują go Jacek Janowski i Ryszard Płuciennik. Członkami zarządu 
są Ryszard Karpiński, Ryszard Malinowski, Mieczysław Zieliński i Zygmunt Kalinowski. 
(„Moje Miasteczko”, Boże Narodzenie 1998, nr 48)

 10 X  nazajutrz po wyborze rozpoczął pracę w Urzędzie 
Miasta i Gminy nowo wybrany burmistrz Maciej Nowicki. 
(„Brwinowskie ABC”, nr 20 (75), 20.11. 1998) 

Nowicki Maciej Stanisław mgr inż.; urodzony w Brwino-
wie 23.02.1939; wykształcenie: Akademia Rolniczo-Tech-
niczna Wydział Rybacki w Olsztynie, magister inż. rybactwa, 
1967; Studium Doktoranckie w Instytucie Ekologii PAN; w la-
tach 1980-1981 współzałożyciel, a następnie przewodniczą-
cy Międzyministerialnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność”; przed objęciem funkcji burmistrza, w latach 1990-98 
główny specjalista Agencji Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa; współtwórca ustawy o rybactwie śródlądowym, opra-

cowanie dla programu PHARE na temat organizacji rybactwa śródlądowe-
go w Polsce oraz inne ekspertyzy m.in. dotyczące organizacji i działania Państwowej 
Straży Rybackiej. (na podstawie ”WHO IS WHO W  POLSCE. Wydanie 2002)  

 12 XI  rozpoczął pracę Zarząd Miasta i Gminy Brwinów III Kadencji. Najpil-
niejszym zadaniem dla nowego Zarządu było uchronienie gminy przed katastrofą fi-
nansową. Zadłużenie gminy, które wynosiło wówczas ponad 6 mln zł i ciągle rosło, 
niezapłacone od ponad pół roku faktury oraz brak środków na bieżące opłaty groziło 
bankructwem dla Gminy Brwinów. (Co zrobiliśmy w latach 1999-2002, Zarząd Miasta i Gminy Brwi-

nów III Kadencji, październik 2002)

Zgodnie z wnioskami mieszkańców złożonymi na I sesji Rady Miejskiej, 10 XI ko-
misyjnie otwarto budynek Zagrody. TPB odzyskało też dostęp do swojego sztandaru, 
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z którym 11 XI uczestniczyło w obchodach Święta Niepodległości. („Brwinowskie ABC”, 

nr 20 (75), 20.11. 1998)

 13 listopada  odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu MiG. Przewodniczą-
cym Rady Miejskiej III kadencji został Jan Grzebalski. („Brwinowskie ABC”, nr 20 (75), 20.11. 1998)

Spotkanie czy tajna sesja? 30 grudnia bez udziału publiczności obradowali brwi-
nowscy radni. Afisz z podpisem przewodniczącego rady Jana Grzebalskiego, zapra-
szający na „I Sesję Specjalną” okazał się tzw. fałszywką. Statut gminy mówi, że obrady 
sesji są jawne. („Brwinowskie ABC”, nr 1 (78), 18.01.1999)

 Styczeń  Długi Brwikomu. Spółka z o.o. Brwikom (powstała w 1991 r.; monopolista 
w robotach porządkowych, drobnych inwestycjach i remontach], w której sto procent 
udziałów ma gmina, a zarząd gminy jest jej walnym zgromadzeniem, czyli najwyższą 
władzą, wystąpiła o kolejne już spłacenie jej długów z gminnej kasy. W maju 1996 
roku biegły rewident napisał: „… spółka Brwikom poniosła straty bilansowe: w roku 
1992 – 287 mln zł, w roku 1994 – 587 mln zł. Na pokrycie strat nie wystarcza kapitału. 
Kompletny brak środków na zakup nowego sprzętu”. Od tamtej pory trzykrotnie radni 
uchwalali dokapitalizowanie Brwikomu z kieszeni podatników. Tym razem wierzycieli jest 
dwunastu, należy im się od Brwikomu 650 tys. złotych. („U nas O.K.” nr 1 /82/rok VIII, I 1999)

Sesje RM w  grudniu 1998  i  styczniu 1999  w dużej mierze poświęcone szukaniu 
środków zaradczych w związku z bardzo trudną sytuacją finansową gminy – spowodo-
waną decyzjami byłego Zarządu MiG, m.in. takimi jak niekorzystne umowy zawierane 
wbrew żywotnym interesom gminy. („Moje Miasteczko” marzec 1999, nr 49)

 7 I  – pożegnanie w kościele św. Floriana i na brwinowskim 
cmentarzu śp. Bohdana Tuszyńskiego, prezesa Koła Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej (Środowiska Bąk-Bażant) 
w Brwinowie, Podkowie Leśnej i Nadarzynie. Przemówienie po-
żegnalne wygłosił ppor. Jan Zbigniew Dunin-Kawiński: „Bogdan, 
rocznik 1923, w I połowie 1943 r. został zaprzysiężony przez 
chor. Bogusława Kuplińskiego jako żołnierz konspiracyjny pod 
ps. „Sokolnicki” w oddziale Podokręgu „BM” (Brwinów-Milanó-
wek) – organizacji wojskowej Konfederacji narodu. Brał udział w 
przerzutach broni, w koncentracji kompanii „Brzezinka” w Lasach 
Młochowskich, której celem było przyjście z pomocą w ludziach 
i sprzęcie Powstaniu Warszawskiemu. Od września 1944 do 1945 
r. wykonywał zadania sabotażowe, polegające na niszczeniu 
połączeń oddziałów niemieckich stacjonujących na tym terenie. 
Sierżant Bogdan Tuszyński „Sokolnicki” posiadał piękną kartę konspiratora, żołnierza 
polskiego wojska podziemnego.” („Brwinowskie ABC”, nr 1 (78), 18.01.1999)

1999

Bohdan Tusz yń sk i
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Wiesław Kal i s k i

He l ena Wal icka 
Szpakowska

 10 I  – VII Finał Wielkiej Orkiestry Świętej Pomocy. Inicjatorem „Orkiestrowych” im-
prez i koordynatorem zbiórki pieniędzy na terenie Brwinowa był Michał Krajewski. Kwe-
stowali uczniowie i harcerze. Na aukcji rozmaitych drobiazgów zebrano ponad 1130 zł, 
10 dolarów i jeden srebrny łańcuszek. („Brwinowskie ABC”, nr 1 (78), 18.01.1999)

Fałszywy informator. 13 stycznia w hallu Urzędu przy ulicy Kościuszki wyłożony został 
fałszywy 4-stronicowy Informator Zarządu Miasta i Gminy, zawierający fikcyjny, szkalujący 
obecne władze, projekt budżetu gminy na 1999 r. Burmistrz M. Nowicki zapowiedział za-
wiadomienie prokuratury o popełnieniu przestępstwa. („Brwinowskie ABC”, nr 1 (78), 18.01. 1999)

 16 I  w hali sportowej w Grodzisku Mazowieckim odbył się turniej piłki noż-
nej chłopców rocznika 1982/83. Nasi chłopcy zakończyli turniej na drugim miejscu. 
(„Brwinowskie ABC”, nr 2 (79), 3.2. 1999)

 26 I  odeszła na wieczną wartę w wieku 91 lat śp. Helena 
Walicka-Szpakowska, żołnierz Polski Walczącej 1940-1945, 
ps. „Hell”, ofiarna i zasłużona łączniczka w sztabie Kompanii 
Związku Obrony RP „Brzezinka” w Podkowie Leśnej, Brwinowie 
i Nadarzynie, a następnie Armii Krajowej. Odznaczona m.in. Krzy-
żem Armii Krajowej, Odznaką Weterana Walki o Niepodległość. 
Spoczywa na cmentarzu w Podkowie Leśnej. („Brwinowskie ABC”, 
nr 2 (79), 3.2. 1999)

 2 II  zmarł Obywatel Brwinowa Wie-
sław Kaliski. Urodzony 26 VI 1933 r. 

w Brwinowie, tu mieszkał, tu działał społecznie, 
m.in. w Klubie Sportowym „Naprzód”, gdzie 33 lata preze-
sował. Był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa. Za-
wodowo pracował w biurach projektowych w Warszawie. W 
latach 80. był przewodniczącym „Solidarności” w Urzędzie 
w Błoniu, potem pracował w wydziale budowlanym w Brwi-
nowie, po odwołaniu naczelnika Zarańskiego – został Na-
czelnikiem Urzędu Miejskiego w Brwinowie. To on na 11 li-
stopada 1988 r. zwolnił z aresztu sztandar TPB, on pomagał 
w rozpoczęciu rozbudowy okazałego gmachu OSP. Był inspi-
ratorem odbudowy Pomnika Niepodległości i znalazł na ten cel pieniądze. Wiesław 
był i mieszkańcem, i opiekunem miasta. To właśnie Wiesław i ks. Jan Durka byli ini-
cjatorami Tablicy Katyńskiej w kościele. (Ojciec Wiesława został rozstrzelany przez 
bolszewików w Twerze i pochowany w lesie pod Miednoje.) Wiesław był inicjatorem 
postawienia Krzyża na Rynku przy Kamieniu 36 pp Legii Akademickiej, Mszy św. na 
stadionie „Naprzodu” z wielotysięczną rzeszą brwinowian i Żołnierzami Września. Po-
magał w wywalczeniu nazwy skromnej uliczki imienia ks. Jana Durki. To on pamiętał 
o pomniku Rozstrzelanych Brwinowiaków w 1939 r. przy mostku na ul. Powstańców 
Warszawy. Wiesław był żyjącą kroniką Brwinowa. Działał sprawiedliwie, pomagał lu-
dziom i organizacjom społecznym. (Józef Bocheński, „Pożegnanie człowieka” [w:] „Moje Miastecz-

ko”, marzec 1999, nr 49)
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 23 III  TPB zorganizowało spotkanie integracyjne regionalnych towarzystw kultury. 
Odbyło się ono w starej siedzibie Towarzystwa w „Zagrodzie”. Obiekt TPB odzyskało 
po półtorarocznej walce z burmistrzem poprzedniej kadencji, Janem Witkowskim, który 
chcąc odebrać dworek Towarzystwu, kazał wyłączyć prąd, przez co pozbawił ten obiekt 
ogrzewania, narażając go na szybką dewastację. („Moje Miasteczko”, maj 1999, nr 51)

 25 III  w ramach wizytacji kanoniczej parafii Jego Eminencja Józef Kardynał 
Glemp spotkał się z młodzieżą i gronem pedagogicznym brwinowskich placówek 
oświatowych. Spotkanie w SP nr 2 zorganizowano w oddanej niedawno do użytku hali 
sportowej.  Następnie ks. Prymas udał się do auli LO. W imieniu młodzieży głos zabrali: 
Karolina Bazydło z klasy IVa i Jacek Gilarski z IVc. W SP nr 1 odbyła się uroczystość 
poświęcenia nowego sztandaru. („Moje Miasteczko”, maj 1999, nr 51)

BRWIKOM – utopione pieniądze. 17 maja Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ogło-
sił upadłość Przedsiębiorstwa Wielobranżowego BRWIKOM sp. z .o.o. 100-procento-
wym udziałowcem ww. spółki był Zarząd Gminy Brwinów. Radę nadzorczą powołał 
Jan Witkowski – ówczesny burmistrz Brwinowa. Wniosek o ogłoszenie upadłości zo-
stał zgłoszony 3 lata za późno. (Wniosek został zgłoszony dopiero przez nowy Zarząd 
w 1988 r.). Prawomocna lista wierzytelności obejmuje kwotę 1 436 943,31 zł. Aby dług 
spłacić, trzeba będzie podnieść podatki i zrezygnować z wielu zadań na rzecz gminy. 
(„Brwinowskie ABC” nr 7 (107) X 2002)

 23 V  w brwinowskim parku miejskim z inicjatywy Komisji Oświaty i Sportu, a głów-
nie jej przewodniczącej Anny Adamkiewicz, odbyły się zawody konne w skokach przez 
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przeszkody o trzy puchary: Burmistrza Miasta, Przewodniczącego Rady i Dyrektora 
Ośrodka Kultury. Zdobyli je odpowiednio: Bartek Skowron (w klasie „P”), Piotr Piasecki 
(w klasie „L”) i Agnieszka Chromik (w klasie „LL”). („Moje Miasteczko”, VII-VIII 1999, nr 53)

 25 V  spotkanie TPB z okazji 25-lecia działalności zorganizowane w odzyskanej 
siedzibie Towarzystwa – w „Zagrodzie” przy ul. Grodziskiej nr 57. Troje długoletnich 
członków zarządu: Stanisław Werner, Maryna Hebdzyńska i Zbigniew Dałek otrzymali 
przyznane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki odznaki „Zasłużonego Działacza Kultury”. 
Wręczono także liczne dyplomy uznania. Na ręce Krystyny Nowickiej, prezesa TPB, 
złożono kwiaty i życzenia; kwiaty wręczono także założycielom TPB: Jadwidze Minich 
i Zbigniewowi Dałkowi.(„Moje Miasteczko”, VII-VIII 1999, nr 53)

Od  12 VI  w spółce Brwikom, w której 100% udziałów ma Zarząd MiG Brwinów, 
urzęduje syndyk. Firma, której prezes Paweł Turkot tak oburzał się na nas, kiedy przed 
trzema laty przewidywaliśmy nieuchronny jej upadek, została pozbawiona zarządu. Jej 
majątku nie starczy na spłacenie wierzycieli. („U nas O.K.”, nr 7 /88/rok VII, I 1999)

 17 VI  zmarł w wieku 88 lat pułkownik w stanie spoczynku Konstanty Pędzi-
kowski, pseud. „Lech”, „Antykwariusz”, „Bibliotekarz”. Oficer służby stałej 36 pp Legii 
Akademickiej, uczestnik wojny obronnej w 1939 roku w Armii Łódź, oficer SZP ZWZ 
i Armii Krajowej w komendzie Obwodu Praga, uczestnik Powstania Warszawskiego, 
oficer 1 Armii WP. Odznaczony 
Srebrnym Krzyżem Orderu 
Wojennego Virtuti Militari, 
Krzyżem Walecznych, Krzy-
żem Oficerskim i Koman-
dorskim Orderu Odrodze-
nia Polski, Złotym Krzyżem 
Zasługi z Mieczami, Krzy-
żem Kampanii Wrześnio-
wej, Warszawskim Krzyżem 
Powstańczym, Krzyżem AK 
i wieloma innymi krzyżami 
i medalami. Brał udział i zo-
stał ranny jako dowódca 
kompanii karabinów maszy-
nowych w bitwie pod Brwi-
nowem 12 IX 1939 r.

 Lipiec-sierpień  nr 53 „Mojego Miasteczka” donosi: „Występujący w klasie A „Na-
przód” w sezonie 1998/99 zdobywając 41 pkt. uplasował się na ósmym miejscu (środek 
tabeli). W rundzie wiosennej po pięciu kolejkach i zdobyciu 12 pkt. wysunął się na pierw-
sze miejsce. Niestety nie udało się drużynie utrzymać tej dobrej passy. W nadchodzącym 
sezonie liczymy na nowego trenera Zbigniewa Kakietka. Dobrze się też spisały młodzie-
żowe drużyny „Naprzodu”: juniorzy młodsi zdobyli 54 pkt. Trampkarze w tym sezonie 
zdobyli 30 pkt.”
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Rysza rd Zysek

60. rocznica bitwy pod Brwinowem. W imieniu byłych żołnierzy 36 Pułku Piechoty 
Legii Akademickiej głos zabrał mjr rezerwy Ryszard Zysek. Wśród tegorocznych gości, 
weteranów 36 pp Legii Akademickiej zabrakło pułkownika Konstantego Pędzikowskiego. 
Nie doczekał 60. rocznicy bitwy. W dniu 17 czerwca odszedł na wieczną wartę, odszedł do 
swych żołnierzy, z którymi we wrześniu 1939 roku walczył pod Brwinowem. Pożegnaliśmy 
szlachetnego człowieka, gorącego patriotę, żołnierza, który na trwałe związał się z naszym 
miastem. („Brwinowskie ABC”, nr 3 (80), X 1999)

 18 IX  Był rad, jest tablica.  Na ścianie willi pp. Wernerów przy 
ul. Słonecznej 3 odsłonięto tablicę upamiętniającą fakt przechowy-
wania w tym domu podczas okupacji preparatu radowego. Rad, 
własność Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, w formie 
ołowianej cegły został wmurowany w ścianę piwnicy domu, aby 
nie mogli z niego skorzystać Niemcy (np. w przygotowaniu bom-
by atomowej). Właścicielem willi był profesor Wacław Werner, 
fizyk, wykładowca Politechniki Warszawskiej, społecznik, godny 
obywatel Brwinowa. Ołowiana cegła przetrwała na Słonecznej 
do 1947 roku, kiedy to cenny preparat, zdeponowany przez prof. 
Ludwika Wertensteina, kierownika pierwszego polskiego labo-
ratorium radiologicznego, wrócił do właściciela. Gospodarzami 
uroczystości byli państwo Marta i Stanisław (syn profesora) Wernerowie. Fundatorami 
tablicy są Henryk Bazydło, fotografik, operator filmowy, mieszkaniec Brwinowa i firma 
GRAF-COM z Warszawy. Inicjatorem tablicy była pani Zofia Gajewska, przewodnicząca 
brwinowskiego koła Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. („U nas O.K.” nr 10 /91/rok VIII, X 1999)

W willi stojącej przy ulicy Słonecznej 3 odsłonięto tablicę pamiątkową następującej 
treści: „W tym domu w latach okupacji niemieckiej Prof. WACŁAW WERNER ukrywał 
we wmurowanej cegle ołowianej preparat radowy, własność Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego przekazany przez Prof. Ludwika Wertensteina, kierownika pierwszego 
polskiego laboratorium radiologicznego.” Przy tej okazji wydano „Wspomnienie o Pro-
fesorze Wacławie Wernerze”. („Brwinowskie ABC”, nr 3 (80), X 1999)
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 IX  „Moje Miasteczko” nr 54: „Akwedukt. Twa inwestycja wodno-kanalizacyjna 
w Brwinowie. Przez ostatnie dwa lata zbudowano około 16 km wodociągu. Na ten rok 
zaplanowano budowę 13 km i już zrealizowano 7609 metrów. Do końca października 
powinna być gotowa reszta, czyli niespełna 5 km. W poprzednich latach do sieci przy-
łączyło się 290 gospodarstw domowych, zaś w tym roku sprzedano 200 projektów 
przyłączy. Brwinowskie wodociągi buduje kilka firm: „Mezar”, „Wieteska”, „Inżbud”. 
Brwinów korzysta z własnej stacji uzdatniania wody.

 1 XII  odwiedziła nasze miasto i gminę delegacja ze stowa-
rzyszenia „Ile de France en Varsovie”. W skład delegacji wcho-
dziły panie Helene Pumir i Agnes Szumanski reprezentujące 
gminy podparyskie. („Brwinowskie ABC”, nr 5 (82), XII 1999)

 17 XII  Podczas XVII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie 
miało miejsce nadanie panu Stanisławowi Wernerowi tytułu 
Honorowego Obywatelstwa Miasta Brwinowa. Pan Stanisław 
od 20 lat jest wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa, 
w  którym – w okresie rządów komunistycznych – był inicja-
torem wielu imprez kulturalnych, upamiętniających ważne dla 
Polski i Polaków rocznice historyczne. Podczas stanu wojen-
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nego pracował w „Komitecie Pomocy Bliźniemu”. Pan Stanisław Werner jest przykła-
dem światłego i mądrego człowieka, który rozumie, że „Ojczyzna to wielki, zbiorowy 
obowiązek”. („Brwinowskie ABC”, nr 1 (83), I 2000)

 Od 1 I   w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie czyn-
na jest wystawa pt. „Nasze wykopaliska – Brwinów 1999”. Ekspozycja informuje o pro-
wadzonych badaniach wykopaliskowych starożytnej osady w Brwinowie pochodzącej 
z III w. p.n.e. Prace przyniosły m.in. odkrycie pozostałości 200 pieców hutniczych, kopalni 
gliny, śladów domów i warsztatów kowalskich, studni oraz licznych naczyń, ozdób i na-
rzędzi. Rezultaty prac wykopaliskowych pozwalają uznać osadę w Brwinowie za jedną 
z największych osad metalurgicznych Europy starożytnej. („U nas O.K.” nr 1 /94/rok IX, I 2000)

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już ósmy raz. Po podliczeniu zawartości 
puszek okazało się, że w Ośrodku Kultury zebraliśmy z aukcji i loterii ponad 2000 zł., 
a uczniowie i harcerze kwestując na ulicach zebrali 9.830,17 zł, 3 dolary, 3 franki, 15 ko-
ron i złotą obrączkę. („Brwinowskie ABC”, nr 1 (83), I 2000)

 Luty  – „2000 lat Brwinowa”: 
Pierwsi mieszkańcy na terenie dzi-
siejszego Brwinowa osiedlili się po-
nad 12 000 lat temu. Przeszło 2000 
lat temu powstało na tych terenach 
największe w Starożytnej Europie 
centrum metalurgiczne. Dowodzą 
tego prace badawcze prowadzone 
przez pracowników Muzeum Sta-
rożytnego Hutnictwa z Pruszkowa. 
Prace archeologiczne rozpoczęte 
25 lat temu ujawniły, że na zachod-
nich peryferiach miasta tuż pod 
powierzchnią ziemi tkwią ślady 
życia grupy osadniczej sprzed na-
szej ery. Grupa archeologów od-
nalazła pozostałości po siedmiu 
domach, wędzarnie, 500 pieców 
hutniczych, 18 tys. fragmentów 
naczyń glinianych. Osada brwi-
nowska jest jedną z największych, 
wśród tych, które powstały na za-
chodnim Mazowszu w pierwszych 
wiekach naszej ery – uważa Stefan Woyda, dyrektor Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego. („Moje Miasteczko”, luty 2000, nr 58)
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90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie. 

 17 III  – sesja budżetowa Rady Miasta i Gminy Brwinów. Dochody gminy ustalono 
w wysokości 27.875.937 zł (są to dochody z podatków, subwencji i dotacji celowych). 
Wydatki z budżetu ustalono w wysokości 29.875.937. Źródłem pokrycia deficytu w wy-
sokości 3.000.000 zł są przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, wyemitowa-
nych przez gminę. Na inwestycje przeznaczono 8.388.000 zł (28%) („Brwinowskie ABC”, 
nr 4 (86), IV 2000)

 25 III  Święto Szkoły Podstawowej nr 1. Szkoła ma za patrona Tadeusza Kościuszkę 
i w rocznicę jego przysięgi na krakowskim rynku obchodzi swoje święto. Na lekcji historii 
w czwartej klasie powstał pomysł ekspozycji historycznej dotyczącej Brwinowa (księgi 
parafialne, eksponaty przyniesione przez uczniów – Biblia Jakuba Wujka z 1874 roku, 
stare wagi, młynki, żelazka, pamiątki z drugiej wojny światowej; rysunki starych brwi-
nowskich willi Tadeusza Stachowicza); realizacją wystawy z pomocą uczniów zajęła się 
nauczycielka matematyki Dagmara Dukielska. („U nas O.K.”, nr 4 /97/rok IX, IV 2000)

 Kwiecień  „Naprzód”  Bardzo dobrze rozpoczęli rozgrywki brwinowscy piłkarze. Na 
uwagę zasługuje wynik trampkarzy starszych, którzy rozgromili „Victorię” Zerzeń aż 
11:0! Takiego ostrego strzelania nie było od dawna. Niezłą formę prezentuje zawodnik 
seniorów Rafał Wawer, który w dwóch rozegranych meczach zdobył 4 bramki. („Brwinow-
skie ABC”, nr 4 (86), IV 2000)

 Kwiecień.  Zarząd MiG przy udziale radnych doprowadził do uchwalenia dokumen-
tu o nazwie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Brwinów”, który stanowi strategię przyszłego rozwoju naszej gminy. (Co 

zrobiliśmy w latach 1999-2002, Zarząd Miasta i Gminy Brwinów III Kadencji, październik 2002)

W dniach  25–30 IV  w ramach wymiany kulturalnej z Zespołem Pieśni i Tańca 
„Pszczeliniacy” z Brwinowa gościł u nas Zespół „Sbandieratori Di Borgovelino” – jeden 
z najstarszych zespołów włoskich prezentujących spektakle wzorowane na tradycjach 
średniowiecznych turniejów rycerskich. Zespół „Pszczeliniacy” był podejmowany przez 
przyjaciół z Borgovelino w dniach 1–10 kwietnia. („Brwinowskie ABC”, nr 5 (87), V 2000)

 Matury 2000  W brwinowskich szkołach 
do egzaminu dojrzałości przystąpiło 126 abi-
turientów – w Liceum Ogólnokształcącym 
54 osoby, w Zespole Szkół Agroekonomicz-
nych 72 osoby. 

 13 V  Jubileusz 90-lecia OSP. Jej twór-
cami byli Wojciech Harnisz i Adolf Prostko, 
kolejarze, mieszkańcy Brwinowa. W czasie 
zaboru rosyjskiego była jedynym polskim sto-
warzyszeniem z własną komendą, mundurami 
i orkiestrą. Dziś brwinowska straż ma 3 wozy 
bojowe i jest jedną z najlepszych OSP na Ma-
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zowszu. Na akcję wyjeżdża około 130 razy miesięcznie. Poseł Janusz Piechociński 
podczas uroczystości wręczył brwinowskim strażakom ubrania ochronne dla drużyny 
bojowej. Wśród odznaczonych był dh Franciszek Dębski. Strażakiem jest od 55 lat, 
od czternastego roku życia. Bakcylem ratownika zaraził się od swojego ojca Józefa, 
również członka brwinowskiej straży. Pan Franciszek ma 4 synów, oczywiście straża-
ków.  („U nas O.K.”, nr 6 /99/ rok IX, VI 2000).

 26 V  mianowanie Ryszarda Malinowskiego na wiceburmistrza 
ds. inwestycji gminy Brwinów. 53 lata, z Brwinowem związany od 
1976 r. Absolwent Studium Administracji Wydziału Prawa i Admini-
stracji UW oraz Wydziału Zarządzania na UW. W dotychczasowej 
pracy – w większości na stanowiskach samodzielnych lub kierow-
niczych, m.in. w Przedsiębiorstwie Eksportu Budownictwa Komu-
nikacyjnego (budowa dróg i mostów w kraju i za granicą). („Brwinow-

skie ABC”, nr 6 (88), VI 2000)

 27–28 V  w hali sportowej przy Zespole Szkół Agroekonomicznych w Pszczelinie 
odbyło się Międzynarodowe Seminarium Ju-Jitsu. Gospodarzem i organizatorem był 
Zarząd KS „Pantera”. Zjechało 230 adeptów z ośrodków  i klubów sportowych reprezen-
tujących styl goshin-ryu (sztuka walki obronnej). („Brwinowskie ABC”, nr 6 (88), VI/VII 2000)

 11 VI  uroczystości z okazji 100-
lecia Szkoły Rolniczej w Brwi-
nowie (dziś nosi ona nazwę Ze-
społu Szkół Agroekonomicznych. 
Ks. dziekan M. Rzepecki poświęcił 
tablicę ufundowaną przez absol-
wentów. Jej odsłonięcia do konał 
najstarszy wychowanek Szkoły, 
Jan Kazubek (ukończył Szkołę 
w 1935 r.). („Brwinowskie ABC”, nr 6 

(88), VI/VII 2000)

 12 VI  Kolejna wizyta chóru z Ejszyszek. Prawie 30-osobowy chór, którym dyryguje 
nauczycielka Szkoły Muzycznej p. Zofia Więckiewicz śpiewał i zwiedzał przez dwa dni. 
A zaczęło się tak… Przed 4 laty brwinowskie gniazdo „Sokoła” zaprosiło tamtejszych 
zawodników na turniej ping ponga i piłki nożnej. Sportowe kontakty przerodziły się 
w szerszą znajomość. W roku 1988, na zaproszenie ówczesnych władz naszego mia-
sta, przyjechał 19-osobowy chór z opiekunkami. Dziewczynki śpiewały wtedy w OK 
i w kościele, ze wzruszeniem słuchali ich także weterani 36 pp Legii Akademickiej. Po-
tem była rewizyta. Brwinowska delegacja zaproszona była na uroczystości 600-lecia 
ejszyskiej parafii. („Brwinowskie ABC”, nr 6 (88), VI/VII 2000)

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli pomoc gminy dla najbardziej 
potrzebujących. Joanna Dzierzba, kierownik ŚOPS: Pod opieką Ośrodka, który 
obejmuje swoim zasięgiem miasto i gminę Brwinów, znajduje się ok. 700 rodzin 
i osób samotnych. Pracownicy socjalni znają sytuację prawie 2000 mieszkańców, 
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którzy są w trudnej sytuacji życiowej. Ośrodek w 1999 r. przyznał rentę socjalną 
118 osobom niepełnosprawnym od dzieciństwa, 19 matek wychowujących dzieci 
specjalnej troski otrzymało zasiłek stały; zasiłek stały wyrównawczy, przeznaczony 
dla osób w podeszłym wieku, bądź inwalidów niezdolnych do pracy, bez uprawnień 
emerytalno-rentowych wypłacono 29 osobom. 263 osoby lub rodziny otrzymało za-
siłki okresowe. Z pomocy ŚOPS korzystały również kobiety w ciąży i wychowujące 
maleńkie dzieci (17 kobiet), a także kombatanci (28 osób). 215 rodzin otrzymało 
zasiłki celowe: 19 rodzin – zasiłki rodzinne, 67 osób – zasiłki pielęgnacyjne.  („Brwi-
nowskie ABC”, nr 6 (88), VI/VII 2000)

 1-12 VII  w trakcie X Międzynarodowych Dni Chagallowskich i Międzynarodowe-
go Festiwalu Sztuki „Słowiański Bazar” w Witebsku na Białorusi wystawiono 84 zabytki 
z wystawy „Judaica w polskiej sztuce ludowej” z Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębu-
sach Profesora Mariana Pokropka. („Brwinowskie ABC”, nr 4 (96), IV 2000)

 19 VIII  drużyny „Naprzodu” rozpoczną nowy sezon piłkarski. W BKS „Naprzód” 
zaszły zmiany na stanowiskach trenerów spowodowane rezygnacją Zbigniewa Kakiet-
ka z prowadzenia drużyny seniorów, a także powołaniem nowej drużyny do rozgrywek. 
W nowym sezonie nasze zespoły poprowadzą: Mariusz Jaworski (seniorzy – I i II dru-
żyna), z którym „Naprzód” w 1996 roku wywalczył awans do „A” klasy,  Piotr Makijenko 
(juniorzy młodsi), Piotr Bagieński i Paweł Gońda (trampkarze), Piotr Zagrajek i Robert 
Miziołek (trampkarze młodsi). Do rozgrywek zostało zgłoszonych 5 drużyn – 2 senior-
skie i 3 młodzieżowe, które rozegrają podczas rundy jesiennej 68 meczów mistrzow-
skich. („U nas O.K.”, nr 8 /101/ rok IX, VIII 2000)

 1 IX  oddano do użytku nowy budynek oświatowy przy Szkole Podstawowej nr 2. 
Placówka zyskała nowoczesną kuchnię z pełnym wyposażeniem, stołówkę, aulę z na-
głośnieniem, hol rekreacyjny, nowe szatnie i sanitariaty – łącznie ponad 1000 m2 nowej 
powierzchni użytkowej. Inwestycja kosztowała 2,7 mln zł.

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami uzyskało dotację w wysokości 6000 zł od Sej-
miku Mazowieckiego na wykonanie remontu kaplicy 
Marylskich na miejscowym cmentarzu. („Brwinowskie 

ABC”, nr 9 (91), XI 2000) 

 30 IX  z okazji 75-lecia BKS „Naprzód”, odbyły 
się, pierwszy raz w historii Klubu, zawody w wyciskaniu 
sztangi na ławce poziomej. Startowały kobiety i męż-
czyźni. Organizatorem zawodów jest pan Wojciech Ni-
tecki. („Brwinowskie ABC”, nr 8 (90), X 2000)

 6 X  zmarł sierżant Mieczysław Siudziński, „Ka-
czor”, żołnierz Kompanii AK „Brzezinka”, Ośrodek 
„Bąk” Brwinów. W czasie okupacji, na Rynku brwinow-
skim, w pobliżu kościoła, jego rodzice prowadzili  sklepik spożywczy, gdzie mieścił się 
także punkt konspiracyjny rozdziału prasy podziemnej. Kolportażem zajmował się Mie-
czysław Siudziński. Przechodził też w tym okresie wojskowy, konspiracyjny kurs szko-
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leniowy. W 1944 r. pospieszył ze swoim oddziałem na pomoc walczącej Warszawie. 
Odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, Odznaką Pamiątkową „Akcja Burza”, Odznaką 
Weterana Walk o Niepodległość. („Brwinowskie ABC”, nr 9 (91), XI 2000)

Komin sam się utrzymuje. Z rozmowy z dyrektorem Elektrociepłowni Pruszków II 
w Budowie Bogdanem Małdachowskim: Taki wysoki obiekt świetnie się nadaje do in-
stalowania różnych urządzeń telekomunikacyjnych. Jest jedyną częścią obiektu, która 
sama się utrzymuje dzięki wynajmowaniu powierzchni. Wszystkie firmy, które instalują 
tu aparaturę nadawczą lub transmisyjną, wnoszą z tego tytułu opłaty, co zmniejsza nam 
generalnie koszty utrzymania budowy. Ale dysponujemy nie tylko kominem. Myślimy 
nad tym, żeby ten uzbrojony teren mógł zacząć żyć zgodnie ze swoim technicznym 
przeznaczeniem, żeby nastąpiło wreszcie wykorzystanie zainwestowanego kapitału, od 
dawna zamrożonego. („U nas O.K.”, nr 10 /103/ rok IX, VIII 2000)

W trwających od  8 do 14 X  w Orlando na Florydzie zawodach pan Henryk Dy-
szkiewicz zdobył mistrzostwo świata w podnoszeniu ciężarów w kategorii wiekowej 
35-39 lat, w wadze 105 kg. Zawody zostały zorganizowane dla oldbojów, czyli wete-
ranów. O złoty medal w tej kategorii walczyło ośmiu zawodników. Ogółem w zawo-
dach startowało około sześciuset zawodników w różnych kategoriach wiekowych 
i wagowych. Z 11-osobowej reprezentacji Polski tylko Dyszkiewicz wrócił z meda-
lem i to złotym. Wywalczył go za wyrwanie  147 kg i podrzucenie 187 kg, co dało mu 
w dwuboju 327 kg. Henryk Dyszkiewicz trenował podnoszenie ciężarów od 15 do 
25 roku życia w warszawskiej Legii pod kierunkiem trenera Zygmunta Smalcerza, 
mistrza olimpijskiego z 1972 roku, trzykrotnego mistrza świata. Zdobył mistrzostwo 
Polski juniorów w 1987 roku, seniorów w roku następnym. Prowadzi działalność go-
spodarczą, ale skorzystał z okazji, aby zmierzyć się ze swoimi rówieśnikami, którzy 
tak jak on nie uprawiają już sportu wyczynowego. I wygrał. („U nas O.K.” nr 11 /104/ rok 

IX, listopad 2000)

 31 X  – uroczyste otwarcie zmodernizowanego skrzyżowania ulic: Wilsona i Spor-
towej. Przebudowa była wspólną inicjatywą władz Powiatu Pruszkowskiego i Zarządu 
Miasta i Gminy Brwinów. Powiat zapewnił: środki finansowe w wysokości 130 000 zł, 
przeprowadzenie procedury przetargowej i nadzór inwestorski. Gmina natomiast środ-
ki finansowe w wysokości 80 000 zł i przygotowanie tzw. „uzbrojeń podziemnych”. 
Przebudowa przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i kie-
rowców. („Moje Miasteczko” grudzień 2000 r., nr 67)

 6 XI  50-lecie „Mazowsza”. Pół wieku temu, w Teatrze Polskim w Warszawie od-
był się pierwszy koncert „Mazowsza”. Delegacja władz gminy z burmistrzem Macie-
jem Nowickim spotkała się w Karolinie z dyrektorem Włodzimierzem Jakubasem. Na 
jego ręce przekazano kosz kwiatów i życzenia dla całego zespołu. „Jesteśmy dumni 
z tego, że na terenie naszej gminy ma swoją siedzibę tak znakomity zespół, znany na 
całym świecie.” Na co dzień Zarząd Gminy Brwinów ściśle współpracuje z dyrekcją 
PZLPiT „Mazowsze” – np. wspólne podpisanie  z Marszałkiem A. Struzikiem porozu-
mienia o współfinansowaniu doprowadzenia kanalizacji do siedziby Zespołu w Karo-
linie. („Brwinowskie ABC”, nr 9 (91), XI 2000)
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Fot. Mateusz Matysiak

 17 XI  Statuetka „Przyjazna gmina dla środowiska”. Kapituła Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyróżniła miasto i gmi-
nę Brwinów za sprawną realizację inwestycji kanalizacyjnych statuetką „Gmina przyja-
zna dla środowiska” oraz umorzyła już gminie ponad 200 tys. zł z zaciągniętej pożyczki. 
Statuetkę wręczył na XXX sesji Rady Miejskiej III kadencji poseł Janusz Piechociński, 
prezes Funduszu. („Brwinowskie ABC”, nr 9 (91), XI 2000)

 
 25–26 XI  Obchody 25-lecia Ośrodka Kultury w Brwinowie. Kolejnymi jego dyrek-

torami byli: Antoni Szczepański (on przejął lokal po restauracji „Mazowszanka”), Stefan 
Zębala, Jerzy Kłos, Beata Fonseca, Barbara Wasiak, Stanisław Klawe. Placówkami Ośrod-
ka Kultury są biblioteki w Brwinowie, biblioteka w Otrębusach i świetlica w Otrębusach. 
Obecną panią dyrektor Agnieszkę [sic!] Bugajską wspomaga bardzo oddana swej pracy 
pani Bożena Olejniczak (od 17 lat pracuje w O.K.). („Brwinowskie ABC”, nr 10 (92), XII 2000)

 8 XII  – 5 lat działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie.

 11–13 XII  delegacja Zarządu Miasta i Gminy Brwinów z burmistrzem Maciejem 
Nowickim przebywała w Ejszyszkach (Litwa). Gmina Brwinów od wielu lat utrzymuje 
kontakt zwłaszcza z tamtejszą polską szkołą. W liczących ponad 5000 mieszkańców 
Ejszyszkach 85% stanowią Polacy. Do szkoły, której językiem wykładowym jest język 
polski, uczęszcza ponad 670 dzieci. Jest tam również szkoła muzyczna, w której m.in. 
działa chór prowadzony przez Zofię Więckiewicz. Delegacja zawiozła w prezencie dla 
polskiej szkoły nowy kserograf Minolta, książki i gry. („Brwinowskie ABC”, nr 1 (93), I 2001)

 16 XII  Koszykarze TG „Sokół” otrzymali puchar za zajęcie I miejsca w II Amatorskiej 
Lidze Koszykówki rozegranej w Grodzisku Maz., a nasz sokół, Marcin Kocoń, otrzymał 
statuetkę najlepszego strzelca. („Brwinowskie ABC”, nr 1 (93), I 2001)
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Sytuacja finansowa Gminy Brwinów. Rozmowa z Maciejem Nowickim Burmistrzem 
Miasta i Gminy Brwinów. – Obejmując urząd burmistrza w listopadzie 1998 r. stwierdzi-
łem, wspólnie z pozostałymi członkami Zarządu, że stan finansów publicznych naszej 
gminy nie był najlepszy. Gmina była zadłużona na ok. 4 000 000 zł, zaciągnęła też zo-
bowiązania w postaci obligacji na kwotę 5 000 000 zł (z przeznaczeniem na budowę 
kanalizacji) i teraz po dwóch i pół roku realizacji, trzeba będzie zapłacić 4 500 000 zł 
odsetek i obsługi. Poprzedni Zarząd uruchomił tę pożyczkę w całości, mimo że istnia-
ła możliwość brania w transzach (co zmniejszyłoby kwotę wydaną na spłatę odsetek 
i obsługę). Okazało się później, że nie było przygotowanego programu inwestycyjnego 
pod to zadanie i w efekcie płaciliśmy odsetki, nie wydając ani złotówki na budowę ka-
nalizacji. Dopiero obecny Zarząd uruchomił procedury zamówienia publicznego, wybrał 
wykonawcę i w latach 1999-2000 wydatkowano 1 643 492 zł z tych obligacji na budowę 
kanalizacji w gminie. Przez dwa lata wybudowaliśmy więcej km wodociągów, niż w ciągu 
poprzednich ośmiu lat.(…) Obecnie liczymy, że uda się nam przyciągnąć nowych in-
westorów, dysponujemy bowiem rozległymi terenami pod różnego rodzaju działalność. 
A gdzie większy jest udział podatków od osób fizycznych i prawnych, tam większy jest 
budżet. („Brwinowskie ABC”, nr 2 (94), II 2001)

 7 I  Sukces trampkarzy w Nowym Dworze. W turnieju piłki halowej, za zajęcie trze-
ciego miejsca nasza drużyna otrzymała okazały puchar i piłkę nożną adidasa. („Brwinow-
skie ABC”, nr 1 (93), I 2001)

Zjawisko narkomanii wśród młodzieży, a nawet dzieci ze szkół podstawowych, za-
tacza coraz szersze kręgi. 9 lutego z inicjatywy Zarządu Miasta i Gminy, przy współpra-
cy z komendantem Policji brwinowskiej, komendantem Straży Miejskiej oraz Komendą 
Wojewódzkiej Policji w Radomiu, policjanci z dwoma policyjnymi psami złożyli wizytę 
w szkołach. W Liceum psy odnalazły torebeczkę z marihuaną i używane do niej akce-
soria. Właściciela odnaleziono i przesłuchano. Burmistrz Maciej Nowicki zapowiedział, 
że kolejne takie akcje są już zaplanowane. („Brwinowskie ABC”, nr 2 (94), II 2001)

Budżet na 2001 Dochody własne szacuje się w nim na 12 606 000 zł, w tym jedna 
trzecia to podatek od nieruchomości. Zaplanowane wydatki to 33 014 595 zł. Najwięcej, 
bo aż 23 323 595 zł to tzw. utrzymanie gminy, z czego ponad połowa pójdzie na wyna-
grodzenia. Na inwestycje gmina wyda 9 691 00 zł, co stanowi 29,3% budżetu. Brakują-
ce 1 300 000 gmina pożyczy, a na 2 000 000 zł liczy ze sprzedaży obligacji wydanych 
za poprzedniej kadencji rady. Decyzja o ich wydaniu jest bardzo krytykowana przez 
obecny zarząd. („U nas O.K.”, nr 3 /108/ rok X, III 2001)

Młodzieżowa Rada Miejska, wybrana przez gminne gimnazja i licea, zebrała się na 
swojej pierwszej sesji. „Małej” radzie przewodniczy Bartosz Koprowski z gimnazjum w 
Otrębusach. Młodzi radni zastanawiali się nad bezpieczeństwem w gminie, w tym nad 
oznakowaniem dróg i porządkiem; szczególnie byli zainteresowani sprawami ekologii 
i segregacją śmieci. 

2001
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 3 III  Promocja książki „Konspiracja i walka kom-
panii „Brzezinka” 1939-1945” autorstwa Lecha Dzikie-
wicza, przy współpracy Jana Zbigniewa Dunin-Kawiń-
skiego. „Przedmiot tej monografii stanowią losy trzech 
podwarszawskich społeczności lokalnych, złączonych 
w latach 1939-1945 wspólną tajną organizacją wojskową 
i wspólną walką w obronie wolności i niepodległości… 
Monografia wydobywa z niepamięci wielu dzielnych i za-
służonych dla Polski ludzi, wiele zupełnie nieznanych 
zdarzeń i faktów…” Autorzy przez siedem lat gromadzili 
materiały do książki. („Brwinowskie ABC”, nr 3 (95), III 2001)

 25 III  Rusza runda wiosenna na stadionie Naprzodu. BKS przystępuje do rundy 
z pięcioma zespołami: dwoma  – seniorów, dwoma – trampkarzy i juniorów. Do połowy 
czerwca zaplanowanych jest 35 meczów na stadionie Kusocińskiego; w niektóre „ligo-
we” dni rozgrywane będą dwa spotkania, a w sobotę 16 czerwca nawet trzy. („Brwinow-

skie ABC”, nr 3 (95), III 2001)

Muzeum Sztuki Ludowej 
profesora Mariana Pokropka 
w Otrębusach. Od grudnia 2000 r. 
czynne są wystawy: 1. Biblia lu-
dowa i historia Polski; 2. Cztery 
pory roku, krajobraz, praca, ob-
rzęd (160 obrazów twórców ludo-
wych z Polski, Białorusi, Jugosła-
wii, Rosji i Ukrainy); 3. Malarstwo 
na szkle – dawne i współczesne. 
69-letni profesor Uniwersytetu War-
szawskiego, kierownik Zakładu Et-
nografii Polskiej i Słowiańszczyzny 
w Katedrze Etnologii i Antropologii 
Kulturowej, od 40 lat gromadzi za-
bytki sztuki ludowej. W prowadzeniu 
Muzeum bierze udział cała rodzina: 
żona Stanisława, emerytowana na-
uczycielka, córka Agnieszka, też na-
uczycielka, z wykształcenia etnograf, syn Wojciech, architekt, który jest jednocześnie 
grafikiem, współtwórcą katalogów i zaproszeń. („Brwinowskie ABC”, nr 4 (96), IV 2001)

„Brwinowskie ABC” wyróżnione. Stefania Bugajska z „Brwinowskiego ABC” otrzy-
mała honorowe wyróżnienie w II edycji konkursu „Obywatel Reporter” w rozpisanym 
przez Regionalny Ośrodek Kultury w Olsztynie i Centrum Wspierania Aktywności Lo-
kalnej w Warszawie konkursie dla dziennikarzy prasy lokalnej poruszających tematy: 
społeczny, ekologiczny i kulturalny. („Brwinowskie ABC”, nr 4 (96), IV 2001) 
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Puchary dla „Pantery” 17 marca w miejscowości Dalfsen w Holandii odbył się Mię-
dzynarodowy Turniej Judo, w którym uczestniczyło 750 judoków z 10 państw Europy. 
Wśród uczestników znalazła się również  reprezentacja Klubu  „Pantera”, licząca 37 ju-
doczek i judoków, od kategorii dzieci do seniorów. Polscy sportowcy zdobyli 20 pucha-
rów! Trener Kazimierz Rutkowski odebrał z rąk prezesa Międzynarodowej Federacji FBI 
Judo za I miejsce drużynowo. („Brwinowskie ABC”, nr 4 (96), IV 2001)

 Brwinowski „Sokół”  – wicemistrzem Polski. Po sukcesach koszykarzy, także sek-
cja pingpongowa TG „Sokół” w Brwinowie ma się czym pochwalić. W I Mistrzostwach 
Polski ZTG „Sokół”, rozegranych 28 i 29 kwietnia w Zgierzu, drużyna brwinowskiego 
„Sokoła” zajęła drugie miejsce. („Brwinowskie ABC”, nr 6 (98), VI 2001)

„Ruiny” na Księżopolu. 
Obecny Zarząd zastał w końcu 
1998 r. „ruiny” na Księżopolu, 
w które „zainwestowano” ponad 
700 tys. zł w latach 1991-1998. 
W marcu 2000 r. Zarząd ogłosił 
przetarg na zagospodarowa-
nie Księżopola. Spośród trzech 
oferentów Komisja Przetargowa 
wybrała P.T.H. DOMEX – Czernia-
kowska Sp. z o.o z Warszawy. Akt 
notarialny spisano 29.05.2000 
r. Firma została zobowiązana 
do wybudowania na Księżopolu 
osiedla usługowo-mieszkalnego. 
Działania DOMEX-u są już widoczne. DOMEX wyburzył dotychczasowe budowle, stra-
szące od wielu lat mieszkańców i technicznie nie nadające się do dalszego zagospo-
darowania. („Brwinowskie ABC”, nr 5 (97), V 2001)

 Matura 2001  Do egzaminu maturalnego w Brwinowie przystąpiło 62 uczniów Li-
ceum Ogólnokształcącego i 59 Zespołu Szkół Agroekonomicznych. („Brwinowskie ABC”, 
nr 5 (97), V 2001)

 15 V  – malarka amatorka Maria Rogiń-
ska otwiera przy ul. Leśnej  społeczną Ga-
lerię Artystów Amatorów, gdzie od tej pory 
integruje środowisko artystów z różnych 
dziedzin sztuki. Swoimi pracami wspiera 
akcje charytatywne na rzecz chorych dzieci, 
jej prace zasilają również Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy. 

KANGUR – Międzynarodowy Konkurs Ma-
tematyczny. Od kilku lat nauczycielka mate-
matyki ze SP nr 2 pani Małgorzata Obsow-
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ska rozwija wśród swoich uczniów zainteresowanie królową nauk – matematyką. 24 
uczniów z klas 4, 5 i 6 przystąpiło do udziału w konkursie Kangur. 10 uczestników 
uzyskało wynik bardzo dobry (powyżej 100 pkt, przy górnej granicy 150 pkt) a 5 uczest-
ników wynik dobry. Byli to w większości uczniowie klasy 6, którzy w zeszłym roku mieli 
możliwość brania udziału w zajęciach kółka matematycznego. Szkoła Podstawowa nr 2 
z Brwinowa została zakwalifikowana na 15. miejscu w woj. mazowieckim. 

Brwinowski „Sokół” – wicemistrzem Polski. Po sukcesach koszykarzy, także sek-
cja pingpongowa TG „Sokół” w Brwinowie ma się czym pochwalić. W I Mistrzostwach 
Polski ZTG „Sokół”, rozegranych 28 i 29 kwietnia w Zgierzu, drużyna brwinowskiego 
„Sokoła” zajęła drugie miejsce. („Brwinowskie ABC”, nr 6 (98), VI 2001)

Kolejne puchary „Pantery”. W Ostródzie, 2 czerwca, odbył się VII Międzynarodowy 
Turniej Judo w kategorii dzieci do12 lat. W turnieju uczestniczyło 320 zawodniczek i za-
wodników z 7 państw. Nasi zawodnicy 15 razy zapraszani byli do wejścia na podium, 
w tym 3 razy po złoto. Trener Kazimierz Rutkowski odebrał z rak prezydenta Ostródy 
puchar drużynowy za trzecie miejsce. („Brwinowskie ABC”, nr 6 (98), VI 2001)

 7 – 10 VI  Dni Partnerstwa „Z Ziemi Włoskiej 
do Polski”. 10 czerwca – uroczysta XXXVI Sesja 
Rady Miejskiej, podczas której podpisano ofi-
cjalny dokument o współpracy między gminą 
Borgovelino a gminą Brwinów. Na uroczystość 
przybyli: Jego Ekscelencja Ambasador Repu-
bliki Włoch w Polsce pan Luca Daniele Biolato 
z małżonką, delegacja władz gminy Borgove-
lino,  pan Henryk Kisielewski – zastępca Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego, posłowie 
na Sejm RP, m.in. Janusz Piechociński, staro-
stowie i prezydenci powiatów i miast  sąsiedz-
kich. Burmistrz Maciej Nowicki powiedział m.in., 
że współpraca ta, poprzez umacnianie przyja-
znych stosunków między mieszkańcami Bor-
govelino i mieszkańcami naszej gminy na płaszczyźnie gospodarczej i 
kulturalnej, pozwoli na wykorzystanie doświadczeń włoskich w procesie 
przygotowania wejścia Polski do UE. („Brwinowskie ABC”, nr 6 (98) VI 2001)

 3 VIII  W „Zagrodzie”, w 57. rocznicę zgrupowania członków AK w Lasach Młochow-
skich, odbyło się spotkanie, na którym 25 członków AK otrzymało nominacje na stopnie 
oficerskie. („Brwinowskie ABC”, nr 7 (99) X 2001)

 19 VIII – 2 IX  w ramach współpracy gminy Brwinów z włoskim Zrzeszeniem UNCEM-
Lazio przebywała w Brwinowie grupa studentów włoskich z rzymskiego uniwersytetu 
Roma Tre. Prowadzili oni na terenie gminy Brwinów badania dotyczące natężenia hała-
su. Badaniami objęty był przede wszystkim rejon przebiegu autostrady A2, która prze-
biegać będzie przez gminę Brwinów. Przeprowadzenie badań zostało sfinansowane 
w całości przez stronę włoską. („Moje Miasteczko”, IX 2001 r., nr 75)
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 30 VII  Kanalizacja – priorytetem Zarządu MiG Brwinów. Wydatki na kanalizację sta-
nowią ¾ wszystkich środków przeznaczonych na gminne inwestycje. Ogromny wzrost 
dynamiki w zakresie budowy infrastruktury kanalizacyjnej był możliwy m.in. dzięki pozy-
skanemu przez Zarząd MiG Brwinów pozabudżetowych środków finansowych z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W 2000 r. 
wybudowano w Brwinowie prawie 2,7 km infrastruktury kanalizacyjnej. W roku 2001 (stan 
na 30.08.) wykonana została kanalizacja sanitarna w ulicach: Wilsona i Kościuszki. Ponad-
to wykonano dwie przepompownie ścieków pod skrzyżowaniem ulic: Wilsona, Grodziskiej 
i Pszczelińskiej oraz ul. Kościuszki. Trwają też prace w ulicach: Piłsudskiego i Pszczeliń-
skiej. Bezpośredni nadzór nad inwestycjami sprawuje zastępca burmistrza Ryszard Mali-
nowski. („Moje Miasteczko” IX 2001 r., nr 75) 

 30 VIII  RIO podjęła uchwałę w sprawie opinii o przebiegu i wykonaniu budżetu 
przez Zarząd MiG Brwinów za I półrocze 2001. Skład Orzekający RIO pozytywnie za-
opiniował informację o wykonaniu budżetu Miasta. Sposób gospodarowania finansami 
gminy przez obecny Zarząd MiG Brwinów jest od początku jego kadencji (1999 r.) po-
zytywnie oceniany przez RIO. („Moje Miasteczko” X 2001 r., nr 76)

Wrzesień. Szkoły po remontach – SP nr 1: wymiana instalacji c.o., ogrzewania, sanitarnej 
i elektrycznej, dobudowana nowa klatka schodowa, przebudowa wejścia; SP nr 2: moderni-
zacja c.o. Ogółem na inwestycje oświatowe wydano w 2001 r. prawie milion złotych.

 6 IX  przed Urzędem Miasta przy ul. Grodziskiej została odsłonięta tablica, na której 
wyryto napis: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brwinowie została wsparta finansowo 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.  
Burmistrz Maciej Nowicki poinformował zebranych, że w 2001 r. gmina wybudowała 
2,5 km kanalizacji, w tym 1,5 km ze środków Funduszu. Prezes WFOŚiGW p. Janusz 
Piechociński, gość uroczystości, mówił o dobrze układającej się współpracy z wła-
dzami naszej gminy.

 16 IX  na Rynku przy kamieniu upamiętniającym bitwę pod Brwinowem spotkały się wła-
dze miasta i mieszkańcy z weteranami. Na podstawie Ustawy z dnia 24.07.1999 r., celem 
szczególnego wyróżnienia obrońców ojczyzny i zadośćuczynienia za wielokrotne przemil-
czanie ich zasług, za doznane w okresie powojennym represje i prześladowania oraz za 
cierpienia związane z przymusowym oddaleniem od Ojczyzny – Prezydent RP mianował 
na stopień podporucznika następujących żołnierzy-
kombatantów: Wandę Kaczyńską, Anielę Krajewską, 
Jadwigę Mrozińską, Wandę Sorokę, Zdzisława Wie-
wegera, Kazimierza Krajewskiego, Józefa Ściechul-
skiego, Kazimierza Oskierę, Józefa Ruczyńskiego, 
Stanisława Pempla, Wacława Narkiewicza, Henryka 
Włodarskiego, Tadeusza Nowaka i Witolda Mar-
szewskiego. („Brwinowskie ABC”, nr 7 (99) X 2001)

W ramach obchodów Dni Brwinowa odbyły 
się II Mistrzostwa Brwinowa o Puchar Burmistrza 
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Zorganizował je 
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p. Wojciech Nitecki. Najsilniejszym wśród juniorów do lat 21 okazał się Michał Choroś 
– podniósł sztangę o wadze 150 kg. W kategorii seniorów zwyciężył Paweł Bańcer, któ-
ry uniósł 215 kg. („Brwinowskie ABC”, nr 7 (99) X 2001)

Pod koniec października na ok. dwa miesiące została zamknięta ul. Wilsona. Roz-
poczyna się kompleksowa modernizacja nawierzchni i chodników w tej ulicy. Wcze-
śniej w ul. Wilsona wybudowano kanalizację sanitarną i deszczową. („Moje Miasteczko”, 
XI 2001 r., nr 77)

 29-31 X  Gmina Brwinów uczestniczy w międzynarodowych targach Expo Real 2001 
w Monachium. Na polskim stoisku, obok największych miast polskich zaprezentowana 
została oferta inwestycyjna gminy Brwinów, przede wszystkim tereny w okolicy Parz-
niewa. Obszar o powierzchni ok. 270 ha przeznaczony w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego pod inwestycje handlowo-usługowo-targowe. Są to jedne 
z największych terenów inwestycyjnych w okolicach Warszawy. Monachijskie targi Expo 
Real – to jedna z największych i najważniejszych imprez targowych w Europie branży 
nieruchomości, zagospodarowania przestrzennego, projektowania, realizacji dużych 
projektów przemysłowych. („Moje Miasteczko” XII 2001 r., nr 78)

Listopad. Dziesięcioro uczniów z Gimnazjum nr 2, na zaproszenie burmistrza mia-
sta Torre Cajetani, przebywało we Włoszech w ramach wymiany socjalno-kulturalnej. 
Rozpoczęta wiosną 2001 r. współpraca gminy Brwinów z regionem Lazio zamienia się 
w bliższą znajomość między najmłodszymi mieszkańcami. 29 grudnia młodzi miesz-
kańcy Torre Cajetani przybyli do Brwinowa. Towarzyszyli im burmistrz Lucio Fagio-
lo i wiceburmistrz – pani Maria Letizia Elementi. Tłumaczem podczas obu wizyt była 
pani Elżbieta Kapuścińska-Bauer. („Brwinowskie ABC”, nr 1 (101) luty 2002)

Rozgrywki rundy jesiennej we wszystkich grupach, reprezentowanych przez dru-
żyny BKS „Naprzód”, dobiegły końca. Osiągnięte wyniki przeszły oczekiwania naj-
większych optymistów. Z pięciu naszych drużyn – cztery znajdują się „w czubie” tabel, 
w tym dwie na pierwszym miejscu. Pięć drużyn „Naprzodu” rozegrało podczas rundy 
jesiennej 52 spotkania, z czego 36 to zwycięstwa BKS-u, zanotowano też 8 remisów 
i 8 porażek. Bilans bramkowy pięciu naszych drużyn też jest imponujący i wynosi 152 
strzelone do 65 straconych. („Brwinowskie ABC”, nr 8 (100) grudzień 2001)

 15 XII  z inicjatywy burmistrza Gminy Brwinów podpi-
sano porozumienie o współpracy gmin: Brwinów, Błonie, 
Leszno, Michałowice, Nadarzyn oraz miast: Pruszków, 
Milanówek i Podkowa Leśna z UNCEM Lazio – Zrze-
szenie Krain Górskich Regionu (województwa) Lazio, 
Zrzeszenie ds. Rozwoju Przemysłu z prowincji (powiatu) 
Rieti, TECLA – Zjednoczenie ds. Współpracy pomiędzy 
województwami włoskimi i europejskimi i uni-
wersytet Roma Tre. Mając na względzie prze-
widywane wstąpienie Rzeczpospolitej Polskiej 
do Unii Europejskiej, której członkiem jest już 
Republika Włoska, instytucje włoskie deklaru-
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ją gminom polskim pomoc w realizacji ich wspólnych celów wymagających wsparcia 
naukowego, technicznego, finansowego, prawnego itp. Instytucji Unii Europejskiej. 
(Deklaracja z dn. 15.12.2001 r.)

 15 XII  uzgodniono z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa projekt budowy 
centrum konferencyjno-targowo-wystawienniczego w rejonie Parzniewa. AWRSP po-
siada na obszarze gminy Brwinów w okolicy Parzniewa tereny o powierzchni ok. 190 
ha. Na atrakcyjnie położonym terenie między linią PKP i planowaną autostradą A2 Ber-
lin-Warszawa-Moskwa mogłoby powstać nowoczesne centrum, które stałoby się wizy-
tówką gminy Brwinów. („Moje Miasteczko”, II 2002 r., nr 79)

 13 I  – już po raz 10. gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Sztab mieści 
się w Ośrodku Kultury, a przewodniczy mu pani Bożena Olejniczak. Wolontariuszy 
jest tak dużo, że sztab wystąpił do organizatorów WOŚP o dodatkowe deklaracje. 
Kwestował także sam Burmistrz Maciej Nowicki. Zebrano 30.757 zł i 73 gr. („Brwinow-
skie ABC”, nr 1 (101) luty 2002 r.)

 31 I  Burmistrz MiG Brwinów – Maciej Nowicki i z-ca Burmistrza Ryszard Mali-
nowski dokonali uroczystego otwarcia zmodernizowanego Ośrodka Zdrowia w Otrę-
busach. Groziła mu likwidacja. Na niezbędny remont w kasie pruszkowskiego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej nie było pieniędzy. Z pomocą ośrodkowi przyszła gmina. Koszt całej 
inwestycji wyniósł ok. 65 tys. zł. Dodatkowo Zarząd MiG Brwinów przekazał Ośrodkowi 
sprzęt medyczny o wartości ponad 11 tys. zł. („Moje Miasteczko”, III 2002 r., nr 80)

 1 II  na XLII sesji Rady Miejskiej radni zatwierdzili budżet Gminy Brwinów na rok 
2002. Dochody Gminy Brwinów w roku 2002 wyniosą 32,1 mln. Wydatki zamkną się 
sumą 33,6 mln zł. Najwięcej środków budżetowych gmina przeznaczy na: inwestycje 
komunalne – 8,6 mln zł, gospodarkę komunalną – 4,2 mln zł, opiekę społeczną – 2,2 mln 
zł, bezpieczeństwo – 0,9 mln. („Moje Miasteczko”, III 2002 r., nr 80)

 1-3 II  odbyła się w Brwinowie konferencja Między-
narodowej Federacji Hokeja na Rolkach (International 
Inline Skater Hockey Federation). Od dwóch lat istnieje 
liga zawodowa zrzeszająca przeszło 300 klubów hokeja 
na rolkach. W konferencji uczestniczyli: Prezes Hokeja 
na Rolkach – Piergiovani Johnketta oraz przedstawicie-
le federacji z Niemiec, Danii, Szwajcarii, Holandii, Anglii 
i Polski. Od roku 2001 istnieje w Brwinowie Uczniowski 
Klub Sportowy „Kobra”, którego założycielem, trene-
rem i prezesem jest Arkadiusz Janiszek – jeden 
z dziesięciu sędziów w Polsce posiadają-
cych licencję sędziowską Polskiego Związku 
Sportowców Wrotkarskich. („Moje Miasteczko”, 
III 2002 r., nr 80)
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 11 III  w Brwinowie gościli przedstawiciele miasta Bourg-La-Reine z Francji na 
czele z merem J. Chevreau, który z burmistrzem M. Nowickim rozmawiał o możliwo-
ści współpracy obu miast na płaszczyźnie społeczno-kulturalnej a także o nawiąza-
niu kontaktów sportowych ze szkołami. Delegacja spotkała się z uczniami brwinow-
skiego LO, którzy uczą się języka francuskiego. Delegacja przybyła na zaproszenie 
Stowarzyszenia „Île de France”, z którym Gmina Brwinów współpracuje od kilku lat. 
(„Brwinowskie ABC”, nr 2 (102) III 2002)

 16 III  zawodnicy KS „Pantera” wzięli udział – wśród 500 zawodników reprezentu-
jących 10 państw Europy – w Otwartych Międzynarodowych Mistrzostwach Holandii 
w Judo. Judocy „Pantery” zdobyli 17 pucharów (5 złotych, 6 srebrnych i 6 brązowych). 
(„Brwinowskie ABC”, nr 3 (103) VI 2002 r.)

 9 IV  decyzją Ministra Finansów subwencja oświatowa dla Gminy Brwinów została 
zmniejszona o 239.449 zł. Oznacza to, że gmina będzie musiała dodatkowo dołożyć na 
oświatę prawie 240 tys. zł z własnych środków. Pomimo obowiązku rządu RP do prze-
kazywania odpowiedniej ilości środków finansowych na utrzymanie szkół – subwencje 
rządowe wystarczają jedynie na pokrycie ok. 75% kosztów funkcjonowania gminnego 
szkolnictwa. W roku bieżącym Gmina Brwinów przeznaczyła na oświatę 2,3 mln zł. 
Po zmniejszeniu subwencji rządowej kwota ta musi wzrosnąć do przeszło 2,5 mln zł, 
czyli ponad 10%. („Moje Miasteczko”, V 2002, nr 82). 

Tuż przed świętami wielkanocnymi Zarząd MiG Brwinów wydał kolejną publikację, 
którą otrzymali wszyscy mieszkańcy Gminy Brwinów. Broszura pt.: „Na co wydamy 
pieniądze z budżetu gminy w 2002 r.” przedstawia dochody gminy, ale przede wszyst-
kim dokładne informacje o tym, na co te dochody zostaną przeznaczone. („Moje Mia-
steczko”, IV 2002 r., nr 81)

 18 V  podczas festynu Brwinowska Wiosna na stadionie miejskim odbyły się 3 mistrzo-
stwa o Puchar Burmistrza Brwinowa w wyciskaniu sztangi leżąc. Uzyskano następujące 
wyniki wg tabeli Wilksa: Juniorzy 16-18 lat: 1. Tomasz Sieszpowski (180 kg – 111,6 pkt), 
2. Sebastian Betlejewski (130 kg – 90,36 pkt), 3. Rafał Parol (100 kg – 74,78 pkt); Se-
niorzy 18-21 lat: 1. Robert Kwiatkowski (170 kg – 104,58 pkt), 2. Kuba Wujcik (135 kg 
– 95,09 pkt), 3. Adam Gałecki (137,5 kg – 95,09 pkt); Kategoria open: 1. Paweł Bancer 
(240 kg – 143,9 pkt), 2. Daniel Kowalczyk (210 kg – 143,59 pkt), 3. Adam Dziwicki (190 kg 
–125,51 pkt). Organizatorem mistrzostw był Wojciech Nitecki (I BKS Brwinów).

 19 V  w SP nr 1 rozegrano wojewódzki turniej półfinałowy uczniowskich klubów spor-
towych w hokeju na rolkach (In-Line Skater Hockey). Zwyciężyła drużyna UKS „Jedyn-
ka” z Brwinowa i tym samym zakwalifikowała się do turnieju finałowego w Pruszkowie.  
(„Moje Miasteczko”, VI 2002, nr 83)

 21 V  burmistrz Maciej Nowicki dokonał w Parzniewie otwarcia nowego zakładu 
produkcyjnego holenderskiej firmy HSV. Zakład będzie produkował tzw. kształtki styro-
pianowe (różnego rodzaju opakowania i materiały izolacyjne ze styropianu). Docelowo 
firma zamierza zatrudnić kilkudziesięciu pracowników. („Moje Miasteczko”, VI 2002, nr 83)



163163

Odszedł od nas gorący patriota Tadeusz Tomasik (1915-2002). Kapral w 30 puł-
ku Strzelców Kaniowskich należącym do Armii Łódź. Uczestnik Kampanii Wrześniowej. 
Walczył m.in. nad Wartą, w Brzezinach. Po uniknięciu stalagu wrócił do Brwinowa, gdzie 
w Wigilię 1939 r. złożył przysięgę ZWZ. Przez całą wojnę aktywnie uczestniczył w konspi-
racji. Po wybuchu Powstania Warszawskiego, zgodnie z planem Burza, rusza na odsiecz 
Powstaniu. Po wojnie kontynuuje pracę na EKD. Rozpoczął ją w 1941 r. Zakończył w 1975. 
Honorowy Prezes BKS Brwinów. Odznaczony Krzyżem AK, Medalem Wojny Obronnej 
1939 r., Medalem Akcji Burza. Porucznik WP.  („Brwinowskie ABC”, nr 4 (104) wakacje 2002)

 22 VI  zawodnicy i trenerzy BKS „Naprzód” otrzymali od Zarządu MiG Brwinów 
pamiątkowe puchary. Klub wywalczył bowiem historyczny awans do Klasy Okręgowej. 
W sezonie ligowym 2002/3 piłkarze z Brwinowa po raz pierwszy w historii klubu będą 
występować w „okręgówce”. („Moje Miasteczko”, VIII/IX 2002, nr 84)

 Fabryka L’Oreal  w gminie Brwinów rozbudowuje się. 27 VI burmistrz Maciej Nowic-
ki wraz z wiceprezydentem Grupy L’Oreal Marcelem Lafforgue dokonali uroczystego 
otwarcia nowej linii produkcyjnej, która jest najnowocześniejszą linią do produkcji ko-
smetyków na świecie. Produkcja powstałej w Gminie Brwinów przed pięciu laty fabryki 
wzrosła ponad dwunastokrotnie. („Brwinowskie ABC”, nr 5 (105) sierpień 2002) 

 27-28 IV  W 2002 roku TG „Sokół” w Brwinowie obchodzi jubileusz 75-lecia powstania 
gniazda oraz 10-lecia reaktywowania. Dla upamiętnienia jubileuszu Towarzystwo zor-
ganizowało w hali sportowej przy ul. Żwirowej II Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 
Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”. Zjechały ekipy sokołów z Austrii, Czech, 
Białorusi i Ukrainy. Polskę reprezentowały gniazda z Gdańska, Gniewkowa, Poznania, 
Zgierza oraz Brwinowa. W Mistrzostwach wzięło udział 107 zawodników w 9 kategoriach 
wiekowych. Rozdano 38 pucharów. Gniazdo Brwinów zdobyło 7 pucharów. 
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 16 VI  W „Zagrodzie”, siedzibie TPB miał miejsce wernisaż 14 twórców, którzy swe 
losy związali z naszym miastem bądź najbliższą okolicą. Zainicjowała go i zorganizo-
wała twórczyni brwinowskiej galerii AA (Artystów Amatorów) p. Maria Rogińska. Oprócz 
obrazów pani Marii można było oglądać: ekspozycję fotografii artystycznej absolwentki 
Wydziału Grafiki ASP w Warszawie – Katarzyny Dippel, prace olejne p. Iwony Osińskiej, 
obrazy podpisane Ghalina (Halina Moczydłowska), martwe natury p. Ewy Dudzińskiej, 
ceramikę p. Jolanty Balińskiej, inne stoisko z ceramiką p. Anny Luizy Juśkiewicz, biżute-
rię autorstwa p. Joanny Wadowskiej, broszki – srebrne blaszki Małgorzaty Janowskiej, 
ikony pani Lilii Gołubiewej z dalekiego Tadżykistanu, akwarele p. Anny Koncewicz, pej-
zaże twórcy podpisującego się Kicior, widoki Brwinowa autorstwa p. Marii Gajewskiej-
Prokopczyk, kopie wielkich mistrzów  autorstwa Kingi Krawczyk z Warszawy. Wystawa 
była otwarta do 30 czerwca. („Brwinowskie ABC”, nr 4 (104) wakacje 2002)  

 30 VII  w Brwinowie odbyło się spotkanie delegacji UNCEM Lazio i władz sa-
morządowych 8 okolicznych gmin. Zaprezentowano ofertę programu seminaryjno-
szkoleniowego dla polskich samorządów 8 gmin. Ma on na celu pomóc im w „poru-
szaniu się” w strukturach Unii Europejskiej – instytucje unijne, programy pomocowe, 
współpraca na szczeblu lokalnym, rozszerzenie UE to zagadnienia seminariów.  Se-
minaria i szkolenia odbędą się jesienią br. w siedzibie UNCEM Lazio we Włoszech. 
Część kosztów pokryła UE. Inicjatorem współpracy ze strony polskiej jest burmistrz 
MiG Brwinów Maciej Nowicki. („Moje Miasteczko”, VIII/IX 2002, nr 84)      

 Sierpień  – w ogólnopolskim rankingu małych miast, wg kryterium największego 
rozwoju w ostatniej kadencji (1998-2002) – Brwinów zajął 9 miejsce wśród 2.489 gmin 
w kraju. (Średni udział wydatków na inwestycje w budżetach gmin w Polsce wynosi 
ok. 17%. W Gminie Brwinów w kadencji 1998-2001 przeznaczano 30% wszystkich 
wydatków na ten cel.) Pod względem osiągnięcia najlepszego wyniku ekonomicz-
nego – nasza gmina została sklasyfikowana na 5 pozycji. (Pismo Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota” nr 39-40 z 28.09.2002 r.)

 20 IX  Kazachstan uczy się samorządności w Brwinowie. Burmistrz Maciej Nowicki 
podejmuje J. Anoszenko i H. Abiesov – doradców prezydenta Kazachstanu ds. samo-
rządu terytorialnego. Celem wizyty jest zapoznanie się z pracą administracji samorzą-
dowej w naszym kraju. Przygotowujący się do przeprowadzenia reformy administracyj-
nej Kazachstan chce się wzorować na polskim modelu. („Moje Miasteczko”, X 2002, nr 85)

 28-29 IX  przebywał na Białorusi w Wołkowysku dziewięciooso-
bowy zespół TG Sokół z Brwinowa. Rozegrano mecze w tenisie sto-
łowym a także mecz piłki nożnej. Zespół złożył kwiaty na cmentarzu 
wojskowym. („Brwinowskie ABC”, nr 7 (107) X 2002) 

 13 X  Walne Zgromadzenie TPB. Ustępujący Zarząd otrzymał 
absolutorium. Do nowego Zarządu zostali wybrani: Maria Rogińska, 

Maryna Hebdzyńska, Anna Dippel, Marek Wojtanowicz, Anna Koncewicz, 
Zbigniew Dałek, Stanisław Rumianek, Kazimierz Franckiewicz, Zdzisław Krawczyk. 
(„Brwinowskie ABC”, nr 7 (107) X 2002)
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 27 X  Wybory samorządowe 2002 – I tura. Największą ilość głosów, tj. 2307 (36,25%) 
biorących udział w głosowaniu oddano na Macieja Nowickiego. Oto wyniki głosowania 
(ilość głosów): 1. Maciej Nowicki – 2307, 2. Andrzej Guzik – 1411, 3. Krzysztof Piechota 
– 913, 4.Sławomir Saganowski – 543, 5. Jan Witkowski – 516, 6. Zbigniew Kozielewski 
– 339, 7. Krzysztof Borowski – 335. („Brwinowskie ABC”, nr 8 /108/, XI 2002)

 4 XI  Burmistrz Maciej Nowicki w podsumowaniu dokonań kończącej się kadencji 
pisze: mamy rozbudowaną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, mamy nowe węzły ko-
munikacyjne z nowa sygnalizacją świetlną. Ściągnęliśmy do Gminy Brwinów znaczą-
cych inwestorów: Budimex-Dromex, HSV-Ede, Glaspol, Sarens Polska. Rozbudowuje 
się L’Oreal i Daewoo Electronics – to szansa na nowe miejsca pracy. Udało się nam 
w ciągu 4 lat zmniejszyć zadłużenie Gminy z 6,3 mln zł do 1,6 mln zł, zwiększając jed-
nocześnie roczne dochody z 22,5 mln do 32,3 mln zł. („Brwinowskie ABC”, nr 9 (109) XII 2002)

 10 XI  Wybory samorządowe (II tura) – wybór burmistrza spośród dwóch kandyda-
tów, którzy zajęli 1. (Maciej Nowicki) i 2. (Andrzej Guzik) miejsce w wyborach 27 paź-
dziernika 2002 r. Tym razem przewagę głosów zdobył Andrzej Guzik.

 19 XI  podczas I Sesji Rady Miejskiej, nastąpiło zaprzysiężenie radnych IV ka-
dencji i burmistrza Andrzeja Guzika. Wybrano przewodniczącego Rady Sławomira 
Rakowieckiego oraz zastępcę Marka Winiarskiego. Radni IV kadencji (wg numerów 
okręgów wyborczych: Krzysztof Piechota, Zbigniew Dębski, Ryszard Kazimierz Kar-
piński, Marek Władysław Winiarski, Michał Zbigniew Kępka, Zygmunt Łajeczko, Hen-
ryk Tybuś, Jacek Głazowski, Janusz Roch Buczek, Marek Adam Moszyński, Dariusz 
Krzemiński, Jarosław Nowocień, Wiktor Zieliński, Mieczysław Zieliński, Sławomir Ra-
kowiecki. („Brwinowskie ABC”, nr 9 (109) XII 2002)

Brwinowski „Sokół” – wicemistrzem Polski. Po sukcesach koszykarzy, także sek-
cja pingpongowa TG „Sokół” w Brwinowie ma się czym pochwalić. W I Mistrzostwach 
Polski ZTG „Sokół”, rozegranych 28 i 29 kwietnia w Zgierzu, drużyna brwinowskiego 
„Sokoła” zajęła drugie miejsce. („Brwinowskie ABC”, nr 6 (98), VI 2001)

 7 XII  Brwinów stał się stolicą „sokolnictwa” polskiego. Właśnie tutaj zorgani-
zowany został Zjazd Rady Związku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Zjechali 
przedstawiciele Sokoła z Polski i Litwy. Po mszy, w „Organistówce”, rozpoczęły się 
obrady będące podsumowaniem obchodów 135-lecia Sokolstwa Polskiego i 75-lecia 
gniazda w Brwinowie. Prezes TG w Brwinowie, druh Jan Członkowski, został udeko-
rowany przez prezesa „Sokoła” w Polsce, druha Andrzeja Boguckiego, Krzyżem Legii 
Honorowej Związku Sokołów Polskich w Wielkiej Brytanii. Kolejnym punktem Zjazdu 
było nadanie imienia Ignacego Kozielewskiego Gniazdu brwinowskiemu. Było on wy-
bitnym sokołem i harcerzem, autorem hymnu harcerskiego „Wszystko co nasze Polsce 
oddamy…”. Ignacy Kozielewski mieszkał w Brwinowie w latach 1929-1945, był także 
przed wojną prezesem brwinowskiego Gniazda.

 Kadencja IV  – burmistrz Andrzej Guzik (1. kadencja od 19 listopada 2002 r.)
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2003

 18 XII  na IV Sesji Rady Miejskiej burmistrz A. Gu-
zik przedstawił zebranym swego zastępcę p. Zbigniewa 
Serwickiego (wykształcenie wyższe techniczne; w latach 
1980-82 członek NSZZ „Solidarność”, 1981-84 sekretarz 
Komitetu Fabrycznego PZPR w ZPC Ursus), który będzie 
zajmował się sprawami Inwestycji i Gospodarki Komu-
nalnej. Omówiono projekt uchwały odwołującej p. Mał-
gorzatę Kucharską ze stanowiska sekretarza Gminy. 
(„Brwinowskie ABC”, nr 1 (110) I 2003)

 8 I  uchwałą Nr 28-IV na stanowisko sekretarza Gminy powołana została p. Ur-
szula Skolasińska – w Brwinowie ukończyła szkołę podstawową i liceum, potem Wy-
dział Prawa i Administracji na UW; od 17 lat pracuje w administracji publicznej. Była 
dyrektorem Biura Poselsko-Senatorskiego RI „S” w Skierniewicach i przez rok człon-
kiem SLD. („Brwinowskie ABC”, nr 1 (110) I 2003)

 12 I  XI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zarejestrowanych było 
100 wolontariuszy. Aukcje prowadzili: Marek Kobyliński i kolejno aktorzy: Darek Wnuk 
i mieszkaniec gminy Brwinów Radek Pazura. Zebraliśmy 25 765,61 zł, dwie srebrne ob-
rączki, złoty i srebrny łańcuszek, złoty pierścionek, 68,27 dolarów amerykańskich, 49,30 
euro, 15,28 dolarów kanadyjskich, 5 funtów 39 pensów. („Brwinowskie ABC”, nr 1 (110) I 2003)

 23 I  zostało zawarte porozumienie między burmistrzem gminy Brwinów i prof. dr. 
hab. Tomaszem Boreckim, rektorem SGGW, na mocy którego gmina Brwinów przeję-
łaby zabytkowy Pałac Kowalskich wraz z parkiem, dotychczas będący w użytkowaniu 
SGGW. Plan zagospodarowania obiektu jest konsultowany z Mazowieckim Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków. („Brwinowskie ABC”, nr 1 (110) I 2003)

 7 II  Rada Miejska w Brwinowie uchwaliła budżet gminy Brwinów na rok 2003. 
Zakłada on dochody w wysokości ponad 33 mln zł, wydatki natomiast prognozowane 
są w kwocie 36 mln zł. Plan inwestycyjny zakłada wydatki w kwocie ponad 8,5 mln zł 
zarówno na kontynuację rozpoczętych prac, jak i nowe inwestycje. („Brwinowskie ABC”, 
nr 111 /112, II/III 2003).

 Marzec  Zawodnicy „Pantery” na międzynarodowym turnieju w Holandii zdobyli 
23 miejsca medalowe, w tym 7 pierwszych miejsc. Na turniej pojechało 44 zawodników, 
którzy zmagali się z ponad 400 zawodnikami z innych europejskich krajów. (Klub ma 
już 11 lat. Prezesem klubu jest Kazimierz Rutkowski.) („Brwinowskie ABC”, nr 4 /113/, IV 2003). 

Na przełomie marca i kwietnia został założony, pierwszy w okolicy lokalny portal in-
formacyjny mieszkańców miasta i gminy Brwinów (www.brwinow.com) sfinansowany 
przez byłego burmistrza – Macieja Nowickiego.



167167

 21 IV  – w tym dniu pan Stanisław Zymmer obchodził swe setne urodziny. Pięć lat 
temu Rada Miejska nadała panu Stanisławowi Zymmerowi (w uznaniu jego dokonań) 
tytuł Honorowego Obywatela Miasta Brwinowa. („Brwinowskie ABC”, nr 5 /114/, V 2003).

 26-27 IV  Brwinowskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” im. dh Ignacego 
Kozielewskiego wzięło udział w III Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Związku 
Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w tenisie stołowym rozgrywanych w Gniewko-
wie. Grupa z Brwinowa liczyła 27 osób. Nasi zawodnicy zdobyli 6 medali i 2 puchary 
drużynowe. Mężczyźni obronili, a kobiety wywalczyły IV miejsce. Najmłodszy zawod-
nik w naszej ekipie, Dawid Szajna, ma 14 lat, a najstarszy Jan Paliński ponad 60 lat. 
(„Brwinowskie ABC”, nr 5 /114/, V 2003).

 3 V  Tegoroczne obchody 212. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja nabrały, 
oprócz patriotycznego, także wymiaru artystycznego, bowiem przed mszą wystąpił 
(fakt, że nie w pełnym składzie, za to ze Stanisławem Jopkiem) zespół „Mazowsze”. 
(„Brwinowskie ABC”, nr 5 /114/, V 2003).

 10-11 V  zawodnicy Klubu Sportowego „Pantera” na Warszawskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w Judo, będącej równocześnie Mistrzostwami Warszawy w tej konkuren-
cji zdobyli 8 medali. „Pantera wystawiła 10-osobową reprezentację i dzielnie stawała 
w szranki z renomowanymi rywalami. Efekt: złoty medal i mistrzostwo Warszawy dla Łu-
kasza Stefankiewicza, srebro dla Katarzyny Oleksik i Luizy Radeckiej oraz pięć medali 
brązowych. („Brwinowskie ABC”, nr 5 /114/, V 2003 r.)

 1 VI  uroczystość w TPB z okazji wyróżnienia obywatela 
naszego miasta: p. Leszek Engelking – poeta, tłumacz, au-
tor esejów i prac naukowych w kilku językach otrzymał na-
grodę Stowarzyszenia Pisarzy Czeskich Premia Bohemicka 
za upowszechnianie literatury tego kraju i uprzystępnienie 
jej czytelnikom. Ambasadę Republiki Czech reprezentował 
jej pierwszy sekretarz, prywatnie krytyk literacki, p. Michal 
Rysavy. („Brwinowskie ABC”, nr 6-8 (115-6) wakacje 2003)

Od połowy czerwca działa na terenie Brwinowa filia pruszkowskiego Stowarzysze-
nia Trzeźwościowego Victoria. Organizacja działa już od ponad dziesięciu lat, obecnie 
liczy ponad 200 członków wraz z rodzinami. W Brwinowie, przy ul. Grodziskiej 31, dzia-
ła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tam także rozpoczęła 
działalność Victoria. („Brwinowskie ABC”, nr 6-8 (115-6) wakacje 2003) 

 Wrzesień  Nowy dyrektor ZS nr 2 – Małgorzata Kucharska. Mieszkanka Brwinowa; 
ukończyła UW – Wydział Pedagogiczny – kierunek nauczanie początkowe; Studia Po-
dyplomowe na SGGW – kierunek biologia i przyroda; w latach 1982-1999 pracowała 
w SP nr 2 jako nauczyciel; w latach 1999-2003 w Urzędzie Gminy – sekretarz gminy. 
„Zespół Szkół nr 2 znam bardzo dobrze. Największą ze zmian, które planuję, jest utwo-
rzenie klasy sportowej. Ponadto planuję zwiększenie liczby kół zainteresowań i rozsze-
rzenie ich zakresu tematycznego oraz umożliwienie rozwoju uczniom artystycznie uta-
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lentowanym. Widzę także konieczność opracowania i wdrożenia programu wspierania 
ucznia z wybitnymi uzdolnieniami.” („Brwinowskie ABC”, nr 10 (119), V 2003). 

 19 – 29 IX  W tych dniach na zaproszenie burmistrza miasta Torre Cajetani pana 
Lucio Fagiolo dziesięcioro gimnazjalistów z naszej gminy przebywało we Włoszech 
w ramach wymiany socjalno-kulturalnej. Uczniowie mieszkali u rodzin włoskich; zwiedzili 
m.in. Monte Cassino, gdzie złożyli kwiaty na Cmentarzu Poległych Polaków, Watykan, 
Rzym. Tłumaczem, jak zawsze, była pani Elżbieta Kapuścińska. („Brwinowskie ABC”, nr 11 
(120) wakacje 2003 r.) 

 19 X  inauguracja roku kulturalnego w TPB 
W siedzibie obchodzącego właśnie 30. roczni-
cę istnienia TPB, odbyła się inauguracja roku 
kulturalnego 2003/4. W Zagrodzie gościł re-
żyser Waldemar Matuszewski, brwinowianin, 
w swoim czasie jej mieszkaniec. Wieczór wy-
pełniły fragmenty jego przedstawień zaprezen-
towane przez aktorów: Barbarę Wrzesińską, 
Agnieszkę Brzezińską, Grzegorza Emanuela, 
Jarosława Gajewskiego i Jana Tomaszewicza. 
Przedstawienie W. Matuszewski zadedykował 
swojej matce, urodzonej w Brwinowie Marii Ma-
tuszewskiej z d. Gołębiowskiej. („Brwinowskie ABC”, 
nr 11 (120) wakacje 2003 r.)

 19 IX  „Sokół” w Wiedniu. Już od 12 lat Wspólnota Polskich Organizacji w Au-
strii organizuje Dni Polskie. W tym roku pojechała tam siedmioosobowa delegacja 
TG „Sokół” z Brwinowa zaproszona na II Międzynarodowy Turniej w Tenisie Stołowym 
o Puchar „Sokoła Polskiego”. W kategorii powyżej 35 lat zwyciężył Paweł Składanek, 
drugie miejsce zajął Waldemar Hagel. W kategorii powyżej 55 lat pierwsze miejsce 
zdobył Grzegorz Gajek, a drugie – Jan Paliński. W kategorii kobiet Sylwia Składanek 
zdobyła puchar i została uznana najlepszą zawodniczką turnieju. („Brwinowskie ABC”, 
nr 11 (120) wakacje 2003)

 21 X  z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II w LO im. J. Iwaszkiewicza 
odbyła się uroczystość upamiętniająca to wydarzenie. W ogłoszonym konkursie 
nagrodę za wiersz otrzymała Magdalena Mączka. Nagrodę za pracę plastyczną 
otrzymała Justyna Siwiec. („Brwinowskie ABC”, nr 11 (120) X 2003)

 29 XII  Podczas XXII sesji Rady Miejskiej w punkcie: zapytania i interpelacje rad-
ny Piechota zapytał – „Na jakiej podstawie wycięto drzewa pod Urzędem na ul. Gro-
dziskiej?” Burmistrz Guzik odpowiedział – „Jest to działanie planowe i przemyślane”. 
Burmistrz Serwicki uzupełnił tę informację – „Drzewa te szpeciły budynek. Zieleń na 
terenie Gminy powinna być estetyczna. Dlatego podjęto te działania”. („Głos Mieszkań-
ców Brwinowa”, nr 1/2004 (7)
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 11 I  na brwinowskim Rynku zagrała WOŚP. Od rana kwestowało 100 wolontariu-

szy. Zebrano 20 389,63 zł (w tym 1317 zł z licytacji), 15,35 euro, 20 koron słoweńskich, 
80,32 dolarów amerykańskich i 0,45 dolara kanadyjskiego. Wolontariuszem-rekordzistą zo-
stał Maciej Kuciński, który zebrał 1098,54 zł i 70 dolarów. („Brwinowskie ABC”, nr 1 (123), I 2004)

 17 I  trzy pary małżeńskie: państwo Irena i Edmund Borowscy, Irena i Lucjan Koła-
kowscy oraz Weronika i Władysław Nieszporek, obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego. Jubilatom wręczono w imieniu Aleksandra Kwaśniewskiego medale „Za 
długoletnie pożycie małżeńskie”. („Brwinowskie ABC”, nr 1 (123), I 2004)

 4 II  odszedł na wieczną wartę ppor. Zbigniew Niewiadomski. 
Urodzony w 1928 r. w latach 1942-45 żołnierz AK, w latach 1946-47 
członek młodzieżowej organizacji Ruch Oporu AK (ROAK) w Brwi-
nowie. Od 1949 r. pełnił służbę wojskową w Marynarce Wojennej. 
Napisał „Wspomnienia brwinowskiego chłopaka”, zawierające wy-
darzenia z okresu przedwojennego aż do 1952 r. („Brwinowskie ABC”, 

nr 5 (127), V 2004). Książka do nabycia w siedzibie TPB.

 8 II  Zarząd Główny Stowarzyszenia Bractw Optymalnych 
im. Prof. Księdza Włodzimierza Sedlaka z siedzibą w Jaworznie 
powołał w Brwinowie oddział Bractwa Optymalnych. Celem Sto-
warzyszenia jest popularyzowanie nowoczesnego optymalnego 
modelu odżywiania się opracowanego przez lekarza med. J. Kwa-
śniewskiego. („Głos Mieszkańców Brwinowa”, nr 1 2004 (7)

 18 II  miała miejsce XXIII sesja Rady Miejskiej. Uchwalono na niej budżet Gminy na 
rok 2004. Dochody ustalono na kwotę 34 197 tys. zł. Wydatki na kwotę 37 600 tys. ( w tym: 
27 530 tys. – wydatki bieżące i 10 070 tys. – inwestycje. Różnicę pomiędzy dochoda-
mi stanowią pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz niewielka 
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Burmistrz Guzik zapewnił: „Dochody zaplanowano 
w sposób bezpieczny i zachowawczy. Każdy zaoszczędzony grosz będzie przeznaczany 
na inwestycje i remonty bieżące”. Burmistrz Serwicki od siebie dodał: „Budżet jest tak 
skonstruowany, aby jak najprędzej ogłaszać przetargi, szukać oszczędności i organizować 
następne przetargi.”(„Głos Mieszkańców Brwinowa”, nr 1/2004 (7)

 30 IV  w brwinowskim OK miało miejsce pożegnanie odchodzącej na emeryturę, po 
ponad 20 latach pracy w OK p. Bożeny Olejniczak. Sumienna, zaangażowana, w pracę 
wkładała serce. Była kopalnią wiedzy dotyczącej naszego miasta i gminy. Ukochanym 
„dzieckiem” pani Bożenki była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Od 2002 roku była 
jej szefem sztabu. Nie zapomnimy o Pani. („Brwinowskie ABC”, nr 6/7/8 (128/9/30), wakacje 2004 r.)

Rozpoczynając XXV sesję Rady Miejskiej w Brwinowie wcią-
gnięto na maszt flagę Unii Europejskiej – uroczystość symbolizo-
wała wejście Polski do UE. („Brwinowskie ABC”, nr 5 (127), V 2004)
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2005

 8 V  w miejscowości Hess Oldendorf w Niemczech odbył się Multi Nation 
– Judo Championships 2002. Klub „Pantera” wystawił 36 zawodników. W zawodach 
uczestniczyli także zawodnicy z pięciu klubów z Polski oraz kluby z Anglii, Irlandii, Ho-
landii, Danii, Francji, Belgii i Niemiec. W sumie blisko 600 zawodników. Judocy „Pan-
tery” zdobyli 8 złotych medali, 10 srebrnych oraz 6 brązowych. („Brwinowskie ABC”, nr 6/7/8 
(130) wakacje 2004)

 11 V  matury 2004. W tym roku przystępują blisko dwie setki abiturientów: około 90 z LO 
im. Iwaszkiewicza i równo setka ze szkoły w Pszczelinie. („Brwinowskie ABC”, nr 5 (127), V 2004)

 Maj  „Pantera” przywiozła kolejne medale z Holandii. Po raz trzeci zdobyła pu-
char drużynowy, przywiozła 28 medali z Otwartych Mistrzostw Holandii. („Brwinowskie 

ABC”, nr 5 (127), V 2004) 

 6 VI  odbyły się V Mistrzostwa Brwinowa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Ich or-
ganizatorem był p. Wojciech Nitecki. Zawody zaszczycił swoją obecnością Marian 
Zieliński, wielokrotny medalista olimpijski w podnoszeniu ciężarów. („Brwinowskie ABC”, 
nr 6/7/8 (130) wakacje 2004)

 Wrzesień  Zmarł Stefan Janczyk, pseudonim „Sztyfcik”, ofi-
cer w stopniu porucznika. Ur. 7 I 1921 r. w Warszawie. Wstąpił do 
AK w roku 1942 i został zaprzysiężony w organizacji konspiracyj-
nej obejmującej tereny Brwinowa, Podkowy Leśnej, Nadarzyna. 
W kwietniu zostaje aresztowany przez gestapo i osadzony na Pa-
wiaku. Z Pawiaka zostaje przewieziony do innego aresztu w War-
szawie, skąd udaje mu się zbiec. Bierze udział w koncentracji żoł-
nierzy AK Ośrodka „Bąk” w Lasach Młochowskich, której celem 
była próba przyjścia z pomocą walczącym w Powstaniu Warszaw-
skim. W 1964 r. wyjeżdża z rodziną do Australii, nadal pozostał go-
rącym patriotą. Odznaczony Krzyżem Partyzanckim, Medalem za 
Warszawę 1939-45, Odznaką Akcji „Burza” i Odznaką Weterana 
Walk o Niepodległość. („Brwinowskie ABC”, nr 9 (131), IX 2004)

 Listopad  Zmarła ppor. Zofia Wyszomirska-Tiunin. Urodziła się w 1917 r. w Sa-
markandzie, pochodziła z rodziny wojskowej. W czasie wojny uczestniczyła w ruchu 
oporu, brała udział jako sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie była leka-
rzem-bakteriologiem. Przez wiele lat pracowała jako lekarz domowy w Ośrodku Zdro-
wia w Brwinowie. Odznaczona Krzyżem Powstania Warszawskiego, odznaką Akcji 
„Burza”. („Brwinowskie ABC”, nr 10 (132), XI 2004)

 10 II  Stowarzyszenie Trzeżwościowe „Szansa” skupia ludzi, którym 
dzięki silnej motywacji i pomocy bliskich udało się wyjść z nałogu. Ale tak-

że wszystkich współuzależnionych żony, dzieci, matki i innych biskich. Ra-
zem zawsze jest łatwiej, zwłaszcza, gdy łączy podobna przeszłość.
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Adolf Gozdawa-Reutt

Olimpijczyk matematyczny Piotr Gońda, uczeń klasy IIIa Gimnazjum Nr 1 w Brwino-
wie w tegorocznej edycji Kuratoryjnej Olimpiadzie Matematycznej uzyskał 50 punktów 
na 50 możliwych (!) i został jej laureatem. Jego wychowawczynią i nauczycielka mate-
matyki jest p. Dagmara Dukielska. Mówi o swoim uczniu jako o „człowieku renesansu”: 
„wraz z kolegami tworzy zespół teatralny, zespół wokalny, jest redaktorem naczelnym 
gazetki uczniowskiej ZS nr 1 w Brwinowie”. („Brwinowskie ABC”, nr 2/3 (135/6), luty/marzec 2005)

 19 III  na zaproszenie federacji IBF  judocy z klubu „Pantera” wzięli udział w Otwar-
tych Międzynarodowych Mistrzostwach Holandii w Judo. W turnieju wzięło udział po-
nad 300 zawodników z Niemiec, Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Pol-
ski. Judocy z KS „Pantera” wystąpili w 33 osobowym składzie zdobywając 15 medali 
(7 złotych, 4 srebrne i 4 brązowe). („Brwinowskie ABC”, nr 4/5 (137/8), kwiecień/maj 2005)

 Kwiecień  W wieku 95 lat zmarł płk Adolf Gozdawa-Reutt. 
Od lat przedwojennych mieszkał w Brwinowie w domu zna-
nej i zasłużonej rodziny Elwertowskich. W czasie okupacji 
niemieckiej działał w Brwinowie w konspiracji wojskowej: 
Konfederacja Narodu i Armii Krajowej. Był jednym z bardziej 
zasłużonych obywateli Brwinowa. Pochowany w grobie ro-
dzinnym na cmentarzu w Brwinowie. („Brwinowskie ABC”, nr 4/5 
(137/8), IV/V 2005)

 Kwiecień  Fortepian marki Petrof od firmy Kosmepol-
-L’oreal. Jeden z większych pracodawców na terenie gminy 
ofiarował brwinowskiemu OK fortepian marki Petrof z limito-
wanej serii 14 instrumentów wykonanych z okazji jubileuszu 140-lecia istnienia za-
kładów. Do fortepianu zasiadł Wojciech Szewczyk, aby zagrać utwory Debussy’ego, 
Griega, Liszta i oczywiście Chopina. Wojciech Szewczyk, absolwent Akademii Mu-
zycznej im. F. Chopina w Warszawie, w klasie prof. Reginy Smendzianki, jest brwi-
nowianinem, który koncertuje po całym świecie. („Brwinowskie ABC”, nr 4-5 (137-8), V 2005).

 3 V  Honorowy prezes Maryna Hebdzyńska i aktualny prezes TPB Zbigniew 
Dałek składają kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości (zwanym przez mieszkańców 
także Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego).
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 Czerwiec  Nowy proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Floriana w Brwinowie 
– ks. Sławomir Wojciechowski. Na terenie parafii zamieszkuje ok. 11 tysięcy osób, 
natomiast regularnie uczęszcza do kościoła 3-3,5 tysiąca wiernych. Niewielki procent 
mieszkańców deklaruje się jako osoby niewierzące lub o innym niż katolicki światopo-
glądzie. („Brwinowskie ABC”, nr 4 (149), kwiecień 2005)

 5 VI  ogłoszone zostały wyniki XV edycji ogólnopolskiego konkursu plastycz-
nego „Moje wymarzone wakacje” organizowanego przez radiową Trójkę. Pierwsze 
miejsce zajęła w nim praca wykonana przez dzieci z filii Gminnego Ośrodka Pracy 
z Rodziną w Żółwinie pod kierunkiem p. Magdaleny Marchwiak. Obraz wykonano 
z masy solnej. Na konkurs wpłynęło około 40 prac. Zwycięzcy (grupa dziesięciorga 
dzieci) na wymarzone wakacje pojadą 28 czerwca, wrócą 5 lipca. Zamieszkają w ho-
telu „Las”, w miejscowości Piechowice koło Szklarskiej Poręby. („Brwinowskie ABC”, nr 6 
/139/, VI 2005).

 19 VII  został oddany do użytku gruntownie wyremontowany komisariat przy ulicy 
Leśnej. Z zewnątrz dobudowano nowe wejście wraz z podjazdem dla niepełnospraw-
nych. Komisariat wzbogacił się o sale rozpraw, profesjonalny – z weneckim lustrem – 
pokój przesłuchań oraz recepcję, a także niewielki areszt. („Brwinowskie ABC”, nr 7/8 (140/1), 
wakacje 2005)

 15 IX  w budynku Organistówki odbył się II Przegląd Artystyczny Osób Niepełno-
sprawnych „Na Górce” Brwinów 2005. Celem Konkursu jest pokazanie, że osoby nie-
pełnosprawne intelektualnie są dojrzałymi i wartościowymi twórcami. Do uczestnictwa 
zaprosiliśmy 8 ośrodków zajmujących się wspieraniem osób niepełnosprawnych z te-
renu powiatu pruszkowskiego. („Brwinowskie ABC”, nr 10 (143), X 2005)

 29 IX  Podczas Sesji RM w Brwinowie przyznano tytuł 
Honorowego Obywatela Gminy Brwinów Antoniemu He-
dzie. (nota biograficzna w rozdziale „Honorowi Obywatele”) 
(„Brwinowskie ABC”, nr 10 (143), X 2005)

95. rocznica powstania OSP w Brwinowie. To jedna z naj-
starszych jednostek w okolicy. Dłuższą tradycją poszczycić 
się mogą jedynie strażacy z Błonia, którzy w tym roku ob-
chodzili stulecie. Msza święta w kościele pw. Św. Floriana – patrona strażaków i pochód 
ze sztandarami pod siedzibę straży dały początek uroczystościom, które prowadził Na-
czelnik OSP dh Andrzej Oksznajczyk. Jednostka OSP Brwinów została odznaczona 
Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa. Wręczono również liczne wyróżnienia in-
dywidualne. M.in. Medalem  Honorowym im. Bolesława Chomicza udekorowano druha 
Adama Mężyka. Brwinowskiej OSP przekazano lekki wóz ratowniczo-gaśniczy marki 
Iveco, który został poświęcony przez proboszcza. („Brwinowskie ABC”, nr 10 (143), X 2005)

 Październik  „Pogrążeni w smutku żegnamy dziś kolegę, Władysława Przedpełskie-
go, pseudonim „Zdzisiek”, oficera w stopniu podporucznika. Kolega Władysław urodził 
się 24 XII 1919 r. w Wilkowie Polskim, mieszkał w Brwinowie i tu wstąpił w szeregi Armii 
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Krajowej i został zaprzysiężony. Posiadał piękną kartę konspiratora, 
żołnierza polskiego wojska podziemnego. Brał udział w Powstaniu 

Warszawskim. Bóg, Honor i Ojczyzna to dewiza, której był wierny. Był 
członkiem TPB.” („Brwinowskie ABC”, nr 10 (143), X 2005)

 1XI  zmarł w wieku 102 lat Stanisław Zymmer Honorowy Oby-
watel Gminy Brwinów. Nauczyciel fizyk, wieloletni dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Brwinowie, wychowawca wielu pokoleń młodzieży. Stanisław 
Zymmer o sobie: „Do Brwinowa przyjechałem w 1937 r. Miałem wtedy 34 lata. W tu-
tejszej SP nr 2 (wówczas szkole nr 5) uczyłem 4 przedmiotów: 
matematyki, fizyki, chemii, a od czasu do czasu także biologii. 
W 1945 r. zostałem kierownikiem szkoły i pozostałem nim do 
1956 r. Kiedy szkoła przekształciła się w „jedenastkę”, nie mo-
głem być jej dyrektorem, ponieważ nie miałem wykształcenia 
wyższego. Przez 4 lata, do 1960 r. urzędowałem jako zastępca 
dyrektora. (…) Nie mam już żadnych marzeń. Jestem realistą. 
Niczego nie żałuję. To, co mogłem zdobyć, na miarę moich 
sił – zdobyłem. (…) Lubię szczególnie ulicę Grodziską i Leśną. 
Brwinów ma bardzo dużo zieleni i to mi się szczególnie podo-
ba.” („Brwinowskie ABC”, nr 11 (144), listopad 2005)

 11 XI  nadano Gimnazjum przy ul. Żwirowej w Brwinowie imię Żołnierzy Armii 
Krajowej z jednoczesnym przekazaniem sztandaru miejscowego Koła Światowego 
Związku Żołnierzy AK w ręce młodzieży. Podczas tej uroczystości nadano tytuł Oby-
watela Honorowego Gminy Brwinów pani Zuzannie Tomasik i majorowi Janowi 

Zbigniewowi Dunin-Kawińskiemu. Bohater 
uroczystości napisał: „Cieszę się, że mogłem 
zobaczyć, w czyje ręce przechodzi sztandar 
Armii Krajowej. Patrzyłem na tych młodych 
ludzi odnosząc wrażenie, że to właśnie są ci 
chłopcy, te dziewczęta z tamtych lat – tak bar-
dzo przypominali moich przyjaciół z okresu 
konspiracji i walki”. („Brwinowskie ABC”, nr 1 (146), 
styczeń 2006)

 27 XII  w wieku 94 lat odszedł od nas 
Hipolit Arcichowski, pieśniarz, aktor, dzia-

łacz kulturalny i społeczny, członek TPB. 
Hipolit Arcichowski urodził się w 1912 roku na Podlasiu, koło Drohiczyna nad Bu-
giem. Od wczesnej młodości wyróżniał się wspaniałym, silnym głosem. Podczas 
II wojny światowej został ciężko ranny. Był prześladowany przez faszystów za po-
moc Żydom. Po wojnie brał udział w odgruzowaniu Warszawy. Przy pracy zawsze 
lubił śpiewać. I wtedy go odkrył przypadkowo wykładowca ze szkoły muzycznej im. 
F. Chopina. W ten sposób Hipolit rozpoczął studia muzyczne. Później został zaan-
gażowany jako śpiewak w Teatrze Wielkim Opery i Baletu, gdzie pracował od 1950 
roku do emerytury. W Brwinowie mieszkał ponad 60 lat, często słyszano jego głos – 
np. ze szczytu dachu, który naprawiał… W swoim wielkim poczuciu estetyki zwracał 
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młodzieży uwagę na konieczność właściwej 
postawy ciała i poprawnej wymowy. W TPB 
m. in. brał udział, przez wiele lat, w amator-
skim zespole aktorskim „Teatr przy stoliku” 
działającym z Zagrodzie. („Brwinowskie ABC”, 

nr 1 (146), styczeń 2006)

  

 8 I  na placu przy Ośrodku Kultury zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
100 wolontariuszy zebrało w Brwinowie 24 000,10 zł. Sztab Orkiestry dziękuje pani Wan-
dzie Chrzanowskiej za pyszny żurek i panu Leszkowi Molskiemu, właścicielowi baru 
„Amigo” za równie pyszny bigos przygotowany dla zziębniętych wolontariuszy. („Brwinow-
skie ABC”, nr 1 (146), styczeń 2006)

 14 I  Spotkanie „Optymalnych” w Zagrodzie – wpis w Księdze Pamiątkowej TPB: „W 
mroźny styczniowy wieczór przybyli do „Zagrody” optymalni członkowie i sympatycy 82 
Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Bractw Optymalnych w Brwinowie. Uczest-
niczyli również mieszkańcy Brwinowa. Stowarzyszenie Bractw Optymalnych propaguje 
i uczy osoby, które chcą wyleczyć się z wielu chorób. Poznają zasady diety optymalnej 
opracowane przez dr. Jana Kwaśniewskiego. W naszym Oddziale mamy dr. Andrzeja 
Staromłyńskiego, który spotyka się z nami co miesiąc i rozwiązuje wszystkie problemy 
zdrowotne, a w tym dzielnie pomaga mu mgr Barbara Szyperska – doradca żywieniowy. 
Jemy smacznie, kalorycznie. Jesteśmy zdrowi i szczęśliwi. Prezes Oddziału Brwinów. 
Optymalna od 5 lat. Wanda Chrzanowska”.

 13 II  Droga wojewódzka nr 719. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich pragnąc 
poszerzyć i zmodernizować drogę Warszawa – Pruszków – Grodzisk Mazowiecki, mając 
gotowe plany i pieniądze, występuje do Burmistrza Brwinowa z wnioskiem o wydanie 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego rozbudowy drogi wojewódz-
kiej nr 719. W odpowiedzi Burmistrz Brwinowa 16.03.2006 r. napisał: „(…) uprzejmie 
informuję, że na dzień dzisiejszy nie widzę technicznych możliwości wydania przed-
miotowej decyzji dla inwestycji o tak rozległym zakresie (…)” („Głos Mieszkańców Brwinowa”, 
nr (10) 11XI 2006)

 23 III  Burmistrz A. Guzik podejmuje decyzję o wypowiedzeniu 30-letniej umowy 
dzierżawy LKS „Wolta” mającemu swoją siedzibę w Żółwinie. Zarzutem kierowanym do 
klubu jeździeckiego było zaleganie w opłatach czynszu. Zaległości te wynikały z faktu, 
że czynsz w czasie trwania umowy był wielokrotnie podnoszony w trakcie trwania umo-
wy; w 2004 r. dokonano zmiany warunków w płaceniu czynszu, tzn. klub był zmuszony 
w jednym roku do zapłaty czynszu zarówno za rok poprzedni (2003), jak i rok obecny 
(2004) – stąd zaległości. Ze strony burmistrza nie było dobrej woli do rozłożenia zale-
głości na raty. Kłopoty „Wolty” zaczęły się, kiedy na działce naprzeciwko klubu pojawił 
się inwestor. („Głos Mieszkańców Brwinowa”, nr (11) 12, VII 2007)
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 22 kwietnia  z głębokim żalem pożegnaliśmy zmarłą przedwcześnie brwinowską 
poetkę Grażynę Kaczor-Pańków. (Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa)         

Bądź gdziekolwiek jesteś 
żebym mogła trwać 
we wspólnym czekaniu 

      Bądź gdziekolwiek jesteś 
      żebym łzy mogła wypłakać 
      jakby przy spotkaniu 

Bądź choćby we wspomnieniach 
żebym pamiętała 
że miłość nasza mogła 
czynić to co chciała                („Bądź” wiersz  z tomiku „Nie tylko liryka …”, 1995 r.) 

 27 IV  Ocena wykonania budżetu gminy  za 2005 rok, a tym samym sprawa udzie-
lenia absolutorium burmistrzowi zdominowała LV Sesję Rady Miejskiej. Radni stosun-
kiem głosów 8 za, 5 przeciw i 1 wstrzymujący się poparli wniosek Komisji Rewizyjnej 
i zdecydowali o nieudzieleniu absolutorium burmistrzowi. Sprawa nieprawidłowości 
w realizacji niektórych zadań inwestycyjnych została skierowana do rozpatrzenia przez 
rzecznika dyscypliny finansów publicznych. (Brwinowskie ABC, nr 5 (150), maj 2006)

Pałac Kowalskich. Czy ma iść w prywatne ręce? W związku ze zbywaniem przez 
SGGW terenów i nieruchomości położonych na terenie gminy Brwinów władze tej 
uczelni zwróciły się do burmistrza Andrzeja Guzika z zapytaniem o zainteresowanie 
gminy nimi (lub ich częścią). Burmistrz jasno przedstawił swoje stanowisko (bez kon-
sultowania tej opinii z Radą Miejską): „ …Gmina Brwinów nie jest zainteresowana na-
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byciem działki nr 3/11 [część parku w Brwinowie z zabytkowym Pałacem Kowalskich]” 
(cytat z pism do władz SGGW z dn. 09.06.2006 r. i z 23.06.2006 r.). 

 9 V  Droga wojewódzka nr 719 (cd.). Wobec wcześniejszej odmowy Burmistrza 
Brwinowa MZDW w piśmie z 09.05.2006 r. prosi ponownie o wydanie decyzji lokaliza-
cyjnej, jednocześnie informując, że „Gminy sąsiadujące z Brwinowem i znajdujące się 
w obszarze wydania decyzji lokalizacyjnej wyrażają chęć współpracy”, a ponadto prosi 
o „rzetelną odpowiedź co do trudności i niemożności wydania w/w decyzji, argument 
Pana Burmistrza zawarty w piśmie znak NP.-7331/T/17/06 jest niepoważny”. W odpo-
wiedzi Burmistrz Brwinowa w piśmie z 05.06.2006 r. przedstawił informację o obecnym 
obłożeniu pracą osób wydających decyzję o warunkach zabudowy – w podsumowaniu 
napisał: „Mając powyższe na uwadze w dalszym ciągu twierdzę, że na dzień dzisiejszy 
nie widzę możliwości wydania decyzji o tak rozległym zakresie w ramach posiadanych 
przez Urząd środków finansowych i zasobów ludzkich. Żadne dokumenty ani okoliczno-
ści na to nie wskazują, że »Gminy sąsiadujące z Brwinowem i znajdujące się w obszarze 
wydania decyzji lokalizacyjnej wyrażają chęć współpracy«. W tej sytuacji podtrzymuję 
swoje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 16 marca 2006 r.” („Głos Mieszkańców Brwinowa”, 
nr (10) 11XI 2006)

 29 VI  zmarła Zofia Dołęga-Kowalewska, z d. Drzy-
zgiewicz. Przez wiele lat, wraz mężem Andrzejem, anga-
żowała się w działalność społeczną na rzecz Brwinowa. 
Państwo Kowalewscy przyczynili się do rozwoju Brwi-
nowskiego Klubu Sportowego „Naprzód”, włączyli się w 
prace Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa i Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami. Zofia Dołęga-Kowalewska urodzi-
ła się w Krakowie 6 kwietnia 1923 roku. W latach II wojny 
światowej, będąc rodziną oficera Wojska Polskiego, zosta-
ła wraz z matką wywieziona na Syberię. Stamtąd dotarła do 
II Korpusu Armii Polskiej, gdzie służyła w Polskiej Służbie 
Kobiet jako kierowca w brygadzie transportowej 3. Dywi-
zji Strzelców Karpackich. W 1942 r., w czasie oczekiwania na ewakuację do Persji 
w Uzbekistanie, poznała Andrzeja Kowalewskiego. 10 lutego 1945 r. wzięli ślub we 
Włoszech. W 1947 r. przez Włochy i Anglię powrócili do kraju, do Brwinowa i zamiesz-
kali w rodzinnej willi Andrzeja „Kasinek” przy ulicy Szkolnej 5. Po roku 1990 Pani 
Zofia otrzymała wiele odznaczeń Wojska Polskiego, Armii Brytyjskiej i Sybiraków oraz 
awans na stopień oficera Wojska Polskiego. 

 11 VIII  Droga wojewódzka nr 719. MZDW występuje jeszcze 25.07. do Wojewody 
Mazowieckiego „o wezwanie Burmistrza Gminy Brwinów – Pana Andrzeja Guzika w try-
bie art. 51 ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do wyda-
nia decyzji (…)” Wobec bezskuteczności wezwania środki finansowe przeznaczone na 
drogę 719 zostają spożytkowane na inne inwestycje drogowe, a prace projektowe zo-
stały wstrzymane. W ten sposób, dzięki działaniom Burmistrza Brwinowa, perspektywa 
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 719 odsunęła się w bliżej nieokreśloną przyszłość. 
(Głos Mieszkańców Brwinowa”, nr (10) 11 XI 2006)
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W dniach  9–10 IX  odbyły się po raz pierwszy Europejskie 
Dni Dziedzictwa wspólnie organizowane przez trzy sąsiadu-
jące ze sobą gminy: Brwinów, Podkowę Leśną i Milanówek. 
W dwóch programach („Mały Londyn” i „Otwarte Ogrody”) 
prezentowały one swoją historię po upadku Powstania War-
szawskiego, kiedy to ludność Warszawy znajdowała tu schro-
nienie. Wśród opuszczających stolicę znaleźli się przedstawi-
ciele Polskiego Państwa Podziemnego. Nazwa „Mały Londyn” 
odnosiła się do kontaktów z Rządem Polskim w Londynie, poprzez tajne radiostacje 
znajdujące się w domach mieszkańców naszych miejscowości. Towarzystwo Przyjaciół 
Brwinowa było koordynatorem i inicjatorem zorganizowania po raz pierwszy na terenie 
Brwinowa „Otwartych Ogrodów”. Program ten zawdzięcza swoją nazwę charakterowi 
miast, które tworzą zabytkowe wille z początku XX wieku znajdujące się w pięknych, 
starych ogrodach. Odbywały się tu imprezy artystyczne i kulturalne przedstawiające 
dziedzictwo narodowe trzech gmin, których mieszkańcy otworzyli swoje ogrody dla 
gości. („Czas na Brwinów”, nr 8/2006)

 15 IX  mija 10. rocznica otwarcia Muzeum Sztuki Ludowej profesora Mariana Po-
kropka w Otrębusach. Najbardziej znaczące wystawy w historii Muzeum: Dzieje biblijne 
i historia Polski w sztuce ludowej – Historia i wiara (1997), Ptaki i ptaszki w naturze, sztu-
ce i tradycji ludowej, Szopki ludowe, Pasja Chrystusa – w malarstwie i rzeźbie (2002), 
Judaica – obrazy Heleny Żelechower, Miry Żelechower-Aleksiun, Wisny Lipszyc, zbiór 
wycinanek Moniki Krajewskiej i Piotra Sztuczyńskiego (2000), Kapliczki i krzyże znad Pi-
licy. Ludowa rzeźba sakralna w krajobrazie Nadpilicza – z fotogramami Piotra Wypycha 
(2001), Malarstwo na szkle – malarstwo na szkle Anny Stopki-Słowianskiej z Kościeliska 
i rodziny Malików z Krakowa (2000), Barwy Śląska – malarstwo ze zbiorów Gerarda Sta-
nisława Trefonia z Rudy Śląskiej, Litewska Sztuka Ludowa, Sztuka Ludowa Dawnych 
Ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego, Białorusi, Rusi, Ukrainy oraz Rosji.



178

Niezależnie od wystaw tematycznych–okolicznościowych, w Muzeum Sztuki Lu-
dowej w Otrębusach prezentowane są zbiory o tematyce: Biblia w sztuce ludowej, 
Święci i patroni, historia Polski, Papież Jan Paweł II, malarstwo na szkle, grafika – 
drzeworyt, wycinanki, pisanki, rzeźby ceramiczne, ceramika huculska, dywany dwu-
osnowowe, tkaniny, hafty z Ukrainy, Białorusi, Kolekcja malarstwa z Białorusi, Ptasz-
ki, koniki, zabawki ludowe, Kolekcja malarstwa ludowego i nieprofesjonalnego. (ze 
strony internetowej Muzeum)

 20 IX  powstaje Stowarzyszenie Młodych Filmowców „Luf-
cik”. Pomysłodawcą i założycielem stowarzyszenia jest Michał 
Bańka, absolwent wydziału pedagogiki na Uniwersytecie War-
szawskim. Założyłem Lufcik kiedy byłem studentem – wspomina 
Michał. Chciałem połączyć swoją pasję filmową z pedagogicz-
ną. Założyłem stowarzyszenie młodzieży, która będzie spotykała 
się na czymś twórczym, zamiast pałętać się po mieście. Są to 
uczniowie gimnazjum, liceum oraz studenci. Interesuje mnie 
sztuka filmowa – mówi Paweł Remez. Ja zainteresowałem się 
aktorstwem – dodaje Alex Wróbel. Na początek Stowarzysze-

nie przygotowuje krótkie komedyjki z fabułą, prowadzi stronę internetową, na której 
wystawia wszystkie prace, bierze udział we wszystkich konkursach i zdobywa nagrody. 
(„Kurier Południowy”, nr 7/282/2009)

 21 X  w Brwinowie miały miejsce VI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Związku To-
warzystw Gimnastycznych „Sokół” w Tenisie Stołowym. Brwinowski „Sokół” zdobył aż 
15  medali oraz trzy puchary w klasyfikacjach drużynowych.

 18 XI  odbyło się w Brwinowie I Forum Artystów Ziemi Mazowieckiej – wystawiano 
malarstwo, rzeźby, ceramikę, witraże, biżuterię, występowali poeci i muzycy. Pomysło-
dawcą i organizatorem jest malarka Maria Rogińska.

 Kadencja V  – burmistrz Andrzej Guzik (druga kadencja 2006-2010)

 Wybory 2006  W II turze wyborów burmistrza Gminy Brwinów, 26 listopada,  miesz-
kańcy ponownie wybrali sprawującego od czterech lat ten urząd Andrzeja Guzika (67% 
wszystkich oddanych głosów). Na jego konkurenta, Krzysztofa Piechotę oddało swoje 
głosy 33% głosujących.  

 27 XI  odbyła się I Sesja V kadencji Rady Miejskiej w Brwinowie. Sesję do momen-
tu wyboru przewodniczącego, prowadził najstarszy spośród radnych, Maciej Nowicki. 
Zanim radni złożyli ślubowanie aktor Marcin Rój recytował fragmenty „Wyzwolenia” Sta-
nisława Wyspiańskiego. Przewodniczącym Rady Miejskiej radni wybrali pana Krzysz-
tofa Falkowskiego. Wiceprzewodniczącym został aktor Andrzej Precigs. Pozostali rad-
ni to: Zbigniew Bartosik, Janusz Buczek (złożył mandat w trakcie kadencji),  Wanda 
Chrzanowska, Konrad Goljanek, Aldona Górniak, Benedykt Grobelny (rozpoczął pracę 
w Radzie w trakcie kadencji), Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Waldemar Ma-
tuszewski, Maciej Nowicki , Jarosław Nowocień, Sławomir Rakowiecki, Karol Rukszto,  
Gabriela Rutkowska, Jadwiga Sitnik, Henryk Tybuś, Marek Winiarski, Stefan Zawadka, 
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Bogusław Zieliński, Mieczysław Zieliński. Warto zauważyć, że w Radzie V kadencji za-
siadło trzech artystów: aktor, tancerz-solista i reżyser teatralny.

Koalicja 12 radnych. W skład 21-osobowej Rady weszli Przedstawiciele PiS (6), PO 
(3), Wspólnoty Samorządowej Celów (7), Komitetu Wspólnota Mieszkańców (3) i Ko-
mitetu Mieszkańcy Razem (2). Na przełomie października i listopada 2006 r. powstała 
koalicja składająca się z radnych PiS, PO, KMR oraz radnego wybranego z KWM, która 
posiada łącznie 12 radnych, a tym samym zdolność podejmowania decyzji (do więk-
szości potrzeba 11 głosów). („Głos Mieszkańców Brwinowa”, nr (11) 12 VII 2007)

 12 XII  zmarła Honorowa Obywatelka Brwinowa Zuzanna 
Tomasik. Wspomnienia sanitariuszki „Siostry” Zuzanny Cichoc-
kiej-Tomasik: „Wrzesień 1939. Wokół Brwinowa bez przerwy było 
słychać było strzały na przemian z huraganem ognia. Dano mi do 
domu znać, że na szosie warszawskiej w rowach leżą ranni bez 
pomocy. Z pomocą mojej matki (Stefanii Cichockiej) i siostry, na-
robiłyśmy szarpi pełen plecak, a po środki lecznicze poszłam do 
ambulatorium PCK. Pierwszych rannych opatrzyłyśmy w Mosznie 
i poszłyśmy dalej. Tak dotarłyśmy na pobojowisko pod Ożarów.
Drogi do Ożarowa były zatłoczone przez czołgi niemieckie.(…) By-
łyśmy przerażone na widok rannych leżących w chlewach, w gno-
jówce, skąd żeśmy ich wyciągały i tu robiłyśmy opatrunki. Zapadał 
mrok, jak żeśmy wyszły z Ożarowa”. („Wspomnienie o Bitwie pod Brwinowem 12-13.IX.1939 r.”, Brwi-
nów 2009) Nota biograficzna Zuzanny Tomasik w rozdziale pt. „Honorowi Obywatele Gminy Brwinów”.

 20 XII  Starostwo Powiatowe informuje 
pismem założycieli Stowarzyszenia Spo-
łeczno-Kulturalnego „TARTAK” o jego wpi-
saniu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 
Powiatu Pruszkowskiego pod pozycją nu-
mer 47 (jako siedziba wpisany jest w doku-
mencie adres TPB, czyli numer 57 przy ulicy 
Grodziskiej w Brwinowie). Zebranie założycielskie stowarzyszenia miało miejsce 
14 grudnia. Pierwszym prezesem została wybrana p. Anna Dippel.

 W roku 2007  powstaje Stowarzyszenie Aktywnych Rodziców, Nauczycieli, Ab-
solwentów „SARNA”. Prezeska pierwszej kadencji – Elżbieta Klawe, wiceprezeska 
pierwszej kadencji – Barbara Szubańska, Sekretarz – Helena Olenderek. Zarząd od VI 
2011 roku: Prezeska – Anna Łukawska, wiceprezesi – Joanna Burgiełł, Maciej Żukow-
ski, skarbnik: Dominika Szubańska. Czym zajmuje się Stowarzyszenie? Staramy się 
brać udział we wszelkich próbach urozmaicenia i uatrakcyjnienia życia mieszkańców 
Brwinowa i okolic. SARNA to stowarzyszenie osób aktywnych i pełnych entuzjazmu do 
wszelkich działań artystycznych, edukacyjnych, czy sportowych. Jednym z przedsię-
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wzięć Stowarzyszenia, powstałym bezpośrednio z inicjatywy jego członków, jest tzw. 
Targ Przydasiów – targowisko ekscentrycznych staroci, wymyślnych rupieci, zalega-
jących dotychczas domowe strychy. Za symboliczną cenę nabyć można tutaj rzeczy 
ciekawe, ale i wartościowe. Mieszkańcy Brwinowa spotykają się przy tej okazji, rozma-
wiają i bawią. Na straganach i kocykach sprzedawców pojawiają się już nie tylko stare 
książki i płyty CD, ale również zabytkowe radia, magnetowidy, fantazyjne meble oraz 
lalki dla dzieci. 

Od 2007 roku istnieje Klub Sportowy „Tennis Life”. Działalność Klubu koncen-
truje się na kortach tenisowych w Brwinowie przy ul. Żwirowej 18. Systematycznym 
szkoleniem objętych jest blisko 300-osobowe grono dzieci i młodzieży z gmin Pod-
kowa Leśna, Milanówek, Brwinów, Leszno i Michałowice. Klub tworzą prawdziwi pa-
sjonaci tenisa z wysoko wykwalifikowaną kadrą trenerską na czele. Poza szkoleniem 
rekreacyjnym i zawodniczym, klub organizuje profesjonalne obozy sportowe w kraju 
i za granicą.

Na marcowej sesji powrócił temat wypowiedzenia 30-letniej umo-
wy dzierżawy LKS „Wolta” w Żółwinie. Burmistrz A. Guzik na py-
tanie, czy zechciałby uczestniczyć w spotkaniu mającym na celu 

rozwiązanie istniejącego konfliktu z Klubem „Wolta”, oświadczył, że 
„nie”, na pytanie „dlaczego”, odpowiedział „bo nie”. („Głos Miesz-

kańców Brwinowa”, nr (11) 12 VII 2007)

 27 III  Wesele zamiast posiedzenia. W trakcie uroczystego (z okazji 46. Między-
narodowego Dnia Teatru) posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miej-
skiej w Brwinowie, radni, sołtysi, mieszkańcy Brwinowa oraz uczniowie i pedagodzy 
Liceum im. J. Iwaszkiewicza przeczytali „Wesele” S. Wyspiańskiego – jako że rok 
2007 ogłoszony został Rokiem Wyspiańskiego. Na szczególną uwagę zasłużyła so-
bie para młodych grana przez Katarzynę Kalinowską oraz Adriana Kupczyńskiego. 
Również kreacja nie tylko grającego, ale i śpiewającego (!) Jaśka czyli Łukasza Kacz-
marka wzbudziła duży aplauz na sali. Magda i Maja Skrętkowskie akompaniowały 
aktorom na wiolonczeli i skrzypcach w czasie ich wokalnych popisów. Także Maryna 
grana przez Angelikę Miszalską wypadła bardzo przekonywująco. Nad uczniami opie-
kę artystyczną sprawowały panie Elżbieta Baczewska oraz Anna Koncewicz-Żaczek. 
Aktorów prowadził przewodniczący komisji kultury Waldemar Matuszewski (reżyser 
teatralny). („Kurier Południowy”, nr 13 (192)/2007)           

 14 IV  miał miejsce jubileusz 
50-lecia Liceum Ogólnokształcące-
go im. Jarosława Iwaszkiewicza. Po 
uroczystej Mszy Św. w kościele pa-
rafialnym uczestnicy jubileuszu prze-
szli i przejechali bryczkami konnymi 
do szkoły. Po części oficjalnej przed-
stawienie fragmentów „Wesela” St. 
Wyspiańskiego przygotowane przez 
uczniów liceum. Maria Iwaszkiewicz, 



181181

Jan Zb ign i ew 
Dun i n-Kawiń sk i

córka patrona szkoły, odsłoniła tablicę pamiątkową oraz portret Jarosława Iwaszkiewi-
cza. W Szkole Podstawowej odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą kierownikowi 
szkoły p. Stanisławowi Zymmerowi. Na zdjęciu: Ola Malinkiewicz i Ania Rostowska. 
Dzień Patrona 2013 r.

 24 IV  odszedł na wieczną wartę major Jan Zbigniew Du-
nin-Kawiński. Rodzina Kawińskich osiedliła się w Brwinowie 
w roku 1929. Zbyszek przed wojną zdał maturę w Milanów-
ku, studiował na Wydziale Prawa w Poznaniu i ukończył kurs 
podchorążych jeszcze w 1939 roku w 33 pp Legii Akademic-
kiej. W nekrologu napisano: „Pan major Zbigniew Dunin-Ka-
wiński był Honorowym Obywatelem naszej Gminy. W naszej 
pamięci pozostanie jako gorący patriota zasłużony Oficer Ob-
wodu Armii Krajowej Obwodu „Bąk–Bażant”, uczestnik walki 
zbrojnej z okupantem hitlerowskim. Był Prezesem Zarządu 
Koła Żołnierzy AK „Bąk-Bażant” w Brwinowie, odznaczony 
m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim i Od-
znaką „Burza”. Był członkiem TPB. („Brwinowskie ABC”, nr 2/3/4/5, maj 2007)

 2 – 3 V  Park Miejski I Brwinowska Wiosna Artystyczna – Rok Wyspiańskiego: Piknik 
Artystyczny – warsztaty malarskie „Malujemy za Wyspiańskim”; plenerowe wystawy arty-
stów brwinowskich; „Ocalić od zapomnienia…” – wystawa historyczna (p. S. Rumianek, 
p. S. Wolcendorf); prezentacje klubów sportowych: „Wolta”, „Pantera”, „Sokół”; wystawy 
fotograficzne „Mój Brwinów” – Konrad Kuć, Rafał Nastarowicz; na scenie: laureaci kon-
kursu teatralnego OK. – „Wyzwolenie” Wyspiańskiego; „Wieczór chochołów” – spektakl 
młodzieży z LO pod kier. M. Roja; projekcja „Wesela” A. Wajdy.

 3 V  „Bieg po Konstytucję 3 Maja” – ulicami Brwi-
nowa z metą w Parku Miejskim; nagrodą – reprint 
Konstytucji z rąk Przewodniczącego RM; Podczas 
II BWA nadano tytuł Honorowego Obywatela Gmi-
ny Brwinów: Pani Zofii Gajewskiej, Pani Krystynie 
Mirackiej-Rosińskiej, Państwu Jadwidze i Stefano-
wi Wolcendorf oraz Panu Adamowi Krupkowskie-
mu. Gościem honorowym był znany aktor Daniel 
Olbrychski, który odczytał „List do Artystów” Jana 
Pawła II oraz recytował poezje C.K. Norwida. Uro-
czystości towarzyszył film Adama Gzyry prezentują-
cy sylwetki uhonorowanych mieszkańców; koncert 
muzyki klasycznej: Dominika Szewczyk (sopran), 
Urszula Nowakowska (harfa).

 11 V  – dokończenie przerwanej 6 V sesji; gło-
sowanie absolutorium za 2006 dla burmistrza Gu-
zika. Komisja Rewizyjna nie mogła wnioskować 
w sprawie absolutorium, ponieważ nie otrzymała 
dokumentów niezbędnych do skontrolowania wy-
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konania budżetu za 2006. Ponadto radca prawny Urzędu stwierdził, iż Komisja Rewi-
zyjna nie ma prawa kontrolować dokumentów dotyczących roku 2006, gdyż był to rok 
poprzedzający kadencję tej Rady. (Biuletyn „Brwinow.com”, nr 1, X 2007)

 26 V  w Zespole Szkół Nr 1 w Brwino-
wie odbył się kolejny już doroczny piknik 
historyczny pt.: „W Brwinowie jak w So-
plicowie” nawiązujący do dwusetnej 
rocznicy utworzenia Księstwa Warszaw-
skiego i tradycji kultury szlacheckiej. 
Na placu szkolnym pojawił się dwór 
z Soplicowa, ruiny zamku Horeszków, 
„zakwitło” tysiące malw. Pokaz musztry 
paradnej Batalionu Reprezentacyjnego 
WP w strojach z epoki, pokaz musztry 
polowej 7. Pułku Piechoty Księstwa War-
szawskiego, polonez tańczony przez postaci z „Pana Tadeusza”, potrawy polskie i li-
tewskie przybliżały obecnych do minionej epoki historycznej.

 Czerwiec 2007  Zbiorniki retencyjne (początek historii).„Nareszcie udało się” – takie 
właśnie głosy było słychać wśród radnych, gdy Burmistrz przekazał wiadomość o pozy-
skaniu przez gminę środków zewnętrznych na budowę dwóch zbiorników retencyjnych. 
W mieście przybywa terenów utwardzonych, w związku z tym wzrasta ilość odprowa-
dzanych odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej wód opadowych. W celu ogra-
niczenia ewentualnych szkód powodziowych koniecznym jest retencjonowanie (zatrzy-
mywanie) wody. Rzeki i rowy, które są odbiornikiem dla zrzutów wód opadowych, nie są 
w stanie pomieścić ich nadmiaru. Pozyskanie 80% dofinansowania ze strony Marszałka 
Województwa Mazowieckiego miało podreperować budżet inwestycyjny naszej gminy.
(Biuletyn „Brwinow.com”, nr 1, X 2007)

 9 VI  otwarciem VIII Mistrzostw Brwinowa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc zainaugu-
rowano obchody 80-lecia działalności brwinowskiego „Sokoła”. Do tej pory przez 8 lat 
zawody w tej dyscyplinie (o puchar Brwinowa) organizował pasjonat sportów siłowych 
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Wojciech Nitecki. Obecnie pan Wojciech stał 
się druhem „Sokoła” i do pomocy w orga-
nizacji mistrzostw włączyło się brwinowskie 
gniazdo „Sokoła”. W zawodach wzięło udział 
ponad 70 osób z całej Polski. W drugim dniu 
obchodów rozegrano m.in. turniej piłki noż-
nej i turniej strzelecki. Nie zabrakło części 
artystycznej. W reaktywowanym w 1992 r. 
brwinowskim gnieździe „Sokoła” działają 
sekcje: piłki nożnej, siatkówki, tenisa stołowego, turystyki rowerowej, kulturystyki i trój-
boju siłowego oraz sekcja kulturalna. („Głos Mieszkańców Brwinowa”, nr (11) 12 VII 2007)

 13 VI  w ZS nr 2 miały miejsce (pod 
okiem tancerki „Mazowsza” Sylwii Lep-
tacz) pierwsze warsztaty „Jak MAZOW-
SZE…”  inicjujące zajęcia zorganizowa-
ne przez Komisję Kultury Rady Miejskiej 
w Brwinowie oraz Państwowy Zespół 
Ludowy Pieśni i Tańca im. T. Sygie-

tyńskiego „Mazowsze” we wszystkich 
szkołach podstawowych gminy. Pomysł, aby „Mazowsze” przyczyniło się do umu-
zykalnienia dzieci i młodzieży w naszej gminie narodził się podczas „historycznego” 
posiedzenia komisji w siedzibie „Mazowsza” – w Karolinie. Jako pierwsza zainte-
resowanie programem wyraziła dyrektorka „Dwójki” Małgorzata Kucharska. Zaję-
cia będą odbywać się 2 razy w tygodniu. Zajęcia rozpoczęły się także w Żółwinie. 
(„Głos Mieszkańców Brwinowa” nr 11, 12 VII 2007.)

 22 VI  Młode „Pantery”. W Brwinowie od-
był się Turniej Judo Dzieci. Były to zawody we-
wnętrzne o Mistrzostwo Klubu „Pantery”. O me-
dale walczyło aż 70 zawodników. W losowaniu 
nagrody rzeczowej rower wygrała Justyna Ru-
mianek. Młodzi judocy już niedługo dzięki cięż-
kiemu treningowi i cierpliwości będą mieli oka-
zję reprezentować swój klub na arenie nie tylko 
krajowej, ale i zagranicznej. („Głos Mieszkańców 
Brwinowa”, nr 11, 12 VII 2007.)

 23 VI  Uroczysty Jubileusz 50-lecia ofiarnej pracy naszej 
brwinowskiej p. doktor Jadwigi Lebeckiej. Jeden z wielu wpisów 
w Księdze Pamiątkowej TPB brzmi: „Dziękujemy p. dr Jadzi za 
wieloletnią, troskliwą opiekę (nie tylko medyczną) nad naszymi 
pociechami…” Pani doktor Lebecka od lat, od pokoleń czuwa 
nad najmłodszymi mieszkańcami gminy Brwinów i okolic. „Le-
karze zawsze plątali się w naszej rodzinie – dziadek był lekarzem. 
Babcia zakazywała mojej Matusi, abym ja została lekarzem. Uda-
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wałam, że studiuję biologię” – wspomina Jubilatka. Doktor Jadzia jeszcze podczas stu-
diów miała szczęście słuchać wykładów profesora Władysława Szenajcha (1879-1964) 
– twórcy polskiej pediatrii, oprócz wiedzy fachowej przekazał Profesor studentom mi-
łość do dzieci. Z kolei na harcerskim szlaku swojego życia spotkała doktor Lebecka 
druha Stanisława Rumianka. Jubilatka często wspomina Łachwę położoną na daw-
nych polskich kresach wschodnich, miejsce swoich urodzin, ale to pół wieku praktyki 
pediatrycznej w Brwinowie i okolicach wypełnia po brzegi dorosłe życie powszechnie 
cenionej i lubianej Jubilatki.

 24 VI  Odwołany proboszcz. W niedzielę 24 VI do wiernych z parafii św. Floriana do-
tarła zaskakująca informacja. Decyzją abp. Kazimierza Nycza dotychczasowy proboszcz 
naszej parafii ks. Sławomir Wojciechowski został odwołany z urzędu proboszcza i skiero-
wany do pracy duszpasterskiej w Anglii. („Głos Mieszkańców Brwinowa”, nr 11, 12 VII 2007)

 24 VI  w zawodach spor-
towo-pożarniczych o Puchar 
Starosty Powiatu Pruszkow-
skiego strażacy z naszej jed-
nostki zajęli pierwsze miejsce! 
Pozostawili w tyle jednostki 
OSP Raszyn, Dawidy, Biskupi-
ce, Żółwin, Nowa Wieś, Falęty, 
Młochów i Nadarzyn. Naszą straż reprezentowali: Piotr Pawiński, Marek Bargieł, Prze-
mysław Kozłowski, Paweł Zawada, Paweł Suliga, Michał Odowski, Grzegorz Szym-
czyk oraz Robert Angielski. („Głos Mieszkańców Brwinowa”, nr 11, 12 VII 2007.)

 2 VII  Powitanie nowego proboszcza. Proboszcza ks. Macieja 
Kurzawę witały wspólnoty parafialne i władze miasta. Nowo mia-
nowany proboszcz wcześniej był proboszczem parafii św. Rocha 
w Jasieńcu w dekanacie grójeckim. („Głos Mieszkańców Brwinowa” nr 11, 
12 VII 2007.)

 18 VII  Zbiorniki retencyjne – ostrzeżenie radnego o wadach w projekcie. Na se-
sji radny inż. Zbigniew Bartosik, zajmujący się zawodowo projektowaniem obiektów 
gospodarki wodnej, odczytuje informację o niebezpiecznych błędach projektowych 
zbiorników, które można by usunąć przed rozpoczęciem inwestycji. Zastępca bur-
mistrza Z. Serwicki powiedział, że wszelkie informacje sobie bardzo chwali, jednak 
praca na tym etapie nad zmianami, które zaproponował pan Bartosik, doprowadzi 
tylko do wstrzymania budowy, a w ramach nadzoru autorskiego projektant zobowią-
zany jest do usunięcia wszelkich usterek, jeżeli zmiany projektowe będą pociągały 
za sobą koszty, a wynikać będą z winy projektanta, to kosztami tymi zostaje obciążo-
ny projektant. Radnemu pozostało już tylko liczyć na odpowiedzialność obu Panów 
Burmistrzów: Nie wyobrażałem sobie, aby mogli oni, mając świadomość możliwości 
katastrofy budowlanej, dopuścić do realizacji tego zadania. Myślałem, że „instynkt 
dobrego gospodarza” oraz dbałość o majątek gminy uczuli obu Panów i że jednak 
zlecą uprawnionej osobie weryfikację dokumentacji. Na efekty nie trzeba było długo 
czekać. („Brwinow.com”, nr 1, X 2008)
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 Sierpień  „Kultura ma urlop!” W brwinowskim Ośrodku Kultury pracuje 11 (je-
denaście!) osób, ale wszyscy oni muszą mieć urlop w sierpniu. Dlatego też akcja 
OK „Lato w Mieście” może trwać tylko 3 tygodnie – od 9 do 27 lipca. Na dodatek to 
„Lato…” jest płatne (110 zł za tydzień) – to wyjazdy dla grupki zasobnych szczęśliw-
ców. A pozostali? Od pani dyrektor Bugajskiej usłyszeliśmy, że „przecież ludzie mu-
szą iść kiedyś na urlop”, a od pana Burmistrza: „gdyby były pieniądze…” – a przecież 
dotacja gminna dla OK wynosi okrągły milion! Nie o pieniądze tu chodzi, samorzą-
dowa dotacja jest wystarczająco duża. Chodzi 
o zrozumienie, że w kulturze jest tak, „że nie 
spać ktoś musi, by śnić mógł ktoś” – instytucje 
kultury pracują właśnie wtedy, kiedy inni mają 
wolny czas. („Głos Mieszkańców Brwinowa”, nr 11, 12 
VII 2007)

 W 68. rocznicę  bitwy pod Brwinowem gene-
rał Stanisław Nałęcz-Komornicki wygłosił na brwi-
nowskim Rynku słowa, które wielu z nas ma wciąż 
w uszach, słowa odnoszące się do ginących pod 
Brwinowem we wrześniu 1939 roku żołnierzy-stu-
dentów z 36 pułku piechoty Legii Akademickiej: 
„Mieli być twórcami, mieli być profesorami, mieli 
być inżynierami, mieli być malarzami, rzeźbiarza-
mi, mieli być… tymi wybitnymi Polakami, którzy 
sprawią, że ta odzyskana niepodległość będzie 
niepodległością kraju kulturalnego, wartościowe-
go w skali europejskiej…”

 15 IX  Zainicjowanie działalności Galerii w Tunelu. W ramach EDD 2007 – jako 
„Ogród w tunelu” – wystawa fotograficzna Konrada Kucia pt. „Podzielony Brwinów 
na dwoje”. Miejsce: przejście pod torami kolejowymi w Brwinowie powszechnie zwa-
ne „tunelem” – przy wejściu na peron PKP. To miejsce na stałe wystawy wynalazł inny 
brwinowski fotografik – Michał Słowiński – a zaanektowała do cyklicznych ekspozycji 
Komisja Kultury RM.

 15 IX  W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa:  Brwinów, ul. Rynek 14 – „Orga-
nistówka”. „Bitwa Warszawska – 1920 rok” – otwarcie wystawy. Pokaz filmu „Niewypo-
wiedziana Wojna” w reżyserii Mariusza Malinowskiego, prezentacja fragmentów książki 
Grzegorza Przybysza „Dawno temu w Brwinowie”. Organizatorzy: Związek Piłsudczy-
ków – Stefan Wolcendorf, Stanisław Rumianek, Grzegorz Przybysz.

 Październik  Wystawa fotograficzna Honorowego Obywatela Gminy Brwinów, 
członka TPB, pana Adama Krupkowskiego pt.: „Na Tatrzańskich Szlakach” podczas 
jesiennej Sesji RM zainicjowała wprowadzony przez Komisję Kultury RM zwyczaj pre-
zentacji podczas sesji (w jej przerwach) dorobku brwinowskich artystów. Będzie on 
miał swoją kontynuację – w postaci kolejnych wystaw: prace Agnieszki Paś, krótki 
spektakl w wykonaniu uczniów ZS nr 2 pt. „Ulica Wielkiej Kolędy”, „Anioły” Anny 
Luizy Juśkiewicz.
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2008

 11 XI  – „ .. w legionowym mundurze ...” Galeria w Tunelu

 24 XI  w siedzibie Klubu Sportowego „Pantera Brwinów” odbyła się uroczystość 
związana z 15-leciem działalności Klubu. Prezesowi Klubu Kazimierzowi Rutkowskiemu 
nadano 6 mistrzowski stopień dan. Sekcje sportowe klubu to sekcja judo w 5 grupach 
(142 osoby) oraz sekcja ju-jitsu w 5 grupach (90) osób). Klub zdobył liczne medale 
i  tytuły na turniejach w kraju i za granicą.

W pierwszą niedzielę grudnia w brwinowskim kościele odbył się koncert filharmo-
ników z Kalisza pod batutą Adama Klocka, z udziałem brwinowskiego pianisty Łukasza 
Nagórki. Koncert dedykowany był mieszkańcowi gminy Brwinów Jackowi Barejowi, 
który uległ we Francji wypadkowi drogowemu. Dochody z loterii fantowej i licytacji cha-
rytatywnej przeznaczono na pomoc poszkodowanemu.

 7 XII  w Ośrodku Kultury w Brwinowie odbyła się promocja publikacji Doroty Sło-
wińskiej, dyrektorki Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie, 
pt.: „Pradzieje Brwinowa i jego okolic”.

 26 XII  odbył się wernisaż wystawy „Boże Narodzemnie w sztuce ludowej”

 W styczniu  został zawiązany Komitet Organizacyjny Obchodów  90. Rocznicy Od-
zyskania Niepodległości i 20. Rocznicy Odbudowania Pomnika Niepodległości. Prze-
wodniczącym Komitetu został przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie – Krzysztof 
Falkowski. Wśród członków Komitetu byli przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Brwi-
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nowa. Uroczyste obchody w listopadzie odbędą się pod patronatem Prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego i przy udziale metropolity warszawskiego abp. Kazimierza Nycza. 
Jest życzliwość i chęć współpracy ze strony proboszcza brwinowskiej parafii – ks. Ma-
cieja Kurzawy. Komitet stawia sobie za cel godne przygotowanie uroczystości jubile-
uszowych, zebranie dokumentów dotyczących historii Pomnika i wydanie – w oparciu 
o nie – zeszytu historycznego pt. „Odbudowa Pomnika Niepodległości w Brwinowie”, 
przygotowanie filmu dokumentalnego „A pomnik przetrwał…”, renowację Pomnika 
oraz odnowienie na brwinowskim cmentarzu grobów żołnierzy poległych za Ojczyznę, 
jak również wyłożenie kostką Alei Honorowej wiodącej od bramy cmentarza do kaplicy 
Marylskich. (Biuletyn „Brwinow.com”, nr 1, październik 2008)

Burmistrz wycofuje się z Komitetu. Rada Miejska przyznała środki zarówno na re-
mont pomnika, jak i na renowację grobów żołnierzy, ale burmistrz Guzik zakomuniko-
wał, że zadań realizować „nie można”, że kwestia prawa własności Rynku (na którym 
stoi pomnik) jest niejasna, że cmentarz również nie jest własnością Gminy Brwinów 
– więc nie można prowadzić tam gminnych inwestycji. Przewodniczący Komitetu zapro-
ponował więc pozyskanie potrzebnej kwoty poprzez społeczną zbiórkę pieniężną. (cytat 

z pisma burmistrza Guzika do Przewodniczącego Falkowskiego)

 Kwiecień  Nieudzielenie absolutorium. Komisja Rewizyjna przeanalizowała bardzo 
szczegółowo sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok. Stwierdziła, że Burmistrz 
w 2007 roku trzynastokrotnie naruszył dyscyplinę finansów publicznych. W części bu-
dżetu przeznaczonej na realizację inwestycji Burmistrz zawarł umowy przekraczające 
rok budżetowy o kwotę wyższą od planowanej o ponad 6 mln zł. Komisja Rewizyjna 
wnioskowała o nieudzielanie burmistrzowi absolutorium. Wniosek uzyskał pozytywną 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO). Rada podjęła uchwałę zgodnie z opinią 
RIO. (Biuletyn „Brwinow.com”, nr 1, X 2008)

 9 IV  Zbiornik retencyjny – katastrofa. Mimo ostrzeżeń ze strony radnego Bartosika 
o wadach projektowych zbiornik retencyjny przy ul. Sochaczewskiej został wykonany. 
Kiedy wypompowano wodę ze zbiornika po pierwszej próbie jego szczelności, nastą-
piło wyparcie zbiornika, w efekcie czego zniszczona została płyta denna oraz pojawiły 
się spękania na ścianach. Fakt ten nie został zgłoszony do właściwych organów, mimo 
ze obowiązek taki ciąży na właścicielu obiektu (Prawo budowlane). Co dalej? Projek-
tant wykonuje nowy projekt mający na celu naprawę czegoś, co tak naprawdę nie da 
się naprawić. Kto pokryje koszty napraw?  (Biuletyn „Brwinow.com”, nr 1, X 2008)

 21 IV  burmistrz Andrzej Guzik został ukarany przez Główną Komisję Orzekającą 
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych winnym umyślnego naru-
szenia dyscypliny finansów publicznych. Czyn został uznany za popełniony w sposób 
zawiniony, ponieważ nie podjął czynności zmierzających do dochodzenia należności 
dla Gminy w wysokości 360 672.00 zł. Działanie to cechował znaczny stopień szkodli-
wości dla finansów publicznych. („Brwinow.com” nr 3/2010 (8)

 9–11 V  I Brwinowska Wiosna Artystyczna (Otrębusy-Brwinów) – Rok Zbignie-
wa Herberta; główni organizatorzy: Stowarzyszenie „Tartak” i PZLPiT im. T. Sygie-
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tyńskiego „Mazowsze”. W tym roku (z inicjatywy radnego 
K. Goljanka ) Wiosna odbyła się także w Karolinie.                       

 9 V  Karolin: występ „Małego Mazowsza”, koncert Chóru 
„Mazowsza”; ognisko; „Nikt tylko Ty” – piosenki Miry Zimiń-
skiej-Sygietyńskiej; Parkowe Kino Nocne;                                                                                                                      

 10 V  Karolin: Karoliński Park Sztuki (plenerowe wysta-
wy artystów); wystawa ze zbiorów Muzeum Etnograficznego 
prof. M. Pokropka, Teatr Caraboo – spektakl „Pan Cogito” wg 
Z. Herberta; koncert jazzowy: Mateusz Smoczyński – kwin-

tet, Piotr Rodowicz – trio; Parkowe Kino Nocne. Brwinów, Park Miejski: Aleja Artystów 
(plenerowe wystawy), wystawa historyczna „Zachowajmy w pamięci…”; scena: zespół 
„Małe Mazowsze”; pierwszy w historii Brwinowa występ baletu „Mazowsza” – skropio-
ny deszczem…; „karnawał wenecki” – widowisko Ośrodka Pracy z Rodziną; „Czer-
wony czajnik” spektakl zespołu Caraboo; pieśni neapolitańskie – soliści „Mazowsza”; 
koncert blues rockowy – K. Szewczyk i W. Szewczyk; sztuczne ognie. 

 11 V  Brwinów, Park Miejski: recital Kingi Grądzkiej; spektakl teatralny „Partia Tek-
turowych Ludzi”; koncert fortepianowy: Wojciech Szewczyk oraz Dominika Szewczyk 
(śpiew – sopran); Teatr Caraboo: „Pan Cogito” wg Z. Herberta; koncert fortepianowy 
– Ł. Nagórka; koncert jazzowy – trio Piotra Rodowicza.

 28 V  odbyło się posiedzenie Kolegium Orzekającego przy RIO w Warsza-
wie. Ani Burmistrz ani jego przedstawiciele nie wzięli udziału w tym posiedze-
niu. Kolegium Orzekające przy RIO uznało, że do podjętej przez Radę uchwały 
o nieudzieleniu burmistrzowi absolutorium za rok 2007 nie wnosi żadnych uwag. 
(Biuletyn „Brwinow.com”, nr 1, X 2008)

 31 V  Mistrzostwa Brwinowa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc stały się już stałym punk-
tem w kalendarzu zawodników z całej Polski. Stawili się oni w liczbie przekraczającej 
70, wśród nich zaprezentowali się Andrzej Maszewski i Julia Ratecka – mistrzyni Pol-
ski w fitness gimnastycznym. Imprezę prowadził pan Wojtek Nitecki – motor napędo-
wy brwinowskich mistrzów. Za każdym razem dba o to, aby znaleźli się sponsorzy, 
aby były nagrody, posiłki dla zawodników i atrakcyjne pokazy. (Marcin Fijałkowski)                                                                                                     
Kierownik sekcji trójboju siłowego i kulturystyki TG „Sokół” – dh Wojciech Nitecki – jest 
w swojej grupie wiekowej (50+) aktualnym wicemistrzem świata w wyciskaniu sztangi. 

Brak WPI. Lokalna gazeta „Brwinowskie ABC” (2008, nr 6) redagowana i wydawana 
przez Urząd Gminy Brwinów, finansowana z budżetu gminy za pieniądze podatników 
– zamieszcza „jedynie słuszne” informacje przygotowywane przez burmistrza i jego 
zastępcę. „Dlaczego znowu się kłócą? … przy ciągłym wysyłaniu donosów żadnych 
dodatkowych pieniędzy nie będzie” – mówi Burmistrz. Kłamstwo. Rada nie wysyłała 
żadnych donosów, a jedynie w imieniu Rady Komisja Rewizyjna wykonuje swoje usta-
wowe obowiązki kontrolne. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych aby miasto mo-
gło występować o finanse zewnętrzne, np. środki unijne, gmina powinna posiadać nie 
tylko Wieloletni Program Gospodarczy (który nijak się ma do rzeczywistości w gminie) 
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czy Program Rozwoju Lokalnego (który nie jest aktualizowany od co najmniej 1,5 roku), 
ale również wynikający z przepisów prawa i uchwalony przez Radę Miejską Wieloletni 
Program Inwestycyjny; bez tego dokumentu gmina nie może podejmować żadnych 
zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy. Mimo wielokrotnych 
wystąpień Rady do Burmistrza nie podjął on od dwóch lat żadnych prac w celu opraco-
wania WPI z przyczyn bliżej nieokreślonych. Brak tego programu uniemożliwia gminie 
pozyskiwanie środków unijnych. (W. Chrzanowska, Biuletyn „Brwinow.com”, nr 1, X 2008)

 1 VIII  na brwinowskim Rynku miała miejsce wieczorna projekcja filmu Adama 
Gzyry pt.: „…tamta historia…”, którego bohaterem jest porucznik Stanisław Rumianek, 
uczestnik Powstania Warszawskiego,  Honorowy Obywatel Gminy Brwinów. Ekran był 
usytuowany przy pomniku Armii Krajowej vis-à-vis kościoła. „Jest to opowieść o lo-
sach Powstania Warszawskiego widzianego z perspektywy młodego wówczas, bo 
zaledwie 15-letniego chłopaka Staśka Rumianka. Dzisiaj stateczny już pan Stanisław 
Rumianek, pseudonim „Wilk”, mieszkający od kilkudziesięciu lat w Brwinowie, w trak-
cie powstania służył w zgrupowaniu Róg, batalion Bończa. Walczył na Starym Mieście 
do 1 IX, następnie po przejściu kanałami, na Powiślu i Śródmieściu do 7 IX. Był trzy-
krotnie ranny, w tym raz ciężko. Został odznaczony Krzyżem Walecznych w uznaniu 
za przeprowadzenie oddziału zwiadowczego na Zamek Królewski. („Kurier Południowy”, 

nr 30 (257)/2008) Kilkuset mieszkańców w ogromnym skupieniu obejrzało film i brawami 
nagrodziło bohatera wieczoru oraz realizatora filmu p. Adama Gzyrę.

 19 VIII  Burmistrz zwołuje nadzwyczajną sesję w celu uchwalenia zwiększenia de-
ficytu budżetowego w kwocie 400 000 zł na wykonanie naprawy zbiornika retencyjnego 
przy ul. Sochaczewskiej oraz robót dodatkowych na zbiorniku w Parzniewie. Dopiero 
w tym momencie Rada dowiaduje się, że w wyniku błędów popełnionych przez projek-
tanta nastąpiło (9 IV 2008) uszkodzenie płyty dennej zbiornika spowodowane błędnie 
założonym poziomem wód gruntowych. Jesteśmy również poinformowani, że jeżeli nie 
uchwalimy ww. kwoty, to w efekcie gmina będzie musiała zwrócić dotację Marszałka 
w wysokości 1 200 000 zł. Zakończenie inwestycji musi nastąpić do listopada 2008 r. 
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Ponieważ wielu radnych w tym okresie było na urlopie, sesja została przełożona na 
3 września 2008 r. (Biuletyn „Brwinow.com”, nr 1, X 2008)

 Wrzesień  W brwinowskim Towarzystwie Sportowym „Sokół” od września funk-
cjonuje kilka sekcji sportowych. Za siatkówkę odpowiedzialny jest Michał Słowiń-
ski. Brwinowscy zawodnicy regularnie biorą udział w Grodziskiej Amatorskiej Lidze 
Siatkówki oraz okolicznościowych turniejach. Kierownikiem sekcji tenisa stołowego 
jest Grzegorz Lewandowski. Mirosław Błądziński organizuje wycieczki krajoznawcze, 
w okresie letnim, w ramach sekcji turystyki rowerowej. Najbardziej rozpoznawalnym 
i lubianym człowiekiem w „Sokole” jest Wojciech Nitecki, który czuwa nad sekcją trój-
boju siłowego i kulturystyki. Bardzo często można zobaczyć pokazy Pana Wojtka na 
wielu festynach i imprezach okolicznościowych w Brwinowie. W „Sokole” nie może 
oczywiście zabraknąć najbardziej popularnego sportu w Polsce, jakim jest piłka noż-
na. W sprawach futbolowych należy kontaktować się z Jakubem Obsowskim. Pieczę 
nad wszystkimi sekcjami od lat trzyma prezes Jan Członkowski. (Rafał Nastarowicz, Biule-
tyn „Brwinow.com”, nr 1, październik 2008)

 11 IX  Głosowanie w sprawie referendum. W kwietniu br. Rada Miejska w Brwinowie 
podjęła uchwałę w sprawie nieudzielania Burmistrzowi Gminy Brwinów absolutorium za 
rok 2007, którą Regionalna Izba Obrachunkowa uznała za słuszną. Zgodnie z ustawą 
o samorządzie gminnym konieczne więc było głosowanie w sprawie przeprowadzenia 
referendum. Rada podjęła ten temat na sesji w dniu 11 kwietnia b.r. Odbyła się deba-
ta nad głosowaniem w sprawie przeprowadzenia referendum z powodu nieudzielania 
absolutorium Burmistrzowi. Dyskusja była rzeczowa, spokojna i wyważona. Usłysze-
liśmy o wszystkich bolączkach i problemach stojących na linii Burmistrz – Rada. Do 
najważniejszych można zaliczyć: brak realizacji inwestycji zgłaszanych przez radnych, 
nieudostępnianie dokumentów, publiczne obrażanie radnych. Radni w imię odpowie-
dzialności za losy Gminy nie podjęli uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum. 
Wyciągnęli rękę w stronę Burmistrza – po raz kolejny już. Czy Burmistrz dostrzeże ten 
gest i wyciągnie wnioski z tej lekcji? (Biuletyn „Brwinow.com”, nr 1, X 2008)

W weekendy  13–14  oraz  19–21 IX  odbywają się Europejskie Dni Dziedzictwa, 
które są realizacją programu Rady Europy służącego upowszechnianiu wiedzy na te-
mat dziedzictwa lokalnego, materialnego i niematerialnego. Temat tegorocznych Dni 
brzmi: „Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny”. W ramach EDD odbyło się w Za-
grodzie otwarcie wystawy minerałów, które latem 2008 roku przekazała TPB wdowa po 
brwinowskim kolekcjonerze Ryszardzie Riedlu pani Beata Riedel. (Cała kolekcja składa 
się z kilku tysięcy eksponatów). Minerały w Zagrodzie – stała wystawa. Wszystko to 
zaczęło się w kwietniu 2008 roku. Do Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Krzysztofa 
Falkowskiego i Przewodniczącego Komisji Kultury p. Waldemara Matuszewskiego zgło-
siła się mieszkanka Brwinowa – pani Beata Riedel, wdowa po panu Ryszardzie Riedlu 
– z propozycją przekazania brwinowskiej społeczności dorobku kolekcjonerskiego Jej 
zmarłego w 2006 roku męża: zbioru minerałów oraz kolekcji owadów i motyli. Do dzia-
łania włączyli się przedstawiciele Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa i wraz z wy-
żej wymienionymi radnymi, latem 2008 roku, osobiście zajęli się przygotowaniem do 
transportu gromadzonych przez lata zbiorów, spoczywających do tej pory w pudełkach 
i pudełeczkach w domu państwa Riedlów. Każdy okaz wraz z opisem trafiał do osobnej 
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torebeczki, żeby niczego nie pomylić. Pracowali przy tym nie tylko członkowie TPB, ale 
także nasi przyjaciele i zupełnie niezwiązani z Towarzystwem mieszkańcy. Przewodni-
czący Rady własnym samochodem przewiózł całe to „bogactwo” do „Zagrody”. I tu 
pojawiło się pytanie „techniczne” – w jaki sposób wyeksponować zbiory pana Riedla? 
– bo decyzja o tym, że będzie to stała ekspozycja w „Zagrodzie” (siedzibie TPB), zapa-
dła prawie natychmiast. Z pomocą pospieszyli mieszkańcy Brwinowa – państwo Joan-
na i Jerzy Czurajowie. Postanowili przekazać na ten cel swoje nieużywane już gabloty. 
Dzień po dniu, szybka po szybce, członkowie TPB montowali je w „Zagrodzie”. I już 
we wrześniu 2008 roku, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, można było otworzyć 
wystawę – na początek – części zbiorów pana Ryszarda Riedla. Zamiarem członków 
TPB jest skatalogowanie całości zbiorów tak, aby w oparciu o usystematyzowaną in-
formację o każdym minerale móc prowadzić lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży” 
(z materiałów TPB).

 Wrzesień  – nadanie przez Radę Miejską w Brwino-
wie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Brwinów pani 
Marynie Hebdzyńskiej (wieloletni prezes TPB oraz radna 
z początku lat 90; swoją pracą zrobiła wiele dobrego dla 
lokalnej społeczności) i panu porucznikowi Stanisławowi 
Rumiankowi (żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszaw-
skiego 102 kompanii Batalionu „Bończa”, zgrupowanie 
„Róg”; członek TPB). Tytuł Honorowego Obywatela, pod 
nieobecność burmistrza, wręczał Przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Falkowski.

„Szpitale wojenne w Brwinowie 1944-45”. Jako owoc 
współpracy Rady Miejskiej i TPB ukazało się wydawnic-
two w ramach Brwinowskich Zeszytów Historycznych 
TPB, którego autorem jest Honorowy Obywatel Gmi-
ny Brwinów pan porucznik Stanisław Rumianek. Autor 
podjął próbę zebrania informacji o wszystkich szpita-
lach powstańczych, które podczas Powstania War-
szawskiego i po jego upadku miały swoje siedziby na 
terenie gminy Brwinów.

 5 X  Rusza tenisowy sezon 2008/9. Brwinowski So-
kół w rozgrywkach IV ligi grupy A w sezonie 2008/2009 
będą reprezentować: Grzegorz Lewandowski (kapi-
tan), Bogusław Gorczyca, Piotr Piegat, Grzegorz Ga-
jek, Dawid Szajna. W V lidze grupa C zagrają: Janusz 
Płóciennik, Waldemar Hagel, Ryszard Koniewicz, Pa-

weł Łącki, Michał Nagórka, Maciej Jarczewski, Maciej Jarocki. TG Sokół Brwinów swój 
pierwszy mecz rozegrał we własnej hali 5 października. Naszym przeciwnikiem była 
sławna i renomowana Akademia Tenisa Stołowego IV Warszawa. TG Sokół II Brwinów 
w pierwszej kolejce będzie pauzować, a 19 października zmierzy się na wyjeździe 
z ATS V Warszawa. (Dawid Szajna, Biuletyn „Brwinow.com”, nr1, X 2008)
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Odbudowa Pomnika 

Niepodległości
w Brwinowie

Odbudowa Pomnika

 6 XI  podczas jubileuszowego koncertu „Ma-
zowsza” na scenie Teatru Wielkiego z rąk Przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Brwinowie, Krzysztofa 
Falkowskiego tytuł Honorowego Obywatela Gminy 
Brwinów odebrał wieloletni choreograf „Mazowsza”, 
Mistrz Witold Zapała.

 9 XI  roku odbyły się uroczystości poświęcone 90. rocznicy 
Odzyskania Niepodległości oraz 20. rocznicy odbudowy Pomni-
ka Niepodległości pod honorowym patronatem Prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego, z udziałem Metropolity Warszawskiego 
abp. Kazimierza Nycza, ks. Biskupa Polowego Wojska Polskiego 
gen. dyw. Tadeusza Płoskiego. Uroczystym obchodom towarzy-
szyły: wystawa „Droga do Niepodległości” zorganizowana przez 
Oddział Związku Piłsudczyków, pod opieką Stefana Wolcendor-
fa, przedstawienie „Gałązka rozmarynu” w wykonaniu uczniów 
Zespołu Szkół nr 2, premierowa projekcja filmu brwinowianina 
Adama Gzyry „...a Pomnik przetrwał…” oraz wydanie publikacji 
pt.: „Odbudowa Pomnika Niepodległości w Brwinowie”. Wysta-
wę „Droga do Niepodległości” obejrzało wielu mieszkańców, 

w tym także uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy. Staraniem Komitetu ds. Przy-
gotowania Obchodów 90. Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz 20. Rocznicy 
Odbudowy Pomnika Niepodległości w Brwinowie, przy pomocy finansowej miesz-
kańców, udało się wybudować na brwinowskim cmentarzu Aleję Honorową – w hoł-
dzie żołnierzom poległym w roku 1939 roku. W komitecie organizacyjnym obchodów 
nie mogło zabraknąć członków TPB. W skład Komitetu wchodzili: Krzysztof  Falkow-
ski – przewodniczący komitetu (Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Brwinów), 
Wanda Chrzanowska – z-ca przewodni-
czącego komitetu, Urszula Skolasińska  
(Urząd Gminy), Barbara Batyra, Barbara 
Huczko, Maria Wiszniewska, Jan Człon-
kowski, Arkadiusz Kosiński, Waldemar 
Kruszyński, Waldemar Matuszewski, 
Stanisław Rumianek, Stefan Wolcen-
dorf, Tadeusz Smoleń. 
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Sprawozdanie ze zbiórki publicznej: Kwota zebranych wpłat pieniężnych na 
dzień 10 XI 2008 roku na konto Komitetu ds. Przygotowania Obchodów 90. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości oraz 20. Rocznicy Odbudowy Pomnika Niepodległości 
wyniosła – zgodnie z załączoną historią rachunku – 20 266,65 zł. Kwotę tę wpłaco-
no przelewem za wykonanie Alei Honorowej (Głównej) na cmentarzu w Brwinowie. 
(B. Huczko, skarbnik Komitetu)

 11 XI  zebrała się w Brwinowie grupa ludzi, którzy chcieli wspól-
nie zrobić coś dla społeczności miasta i gminy, w której przyszło 
im żyć. Zawiązali nowe stowarzyszenie – Stowarzyszenie Projekt 
Brwinów – z ambitnymi celami i zamiarem ich skutecznej realiza-
cji. Okazuje się, że są jeszcze ludzie, którym się chce chcieć... 
którzy potrafią wychylić głowę poza własne podwórko, wyjść 
poza próg własnego mieszkania, aby zrobić coś razem: nie 
tylko dla siebie, ale i dla innych... Dlaczego działamy? Ilu 
członków Stowarzyszenia, tyle byłoby różnych odpowiedzi 
na to pytanie, a w każdej z nich – wiele powodów. Wnosimy do Stowarzyszenia naszą 
(różną) motywację do działania, nasze (różne) umiejętności i charaktery, naszą wiedzę 
(z  różnych dziedzin). Łączą nas cele, które chcemy zrealizować. (info SPB)

 Grudzień  Odbyło się Walne Zebranie członków TPB, na któ-
rym m.in. wybrano nowe władze na kolejną kadencję. W skład 
zarządu wchodzą: Krystyna Nowicka – prezes, Małgorzata 
Kubicka – wiceprezes, Grażyna Porada – wiceprezes, Marek 
Wojtanowicz – sekretarz, Filomena Grodzicka – skarbnik oraz 
członkinie zarządu: Gabriela Ondyczy, Waleria Popławska, Ma-
ria Prokopczyk i Maria Wiszniewska. („Brwinow.com”, nr 1/2/, 2009).

 Boże Narodzenie 2008  Madonna z Dzieciątkiem. 
Komisja Kultury wystąpiła z pomysłem kolejnej wystawy 
w Galerii w Tunelu pt.: „Madonna z Dzieciątkiem”. Bar-
bara Batyra („Tartak”) i Maria Wiszniewska (TPB) wła-
snymi rękoma wystawę komponowały i lepiły – niczym 
wigilijne pierogi a radni-inżynierowie Zbigniew Bartosik 
i Dariusz Krzemiński na chwałę Madonny i Dzieciątka 
śruby mocujące powkręcali. To kolejna już wystawa 
w najbardziej uczęszczanym miejscu Brwinowa, po-
wstała siłami społeczników (radnych, członków stowa-
rzyszeń, mieszkańców). („Brwinow.com”, nr 1/2/, 2009).

Budżet – wykonanie za 2008. Miarą rozwoju każdej gminy jest wykonanie budżetu. 
Im więcej wydajemy, tym więcej budujemy, tworzymy. Jeśli środki publiczne, którymi 
dysponuje gmina, nie są wydawane, oznacza to, że gmina się nie rozwija. Nasze do-
chody wyniosły w ubiegłym roku 62 796 329,65 zł. Wydatki wyniosły 63 224 992,66 zł, 
w tym na inwestycje wydaliśmy 17 560 191,10 zł przy planowanych wydatkach w wyso-
kości 26 357 129 zł. Plan ten Burmistrz Guzik zrealizował tylko w 66,62%. Cały budżet 
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został wykonany w 83%. Taki wskaźnik procentowy klasyfikuje nas na szarym końcu 
wśród naszych sąsiadów. Najgorsze jest to, że wskaźnik wykonania inwestycji od kil-
ku lat stoi w miejscu. Nie potrafimy wydać co czwartej złotówki. Nie powstaje wiele 
ważnych inwestycji, na które czekają mieszkańcy. Pomimo tego Burmistrz zaciągnął 
jeszcze kredyt w wysokości 5 mln. Na co? Kredyt, jak wiadomo, trzeba będzie spła-
cać, i odsetki od kredytu też. Przez okres ponad dwóch lat obecnej kadencji władze 
wykonawcze gminy nie potrafiły opracować Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, 
podstawowego dokumentu planistycznego bilansującego potrzeby z możliwościami 
finansowymi. („Brwinow.com”, nr 2/3/, 2009)

Budżet na 2009 r. Dochody zaplanowane są na poziomie 65 305 746 zł, wydatki na 
poziomie 73 472 446 zł, w tym na inwestycje 19.980.000 zł. Deficyt budżetowy wyniesie 
8 166 700 zł. Największą część naszych wydatków budżetowych pochłania oświata 
(35% wszystkich naszych wydatków), a w dalszej kolejności: 18% to wydatki na gospo-
darkę mieszkaniową i komunalną, 14% – rolnictwo i łowiectwo, 12% administracja pu-
bliczna, 11% transport i łączność, 10% – pomoc społeczna. („Brwinow.com”, nr 1/2/, 2009)

Galeria w Tunelu: Komisja Kultury Rady Miejskiej organizuje wystawę fotograficzną 
Mateusza Matysiaka z okazji jubileuszu 60-lecia PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyń-
skiego. Ktoś pięknie powiedział: „Muzyka »Mazowszan« nadaje ton Gminie Brwinów!” 
I wreszcie zaczyna tak być – Nasi najmłodsi ze wszystkich gminnych placówek oświa-
towych już drugi sezon uczestniczą w warsztatach „Jak »Mazowsze«...”. Duża w tym 
zasługa radnego-tancerza Konrada Goljanka, solisty Zespołu.

 18 II  wyburzony został komin po starej cegielni przy ulicy Sportowej. Ten „stary 
obywatel miasta, górujący i czuwający zarazem nad nim” musiał (?) ustąpić miejsca 
nowoczesnemu osiedlu. Oto jak pan Grzegorz Przybysz opisuje starą cegielnię: „Na 
starej mapie Brwinowa pochodzącej z 1876 roku kartograf wyraźnie zaznaczył dwie ce-
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gielnie. Pierwszą z niedużym piecem, kominem 
i trzema suszarniami umiejscowił przy końcu uli-
cy Biskupickiej, tuż obok dzisiejszych glinianek. 
Drugą przy ulicy Sportowej wyraźnie w rozbudo-
wie, w pobliżu torów kolejowych. Tę przy końcu 
ulicy Sportowej zbudowano w latach 1862-63. 
Stanęła jeszcze za życia Stanisława Lilpopa 
(ojca Stanisława Wilhelma). Miejsce lokalizacji 
wybrano celowo, albowiem tuż obok przebiega-
ły tory Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i wystar-
czyło dobudować długą bocznicę kolejową, by 
rozszerzyć handel cegłą na cały region Guberni 
Warszawskiej. W trakcie budowy ułożono szy-
ny pod kolejkę wąskotorową. Tory ciągnęły się 
około trzech kilometrów: od glinianek przy ulicy 
Biskupickiej, następnie przez ogród państwa 
Tonderów, dalej Kampinoską do Piłsudskiego, 
potem przez pola i przez ulicę Żyrardowską, 
później pod mostkiem kolejowym tuż obok 
rzeczki, a kończyły się na placu przy cegielni. 

Do transportu gliny używano wózków tak zwanych kolebowych, łatwych do przewrotki 
i wysypywania urobku. Taki „gliniany pociąg” składał się niekiedy nawet z 20 wózków, 
ciągnionych przez parę silnych koni.”(„Dawno temu w Brwinowie”) 

 21 II  uroczyste otwarcie siedziby Brwinowskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowe-
go Klubu Wzajemnej Pomocy „Szansa” w budynku plebanii. Wielka to zasługa księdza 
proboszcza Macieja Kurzawy, który spowodował, że wielu z nas ma „dom”, w którym jest 
porządek i atmosfera wzajemnego zrozumienia. Obecnie „Szansa” liczy blisko 50 osób. 
Pracujemy w grupach samopomocowych 3 razy w tygodniu. W 2008 r. obchodziliśmy 
7 rocznic abstynenckich, a w tym roku spodziewamy się aż 17(!) nowych „jedyneczek” 
(czyli pierwszy najważniejszy rok abstynencji). („Brwinow.com”, nr 1/2/, 2009)

 23 II  Rada Miejska powołała Komitet Obchodów 
70. Rocznicy Bitwy pod Brwinowem. W związku ze zbli-
żającą się rocznicą członkowie TPB w dużej liczbie weszli 
w skład Komitetu. Powstało pięć zespołów roboczych: 1. ds. 
rekonstrukcji bitwy pod Brwinowem; 2. ds. opieki nad miej-
scami pamięci i grobami bohaterów bitwy; 3. ds. wydaw-
nictwa okolicznościowego; 4. ds. zorganizowania wystawy 
„Z tamtych dni”; 5. ds. multimedialnej rekonstrukcji brwi-
nowskich działań wojennych z 12 września 1939 roku. Towa-
rzystwo dodatkowo rozpisało konkurs pt. „Wrzesień 1939 r. 
we wspomnieniach mieszkańców”. Celem konkursu jest 
przybliżenie mieszkańcom gminy Brwinów, a szczególnie 
młodszemu pokoleniu, historii II wojny światowej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem bitwy, którą stoczyli żołnierze 36. Pułku Legii Akademickiej 
z wojskami niemieckimi na terenie naszego miasta i jego okolic. W Roku Słowackiego 
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„Lufcik” przygotowuje film. „Młodych ludzi zastałem podczas burzy mózgów nad no-
wym projektem, jakim będzie film o Juliuszu Słowackim i jego podróży po Nilu. Oprócz 
prezesa Michała Bańki, Pawła Remeza i Alexa Wróbla nad scenariuszem zastanawiali 
się: Rafał Bańka, Karol Kolbus, Kuba Michalak, Marcin Szwede i Janek Wiśniewski.” 
(„Kurier Południowy”, nr 7/282/2009)

 30 III  na sesji Rady Miejskiej, przy b. niskiej frekwencji radnych (obecnych 
tylko 12 na 21 pełnego składu rady), po wielu wątpliwościach i burzliwej dyskusji, 
podjęto uchwałę o utworzeniu spółki z o.o., która będzie operatorem sieci wodno-
kanalizacyjnej wybudowanej w ramach projektu „Czyste życie”. Aby spółka ta mogła 
istnieć, konieczne było podjęcie drugiej uchwały RM o wniesieniu udziałów (aportu) 
z majątku Gminy. Po podjęciu uchwały, z powodu b. późnej pory sesja RM została 
przerwana, następnego dnia w trybie pilnym Burmistrz wymógł na Przewodniczą-
cym Rady podpisanie obu podjętych uchwał (są one pilnie potrzebne do zawar-
cia aktu notarialnego spółki). Następnego dnia (1 IV) okazało się, że treść uchwały 
RM o wniesieniu udziałów spółki oraz załącznika do niej jest diametralnie zmieniona 
w porównaniu z projektem tej uchwały oraz załącznika do niej, który był rozpatrywany 
przez Komisję Rady i uchwalony przez Radę Miejską w Brwinowie w dniu 30 III 2009. 
Wprowadzono zmiany niekorzystne dla Gminy Brwinów, oddano za darmo bez 
wiedzy Rady kilka działek w Parzniewie oraz dwie działki w Brwinowie. Szokujący 
jest fakt, że za darmo bez żadnego uzasadnienia przekazano spółce działkę 3/19 
o powierzchni ponad 5 ha o wartości co najmniej kilkunastu milionów zł. Przewod-
niczący Rady powiadomiony o tym fakcie zwołał Nadzwyczajną Sesję RM na dzień 
6 IV w celu uchylenia sfałszowanej uchwały i dołączonego sfałszowanego załącz-
nika. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Chrzanowska złożyła doniesienie 
o popełnieniu przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. (Biuletyn „Brwinow.

com”, nr 2 /3/ 2009) Opisane zdarzenia zyskały miano „afery aportowej”.

 6 IV  na Nadzwyczajnej Sesji Rada Miejska zobowiązała Przewodniczące-
go rady do złożenia zastrzeżenia w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warsza-
wie o nierejestrowaniu spółki wodno-kanalizacyjnej mającej być operatorem sie-
ci wybudowanej w ramach projektu „Czyste życie” (anulowana uchwała z 30 III). 
(Biuletyn „Brwinow.com”, nr 2 /3/ 2009)

 27 IV  Absolutorium? – Nie, dziękuję! „Sesja Rady Miejskiej w Brwinowie została 
zwołana w celu udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Brwinów za 2008 rok. Ze 
złożonego przez burmistrza Andrzeja Guzika sprawozdania z wykonania budżetu Gmi-
ny Brwinów wynika, że w znakomitej większości działów plan nie został wykonany, zaś 
w kilku poziom realizacji jest katastrofalnie niski: budowa sieci wodociągowych i kana-
lizacyjnych – niewykonanie planu w 53%, modernizacja i bieżące utrzymanie dróg, re-
monty nawierzchni – niewykonanie w 45%, utrzymanie i remonty mienia komunalnego 
– niewykonanie w 21%. Podczas sesji 27 IV Burmistrz Andrzej Guzik nie otrzymał abso-
lutorium. I nie jest to „wypadek przy pracy”, bowiem już po raz czwarty Andrzej Guzik 
podczas sprawowania funkcji Burmistrza nie uzyskał akceptacji Rady Miejskiej. Tym, co 
mnie poraziło podczas przebiegu tej Sesji absolutoryjnej, to arogancja Burmistrza i jego 
zastępcy. Każde pytanie ze strony radnych Burmistrz kwitował pokrętnymi wywodami 
okrążającymi sedno sprawy szerokim łukiem. Przysłuchując się tym wywodom odnosi 
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się wrażenie, że w opinii Burmistrza radni to zespół niewydarzonych, niedouczonych 
i lekko skretyniałych osobników, którzy robią wszystko, aby Najmiłościwiej Panującemu 
utrudnić życie. Proszę przejechać się ulicami Brwinowa, (np. ulicą Pszczelińską, czy 
Grodziską, pospacerować chodnikami pamiętającymi chyba czasy towarzysza Bieru-
ta), wtedy zrozumiecie, o co chodzi radnym Brwinowa. („Co? Gdzie? Kiedy?”, 6 V 2009, nr 8) 
Sam Burmistrz tak kwituje sprawę: „Rada Miejska, przyjmując  w kolejnym (czwartym!) 
roku z rzędu wniosek o nieudzielenie absolutorium z przyczyn pozamerytorycznych 
(12 głosów do 9) nie tylko kompromituje siebie, ale również podważa autorytet całej 
Gminy – czyli jej mieszkańców.”(„Gazeta Mazowiecka”, 9 VI 2009 r.)

 8 V  dla uczczenia Wieszcza przez 
mieszkańców gminy Stowarzyszenie 
„TARTAK” organizuje w Brwinowie 
i w  Kaniach happening  pt. „Święto ulicy 
Słowackiego”, na parkanach porozwie-
szano banery z fragmentami wierszy po-
ety, zespół Caraboo śpiewa teksty autora 
„Balladyny”. Przybyli licznie mieszkańcy 
ulicy Słowackiego i ulic sąsiednich, at-
mosferę pikniku rodzinnego stworzył dy-
miący grill z kiełbaskami ufundowanymi 
przez panią Wandę Chrzanowską.

 Maj  – III Brwinowska Wiosna Artystyczna 
(Brwinów-Otrębusy-Żółwin) – Rok Juliusza Sło-
wackiego; główny organizator: Stowarzyszenie 
„Tartak”.  

 9 V  –  Park Miejski w Brwinowie: Aleja Artystów (wystawy plenerowe); na scenie: 
występ dziecięcej grupy „Różowe Okulary”, grupy taneczne z warsztatów „Jak »Mazow-
sze«…”; prezentacja książki  G. Przybysza „Dawno temu w Brwinowie”, koncert fortepia-
nowy – Łukasz Nagórka; poezja śpiewana – Maja Olenderek; zespół Caraboo; koncert 
arii operowych; koncert jazzowy: Twist&Swing; Kino Nocne: Premiera filmu o J. Słowac-
kim „Gościniec płynnego szafiru” – Klub Filmowy „Lufcik”; pokaz sztucznych ogni.
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 10 V  – Otrębusy Karolin (siedziba PZLPiT im. 
T. Sygietyńskiego „Mazowsze”: występ dzieci i mło-
dzieży biorących udział w warsztatach tanecznych 
„Jak »MAZOWSZE«…”; „Juliusz Słowacki” – Teatr 
szkolny; Zespół „Randia”; Koncert Gwiazdy: zespół 
„Boogie Boys”; Kino Nocne: premiera „Mazowsze 
– od autentyku do stylizacji…” film A. Gzyry (przy 
współpracy W. Matuszewskiego)

 16 V  – OSP Żółwin: kiermasz sztuki; na scenie: wy-
stęp dzieci i młodzieży biorących udział w warsztatach 
tanecznych „»Mazowsze«…”; koncert arii operowych 
i operetkowych; „Juliusz Słowacki” – teatr szkolny; recital 
fortepianowy – Łukasz Nagórka oraz poezja śpiewana – 
Maja Olenderek; koncert jazzowy: Twist&Swing; zabawa 
taneczna; pokaz sztucznych ogni.

 20 V  uchwałą nr XLVIII/395/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie 
nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Wilsona, Pszczelińskiej, Pruszkowskiej i Grodziskiej 
w Brwinowie – Rada Miejska w Brwinowie uchwala, co następuje: Rondo położone 
u zbiegu ulic Wilsona, Pszczelińskiej, Pruszkowskiej i Grodziskiej w Brwinowie otrzy-
muje imię Wacława Kowalskiego.

 1 VI  – w Dniu Dziecka nastąpiło otwarcie dziecięcego oddzia-
łu biblioteki gminnej. Warto podkreślić dogodną lokaliza-
cję biblioteki w pasażu sklepowym przy ulicy Wilsona,  
tuż przy poczcie. Wiele trudu w te przenosiny wło-
żyły panie Anna Adamkiewicz i Zuzanna Sikorska. 
Otwarciu towarzyszyła wystawa uliczna ilustracji 
Joanny Zacharzewskiej – ilustratorki wydania „Pana 
Kleksa” Jana Brzechwy i zarazem reżysera animacji 
filmowej wersji „Tryumfu Pana Kleksa”. Pani Joanna 
uświetniła uroczystość swoją obecnością.

 Czerwiec  – X Mistrzostwa Brwinowa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. W sobotę siłacze 
z całej Polski zjechali do hali przy ul. Żwirowej. Przyjechało kilkudziesięciu zawodników, 
aby rywalizować w 14 kategoriach o tytuł najsilniejszego. W tym roku startowały także 
cztery panie. Nad wszystkim czuwał brwinowski popularyzator sportów siłowych Wojciech 
Nitecki (TG „Sokół”). W niedzielę impreza przeniosła się na stadion. Gościem specjalnym 
była pani Aneta Florczyk ps. „Atena” – wielokrotna mi-
strzyni świata stronwoman. Kolejna gwiazdą był Jan 
Łuka – 18-krotny mistrz Polski i legenda polskich siła-
czy. Brwinowscy zawodnicy, którzy zajęli miejsca na 
podium – wg kategorii i miejsc: do 18 lat – 1. Mateusz 
Dębski 132,5 kg; do 90 kg – 2. Krzysztof Traczyk 170 kg; 
do 110 kg – 1. Paweł Bańcer 230 kg; +50 – 2. Woj-
ciech Nitecki.  („Brwinow.com”, nr 2/2009 (3)
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 19 VI  kultura Gminy Brwinów wzbogaciła 
się o kolejną perłę. W Owczarni został otwarty 
Ogród Rzeźby Monumentalnej Juana Soria-
no, meksykańskiego artysty żyjącego w latach 
1920-2006. Gospodarz tego czarodziejskiego 
miejsca i dyrektor Fundacji Juana Soriano pan 
Marek Keller, przyjaciel wybitnego rzeźbiarza, 
sprowadził z Meksyku do Polski 13 monumen-
talnych rzeźb i rozlokował je w parkowej posia-

dłości zwanej kiedyś „Kazimierówką”. Na wniosek przewodniczącego Komisji Kultury 
Waldemara Matuszewskiego gospodarz Ogrodu zostaje zaproszony na najbliższe po-
siedzenie Komisji. Rodzi się idea letnich warsztatów plastycznych dla dzieci w Kazimie-
rówce. Organizacją tych wyjazdów (jeszcze tego lata!) i opieką nad grupami najmłod-
szych artystów podczas ich plenerowych warsztatów zajęła się osobiście Barbara Batyra 
– prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „TARTAK”.  

Galeria w Tunelu: Komisja Kultury Rady Miejskiej organizuje wystawę z okazji rocz-
nicy Powstania Warszawskiego – zdjęcia powstańcze Sylwestra Brauna („Krisa”) ze 
zbiorów pana Stanisława Rumianka.

 12 VIII  Rada Miejska po raz trzeci podjęła uchwałę w sprawie nabycia terenów SGGW 
(m.in. terenu Parku Miejskiego, Pałacu Wierusz-Kowalskich). Od początku kadencji RM 
uważała, że te tereny należy pozyskać dla Gminy i jednocześnie była zwolennikiem pro-
wadzenia negocjacji z władzami SGGW. Rada niejednokrotnie apelowała do burmistrza. 
Pierwsza uchwała z 2007 r. została zaskarżona do wojewody przez burmistrza oraz rad-
nych popierających jego działania. Przypomnijmy, że Burmistrz wielokrotnie informował 
SGGW, że nie jest zainteresowany nabyciem tych działek. („Brwinow.com”, nr 3/2009 (4)  

 15 VIII  w rocznicę Bitwy Warszawskiej Komisja Kultury Rady Miejskiej organizuje 
dla mieszkańców Brwinowa plenerową projekcję filmu  pt. „Cud nad Wisłą”.

   
 6 IX.  Pierwsza brwinowska gra miejska „Brwinów 

1939”. Ponad 200 uczestników stanęło na starcie pierw-
szej brwinowskiej gry miejskiej pn. „Brwinów 1939” zor-
ganizowanej przez Stowarzyszenie Projekt Brwinów. 
„Tuż po starcie – odprawa u łączniczek przy posterunku 
policji, gdzie w 1939 r. była siedziba urzędu gminy. Po-
tem – m.in. śledzenie ruchów wojsk na trójwymiarowej 
makiecie pola bitwy, jaka rozegrała się pod Brwinowem 
12 września 1939 r., wizyta w punkcie medycznym urzą-
dzonym obok pałacu Wierusz-Kowalskich, gdzie 70 lat 
temu funkcjonował szpital polowy, czy chwila zadumy 
przy grobie nieznanego żołnierza – przez to wszystko 
przeszło 47 drużyn. (…) Na Rynku co chwilę rozbrzmiewała pio-
senka: „Przybyli ułani pod okienko”. (…) Na mecie w gościnnej „Zagrodzie” na wszyst-
kich czekały upominki, ognisko i poczęstunek.”(„Brwinow.com”, KRONIKA, Nr 3/2009 (4).
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                      animacja komputerowa bitwy: Jacek Wąsowicz
                                        lektor: Wojciech Gąssowski

 12 września 2009

  

Brwinowski
          wrzesień  39

 scenariusz, reżyseria i realizacja: Adam Gzyra

,

                                               film wykonany na zlecenie 
                   Komitetu ds. przygotowania Obchodów 

              70. Rocznicy Bitwy pod Brwinowem 
           i Samorządu Gminy Brwinów

1

WSPOMNIENIE  
O BITWIE  

POD BRWINOWEM 
12-13.IX.1939 r.

WSPOMNIENIE WSPOMNIENIE 

 12 IX.  obchody 70. rocznicy bitwy pod Brwino-
wem. Całodniowe uroczystości rozpoczęły się pełnym 
patriotycznej zadumy Marszem Pamięci – pielgrzym-
ką (dwoma autokarami) grupy mieszkańców gmi-
ny Brwinów prowadzoną przez przewodniczącego 
RM Krzysztofa Falkowskiego oraz brwinowskiego 
kapłana; przy kolejnych miejscach pamięci rozrzuco-
nych po całej gminie Brwinów modlono się, Hono-
rowi Obywatele Brwinowa składali kwiaty, przytacza-
no informacje o walkach i ich ofiarach przy każdym 
z pomników. Uczniowie z ZS nr 2 recytowali oko-
licznościowe wiersze. Burmistrz nie brał udziału 
w Marszu Pamięci. W godzinach popołudniowych na 
brwinowskim cmentarzu proboszcz Parafii św. Flo-
riana celebrował, dla mieszkańców licznie zgroma-

dzonych przy grobach poległych 
we wrześniu 1939 roku, Mszą 

Polową połączoną z Ape-
lem Poległych.  Oprawę mszy sta-

nowiły pieśni wykonywane przez chór PZLPiT „Mazowsze” 
im. T. Sygietyńskiego. Po mszy tuż przy głównej bramie 
cmentarza odbyła się wieczorna premiera filmu „Brwinow-
ski wrzesień ’39” w reżyserii pana Adama Gzyry. Przewod-
niczący Rady Miejskiej powiedział w podziękowaniu orga-
nizatorom i uczestnikom uroczystości: „Dzięki wspólnemu 

wysiłkowi i zaangażowaniu dokonaliśmy wielkiego dzieła 
Pamięci – ta wspólna lekcja historii zagości w nas na trwałe.” 

(„Brwinow.com”, nr 3/2009 (4)

Komitet ds. Obchodów wydał okolicznościowy zeszyt historyczny pt.: „Wspo-
mnienie o bitwie pod Brwinowem”. Oto jego rozdziały: Przebieg bitwy pod Brwinowem, 
Dziennik Stefka Riedla (fragmenty), „Ta nasza młodość!...” Mali świadkowie tamtych 
dni, Wspomnienie sanitariuszki „Siostry” – Zuzanny Cichockiej-Tomasik, Służba sani-
tarna i pomocnicza w Bitwie, Lista poległych w bitwie, Miejsca 
pamięci związane z bitwą. Rada Miejska w Brwinowie ufundo-
wała mieszkańcom (oprócz wydawnictwa okolicznościowego) 
płytę DVD zawierającą reportaż z uroczystych obchodów w dniu 
12 września 2009 oraz film „Brwinowski wrzesień ’39” zreali-
zowany (scenariusz, reżyseria i realizacja) przez pana Adama 
Gzyrę. Konsultacja historyczna: Stanisław Rumianek; animacja 
komputerowa bitwy: Jacek Wąsowicz; lektor Wojciech Gąssow-
ski; w roli Stefka Riedla: Aleksander Wróbel. Skład Komitetu ds. 
Przygotowania Obchodów 70. Rocznicy Bitwy pod Brwinowem 
objętego honorowym patronatem Krzysztofa Falkowskiego 
przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie: Michał Bań-
ka (przewodniczący), Wanda Chrzanowska (z-ca ), Arkadiusz 
Kosiński (z-ca), Katarzyna Karasińska (UG Brwinów), Zbigniew 



201201
1

WSPOMNIENIE  
O BITWIE  

POD BRWINOWEM 
12-13.IX.1939 r.

Bartosik, Barbara Batyra, Zofia Gajewska, Maryna Hebdzyńska, Zdzisław Krawczyk, 
Dariusz Krzemiński, Waldemar Matuszewski, Jan Rumianek, Stanisław Rumianek, Ta-
deusz Smoleń, Maria Wiszniewska.

 13 IX  nadano gimnazjum w Otrębusach imię 
36 pułku piechoty Legii Akademickiej, której żołnie-
rze byli jednymi z głównych uczestników i bohate-
rów bitwy pod Brwinowem.

 19 IX  otwarto nowy kompleks sportowy przy 
Zespole Szkół nr 2 w Brwinowie.

 30 IX  radni Rady Miejskiej w Brwinowie bezwzględną większością głosów podjęli 
uchwałę (nr LII/456/2009) dotyczącą przeprowadzenia referendum w sprawie odwo-
łania Burmistrza Gminy Brwinów z powodu nieudzielenia absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu Gminy za rok 2008. „Dlaczego podjęliśmy taką decyzję? W tym roku 
Andrzej Guzik po raz kolejny nie otrzymał absolutorium. To już niestety czwarty z kolei 
(!) brak absolutorium. W gminie panuje zastój, niekompetencja i brak woli współpracy. 
Nasze zarzuty to: – Najgorsze wykonanie inwestycji gminnych (tylko 66%; z planowa-
nych 27 mln wydatkowano tylko 17).  A przecież realizacja inwestycji jest miara rozwoju 
każdej gminy!!! – Brak przedszkola po północnej stronie Brwinowa – od czterech lat 
(mimo posiadanych środków na ten cel) nie ma nawet projektu. – Po co kredyt, gdy 
pieniądze są w kasie? Pomimo posiadania środków w budżecie Burmistrz zaciągnął 
w 2008 r. kredyt w wysokości 5 milionów zł. W roku 2009 ten kredyt kosztuje nas 240 ty-
sięcy zł. – Drogi – brak ewidencji. Burmistrz nie potrafi dokonać rozpoznania stanu wła-
sności w drogach gminnych. Mając opracowane dokumentacje projektowe dla budowy 
sieci kanalizacyjnej czy wodociągowej, nie można ich wykonać. Mimo rozporządzenia 
z roku 2005 burmistrz nie wykonał do tej pory opracowania ewidencji dróg gminnych. 
– Rozwalające się zbiorniki retencyjne – obydwa (w Brwinowie przy ul. Sochaczewskiej 
i w Parzniewie) wykonane w oparciu o dokumentację, która wykonana została niezgod-
nie z Prawem budowlanym, zostały uszkodzone a koszty ich naprawy wyniosły blisko 
pół miliona złotych. – Chodnik w ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie. Burmistrz nie chce od 
6 lat wybudować chodnika mimo posiadanej dokumentacji projektowej oraz zabezpie-
czonych przez kolejne lata pieniędzy w budżecie na ten cel. – Dziury w drogach. Mimo 
posiadanych środków finansowych od początku roku na utwardzanie nawierzchni dróg 
destruktem asfaltowym, burmistrz rozpoczyna te inwestycje w październiku, listopa-
dzie. Zbyt niskie temperatury powodują powstanie nawierzchni o bardzo złej jakości. 
Sytuacja powtarza się w każdym roku. – Kanie i Otrębusy – zastój inwestycyjny. Nie 
rozpoczęto budowy wodociągów. 4 lata trwało wykonanie dokumentacji projektowej, 
po jej wykonaniu Burmistrz nie potrafi złożyć prawidłowego wniosku o wydanie decyzji 
na budowę. – Tylko ja mam rację. Burmistrz nie realizuje uchwał Rady Miejskiej. Nie 
odpowiada na wnioski poszczególnych komisji Rady. („Brwinow.com, nr4/2009 (5)      

 17 X   z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Brwinowskiego Związku Emerytów 
i Rencistów grupa 100 brwinowskich seniorów została zaproszona przez Radę Miej-
ską na premierowy koncert w nowo otwartej sali widowiskowej „Matecznik Mazowsze” 
w Karolinie. Także podczas spotkania jubileuszowego w dniu 24 X sala OSP pękała 
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w szwach. Moc kwiatów dla wszystkich naszych seniorów zebrała Prezes Związku pani 
Wanda Majewska. („Brwinow.com”, nr 3/2009 (4)      

Także w październiku 2009 roku miał miejsce jubileusz 10-lecie Gminnego Ośrod-
ka Pracy z Rodziną. Uroczystości odbyły się w sali OSP w Żółwinie. Wychowanko-
wie ośrodka dali wspaniały występ artystyczny. Sztuka, z którą często obcują, którą 
sami tworzą, rozjaśnia ich życie i rozwija osobowość. Wiele mają dokonań na tym polu. 
Ośrodkiem kieruje od lat pan Ryszard Rybka.

 16 X  odbyła się druga edycja Festiwalu Myśli i Słowa Jana 
Pawła II. Tegoroczne motto Festiwalu to talent – „Boża iskra, któ-
rą jest powołanie artystyczne”. W tegorocznym finale Festiwalu 
wzięło udział 104 finalistów. Wszyscy otrzymali nagrody i „papie-
ską” kremówkę. Festiwal został utrwalony w postaci reportażu fil-
mowego pana Adama Gzyry.

 16 X  uroczystym koncertem „Mazowsza” 
otwarto Europejskie Centrum Promocji Kultury 
Regionalnej i Narodowej ze sceną „Matecznik 
Mazowsze” w Otrębusach-Karolinie, najnowo-
cześniejszą placówkę kulturalną na zachodnim 
Mazowszu. Na nowy kompleks inwestycyjny 
składają się: wielofunkcyjna sala widowisko-
wa (dla 563 widzów, sama scena ma prawie 
350 m2, 100 stanowisk w garderobach dla ar-
tystów), hotel i restauracja, które mogą przyjąć 
100 gości. Gmina Brwinów zyskała kulturo-
twórcze miejsce o randze międzynarodowej.

 1 XI   kwesta na brwinowskim cmentarzu. Na brwi-
nowskim cmentarzu odbyła się kwesta na rzecz dalszej 
renowacji cmentarza. Dzięki hojności darczyńców udało 
się zebrać 4 107,70 zł, 2 $. W tym roku rozpoczęliśmy 
remont bramy głównej cmentarza od strony ul. Powstań-
ców Warszawy.(„Brwinow.com”, nr 3/2009 (4)).

 3 XI  „Dziennik – Gazeta Prawna” opublikowała dane 
dotyczące środków pozyskanych z UE w latach 2007-
2013. W publikowanym zestawieniu na 80 gmin z terenu 
województwa mazowieckiego naszej Gminy nie znaj-
dziemy. Jak wyglądamy na tle naszych sąsiadów? Nie-
stety najgorzej. Gminy: Jaktorów, Grodzisk Maz., Błonie 
– środki pozyskane wynoszą od 37 000 tys. do 20 000 
tys., w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszą od 
2,5 tys. do 1,0 tys. W gminie Brwinów to: środki pozy-
skane: 5 216,26 tys. na jednego mieszkańca przypada 
239,01 zł. („Brwinow.com”, nr 4/2009 (5).
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Remont ołtarza. W kościele pod wezwaniem św. Floriana w Brwinowie trwa remont 
głównego ołtarza. Prace potrwają do maja 2010 r. 

 Listopad  Nasz stypendysta w Walencji. Utalentowany brwinowianin, doceniony 
przez Radę Miejską w Brwinowie przyznanym mu stypendium dla uzdolnionej mło-
dzieży, doskonale rokujący student warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego, Łukasz 
Nagórka wszedł do półfinału Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Jose 
Roca w Walencji. („Brwinow.com”, nr 4/2009 /5/)

Galeria w Tunelu: Komisja Kultury Rady Miejskiej organizuje wystawę „Oni polegli 
za Brwinów – zasługują na Aleję Honorową”, w związku z 70. rocznicą Odzyskania 
Niepodległości.

 11 XI  Harcerski śpiew i rżenie koni na brwinowskim Rynku. Impuls do tegorocz-
nych uroczystych obchodów 92. rocznicy Odzyskania Niepodległości nadał ksiądz 
Sylwester Lament, niedawno przybyły do Parafii Św. Floriana na misję. Ksiądz-druh 
(ZHP) Sylwester zachęcając do wspólnego z  harcerzami śpiewania opracował na tę 
okazję „Śpiewnik Harcerski” złożony z kanonu patriotycznych pieśni. Pomysł księdza-
druha był oparty na próbie zainscenizowania wokół Pomnika Niepodległości wojsko-
wego obozowiska. Do realizacji tego zamysłu zaprosił druh Sylwester brwinowskich 
radnych spod znaku Przewodniczącego Krzysztofa Falkowskiego. Na remontowa-
nym właśnie skwerze brwinowskiego Rynku pojawiły się karabiny z bagnetami usta-
wione w kozły, wojskowe ognisko, dymiąca kuchnia polowa, harcerski śpiew i rżenie 
koni. Kilkanaście pieśni, w których prym wiedli brwinowscy harcerze, podjęli obecni 
w dużej liczbie dorośli Mieszkańcy Brwinowa. I szedł śpiew po brwinowskim Rynku, 
wokół świętujących krążyły konie ze swoimi jeźdźcami w mundurach z czasów Księ-
stwa Warszawskiego – przenieśliśmy się w inny wymiar – wymiar narodowej Historii. 
Nikomu nie było śpieszno do domu, czerpaliśmy radość z bycia razem, ze wspólnego 
śpiewania, z poczucia wspólnego patriotycznego ducha Polaków. Na koniec była go-
rąca wojskowa grochówka i pierogi.

 12 XI  uczniowie LO uczestniczyli w LIV Sesji Rady Miejskiej, na której 
oficjalnie został zakończony Rok Słowackiego w naszej gminie. Uczenni-
ca Paulina Naporowska przedstawiła prezentację dokonań 
kulturalnych Roku oraz zaprezentowała śpiewaną wer-
sję wiersza „W pamiętniku Zofii Bobrówny”. Dominik 
Kopaszewski zaś brawurowo wykonał rapowane 
streszczenie „Balladyny”.

 Listopad  Nagroda Marszałka dla Mi-
strza Zapały. Rada Miejska w Brwinowie, za 
głosem Komisji Kultury, wnioskowała do ka-
pituły przyznającej nagrody kulturalne Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego Adama 
Struzika, w sprawie kandydatury wieloletniego tan-
cerza i choreografa „Mazowsza”. I wielki choreograf 
nagrodę tę otrzymał. „Tym większa jest radość brwi-
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nowskiego samorządu, że nagrodę tę otrzymał Honorowy Obywatel Gminy Brwi-
nów.” (z listu gratulacyjnego Przewodniczącego Rady Miejskiej K. Falkowskiego). 
Z okazji 60-lecia PZLPiT im. Tadeusza Sygietyńskiego „Mazowsze” na podstawie 
wywiadu-rzeki z Witoldem Zapałą brwinowski artysta Adam Gzyra, we współpracy 
z Waldemarem Matuszewskim, stworzył film „Mazowsze: od autentyku do styliza-
cji”, który dołączony został do dokumentacji artystycznej przedstawionej kapitule 
X edycji konkursu. 

 19 XI  postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie Nr 27/09 o przepro-
wadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Brwinów przed 
upływem kadencji termin referendum został ustalony na niedzielę 17 stycznia 2010 r. 

 7 XII  Burmistrz Gminy Brwinów podpisał umowę z firmą „SAFEGE” S.A. z siedzibą 
w Warszawie na usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania polegającego na budowie sieci 
wodociągowej w Otrębusach i Kaniach.

 17 I  Referendum w sprawie odwołania z funkcji burmistrza Pana Andrzeja Gu-
zika. Z powodu wymaganej frekwencji referendum jest nieważne. Dla ważności wyma-
gane było, aby do lokali wyborczych przyszło 4451 osób. Przyszło 4169 osób, zabrakło 
282 głosów. Z pośród tych osób prawie 94%  chciało odwołania burmistrza. Największa 
frekwencja była w Kaniach i w okręgu nr 2 (lokal wyborczy w Ośrodku Kultury w Brwino-
wie). Najmniejsza w Parzniewie, Biskupicach, Domaniewie. („Brwinow.com”, nr 1/2010 (6)

 17 I  godz. 17.00 na scenie „Matecznik Mazow-
sze” w Otrębusach-Karolinie odbył się spektakl 
wg „Sługi dwóch panów” Carlo Goldoniego w wy-
konaniu zespołu płockiego Teatru Dramatycznego
im. J. Szaniawskiego. W rozśpiewanej i roztańczonej 
osiemnastowiecznej włoskiej komedii bierze udział 
cały zespół Teatru z Mariuszem Pogonowskim jako ty-
tułowym Sługą oraz gościnnym udziałem (specjalnie 
na premierę w Karolinie zaproszonym solistą PZLPiT 
„Mazowsze” Tadeuszem Kijkiem). Reżyserem spek-
taklu jest mieszkaniec Brwinowa – Waldemar Matu-
szewski. Spektakl zainaugurował prezentację gościn-
nych spektakli na nowej scenie „Mazowsza”.

 11 IV  ulicami naszego miasta odbył się Marsz 
Pamięci o ofiarach katastrofy lotniczej, w której zginę-
ło 96 osób udających się na uroczystości katyńskie. Marsz odbył się w skupieniu. 
W ciszy. W zadumie. W modlitwie. Przyszło nas wielu. W to wspólne przeżywanie 
włączyli się uczniowie. Bardzo liczna delegacja uczniów ze szkoły w Żółwinie wraz 
z panią Lidią Iwołą – wicedyrektor szkoły, stała kilkanaście godzin w ogromnej ko-

2010
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lejce, aby oddać hołd Prezydentowi RP i jego 
małżonce w Pałacu Prezydenckim w Warsza-
wie. (Brwinow.com Nr  1/2010 (6)

 9 V  rejestracja w KRS – Stowarzyszenie 
Długa Ławka – Towarzystwo Budowniczych 
Zaplecza Kadry Narodowej rozpoczęło dzia-
łalność w 2009 roku, zarejestrowane zostało 
w 2010. Prócz działalności sportowej realizuje 
także projekty kulturalne i edukacyjne.

 15 V  – IV Brwinowska Wiosna Artystyczna (okrojona) – Rok Fryderyka Chopi-
na. Ze względu na brak porozumienia dotyczącego programu imprezy pomiędzy 
wieloletnim społecznym organizatorem BWA tzn. Stowarzyszeniem „TARTAK” a dy-
rektorem brwinowskiego GOK Wojciechem Kwiatkiem, dysponującym gminnymi środ-
kami finansowymi zarezerwowanymi na ten cel, IV BWA została znacznie okrojona 
i zorganizowana jedynie przy pomocy 
funduszy pozyskanych od prywatnego 
sponsora – pana Jacka Pachnika z Otrę-
bus. Programem i organizacją zajęła się 
tradycyjnie Barbara Batyra, prezes Sto-
warzyszenia „TARTAK”. IV BWA miała 
w tym roku miejsce tylko w Żółwinie. 
w Na program złożyły się: koncert cho-
pinowski w wykonaniu Łukasza Nagórki, 
koncert arii operowych i pieśni z muzyką 
F. Chopina w wykonaniu artystów Teatru 
Wielkiego; dziecięce i młodzieżowe gru-
py taneczne spod znaku programu „Jak 
»Mazowsze«…”; występ zespołu muzy-
ki cygańskiej „Randia” oraz zespołów 
rockowych „Panaceum” i „Sparks and 
Fuel”; jako gwiazda wieczoru wystąpił 
zespół „Boogie Boys”. Imprezami towa-
rzyszącymi były: wycieczka powozami 
konnymi do pobliskiego Ogrodu Rzeźb 
Juana Soriano; kiermasz artystyczny; 
przejażdżki konne dla dzieci – klub 
„Wolta”. W związku z Rokiem Chopina  
Stowarzyszenie Filmowe „Lufcik” przy-
gotowało premierę filmu „Moribunda” 
w reżyserii Michała Bańki.

Protest przeciw przestawianiu pomników. Z treści ogłoszonego 12.05.2010 r. na 
stronie internetowej gminy Brwinów przetargu na remont zachodniej części rynku 
w Brwinowie przewidziano: „przestawienie 2 pomników”, „demontaż dwóch pomni-
ków i ich wywóz na czas wykonywanych prac”. Na rysunkach „koncepcji zagospo-
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darowania rynku Brwinowa” widzimy, że wszystkie trzy pomniki mają być obrócone o 
90 stopni, zaś z Pomnika Niepodległości ma być usunięty półokrągły cokół, a obelisk 
będzie ustawiony na prostokątnej płycie. Takie zmiany umieszczono w dokumenta-
cji projektowej bez zgody konserwatora zabytków. Tego również pan burmistrz (Gu-
zik) nie wiedział. Projektowano przesunięcie zabytkowego pomnika, aby „dokładnie 
współgrał z nową nawierzchnią rynku”. Naszym zdaniem to nowa powierzchnia rynku 
powinna być tak zaprojektowana, aby współgrała z Pomnikiem Niepodległości. (…) 
Protest podpisało 100 mieszkańców (Honorowi Obywatele Miasta, przedstawiciele 
stowarzyszeń i mieszkańcy). („Brwinow.com” nr 3/2010 (8).

 21 V  – po zakończeniu procedury aplikacyjnej projekt „Czyste życie…” uzyskał 
dofinansowanie w wysokości do 94 238 226 zł ze środków Funduszu Spójności Unii 
Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie nr 4/2010/POIiŚ/DR w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 Czerwiec  W wiele, wiele 
miesięcy od podjęcia przez 
Radę Miejską w Brwinowie 
w roku 2009 uchwały o nada-
niu nowemu rondu (Pszczeliń-
ska-Wilsona-Grodziska) imienia 
znakomitego aktora – filmowego 
„Pawlaka”, czyli Wacława Kowal-
skiego, mieszkańca Brwinowa 
przez blisko 40 lat – niechętny 
tej idei burmistrz Guzik wreszcie 
zrozumiał, że tę uchwałę musi 
wykonać i rondo oznakował. 
(Ale, czy trzeba było aż pisać do Wojewody z prośbą o interwencję w tej spra-
wie?) Wielu dojrzałych mieszkańców pamięta Pana Wacława przemierzającego rano 
ulice miasta – charakterystyczną sylwetkę w granatowej „maciejówce”, z rowerem, na 
którym zawieszona była bańka z mlekiem. Codziennie przechodził przez to skrzyżowa-
nie, z którego utworzono rondo. („Brwinow.com”,  nr 3/2010 (8).

 26 V  Przewodniczący Rady Miejskiej z rąk Starosty 
Pruszkowskiego Pani Elżbiety Smolińskiej otrzymał pa-
miątkową tablicę „Samorządowiec Dwudziestolecia 1990-
2010”. W podziękowaniu Przewodniczący Rady powiedział, 
że otrzymane wyróżnienie traktuje jako docenienie pracy 
wszystkich samorządowców w gminie Brwinów, zarówno 

pracowników urzędu, sołtysów jak i wszystkich radnych. 
(„Brwinów.com” nr 2/2010 (7)

 13–27 VI  – Sala „Organistówki”, Rynek 14 – Wystawa 
„Świat małej kolei”. Po wieloletnich staraniach udało się 
pani radnej Wandzie Chrzanowskiej zaprosić do Brwino-
wa ks. Janusza Grygiera (niegdyś brwinowskiego wika-
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riusza) z jego niezwykłą kolekcją kolejek miniatu-
rowych. W Brwinowie padł rekord: wystawę „Świat 
małej kolei” zwiedziły w pierwszym dniu 644 osoby! 
Zebrani wysłuchali powitalnego przemówienia ks. 
Janusza Grygiera, który opowiadał o swojej pasji, 
on sam zajmuje się modelarstwem kolejowym od 
ponad 40 lat. Wielką atrakcją była przygotowana 
specjalnie na dzień wystawy ruchoma kolejka, 
którą obsługiwali mali zwiedzający, bawiąc się 
w maszynistę lub zawiadowcę stacji, uruchamia-
jąc pociągi i sterując przestawianiem zwrotnic. 

Z zapartym tchem dzieci przyglądały się też wesołemu miasteczku, gdzie kręciły się 
wszystkie karuzele, jeździła kolejka i działał diabelski młyn wszystko oświetlone neo-
nami i światełkami, z tłumem miniaturowych gości wypełniających cały teren mia-
steczka, wszystko w najbardziej rozpowszechnionej skali modelarskiej 1:87. Dorośli 
z uśmiechem komentowali tzw. satyry kolejowe, czyli zabawne scenki z życia na kolei, 
a przy makiecie z wierną ilustracją  „Lokomotywy” Tuwima wszyscy zaglądali do wago-
nów towarowych, by upewnić się, że nie brakuje niczego… (www.brwinow.org,17.06. 2010) 
Organizacją i obsługą wystawy zajęły się Stowarzyszenie Projekt Brwinów oraz Sto-
warzyszenie „TARTAK”.

Czerwiec 2010 – Kontynuacja tradycji letnich wyjazdowych warsztatów plastycz-
nych dla dzieci w Ogrodzie Rzeźb Juana Soriano w Owczarni. Glina i plastelina, akwa-
rele i kredki pomagały dzieciom w próbie ich sił w artystycznych zmaganiach inspiro-
wanych dziełami meksykańskiego rzeźbiarza. Gospodarz Ogrodu, pan Marek Keller 
zadbał o napoje i słodycze dla początkujących artystów. Organizacją i opieką nad 
uczestnikami zajęły się panie Barbara Batyra ze Stowarzyszenia „TARTAK” i Marzena 
Wysocka z Ośrodka Kultury.  

 30 VIII  na sesji Rady Miejskiej w Brwinowie została podjęta uchwała 
(nr LXVII/628/2010) w sprawie nadania imienia Jana Pawła II placowi na Rynku w Brwi-
nowie – naprzeciw kościoła. O takim zamiarze Przewodniczący RM Krzysztof Falkowski 
powiadomił wcześniej Metropolitę Warszawskiego, Jego Ekscelencję Arcybiskupa Ka-
zimierza Nycza. W odpowiedzi Arcybiskup napisał m.in.: „Ten trwały ślad, jakim będzie 
plac poświęcony jego imieniu w Brwinowie to przypomnienie kolejnym pokoleniom 
tego, który uczy miłości do Chrystusa, Jego Kościoła, do Ojczyzny. Gratuluję Radzie 
Miasta Brwinów takiej decyzji świadczącej o dojrzałości obywatelskiej i patriotycznej.” 
(Brwinow.com, Nr 3/2010 (8). Na tej samej sesji w dniu 30 VIII po raz kolejny podjęto decyzję 
w sprawie nabycia terenów należących do SGGW znajdujących się w centrum Brwino-
wa obejmujące swoim zasięgiem park i pałac Wierusz-Kowalskich. 

Fontanna wyborcza. Nie pomagają 
dramatyczne apele pana Stefana Wolcen-
dorfa, piłsudczyka, nie pomaga protest 
TPB, nie pomagają protesty radnych. Czy 
chce pan, panie burmistrzu Guzik, kupić 
elektorat fontanną wybudowaną na tym 
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skwerze? Nie bez powodu tu właśnie stanęły dwa najważniejsze dla polskiej pamięci 
pomniki; nie bez powodu ten skwer nosi imię Papieża Polaka. Pan chce „prostować” 
pomniki – nie rozumie pan, że to nie przypadek, że Pomnik Niepodległości upamięt-
niający zwycięstwo nad bolszewikami „patrzy” na wschód. Czy w tym celu chciał pan 
te pomniki „czasowo” zdemontować, aby potem trafiły w zacisze parkowej niepamię-
ci? („Brwinow.com”, Nr 4/2010 (9).

 1 IX 2010 – 30 VI 2011  – Stowarzyszenie Długa Ławka realizuje projekt  „Wzbo-
gacanie oferty edukacyjnej małych miast” współfinansowany przez Fundację PZU 
(2010/2011). W ramach działań zorganizowano kilka koncertów dla dzieci, spektakle te-
atralne, zabawy mikołajkowe i inne. Kilka spotkań w ramach projektu odbyło się w sie-
dzibie Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa. Działający w ramach Stowarzyszenia Długa 
Ławka – Towarzystwo Budowniczych Zaplecza Kadry Narodowej Uczniowski Klub 
Sportowy Czerwone Smoki powstał po to, by dać dzieciom z Brwinowa i okolic możli-
wość produktywnego i zdrowego spożytkowania nadmiaru energii, oraz podniesienia 
sprawności fizycznej i intelektualnej. Klub stawia sobie za zadanie nauczyć i propago-
wać zdrowy styl życia i odżywiania. (ze strony internetowej Stowarzyszenia)  

 11 IX  miały miejsce uroczystości z okazji 60-lecia nadania praw miejskich. Ulica-
mi miasta przeszła kolorowa parada, w której wzięły udział brwinowskie rody, szkoły, 
stowarzyszenia, organizacje, kluby sportowe, mieszkańcy. Na scenie w Parku Miejskim 
mogliśmy podziwiać młodych tancerzy z warsztatów „Roztańczeni z Mazowszem”. Pan 
Łukasz Nagórka dał koncert Chopinowski, potem był pokaz mody z lat 50., 60., 70., 
pokaz filmu o Chopinie „Moribunda” zrealizowane przez Stowarzyszenia Młodych Fil-
mowców „Lufcik”. Na zakończenie wszyscy mogli potańczyć na dechach. Organizato-
rem uroczystości był powołany uchwałą Rady Miejskiej Komitet ds. Obchodów 60-lecia 
nadania praw miejskich. Przewodniczącą Komitetu była pani Anna Sobczak, wiceprze-
wodniczącym – pan Zbigniew Kurządkowski. W organizację uroczystości włączyły się 
organizacje i stowarzyszenia: TPB, „Tartak” oraz radni. („Brwinow.com”, nr 3/3010 (8).
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TPB z entuzjazmem przyjęło publikację Stowarzysze-
nia Projekt Brwinów zatytułowaną „Miasto Brwinów: 60 lat 
minęło” pod redakcją pani Mirosławy Kosiaty. „Książka 
prowadzi czytelników przez ostatnie 60 lat historii Brwi-
nowa – od uzyskania praw miejskich w 1950 r. Autorzy 
opisali w niej wybitnych mieszkańców, ważne wydarzenia 
i ciekawostki z życia miasta. Mało znana historia jest tak 
fascynująca, że książkę czyta się jednym tchem.” („Książka 
o Brwinowie”, „Brwinow.com”, nr 1/2010 (6).

 18 IX  odbyły się pierwsze zawody siłowe (zorgani-
zowane przez Wojciecha Niteckiego – kierownika sekcji 
trójboju siłowego TG „Sokół”) mające na celu wyłonienie 
najsilniejszego mieszkańca naszej gminy. Tytuł zdobył 

Krzysztof Traczyk. Pozostałe miejsca to: II Przemysław Kubicki, III Daniel Koncewicz, 
IV Jakub Dębowski, V Wojciech Nitecki, VI Zbigniew Dębski. („Brwinow.com”, nr 4/2010 (9).

 1 X  zostało uruchomione pierwsze brwinowskie 
radio internetowe – Radio Bryff. Muzyka jest grana 24 
godziny na dobę, codziennie wieczorami można po-
słuchać audycji na żywo. Można nas słuchać bezpo-
średnio ze strony www.radiobryff.pl lub ze strony portalu www.brwinow24.pl Radio 
jest prowadzone przez młodych mieszkańców gminy Brwinów i okolic. Redaktorem 
naczelnym jest Michał Bańka. („Brwinow.com”, nr 4/2010 (9).

 9 X  do znanej ze znakomitych wyrobów cukierni rodzinnej państwa Jarzyna 
przytuliła się piętrowa przeszklona rotunda, która oświetlona ciepłym światłem wnę-
trza wygląda wieczorem jak podświetlone akwarium smakowitości. Tak kusi kawiarnia 
„Jarzyna”. Takie miejsce było oczekiwane w Brwinowie od lat. Jest przytulnie i ele-
gancko, może nawet trochę wykwintnie. Usytuowana przy rondzie Wacława Kowalskie-
go, nieopodal stacji kolejowej, blisko poczty, Ośrodka Kultury i postoju taksówek daje 
poczucie bliskości centrum miasta, ale też uwodzi – skoro tylko się do niej wejdzie 
– zapachami ciasta i kawy. A kiedy zasiądziesz przy stoliku na pięterku, jest jeszcze 
bardziej kameralnie. Gospodarze (Pani Grażyna i jej dzieci Maria i Bartłomiej) mają 
poza umiłowaniem smaków i zapachów świadomość, że to muzyka dopiero dopełnia 
wrażenia podniebienia. Piątki muzyczne przy „żywej” muzyce dodatkowo wzbogacają 
i tak urozmaicone (bo nie tylko słodkie) menu. Kawiarnia przyjęła się już w mieście i jest 
miejscem, w którym „wypada” umówić się.

 15 X  w ZS w Żółwinie miała miejsce 
III edycja Festiwalu Myśli i Słowa Jana 
Pawła II. Tym razem inspiracją dla uczniów 
przygotowujących prace plastyczne, literac-
kie, teatralne i multimedialne jest hasło „Jan 
Paweł II – Odwaga Świętości.” W tym roku 
do Finału doszła rekordowa liczba uczestni-
ków, bo blisko 180 (ze wszystkich 5 publicz-
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nych placówek oświatowych, a także z Niepublicznej Szkoły Specjalnej oraz Gminnego 
Ośrodka Pracy z Rodziną). Młodzi ludzie udowodnili w prezentowanych pracach, że 
pragną świętości także w codziennym, wcale nie odświętnym życiu. Wiele z tych prac 
to piękne i wzruszające „perełki” w młodzieńczy, ale i odkrywczy sposób wywiedzione 
z Myśli i Słowa Jana Pawła II. (Brwinow.com, Nr 4/2010 (9).

 27 X  w 20. rocznicę śmierci Wacława Kowalskiego – 
Przewodniczący RM Krzysztof Falkowski poszedł za głosem 
Komisji Kultury i zwołał uroczystą sesję. Zaproszenie na se-
sję przyjął również Bartłomiej syn filmowego „Pawlaka”, któ-
ry przez ponad 40 lat mieszkał w Brwinowie i spoczywa na 
brwinowskim cmentarzu. Na sesji postanowiono powołać do 
życia Festiwal  Komedii Filmowych im. Wacława Kowalskie-
go. (Brwinow.com, Nr 4/2010 (9).

 21 XI  – wybory samorządowe. Każda osoba uprawnio-
na do głosowania otrzymuje 4 karty do głosowania: – z kan-
dydatami na burmistrza gminy Brwinów, – do głosowania na radnych do Rady 
Miejskiej, – na radnych do Powiatu Pruszkowskiego, – na kandydatów do Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego. Na karcie do głosowania na burmistrza gminy będą na-
stępujące osoby: Falkowski Krzysztof, Guzik Andrzej, Kogut Grzegorz Adam, Kosiński 
Arkadiusz. Radni gminy Brwinów VI Kadencji (2010-2014):  KWW Razem dla Rozwoju 
– 6 radnych: Zbigniew Bartosik, Wanda Chrzanowska, Krzysztof Falkowski, Małgorzata 
Kucharska, Dariusz Krzemiński, Mieczysław Zieliński. KWW Arka Kosińskiego „Dobro 
Wspólne” – 4 radnych: Mariusz Baranowski, Zbigniew Kurządkowski (wiceprzewodni-
czący Rady), Maciej Szmyt, Rafał Wysocki. KWW Wspólnota Gminy – 8 radnych: An-
drzej Guzik, Aldona Górniak, Grzegorz Mieszała, Jarosław Nowocień, Marek Olenderek, 
Jadwiga Sitnik, Sławomir Rakowiecki (Przewodniczący Rady Gminy), Henryk Tybuś. 
KW Platforma Obywatelska RP – 3 radnych: Sophia van de Boel (wiceprzewodnicząca 
Rady), Andrzej Precigs, Alfreda Rybka.

Kadencja VI – burmistrz Arkadiusz Kosiński
(od 10 grudnia 2010)

 10 XII  ślubowanie Arkadiusza Kosińskiego obejmujące-
go stanowisko burmistrza Gminy Brwinów.

 Styczeń  XIX Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. „Była zabawa, będzie sprzęt”  
– sprzęt dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. Zagrało kilka zespo-
łów młodzieżowych. Wydarzeniem był występ rewelacyjnego basisty Krzysztofa Ście-
rańskiego. Licytację wsparli swoimi umiejętnościami oratorskimi i osobowością Dorota 
Stalińska i Andrzej Precigs. Zbiórka przyniosła ponad 30 tys. zł – mówi szef brwinow-
skiego sztabu Marzena Wysocka. („Kurier Południowy”, nr 1(373), 14-20 I 2011)
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 Luty  Uroczyście podczas sesji Rady Miejskiej 
otrzymali całoroczne stypendia uczniowie z powo-
dzeniem startujący w olimpiadach przedmiotowych, 
laureaci konkursów oraz sportowcy: Jan Bednarski, 
Piotr Godlewski, Arkadiusz Wróbel, Zofia Sajecka, 
Ewa Berdzińska, Karolina Wiśniewska, Filip Żarno-
wiec, Zuzanna Bednarska, Dawid Pruszyński, Teresa Radoszewska-Zakościelna, Kac-
per Słowikowski, Julia Sojka, Kinga Tober. („Kurier Południowy”, nr 6(377), 11-17 II 2011)

 9 II  radni zakończyli obrady nad budżetem gminy na rok 2011. Dzięki dofinanso-
waniu zewnętrznemu na projekt „Czyste życie” zawiera rekordowe dochody – ponad 
120 mln zł (ubiegłoroczny plan zawierał kwotę 63,5 mln). Wydatki na ten rok zaplano-
wano w kwocie 122 mln. „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa 
na terenie Gminy Brwinów”, ustawiło nam budżet na rok 2011, ale i zrobi to na dwa 
kolejne lata – powiedział burmistrz Arkadiusz Kosiński. Na ten projekt zaplanowaliśmy 
w tym roku 56 mln. To, co nam zostało, czyli niespełna 10 mln na inwestycje, przezna-
czyliśmy na drogi i na oświatę. („Kurier Południowy”, nr 7(387), 18-24 II 2011)

 4 III  Stowarzyszenie Długa Ławka w roku 2011 roku  (przy wsparciu Burmistrza 
Gminy Brwinów) zorganizowało I Brwinowski Bal Młodych Sportowców, na który zapro-
szono dzieci i młodzież ze wszystkich brwinowskich klubów sportowych. Wzięło w nim 
udział ponad 120 dzieci.

 Marzec  W LO im. J. Iwaszkiewicza podczas corocznego Dnia Patrona uroczy-
ście odznaczono 12 najbardziej zasłużonych pedagogów i pracowników szkoły. Złotym 
Krzyżem Zasługi odznaczony został Bernard Malinowski, Srebrnym – Maria Róża So-
bieraj, Brązowym – Agnieszka Kurządkowska, Piotr Makijenko, Maria Barbara Paczkow-
ska i Alina Barbara Zalewska. Złote Medale za Długoletnią Służbę otrzymały: Bogumiła 
Gaweł, Krystyna Urszula Żochowska, Wanda Szymczak, Halina Teresa Tereszczyńska 
oraz Elżbieta Maria Baczewska. Elżbieta Dudzińska otrzymała Odznakę Honorową Kry-
styny Krahelskiej. Medale wręczył Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski. („Kurier Połu-
dniowy”, nr 11(382), 18-24 III 2011)

 Marzec  rozpoczęcie realizacji Kontraktu I w ra-
mach gigantycznego w skali gminy programu „Czyste 
życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa 
na terenie gminy Brwinów”, czyli budowy kanalizacji 
sanitarnej w Brwinowie na północ od torów kolejo-
wych. Dotąd zostało wybudowane i oddane do eks-
ploatacji ok. 3,4 km sieci sanitarnej. Pozostały zakres 
– ok. 24,5 km (termin wykonania w 2 etapach – do 
10 X 2012 r.). Kontrakt II to budowa kanalizacji sani-
tarnej w Brwinowie na południe od torów PKP. Jak 
dotąd wykonanych i oddanych do użytku zostało ok. 
1,7 km sieci kanalizacyjnej. Pozostały zakres – 37 km 
(termin wykonania w 3 etapach – do 21 X 2013 r.).
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 Kontrakt III  – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w Otrę-
busach i Kaniach –  zadanie nr 1) ok. 26 km sieci wodociągowej; zadanie nr 2) budo-
wa ok. 47 km sieci kanalizacji sanitarnej. Całe zadanie zostało podzielone na 4 etapy 
z różnymi terminami zakończenia (etap IV – do 17.12.2013 r.). Kontrakt IV i V – budowa 
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do osiedla „Twój Parzniew – Miasto Ogród” 
w Parzniewie. W terminie do 20 marca 2012 r. powstanie ok. 4,5 km sieci wodociągowej 
oraz 5,5 km sieci kanalizacji sanitarnej.

 28 III   Tunel w rękach gminy. Burmistrz Arka-
diusz Kosiński podpisuje ze spółką PKP porozumie-
nie, w myśl którego gmina staje się właścicielem 
przepompowni przy stacji PKP w Brwinowie wraz 
ze związaną z nią infrastrukturą. Jest szansa, że do-
tychczasowe kłopoty zmotoryzowanych i pieszych 
chcących podczas opadów deszczu przedostać się 
z jednej części miasta na drugą staną się przeszło-
ścią. („Kurier Południowy”, nr 13(384), 1-7 IV 2011)

 31 III  Pani Agnieszka Dawidziuk – koordynatorka koła wolontariatu działające-
go przy Środowiskowym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brwinowie – podczas X Gali 
Wolontariatu, otrzymała specjalne wyróżnienie z rąk Prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego. Także władze gminy uhonorowały laureatkę. Od kilku lat Pani Agnieszka 
opiekuje się Bartkiem dotkniętym autyzmem. Pani Agnieszka Dawidziuk jest także 
pomysłodawczynią młodzieżowego koła wolontariackiego przy ZS nr 1 działającego 
w ramach programu aktywizującego seniorów „Szkoła bez przemocy”. Dewiza Pani 
Agnieszki brzmi: „Również na emeryturze można działać i coś dać drugiemu człowie-
kowi”. („Kurier Południowy”, nr 16(387), 22-28 IV 2011)

 21 IV  Spotkanie na szczycie… komina. Na szczycie komina w Mosznie doszło do 
spotkania przedstawicieli spółki Millenium Logistic Park z burmistrzem A. Kosińskim 
i wiceburmistrzem S. Walendowskim. Firma zamierza zbudować swoje kolejne (po 
Pruszkowie) centrum logistyczne (MLP II) na terenach położonych w pobliżu komina. 
To jest inwestycja, która będzie miała dla gminy bardzo duże znaczenie – podkreśla 
burmistrz. („Inwestorzy ciągną do gminy” [w:] „Gazeta WPR”, 27 V 2011, nr 121)

 28 IV  godz. 18:00, sala „Matecznik Mazowsze” – Uroczysta Gala Festiwalu Myśli 
i Słowa Jana Pawła II. Od roku 2008, w Dzień Papieski, czyli w październiku, w Ze-
spole Szkół w Żółwinie odbywają się kolejne edycje Festiwalu, w których bierze udział 
młodzież ze wszystkich placówek oświatowych gminy Brwinów. Inspiracją dla prac 
literackich, plastycznych, wokalnych, scenicznych i multimedialnych jest zawsze ja-
kaś myśl JP II. Ideą Gali na scenie „Matecznika Mazowsze” (której pomysłodawczynią 
jest pani radna Wanda Chrzanowska) jest stworzenie młodzieży okazji do zaprezen-
towania swoich prac przygotowanych na finał Festiwalu – w pełnej oprawie scenicz-
nej – rodzicom i pozostałym mieszkańcom Gminy. Chór  legendarnego „Mazowsza” 
otworzył wieczór pieśnią „Barka”, przy fortepianie zasiadł – jako akompaniator chóru 
– uczestnik Festiwalu. 
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 Maj  Założony w Owczarni przez pana Mar-
ka Kellera Ogród Rzeźb oprócz twórczości Juana 
Soriano propaguje również dzieła innych artystów 
Ameryki Środkowej. Tym razem, oprócz rzeźb i in-
stalacji widzowie mogli zobaczyć malarstwo Ma-
nuela Felguereza w ramach wystawy „Prace naj-
nowsze” . To najważniejszy meksykański artysta 
abstrakcyjny, który ma 83 lata, ale wciąż pracuje, 
rzeźbi, maluje. Jego rzeźby zdobią wiele miast Meksyku. Miał ponad 100 wystaw indy-
widualnych na całym świecie – powiedział podczas wernisażu Marek Keller. Uroczyste-
go otwarcia wystawy dokonał ambasador Meksyku w Polsce Raphael Steger. („Kurier 
Południowy”, nr 18 (389), 13 – 19 V 2011)

 7-8 V  – V Brwinowska Wiosna Artystyczna – Rok 
Czesława Miłosza i Marii Skłodowskiej-Curie.  7 V (dzień 
pierwszy)  Brwinów – Park Miejski. Parkowa Aleja Arty-
stów; gry i zabawy organizowane przez kluby sportowe 
i stowarzyszenia; obozy harcerskie i rycerskie; na scenie: 
występy uczestników programu tanecznego „Jak »Mazow-
sze«…”; etiudy baletowe – Ola Pawlina (Teatr Wielki); kon-
cert muzyki klasycznej; „Wybór” – spektakl młodzieży LO; 
koncerty: Zespół „Dugongs”, „Randia” i gwiazda wieczoru 
„Boogie Boys”.  8 V (dzień drugi)  Owczarnia – Ogród 
Rzeźby Monumentalnej Juana Soriano. W Galerii – wysta-
wa meksykańskiego abstrakcjonisty Manuela Felguereza; 
w ogrodzie: rzeźby Juana Soriano; Aleja Artystów Brwi-
nowskich; kiermasz artystyczny; dla dzieci: malowanki. 
Dzięki otwartości i gościnności pana Marka Kellera (go-
spodarza Ogrodu) pozyskaliśmy dla animatorów brwi-
nowskiej kultury to magiczne miejsce.                                  

 14 V  – Noc Muzeów w gminie Brwinów – kilkaset osób korzysta z możliwości bezpłat-
nego zwiedzania Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów, dworku Zagroda, Muzeum Motoryzacji i 
Techniki, siedziby Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Odjazdy 
autokaru o godz. 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 spod OSP przy ul. Pszczelińskiej 3. 

 
 Maj  Rada Miejska niejednogłośnie zdecydowała o pozytywnym zaopiniowaniu od-

wołania Wojciecha Kwiatka ze stanowiska dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury przed 
upływem kadencji. („Kurier Południowy”, 20-26 V 2011, nr 19 (390)

 3 VI  Gmina Brwinów otrzymała tytuł „Sportowa Gmina 2011”. Kapituła konkursu 
organizowanego przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej wyróżniła w ten sposób 
samorządy, które w szczególny sposób dbają o rozwój bazy sportowej oraz promują 
kulturę fizyczną. W tym roku zostaną oddane do użytku dwa nowe kompleksy boisk 
sportowych: przy ZS nr 1 w Brwinowie oraz pierwszy na terenie gminy Brwinów „Orlik” 
(w Żółwinie). („Gazeta WPR”, nr 122)
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 Czerwiec  Gmina Brwinów znalazła się wśród najlepszych samorządów wojewódz-
twa mazowieckiego uczestniczących w konkursie zorganizowanym przez Stowarzy-
szenie Zielone Mazowsze „Gmina – lider selektywnej zbiórki odpadów”. Uczestniczą-
ce w nim gminy musiały spełnić szereg warunków m.in. posiadać plan gospodarki 
odpadami oraz przestrzegać standardów segregowania śmieci. („Kurier Południowy”,
22-28 VII 2011, nr 27 (398)

 Czerwiec  Odbyły się XII Mistrzostwa Brwi-
nowa w wyciskaniu sztangi leżąc – o Puchar 
Gminy Brwinów i pod honorowym patronatem 
Marka Piotrowskiego 9-krotnego mistrza świata 
zawodowców w kick boxingu. Organizatorem 
Mistrzostw od lat jest pan Wojciech Nitecki – kie-
rownik sekcji podnoszenia ciężarów) oraz TG 
„Sokół”. Zwycięzcą wyciśnięcia największego 
ciężaru został 31-letni Rafał Wysocki. („Wspólny 
Powiat”, VII 2011 r., nr 90)

 Czerwiec  Niemal cały dzień trwały obchody 100-lecia istnienia OSP w Brwinowie. 
Po mszy w kościele pod wezwaniem św. Floriana uroczysty pochód przemaszerował 

przez miasto na stadion miejski, gdzie ro-
zegrano zawody sportowo-pożarnicze dla 
11 jednostek z powiatu pruszkowskiego. 
Gospodarze zajęli drugą lokatę – po dru-
hach z Raszyna. Po zawodach – przemarsz 
szeregu lśniących wozów strażackich 
(z włączonymi syrenami) na uroczysty 
apel na dziedzińcu brwinowskiej remizy. 
Brwinowska jednostka została uhonoro-
wana Złotym Znakiem Związku OSP RP. 
Nie zabrakło indywidualnych odznaczeń.   
(„Kurier Południowy, nr 25 (396), 8-14 VII 2010)

 24-25 VI  odbył się VIII Zlot Fanów Electric Light Orchestra. W tym roku Zlot 
gościł w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, gdzie spotkało się około 150 
osób z całej Polski. – Wysłuchaliśmy największych przebojów ELO w wykonaniu ze-
społu z Poznania. Po maratonie koncertów fani przenieśli się do sali, w której bawili 
się do rana – relacjonuje Wiesław Nastarowicz, organizator corocznych Zlotów ELO 
w Brwinowie. („Wspólny Powiat”, lipiec 2011, nr 90)

 25 i 26 VI  Już po raz szósty 
mieszkańcy otworzyli swoje ogro-
dy, organizując podczas VI Festi-
walu Otwartych Ogrodów koncer-
ty, wystawy, wycieczki i warsztaty. 
(„Wspólny Powiat”, lipiec 2011, nr 90)
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 26 VI  w Suchym Lesie k. Poznania odbył się turniej finałowy o tytuł Mistrza Polski 
2011 hokeja na rolkach. W turnieju finałowym UKS Kobra Brwinów starł się z najlepszy-
mi drużynami w Polsce. Wszystkie spotkania zakończyły się zwycięstwami zawodników 
Kobry! („Kurier Południowy, nr 25 (396), 8-14 VII 2011)

 19 VII  „Super Express”: „Podstawówka i gimnazjum w Otrębusach pękają w szwach! 
Dzieci muszą uczyć się na dwie zmiany. ZS w Otrębusach istnieje od 1992 roku. Choć 
może pomieścić około 300 osób, w podstawówce i gimnazjum uczy się 470 uczniów 
(na dwie zmiany). Władze gminy Brwinów postanowiły postawić nowy budynek i połą-
czyć go z już istniejącym. Ogłosiły przetarg, ale pojawił się problem. Profesor Andrzej 
Gawlikowski, architekt, który 20 lat temu zaprojektował budynek, stwierdził, dobudo-
wanie do jego dzieła nowego obiektu będzie naruszeniem praw autorskich i zażądał 
1,25  mln! Opracowanie i zatwierdzenie nowej koncepcji oraz nowego projektu (budyn-
ku, który stanie 8 metrów od obecnej szkoły) zajmie kolejnych kilka miesięcy.”

 25 VII  w Parku Miejskim – kolejny „Targ Przydasiów”. Przewertuj szafy i półki, 
pozbieraj nietrafione prezenty, torebki, koraliki i apaszki, które nie są ci potrzebne, a dla 
innych mogą okazać się skarbem. Przydadzą się. („Gazeta WPR” 23 IX 2011 /nr 136/)

 30 VIII  Z mapy internetowych tzw. bia-
łych plam znikają Żółwin i Owczarnia. Dzięki 
szerokopasmowym łączom internetowym żół-
wińska szkoła (ZS) – jako jedna z pierwszych 
w Polsce – może korzystać z łącza o pręd-
kości 20 Mb/s. Sieć w Żółwinie i Owczarni 
jest nie tylko jedną z najnowocześniejszych 
w Polsce (dostęp do usług VDSL/Neostra-
da Fiber), ale została zaprojektowana jako 
nadmiarowa. Przewidziano już powstawanie 
nowych budynków i podziały gruntów. Pan 
Arkadiusz Kosiński na początku realizacji inwestycji był głównym projektantem sieci, 
a kiedy musiał zrezygnować z dalszych prac po wygraniu wyborów samorządowych, 
wspierał dalej te inwestycje jako burmistrz. Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunika-
cji Elektronicznej  zapewniła, że obszar projektu obejmuje także kolejne „białe plamy”: 
Parzniew, Kotowice, Biskupice, Koszajec, Mosznę, Kanie i Otrębusy. („Podwarszawskie życie 

Pruszkowa”, nr 6(242) 2011, 15 IX 2011)

 31 VIII  na wniosek Stowarzyszenia Projekt Brwinów 
kasztanowiec biały rosnący na dawnym cmentarzu ewange-
lickim w Koszajcu podczas sesji Rady Miejskiej został usta-
nowiony pomnikiem przyrody i otrzymał zaproponowaną 
przez społeczników nazwę „Ewangelik”. Obowiązkiem gmi-
ny będzie przeprowadzanie prac pielęgnacyjnych i konser-
watorskich drzewa. („Podwarszawskie życie Pruszkowa”, nr 6(242) 
2011, 15 IX 2011)
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 9-11 IX  zawodnicy „Kobry” Brwinów biorą udział w Mistrzostwach Europy w hokeju 
na rolkach rozgrywanych w Stegersbach w Austrii. 

 Mieszkanka Brwinowa – Beata Stremler , startując na Martinim, dziesięcioletnim 
wałachu polskiej hodowli, została Mistrzynią Polski w kategorii seniorów podczas Mię-
dzynarodowych Zawodów w Ujeżdżeniu CDI-W, które odbyły się na terenie WTWK Par-
tynice we Wrocławiu. („Okolice24”, nr 2/2011/W1, październik)

 10 IX  II Zawody Strong-Men – organizowane przez sekcję kulturystyki i trójbo-
ju siłowego TG „Sokół”. Celem zawodów jest wyłonienie najsilniejszego mieszkańca 
gminy Brwinów.

 10-11 IX  Tegoroczne Dni Brwinowa łączą się z Europejskimi Dniami Dzie-
dzictwa, obchodzonymi pod hasłem „Kamienie milowe” – jako jedno wiel-
kie wydarzenie organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie.                                                                                                                                 
Rekonstrukcja Odsieczy Wiedeńskiej, zabawa plenerowa dla dzieci i młodzieży (na 
terenie położonym na styku Brwinowa, Podkowy Leśnej i Milanówka), II Brwinowska 
Parada Miejska – kolorowy pochód reprezentacji PZLPiT „Mazowsze”, a także wszyst-
kich brwinowskich stowarzyszeń kulturalnych i klubów sportowych, który wyruszył do  
Parku Miejskiego w rytmie bębniarzy Bloco Central, pod hasłem „Brwinów – miasto 
w Europie”.

 11 IX  – W ramach EDD – w 100-lecie wręczenia nagrody Nobla Marii Skłodow-
skiej-Curie w ogrodzie Państwa Wernerów przy ul. Słonecznej 3, w których domu pod-
czas II wojny światowej przechowywano rad, miała miejsce prelekcja dyrektor Muzeum 
Marii Skłodowskiej-Curie, Małgorzaty Sobieszczak-Marciniak; kino ogrodowe, koncert 
fortepianowy oraz przedstawienie plenerowe pt. „Palmy pana Schutza” wg sztuki Je-
ana Noëla Fenwicka w wykonaniu brwinowskich entuzjastów sztuki aktorskiej złożyły 
się na program obchodów. Podczas uroczystości Bibliotece Publicznej w Brwinowie 
nadano imię profesora Wacława Wernera (1879-1948). Profesor Werner był wykładow-
cą Politechniki Warszawskiej, wybitnym fizykiem poświęcającym się głownie dydakty-
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ce. Podczas II wojny prowadził tajne komplety 
w Warszawie i w Brwinowie. W swoim domu 
przy ul. Słonecznej ukrywał preparat radowy, 
depozyt Towarzystwa Naukowego Warszaw-
skiego. Pomagał wielu osobom jako prezes 
brwinowskiego oddziału Rady Głównej Opie-
kuńczej. Po wojnie powrócił na Politechnikę. 
Nie zdążył ukończyć swojej ostatniej pracy 
„Fizyka dla wszystkich”. Po jego śmierci opu-
blikowano cztery tomy. Piąty miał być poświę-
cony promieniotwórczości. Cała rodzina Wer-
nerów bardzo zasłużyła się dla Brwinowa, ale 
Wacław Werner był wyjątkowa osobą, z wy-
jątkowymi zasługami dla brwinowskiej biblio-
teki. Na rzecz powiększenia jej księgozbioru 
zostały przeznaczone pieniądze ze sprzedaży 
obrazów będących w posiadaniu rodziny. Projekt uchwały 
w sprawie nadania imienia złożył radny Krzysztof Falkowski. Podjęcie uchwały za-
kończyło wieloletnie starania TPB w tym kierunku („Gazeta Mazowiecka”, 30.06.2011 r., nr 11).  
Z myślą o bohaterach spotkania Dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Małgo-
rzata Sobieszczak-Marciniak oraz Burmistrz Arkadiusz Kosiński posadzili w ogrodzie 
państwa Wernerów krzew róży. Tego samego dnia o godzinie 17:00 w parku miejskim 
grupa rekonstrukcyjna zainscenizowała bitwę pod Brwinowem z 12 IX 1939 r. Dobrze 
przygotowane widowisko z warkotem motocykla, umundurowaniem, karabinami oraz 
hukiem wystrzałów i eksplozji zrobiło na widzach, zwłaszcza najmłodszych, napraw-
dę duże wrażenie. – Narzuciliśmy im jedynie porucznika Stanisława Rumianka, który 
konsultował się z nimi i miał pieczę nad stroną merytoryczną – mówi dyrektor GOK, 
Anna Sobczak. („Kurier Południowy”, nr 35 (406), 16-22 IX 2011)

 16 IX  w siedzibie Polskiego Radia odbyła się Gala 
Plebiscytu EURO-GMINA województwa mazowieckiego. 
Burmistrz Arkadiusz Kosiński odebrał certyfikat oraz statu-
etkę dla gminy Brwinów – lidera ekologii w kategorii gmin 
miejskich oraz miejsko-wiejskich. Inwestowanie w budowę 
wodociągów i kanalizacji, program selektywnej zbiórki od-
padów i jego współfinansowanie przez gminę, program 
zapobiegania bezdomności zwierząt, współdziałanie ze 
społecznikami, którym bliskie są tematy ochrony przyro-
dy i opieki nad zwierzętami – wszystko to potwierdza, że 
Brwinów spełnia standardy europejskie. („Gazeta Mazowiecka”, 
30.09.2011 r., nr 16)

  
 16 IX  Kilka miesięcy urzędowania nowego burmistrza wystarczyło, by definitywnie 

rozwiązać problem, z którym od lat nikt nie mógł sobie poradzić. W tym roku tutejszy 
tunel ani razu nie został zalany. Przez lata woda w tunelu pojawiała się już nawet po 
kilku godzinach mżawki, nie mówiąc o obfitych opadach, które wyłączały tunel z ruchu 
i powodowały konieczność wytyczania objazdów przez Pruszków i Milanówek. Roz-
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wiązaniem okazało się podpisanie przez burmistrza Arkadiusza Kosińskiego umowy 
z PKP o przejęciu przez gminę kanalizacji deszczowej w tunelu oraz przepompowni. 
Wystarczyło odmulenie kanalizacji i zakup nowych pomp do przepompowni. („Gazeta 
WPR”, 16 IX 2011 /nr135/)

 Wrzesień  Nowe place zabaw. Wśród stu wybranych miejsc – spośród 1800 zgło-
szonych! – w ogólnopolskim internetowym konkursie pod hasłem „100 placów zabaw 
na sto lat Nivea” znalazły się także Brwinów i Żółwin. Nivea Polska ufunduje i wybuduje 
nowoczesne place dla dzieci. Na Mazowszu powstanie siedem takich placów.(„Express 
Wieczorny”, 2 XII 2011 r., nr 23 (15785)

 Wrzesień  na rynku w Brwinowie zaczyna działać fontanna.

 2 X  uroczysta inauguracja kolejnego roku akademickiego Brwinowskiego Uni-
wersytetu Każdego Wieku. Jego zajęcia będą odbywać się pod egidą Ośrodka Kultury 
w Brwinowie. („Gazeta WPR, 7 X 2011/nr 138/)

 2 X  otwarcie w brwinowskiej Organistówce wystawy poświęconej postaci Jana 
Pawła II – „Pamiątka beatyfikacji”. Wystawę ze zbiorów pana Czesława Drąga z Pod-
karpacia przygotowało Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tartak” we współpra-
cy z Ośrodkiem Kultury. Prezes Stowarzyszenia pani Barbara Batyra zaprosiła na 
otwarcie wystawy – dla stworzenia klimatu tak kochanego przez Papieża Polaka – ze-
spół góralski „Hora” dał na tarasie „Organistówki” koncert dla gości przybywających 
na wystawę. 

 8 X  „Dawno temu w Brwinowie”. W sobotni wieczór, w otoczeniu zabytków Bart-
kiewiczówki, odbyło się spotkanie mieszkańców z historią. Dzięki Grzegorzowi Przy-
byszowi przybyli przenieśli się w przeszłość naszego miasta. Oglądając fotografie 
z okresu przedwojennego i międzywojennego, słuchali związane z nimi historie. Cza-
sem przedstawiały one codzienne życie mieszkańców, a czasem uwiecznione waż-
ne dla naszego miasta wydarzenia. Prelegent i jednocześnie organizator spotkania, 
pan Grzegorz Przybysz od ponad dwudziestu lat zbiera wszelkie informacje histo-
ryczne związane z Brwinowem. Efektem jego pracy będzie książka o roboczym tytule 
„Dawno temu w Brwinowie”. Prezentowane fotografie znajdą się w tej publikacji. Ob-
razują Brwinów, jakiego nie znamy. Publikacja w bardzo przystępny sposób przed-
stawia nam historię Brwinowa. W imieniu autora oraz naszym, redakcji zwracamy się 
z apelem: Poszukujemy sponsora, który pomoże nam w wydaniu książki Grzegorza 
Przybysza. Książki, która w zasadzie będzie albumem dokumentującym historię 
naszego miasta. Sposób, w jaki jest ona napisana powoduje, że czyta się ją bardzo 
łatwo i momentami z zapartym tchem. Takiej publikacji jeszcze nie było, zarówno 
pod względem merytorycznym, jak i estetycznym. Tak bogato zilustrowanej zdjęcia-
mi z tamtych lat, jednocześnie zawierającej olbrzymią dawkę historii. W naszej ocenie 
pozycja ta powinna znaleźć się w bibliotece każdego mieszkańca Brwinowa. 
www.brwinow24.pl, 9 X 2011) 

 14-15 X  Obchody jubileuszu 75-lecia ZS nr 2. Historia Dwójki sięga początku 
lat 30. XX w., kiedy Stanisław Lilpop przekazał teren pod budowę brwinowskiej Szko-
ły Publicznej nr 2. Wspominano wybitnych pedagogów – m.in. Stanisława Zymmera, 
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honorowego obywatela 
Brwinowa. Podczas głów-
nych uroczystości miało 
miejsce ślubowanie tego-
rocznych klas pierwszych. 
Z życzeniami dla sza-
cownej Jubilatki wystąpili 
m.in. burmistrz Arkadiusz 
Kosiński oraz porucznik 
Stanisław Rumianek, je-

den z żołnierzy Armii Krajowej, których imię nosi gimnazjum wchodzące w skład ZS 
nr 2. („Gazeta WPR”, 21 X 2011 /nr 140/)

 16 X  na brwinowskim cmentarzu została poświęcona 
odnowiona kwatera 114 żołnierzy niemieckich i 25 rosyj-
skich poległych podczas walk, które stoczono w okolicach 
Brwinowa w połowie października 1914 r. Inicjatorem od-
nowienia kwater był członek zarządu Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami – pan Henryk Komorowski. Jego rozmowy  
m.in. z architektem prof. Konradem Kucza-Kuczyńskim 
zaowocowały wypracowaniem koncepcji odnowienia 
kwatery. Ponieważ wspólna mogiła łączy wyznawców róż-
nych wyznań, poświęcenie miało charakter ekumeniczny. 
Z proboszczem parafii św. Floriana dokonali go przedsta-
wiciele parafii prawosławnej i ewangelicko-augsburskiej. 

 
 30 X  z okazji swojego jubileusz 20-lecia powołania do życia Straż Miejska w Brwi-

nowie organizuje swój dzień otwarty, zapraszając do Organistówki przy ul. Rynek 14 
na prezentację swojego wyposażenia i projekcje filmów o tematyce bezpieczeństwa. 
Brwinowską SM tworzy 17 osób: komendant, jego zastępca, pracownik administracyj-
ny, inspektorzy i młodsi specjaliści. Dyżurka mieści się w urzędzie gminy przy ul. Gro-

dziskiej. – Na nasze wypo-
sażenie składają się m.in. 
2 samochody, 2 skutery oraz 
sprzęt do bezpośrednich 
działań związanych ze zmia-
na organizacji ruchu – opo-
wiada Paweł Romaldowski, 
komendant SM. Na uroczy-
stości obecny był pierwszy 
komendant SM Zbigniew 
Kret. Wyróżnienia otrzymali: 
komendant Paweł Romal-
dowski, jego zastępca Leszek 
Caban, kierownik referatu SM 
Grzegorz Janiszewski oraz 
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starszy inspektor Mieczysław Rogowy.  
(„Kurier Południowy”, 4-17 XI 2011, nr 42 (413)/ 
„Gazeta WPR”, 4 XI 2011, nr 142.)

 4-6 XI  w węgierskim Szeghalom 
w zawodach Pucharu Świata Federa-
cji World United Amateur Powerlifters 
WUAP w wyciskaniu sztangi leżąc 
spotkali się najlepsi siłacze. Wojciech 
Nitecki (brwinowskie gniazdo TG „So-
kół”), startując w Pucharze Świata 
w kategorii weteranów, uzyskał wynik 
140 kg zdobywając brązowy medal.
(„Gazeta Mazowiecka, 16.11.2011 r., nr 19)

 11 XI  Po mszy w intencji Ojczyzny, którą odprawił ks. proboszcz Maciej Kurzawa, 
i po odśpiewaniu „Boże, cos Polskę” zgromadzeni udali się pod Pomnik Niepodległo-
ści. Na czele jechali ułani na koniach, ubrani w mundury z czasów Księstwa Warszaw-
skiego. Xiążęcą Drużynę kawalerzystów z lancami i proporcami przyprowadził jej trener, 
właściciel Szkoły Jazdy Konnej Patataj i sołtys Kań Jacek Jankowski. O godz. 11:11 
rozbrzmiewał na brwinowskim Rynku śpiew „Mazurka Dąbrowskiego”. Harcerze pod 
wodzą druha ks. Sylwetra Lamenta rozdawali śpiewniki, patriotyczne przypinki oraz 
wojskową grochówkę. („Gazeta WPR”, 18 XI 20011 /nr144/)

 21 XI  w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyła się uroczysta gala, podczas 
której Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie otrzymał wyróżnienie 
od Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie 
pomocy społecznej. Ośrodek został wyróżniony za propagowanie różnych form wo-
lontariatu i aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W Ośrodku 
funkcjonują zespoły problemowe, które dzięki swej specjalizacji sprawnie i skutecznie 
organizują pomoc potrzebującym. Projekty realizowane przez Ośrodek to: „Od apatii 
do sukcesu” oraz „Wolontariat w ośrodku pomocy społecznej”. Placówką kieruje od lat 
obecna na gali pani Joanna Dzierzba. („Co? Gdzie? Kiedy? Na Mazowszu”, nr 18, 14 XII 2011)

 Listopad  rozpoczęcie realizacji rozbudowy stacji uzdatniania wody (SUW) 
w Brwinowie w ramach projektu „Czyste życie” – to (obok SUW w Parzniewie) element 
Kontraktu VIII. Rozbudowa polega na wyposażeniu stacji w dodatkowy ciąg technolo-
giczny dający obiektowi możliwość zwiększenia wydajności z obecnych 120 m2/h do 
200 m2//h. Całe zadanie ma być ukończone do 22 II 2013.

 28  XI  w wyniku wypadku samochodowego, który miał miejsce na skrzyżowa-
niu ulic Grodziskiej i Sportowej w Brwinowie, została zniszczona figura Matki Bożej 
wzniesiona w tym miejscu w okresie 
międzywojennym. Była jednym z naj-
cenniejszych symboli naszego miasta, 
ważnym dla kolejnych pokoleń miesz-
kańców Brwinowa. Natychmiast po tym 
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smutnym zdarzeniu powołany zostaje komitet odbudowy figury i zbierane są środki 
na jej odbudowę. Mieszkaniec Brwinowa, artysta plastyk i konserwator zabytków, pan
Jakub Stanisław Korzeń, spontanicznie i natychmiast po zniszczeniu figury zapropono-
wał władzom Gminy i Komitetowi Odbudowy Figury Matki Bożej ufundowanie i osobiste 
wykonanie nowej figury. Oto jej dokumentacyjny opis autorstwa Anny Pacanowskiej:  
Figura Matki Boskiej stoi zwrócona frontem do narożnika ulic. Otoczona jest ogródkiem 
wyłożonym płytami chodnikowymi, ogrodzona płotkiem z furtką. W narożnikach ogródka 
znajdują się wazy na kwiaty. Figura przedstawia postać Matki Boskiej stojącej z lekko 
przechyloną głową i wysuniętymi do przodu dłońmi. Głowę postaci otacza nimb z lamp-
kami. Postać ubrana jest w suknię przepasaną sznurem, płaszcz oraz welon. Figura 
umieszczona jest na postumencie cokołowym z połówką kuli, na której stoi postać. Na 
przedniej ścianie korpusu umieszczona jest tablica, na której wyryto napis: „Królowo 
Polski módl się za nami, Niech się niezgoda w nas nie rozwija, daj bratnią jedność,
Zdrowaś Marjo 1918-1936”. Figura odlewana z gipsu. Nimb wykonany z rurki metalo-
wej, z umieszczonymi nań oprawkami na żaróweczki oraz żarówkami. Całość malowana 
farbą emulsyjną w następujących kolorach: Postument biały. Gzyms i cokół pod kopułą 
– szary. Półkula i spodnia część płaszcza – błękit. Twarz, dłonie, suknia, wierzch płaszcza 
i welon są w kolorze zielonym. Postać – h – około 1,60 m. („Przydrożne obiekty sakralne…”)

 29 XI  burmistrz Arkadiusz Kosiński podczas uroczystości 
w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odebrał 
certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji”. W konkursie zor-
ganizowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa 
Wyższego pod patronatem Parlamentu Europejskiego wzięło 
udział 170 samorządów z całej Polski. Brwinów znalazł się wśród 
68, które otrzymały to prestiżowe wyróżnienie . Gmina może po-
chwalić się bowiem bogatą ofertą ciekawych programów i pro-
jektów prowadzonych w szkołach na swoim terenie. („Co? Gdzie? 
Kiedy? Na Mazowszu”, nr 18, 14 XII 2011)

 29 XI  Komisja oceniająca wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg powiato-
wych oraz gminnych przedstawiła ostateczną listę rankingową wniosków o dofinanso-
wanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II 
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Wniosek złożony przez Powiat Pruszkowski 
pn. „Przebudowa ul. Grodziskiej w gminie Brwinów, etap III” został wysoko oceniony 
i tym samym zakwalifikowany. Łączny koszt realizacji zadania prawie 2 mln zł (dotacja 
państwa: 587 tys., Powiat: 1 mln 370 tys., Gmina Brwinów: 50 tys.) Zadanie zostanie 
zrealizowane w 2012 r. („Gazeta Mazowiecka”, 20.12.2011, nr 21)

 4 XII  – Grzegorz Przybysz doceniony w Kutnie.  Powiatowa i Miejska Biblioteka im. 
Stefana Żeromskiego w Kutnie jest organizatorem cyklicznego Konkursu Literackiego 
im. Szaloma Asza, znanego żydowskiego pisarza, pochodzącego z Kutna. W tym roku 
miała miejsce jubileuszowa dziesiąta edycja, włączona w większy projekt pod wspólną 
nazwą „VII Festiwal im. Szaloma Asza”. Konkurs zdobył już sobie znaczną popularność 
i w tym roku wpłynęły 94 prace. Jury przyznało trzy nagrody główne oraz trzy wyróżnie-
nia, z których pierwsze otrzymał Grzegorz Przybysz, mieszkaniec Brwinowa. Wręczenie 
nagród odbyło się 4 XII 2011. Praca Grzegorza Przybysza, zatytułowana „Brwinow-
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scy Żydzi. Historia przerwanego życia” to rodzaj monografii opartej na archiwaliach 
wyszperanych przez autora w różnych rozproszonych miejscach. Należy podkreślić, 
że jest to jedyna z nagrodzonych prac nosząca cechy dokumentu, ilustrowana unikal-
nymi fotografiami. (Brwinow24.pl, 5 XII 2011)

  16 XII  Klub Sportowy Kobra Brwinów świętował w pruszkowskiej Arenie X-lecie 
swojego istnienia. Impreza zgromadziła wielu miłośników wrotkarstwa i hokeja na rol-
kach. Trener Arkadiusz Janiszek z dumą prezentował osiągnięcia swoich zawodników: 
zarówno utytułowanych mistrzów Polski, jak i kilkulatków, którzy dopiero rozpoczynają 
swoją przygodę ze sportem („Ekspress Wieczorny”, nr 24 (15786) Rok LXV)

 Grudzień  uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie rok 2012 zostaje ustanowiony „Ro-
kiem Armii Krajowej” w gminie Brwinów.

 Styczeń  gmina Brwinów pojawia się na portalu społecznościowym Facebook.

 Stypendia dla młodych  Podczas XIX sesji Rady Miejskiej burmistrz Arkadiusz 
Kosiński wręczył szesnastu osobom decyzje stypendialne – za wybitne wyniki w na-
uce i osiągnięcia naukowe na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim, dokonania 
artystyczne lub sportowe. Kwo-
ty od 150 do 300 zł stypendyści 
otrzymują przez 10 miesięcy roku 
szkolnego. Wśród stypendystów 
znaleźli się młodzi zdolni tance-
rze, karatecy, laureaci i finaliści 
konkursów wiedzy, pianista, pił-
karz i tenisista. („Co? Gdzie? Kiedy?”, 
nr 01, 18 I 2012)
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 10 I   wojewoda mazowiecki 
Jacek Kozłowski uhonorował 
pracowników Liceum Ogólno-
kształcącego im. J. Iwaszkiewi-
cza odznaczeniami państwo-
wymi, przyznanymi na mocy 
postanowienia Prezydenta RP 
za osiągnięcia w pracy peda-
gogicznej oraz działalności na 
rzecz społeczności lokalnej. 
Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali: Panie Tere-
sa Błońska (nauczycielka), Jolanta Marzec (nauczycielka), Beata Wincenciak (sekre-
tarz szkoły), Bernadeta Czeranowska (woźna). Odznaką honorową „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej” została uhonorowana dyrektor Katarzyna Baczyńska. Maria Pacz-
kowska otrzymała medal im. dr. Henryka Jordana, a sztandar szkoły uhonorowany 
został Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Na zakończenie mło-
dzież zaprezentowała przedstawienie pt. „Serenada” Sławomira Mrożka. („Podwarszaw-
skie Życie Pruszkowa”, nr 1 /245/, 31.01.2012) 

 Styczeń  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wolontariusze pobili ubiegłoroczny 
rekord, zbierając 41 tys. 158,02 zł. Najcenniejsza puszka należała do Ewy Berdzińskiej 
i zawierała 2 tys. 147 zł, 6 euro i 1,5 dolara. Sztab w Brwinowie liczył 100 wolontariuszy. 
Na rzecz WOŚP zbierali także KS Tennis Life (977,69 zł) i przedszkole „Kasperek”.

 Marzec  Rada Miejska w Brwinowie zdecydowała o połączeniu LO oraz ZS nr 2 
w jedną szkołę – Zespół Szkół Ogólnokształcących. W ten sposób uczniowie z dwójki 
unikną nauki w systemie trzyzmianowym, a liceum uchroni się od likwidacji. („Nasze stro-
ny. Mazowsze”, nr 1 /1/, III 2012)

 Luty  Budżet 2012. W planie wydatków zapisano ponad 121 mln zł. To suma przekra-
czająca dochody gminy o 6,67 mln zł. Większa część budżetu zostanie przeznaczona na 
inwestycje – lwią część pochłonie program „Czyste życie – kompleksowa gospodarka 
wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów”. Do jego realizacji dorzuci się Unia Europej-
ska, ale i tak z kasy gminy na ten cel przeznaczono ponad 20 mln zł. („Flesch Mazowsza” I nr 02 
/II/ 9-22 II 2012)    

 16 i 20 II  w ZS nr 2 w Brwinowie oraz w ZS w Otrębusach odbyły się spotkania in-
formacyjne dotyczące realizowanego przez gminę Brwinów projektu edukacyjnego pn.: 
„Multimedialni uczniowie – zajęcia w systemie blended learningu i tradycyjnym”. Gmina 
Brwinów pozyskała ponad 1 mln zł na zajęcia pozalekcyjne w dwóch szkołach podsta-
wowych, dwóch gimnazjach oraz liceum, jakie prowadzone będą od marca do końca 
października 2013 roku. Projekt „Multimedialni uczniowie” jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. („Podwarszawskie Życie Pruszkowa”, nr 2 /246/, 14.03.2012)

 1 III  Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza  uczestniczyło 
w oficjalnych obchodach Narodowego Dnia Pamięci o „Żołnierzach Wyklętych” 

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali: Panie Tere-



224

w Warszawie. W poczcie 
sztandarowym stali ucznio-
wie: Patrycja Kruk, Anna 
Żukowska, Kazimierz Ma-
ciejewski, a kwiaty składali 
Natalia Szymaniak i Adam 
Delatowski. Uroczystości 
rozpoczęły się mszą świę-
tą w Katedrze Polowej Woj-
ska Polskiego, następnie 

była uroczysta zmiana warty i składanie kwiatów przy 
Grobie Nieznanego Żołnierza. W imieniu mieszkańców gminy Brwinów kwiaty złożył 
Burmistrz Arkadiusz Kosiński. (strona internetowa brwinowskiego LO)

 4 marca  w Łazienkach Królewskich koncertuje Łukasz Nagórka mieszkaniec 
Brwinowa,  student ostatniego roku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
w Warszawie, gdzie kształci się w klasie fortepianu prof. Anny Jastrzębskiej-Quinn. Stu-
diował również na Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu w klasie forte-
pianu prof. Noela Floresa. Jest laureatem festiwali i konkursów o zasięgu ogólnopolskim 
oraz międzynarodowym. Najważniejsze z nich to: Ogólnopolski Konkurs „O Laur Pade-
rewskiego” w Krakowie (III miejsce), Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Ludwika 
Stefańskiego i Haliny Czerny-Stefańskiej w Płocku (wyróżnienie), Międzynarodowy Kon-
kurs Pianistyczny Roma 2005 (II miejsce), II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameral-
nej Oleśnica 2006 (I miejsce), XXI Internationale Sommerakademie Prag-Wien-Budapest 
(laureat nagrody „Chopin Preis” za wybitną interpretację utworu Fryderyka Chopina). 
Za swoje osiągnięcia otrzymał Stypendium Prezydenta m.st. Warszawy, wyróżnienie 
w ramach VI edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego, Stypendium Kra-
jowego Funduszu na Rzecz Dzieci.  (Brwinow24.pl, 28 lutego 2012)

 24 III  – I Brwinowska Liga Judo 
Dzieci. Aż 99 zgłoszonych zawodników 
z 6 klubów, rozgrywki w 23 kategoriach 
wiekowych i wagowych, zero kontuzji 
– tak w skrócie prezentuje się liczbowy bi-
lans I BLJD. Sala w Pszczelinie wypełniła 
się dziećmi i rodzicami zafascynowanymi 
tą dyscypliną sportu. („Nasze strony. Mazow-

sze”, nr 2 /2/, IV 2012)

 27 III  – I Brwinowskie Spotkania Teatralne. Międzynarodowy 
Dzień Teatru został wspaniale uczczony przez GOK „Okej”. W ra-
mach Spotkań Teatralnych na scenie OSP w Żółwinie odbył się 
Przegląd Teatralny, do którego zgłosiło się 11 grup teatralnych w 
kategoriach dziecięcej i gimnazjalnej. Nagrodę główną jury przy-
znało ZS w Otrębusach za spektakl „Katastrofa”. W kategorii dzie-
cięcej pierwsze miejsce otrzymała „Płacząca królewna” również z 
Otrębus. Kulminacja I BST miała miejsce w Mateczniku Mazow-

(Brwinow24.pl, 28 lutego 2012)

lans I BLJD. Sala w Pszczelinie wypełniła 
się dziećmi i rodzicami zafascynowanymi 

(„Nasze strony. Mazow-

Dzień Teatru został wspaniale uczczony przez GOK „Okej”. W ra-
mach Spotkań Teatralnych na scenie OSP w Żółwinie odbył się 
Dzień Teatru został wspaniale uczczony przez GOK „Okej”. W ra-
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sze w Karolinie – aby pokazać brwinowskim miłośnikom teatru, jak wygląda prawdziwy 
wielki teatr – oraz w jego foyer. („Flesch Mazowsza” rok I nr 7 /VII/ 19 IV 2012)

 Kwiecień  Dotacja na pomniki przyrody. W ramach konkursu „Ochrona przyrody 
poprzez pielęgnację zieleni” gmina Brwinów pozyskała na prace pielęgnacyjne przy 
pomnikach przyrody prawie 400 tys. zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Gmina Brwinów pozyskała największą 
dotację: wynoszącą 392.472 zł. Dofinansowanie pokryje 80% całości kosztów pielęgna-
cji pomników przyrody. („Wspólny Powiat”, nr 99, IV 2012)

 6 IV  zmarł pan Adam Krup-
kowski (ur. w 1917 roku): dłu-
goletni mieszkaniec Brwinowa 
i honorowy obywatel gminy Brwi-
nów. Członek TPB. Odznaczony 
Krzyżem Armii Krajowej i Meda-
lem Wojska, w 1940 roku został 
zaprzysiężony w Konfederacji 
Narodu pod pseudonimem „Fla-
wiński”, a później jako członek 
AK pod pseudonimem „Wrzos”. 
Jego rodzinny dom w Brwinowie 
stał się głównym lokalem konspi-
racyjnym Konfederacji a później AK (dom otrzymał kryptonim „Belweder”), gdzie od-
bywały się szkolenia obchodzenia się z bronią, skrócony kurs podchorążych piechoty, 
zebrania organizacyjne i narady. W 1975 roku został odznaczony Złotą Odznaką „Za 
zasługi dla województwa warszawskiego”. („Gazeta WPR”, nr 163, 13 IV 2012)

 21 IV  Dęby katyńskie. Podczas patriotycznych uroczystości w Brwinowie zasadzono 
dęby dla czterech spośród 21 tysięcy bohaterów zbrodni katyńskiej z 1940 roku. W ten 
szczególny sposób upamiętnieni zostali: kpt. Stanisław Leszek Frentzel, kpt. Stanisław 
Dembecki, mjr Józef Kozłowski (dęby posadzone na terenie parafii oraz kpt. Eugeniusz 
Wolański (dąb na terenie ZS nr 1). („Nasze strony. Mazowsze” nr 3 /3/, V 2012) W Katyniu, Char-
kowie, Ostaszkowie, Twerze i okolicach  na terenie ZSRR na mocy rozkazu Stalina, 

strzałami w tył głowy zostało zabitych 21 857 pol-
skich jeńców (oficerów, żołnierzy, 
naukowców, lekarzy, artystów, 
nauczycieli, urzędników państwo-
wych, ludzi wolnych zawodów). 
Ofiary były następnie zakopywa-
ne w masowych dołach śmier-
ci. W 2008 roku stowarzyszenie 
„Parafiada” wystąpiło z inicjatywą 
uczczenia pamięci pomordowa-
nych poprzez posadzenie 21 857 
dębów. („Flesch Mazowsza”, rok I nr 08 
/VIII/ 10 V 2012) 

strzałami w tył głowy zostało zabitych 21 857 pol-

ci. W 2008 roku stowarzyszenie 

uczczenia pamięci pomordowa-
nych poprzez posadzenie 21 857 
dębów.
/VIII/ 10 V 2012)
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 25 IV  na sesji Rady Miejskiej, a wcześniej (17 IV) na spotkaniu z brwinowskimi 
organizacjami pozarządowymi została zaprezentowana– uzgodniona z konserwatorem 
zabytków – nowa koncepcja zagospodarowania parku w Brwinowie. Środki zapisane 
w tegorocznym budżecie powinny wystarczyć na założenie w parku monitoringu wi-
zyjnego, oświetlenia parkowego oraz zbudowanie chodnika wzdłuż głównego ciągu 
komunikacyjnego od bramy parku do wyjścia na ul. Przejazd. („Nasze strony. Mazowsze”, 

nr 3 /3/, V 2012)

 1 V  Brwinów pamiętał o beatyfikacji. Na koniec poprzedniej kadencji Rady Miej-
skiej w Brwinowie historyczny skwer położony przed kościołem pod wezwaniem Św. 
Floriana, stanowiący serce miasta,  został nazwany imieniem Jana Pawła II. W pierwszą 
rocznicę beatyfikacji wielkiego Patrona tego miejsca grupa mieszkańców zapragnęła 
uczcić tę rocznicę. Plac został przystrojony setkami żółtych („papieskich”) tulipanów, 
nad placem górował wizerunek jego Patrona uchwyconego w geście udzielanego ze-
branym błogosławieństwa. Młodzieżowa „Schola” zaintonowała „Czarną Madonnę”. 
Uczniowie: Ania Rukszto, Kacper Pawlak (najmłodszy uczestnik uroczystości) i stu-
dent Łukasz Stegienko zaprezentowali poezje Karola Wojtyły. Po słowie mówionym za-
brzmiała „Barka” w wykonaniu młodzieżowej „Scholi”. 

 3 V  odbyła się uroczystość poświęcenia nowej figury 
Matki Bożej przy skrzyżowaniu ulic Grodziskiej i Sportowej, 
którego w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców do-
konał ksiądz dziekan Maciej Kurzawa. Fundatorem figury jest 
mieszkaniec Brwinowa. Mieszkaniec Brwinowa, artysta plastyk 
i konserwator zabytków Jakub Stanisław Korzeń wykonał formę 
nowej figury Matki Bożej i osobiście nadzorował wykonanie od-
lewu i montaż. W prace włączył się również prof. Stanisław Sło-
nina, mieszkający na terenie gminy Brwinów wybitny rzeźbiarz, 
były dziekan wydziału rzeźb i rektor warszawskiej ASP. („Gazeta 
WPR”, nr 166,11 V 2012)

 Maj  „Frida Kahlo – z jej albumu”. W Ogrodzie Soriano od-
był się niezwykły wernisaż. Zaproszeni goście po raz pierwszy 

od 50 lat mieli okazję zobaczyć serię fotografii przedstawiają-
cych prywatne życie światowej sławy meksykańskiej malarki Fridy Kahlo. – Prezentuje-
my 62 fotografie z osobistej kolekcji wielkiej malarki 
i osobistości w sztuce meksykańskiej – powiedział 
Marek Keller, właściciel galerii w Owczarni. Gościem 
honorowym był nowo mianowany ambasador Mek-
syku w Polsce Ricardo Villanueva Hallal. („Kurier Połu-
dniowy”, nr 18, 18-24 V 2012)

 Maj  Gmina Brwinów pozyskała (na podstawie 
złożonych wniosków w urzędzie Wojewody Mazo-
wieckiego) kolejne środki w ramach rządowego 
programu pn. „Radosna szkoła”. Łączna kwota 

były dziekan wydziału rzeźb i rektor warszawskiej ASP.
WPR”, nr 166,11 V 2012)

był się niezwykły wernisaż. Zaproszeni goście po raz pierwszy 
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215 tys. zł zostanie przeznaczona w 2012 roku na utworzenie placu zabaw przy ZS nr 1 
(100 tys.) w Brwinowie i na modernizację placów zabaw ZS w Otrębusach. Z programu 
w ubiegłych latach skorzystały już wszystkie szkoły z gminy Brwinów – na zakup po-
mocy dydaktycznych dla najmłodszych. („Gazeta Mazowiecka”, nr 08, 30.4.2012)

 8 V  główna sala prób chóru PZLPiT „Ma-
zowsze” w Karolinie została nazwana imie-
niem słynnego solisty zespołu Stanisława 
Jopka. („Gazeta WPR”, nr 167,10 V 2012) Stanisław 
Jopek (ur. 10 października 1935 we Lwowie, 
zm. 1 sierpnia 2006 w Warszawie) – polski 
tenor. W 1956 r. rozpoczął pracę artystyczną 
w „Mazowszu” (już wtedy im. Tadeusza Sy-
gietyńskiego) jako śpiewak-solista (tenor). Od 
tamtej pory towarzyszył zespołowi na każdym 
koncercie. Wykonywał nie tylko ludowe pio-
senki „Mazowsza”, ale też pieśni – Chopina, 
Moniuszki i polskie kolędy. Z „Mazowszem” 

występował ponad 40 lat. Dużą popularnością cieszyła się wykonywana przez niego 
pieśń Furman. (Wikipedia)

 12-13 V  VI Brwinowska Wiosna Artystyczna, 
organizator: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
„Tartak”. 12 maja, Brwinów – Park Miejski. Wystawa 
o Armii Krajowej (w związku z Rokiem AK). Parkowa 
Aleja Artystów – wystawy i kiermasze; dla dzieci – 
place zabaw; obozy harcerzy i rycerzy. Na scenie:  
„Nocton” i „Mniejsze zło” – zespoły młodzieżowe; 
orkiestra „Pruszkowianka”; tańce ludowe (młodzież 
z warsztatów „Jak »Mazowsze«…”), koncert fortepia-
nowy Łukasza Nagórki; arie operowe w wykonaniu 
solistów; młode talenty z brwinowskiego OK; mu-
zyka młodzieżowa „Support”, DJ Shaggy; spektakl 
teatralny brwinowskiego OK pt. „Idiota”. Tańce na 
dechach: „Stout” – muzyka celtycka; Leonid Volod-
ko – śpiew; gwiazda wieczoru – „Boogie Piano”: Ro-
bert Roth (Austria) i Balazs Daniel (Węgry). 13 maja 
BWA przenosi się do Ogrodu Rzeźb Monumental-
nych Juana Soriano w Owczarni. Dzień muzyki rosyjskiej: balet na trawie; zespół Ca-
raboo; Leonid Volodko śpiewa Włodzimierza Wysockiego; Parkowa Aleja Artystów; 
Galeria Soriano: Frida Kahlo w fotografii. 

 18 V  w Zespole Szkół nr 1 rozpoczął się trzydniowy Konwent Fantastyki i Gier Plan-
szowych Brwikon. Konwent organizowany jest w Brwinowie po raz pierwszy. Brwikon 
to np. konkursy wiedzy o Gwiezdnych Wojnach, Grze o Tron, superbohaterach czy 
twórczości Tolkiena; turnieje m.in. gier Carcassonne, Neuroshima Hex, Warhammer: 
Inwazja czy Osadnicy z Catanu. Brwikon to także Oficjalny Turniej Munchkina (zwario-
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wanej gry karcianej) oraz turniej łuczniczy. Na konwencie mają miejsce prelekcje, pre-
zentacje gier, zabaw w średniowiecznej wiosce, sesje RPG czy spotkania z pisarzami: 
Jakubem Ćwiekiem i Konradem Lewandowskim. (ze strony www.brwikon.pl)

 19 V  Konstanty Andrzej Kul-
ka i kwartet Prima Vista. Na za-
proszenie brwinowskiego OK 
w ogrodzie brwinowskiego dwor-
ku Zagroda melomani podziwiali 
mistrza muzyki barokowej Anto-
nia Vivaldiego w mistrzowskim 
wykonaniu Konstantego Andrzeja 
Kulki. W programie „Cztery pory 
roku”, które wiele tygodni wcze-
śniej były motywem przewodnim 
rejonowego konkursu plastycznego pt. „Obraz muzyką inspiro-
wany” ogłoszonego przez Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie. („Nasze strony. Mazow-
sze”, nr 4 /4/, VI 2012) 

 19 V  otwarcie Galerii Brwinów – największego w powiecie pruszkowskim centrum 
handlowego o powierzchni ok. 10 000 m². W Galerii znajduje się supermarket spożyw-
czy „Piotr i Paweł”, drogeria, sklepy z odzieżą, a także punkty usługowe i gastronomicz-
ne. Galeria usytuowana jest przy ul. Grodziskiej (wyjazd z miasta w stronę Milanówka) 
w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby TPB.

 20 V  fragmentem „brwinowskie-
go” odcinka autostrady A2 przejecha-
ło ponad 400 uczestników rowerowej 
Brwinowskiej Masy Krytycznej. Tydzień 
później na 17-kilometrowym odcinku D 
(Grodzisk Mazowiecki-Pruszków) prze-
biegającym przez teren gminy Brwinów 
zostały już puszczone samochody. Od-
cinek D został zbudowany przez firmę 
Strabag, wartość kontraktu wyniosła 652 
mln. („Nasze strony. Mazowsze” nr 4 /4/, VI 2012)

 Maj  Gmina Brwinów stanie się członkiem Związku Miast Polskich. Rada Miejska 
podjęła stosowna uchwałę. ZMP liczy 293 miast członkowskich. Miasta członkowskie 
mogą korzystać  z pomocy merytorycznej w rozwiązywaniu problemów dotyczących 
funkcjonowania samorządu. („Kurier Południowy”, nr 19, 25-31 V 2012)

 27 V  brwinowski odcinek autostrady A2 jest już 
przejezdny.

 30 V  – w Koszajcu wmurowanie aktu erekcyj-
nego pod budowę siedziby głównej i centrum logi-
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stycznego spółki ULMA Construction Polska SA – jednego z największych na świecie 
producentów rusztowań. („Nasze strony. Mazowsze”, nr 4 /4/, VI 2012)

 11 VI  plac przy końcu ulicy 
Wilsona – brwinowska strefa ki-
bica. Wspólne oglądanie meczów 
Euro 2012, rozgrywki na pneuma-
tycznym boisku, mecz o puchar 
burmistrza między samorządow-
cami i mieszkańcami, występ brwi-
nowskich cheerleaderek, ślubowa-
nie kibica, ślubowanie piłkarskie 
w stroju futbolowym. Impreza pro-
mowana przez Gminny Ośrodek Kultury. („Gazeta WPR”, nr 169 1VI 2012)

 23-24 VI  Festiwal Otwarte Ogrody 
(Brwinów otwiera swoje ogrody): EkoOgród, 
Artystyczne śniadanie na trawie, Artystycz-
ny, Otwarty Ogród Sportowy, „Balladyna” 
w Ogrodzie TPB, Koncert „Swing Story” 
w Ogrodzie Marioli i Macieja Laskowskich, 
Ogród Galerii ARTWilk oraz Pracownia Biżu-
terii Artystycznej CzerwonyKoral.pl, Mobilny 
Rowerowy Ogród Sportowy, Ogród Klasycz-
ny, Magiczny Ogród, Przedszkole Tuptuś. 
(„Gazeta WPR” nr 172, 22 VI 2012)

 26 VI  otwarcie nowego kompleksu boisk sportowych w Żółwinie wybudowanych 
w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Na inwestycję wartą ponad 1,4 mln zł 
udało się uzyskać dotacje Ministra Sportu i Turystyki (333 tys. zł), Marszałka (333 tys. zł) 
oraz ze środków PROW (450 tys. zł). Rozegrano 
tego dnia na „Orliku” pierwszy mecz piłki nożnej 
– Czerwone Smoki z Brwinowa kontra Żółwiki 
z Żółwina. Boiska do gry w piłkę nożną, ręczną, 
siatkową i koszykową oraz wygodny budynek 
szatniowy mają służyć pobliskiemu ZS. Będzie 
to też miejsce sportowej rekreacji dla mieszkań-
ców trzech brwinowskich sołectw. Obiektem bę-
dzie zarządzał brwinowski OK. („Gazeta Mazowiec-
ka”, nr 12, 30.06.2012 r.)

 Czerwiec  Absolutorium za wykonanie budżetu w 2011 roku dla burmistrza Ko-
sińskiego. W głosowaniu 16 radnych opowiedziało się za udzieleniem absolutorium 
od głosu wstrzymali się: Alfreda Rybka i Dariusz Krzemiński. W wielu działach planu 
finansowego jego wykonanie było stuprocentowe lub bliskie tego wyniku – powiedział 
burmistrz. – Rok 2011 był bardzo dobrym dla gminy Brwinów. Chociaż „Czyste życie” 
jest największym projektem inwestycyjnym i przez najbliższe lata będzie jeszcze ogra-

ców trzech brwinowskich sołectw. Obiektem bę-
 („Gazeta Mazowiec-
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niczać inne inwestycje gminy, to w ubiegłym roku udało się pozyskać środki zewnętrz-
ne w wysokości ponad 5 mln zł m.in.na budowę „Orlika”, projekty edukacyjne, remont 
szkoły w Otrębusach. („Kurier Południowy”, nr 24, 06-12 VII 2012)

 1-7 VII  na zaproszenie Stowarzyszenia Długa Ławka w Brwinowie przebywa 
były szkoleniowiec Juventusu Turyn, dr Mauro Burbello: przeprowadzono kilkudnio-
wy kurs szkoleniowy dla trenerów młodzieżowych drużyn piłkarskich. Kolejna inicjaty-
wa to organizacja konferencji w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie pt.: 
Włoska filozofia futbolu.

 Lipiec  W pierwszym półroczu 2012 r. jednostki OSP z tereny gminy Brwinów 
wyjechały do 170 pożarów oraz 45 miejscowych zagrożeń. Jednostki te otrzymały 60 
tys. zł zewnętrznych (sejmik województwa mazowieckiego) dotacji na zakup wyposa-
żenia i umundurowania.

 3 VII  Burmistrz Arkadiusz Kosiński podpisał umowę dotyczącą dofinansowania 
ze środków PROW budowy klubu wiejskiego w Owczarni. Wniosek złożony do Urzę-
du Marszałkowskiego został rozpatrzony pozytywnie. W ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi” gmina Brwinów uzyskała na projekt i na budowę wiejskiego klubu kultury 
kwotę 400 tys. zł, która może pokryć aż 80% kosztów kwalifikowanych. Budowa jest 
zaplanowana na lata 2012–2013. („Co? Gdzie? Kiedy?”, nr 07, 18 VII 2012)

 10 VII  Grand Prix dla Mai Olenderek Zwycięzcą 6. edycji 
konkursu muzycznego Festiwalu Młodych Talentów został ze-
spół Maja Olenderek Ensemble. Werdykt ogłoszono podczas 
gali jubileuszowej 50-lecia w Teatrze Letnim. Do konkursu zgło-
siło się blisko 300 wykonawców z całego kraju. Spośród nich 
wytypowano 13 do przesłuchań konkursowych, które odbyły 
się 7 lipca na Małej Scenie Szczecińskiej Agencji Artystycznej. 
Po przesłuchaniach jury przyznało Grand Prix zespołowi po-
chodzącej z Brwinowa Mai Olenderek.

 18 VII  otwarto nowy plac zabaw w Żółwinie. W ubiegłorocznym internetowym 
konkursie „100 placów zabaw na 100 lat Nivea” zwyciężyły dwie lokalizacje z tere-
nu gminy Brwinów. Ekipy montażowe zakończyły prace w połowie lipca. Lokalizacja 
w Żółwinie zebrała w internetowym konkur-
sie 77 tys. „kliknięć”. Nivea Polska sfinanso-
wała zakup i montaż urządzeń. („Nasze strony. 
Mazowsze” nr 6 /6/, VIII 2012)

 1 VIII  ostateczna stała się decyzja Po-
wiatowego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego na pozwolenie na użytkowanie ok. 
12 km sieci kanalizacyjnej po północnej 
stronie Brwinowa, a to oznacza, że od tego 
dnia z nowej infrastruktury mogą korzystać 
właściciele nieruchomości w tym rejonie 
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miasta. Do wykonania po północnej stronie Brwinowa pozostaje ok. 4 km sieci kana-
lizacyjnej. („Nasze strony. Mazowsze” nr 6 /6/ VIII 2012)

 Sierpień   powstaje Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji realizu-
jące zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

 Sierpień  W Mistrzostwach Europy w Rzutach Nietypowych, które w sierpniu od-
były się w niemieckim Jüterbogu, Konrad Bońda, brwinowski lekarz-oszczepnik, zdobył 
2 złote medale w konkurencjach speerorama oraz trójbój rzutowy, 1 srebrny za rzut 
granatem 3 brązowe w konkurencjach shockorama, shotorama oraz dwubój rzutowy. 
(„Flesch Mazowsza” rok I nr 20 /XX/ 6 XII 2012)

 Sierpień  W dorocznym rankingu samorządów ogłoszonym przez „Rzeczpospolitą” 
gmina Brwinów zajęła 44 miejsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich, które 
najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia. W pierwszej setce znalazło się 
13 gmin z Mazowsza. W ubiegłorocznej edycji rankingu za 2010 rok gmina Brwinów nie 
znalazła się wśród wyróżnionych samorządów. Kapituła rankingu oceniała m.in.: dy-
namikę wzrostu dochodów i wydatków gmin, wartość pozyskanych środków unijnych, 
wydatki na inwestycje i ochronę środowiska.

 Wrzesień  rozpoczyna funkcjonowanie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwi-
nowie powstały z połączenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 2 i Liceum Ogólno-
kształcącego w Brwinowie. (patrz: marzec 2012 – uchwała RM)

 7 IX  radni przegłosowali wdrożenie realizowanego ze środków unijnych projektu 
wspierającego walkę z wykluczeniem cyfrowym. Projekt „Internet w zasięgu – prze-
ciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Brwinów” finansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodar-
ka. Obejmuje on zakup 58 komputerów stacjonarnych i drukarek dla gospodarstw do-
mowych oraz 28 komputerów stacjonarnych, 34 laptopów i 7 drukarek dla jednostek 
podległych. W ramach projektu sfinansowane będą także m.in. szkolenia. Wartość 
całego programu wynosi przeszło 549 tysięcy złotych, z czego gmina włoży zaledwie 
82 tys. zł. („Kurier Południowy”, nr 34, 14-20 IX 2012)

 8 IX  W tym roku Brwinów obchodził Dni 
Miasta w rytmie reggae i wybuchowo. Zaczę-
ło się III Paradą Miejską spod siedziby Urzę-
du Gminy. Poloneza Ogińskiego tańczyli re-
prezentanci klubów sportowych TG „Sokół”, 
KS Tennis Life, UKS Kobra, Stowarzyszenia 
Projekt Brwinów, SARNY, grono pedagogicz-
ne ZS nr 1, ZS Ogólnokształcących i fani ELO, 
a także mieszkańcy niezrzeszeni. W Parku Miej-
skim czekała na najmłodszych obywatelska 
gra planszowa stworzona przez Annę Łukaw-
ską i Joannę Burgiełł ze stowarzyszenia SAR-
NA. („Głos Pruszkowa”, /214/,Rok XVIII nr 10, X 2012)
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 9 IX  godz. 18:00  Kanonada na parzniewskich łąkach. W 73. rocznicę walk 36 Puł-

ku Piechoty Legii Akademickiej wchodzącego w skład 28 Dywizji Piechoty Armii Łódź, 
który został zaatakowany przez żołnierzy niemieckiej 4 Dywizji Pancernej na polach 
parzniewskich, odbywa się – przy kilkusetosobowej widowni – pierwsza rekonstrukcja 
bitwy pod Brwinowem. Wg słów dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie 
(głównego organizatora wydarzenia) Anny Sobczak, była to „lekcja historii dla młodych 
pokoleń i hołd złożony ludziom, którzy kiedyś w Brwinowie walczyli”. („Flesch Mazowsza” 
rok I nr 14 /XIV/ 13 IX 2012)

 16 IX  odbyła się gra 
miejska „Szpitale po-
wstańcze w Brwinowie”. 
Podczas niej wznowienie 
miało poszerzone wydanie 
książki Stanisława Tade-
usza Rumianka (brwinowia-
nina, żołnierza Armii Krajo-
wej, powstańca, harcerza 
Szarych Szeregów) o po-
mocy niesionej żołnierzom 
i powstańcom w czasie 
II wojny światowej. Scena-

riusz gry miejskiej nawiązywał do wydarzeń z 1944 roku, kiedy to pod-
warszawskie miejscowości zapełniły się uchodźcami ze zniszczonej w czasie powsta-
nia Warszawy. Gra to część projektu realizowanego w ramach programu „Patriotyzm 
jutra”, ogłoszonego przez Muzeum Historii Polski. – Otrzymaliśmy grant w wysokości 
8 tys. zł – mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński, jednocześnie współorganizator imprezy. 
Pozwoliło to przygotować grę, ale i wydać książkę pana Stanisława Rumianka. („Kurier 
Południowy”, nr 35, 21-27 IX 2012)

 26-27 IX  w niemieckim Herzbergu nad Czarną Elsterą odbyły się Mistrzostwa 
Świata Federacji WUAP w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, w których z sukcesami starto-
wali członkowie TG „Sokół” z Brwinowa w osobach: kierownik Wojciech Nitecki, oraz 
Krzysztof Traczyk, Piotr Wojciechowski, Marcin Wawryków i Wojciech Borzechowski. 
(„Flesch Mazowsza” rok I nr 16 /XVI/ 11 X 2012)

miejska „Szpitale po-
wstańcze w Brwinowie”. 
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 7 X  Zagrał Piotr Paleczny. Profesoro-
wi Palecznemu towarzyszył kwartet Prima 
Vista. Usłyszeliśmy dwa koncerty Fryde-
ryka Chopina oraz Rondo a la Krakowiak. 
Mistrzowskie wykonanie nagrodzone zo-
stało owacjami na stojąco. Nie wszyscy 
chętni mogli uczestniczyć w koncercie – 
sala OK ma bardzo ograniczoną pojem-
ność. („Co? Gdzie? Kiedy?”, nr 10, 17 X 2012)

 22 X  żółwińska szkoła była gospodarzem piątego już Festiwalu Myśli i Słowa 
Jana Pawła II. Na scenie zaprezentowały się dzieci ze wszystkich szkół gminy Brwi-
nów, a także goście specjalni – uczniowie grający na fletach ze szkoły podstawowej 
i gimnazjum w Podkowie Leśnej oraz uczniowie z ZS nr 80 w Warszawie. („Gazeta WPR”, 

nr 190, 26 X 2012)

 23 X  piętnaście małżeństw z terenu gminy odebrało z rak burmistrza Brwinowa 
medale przyznane przez Prezydenta RP za długie pożycie. Rekordzistami byli Cecylia 
i Stanisław Krawczykowie, obchodzący 64. rocznicę ślubu.

 
 31 X  Zbigniew Bujak wygłosił wykład „Mądry król nie wystarczy” – jako pierwszy 

gość Salonu Kultury Politycznej Okej. Salon powstał z inicjatywy Gminnego Ośrodka 
Kultury, we współpracy z kołem naukowym UW Ars Politica oraz Zespołem Szkół Ogólno-
kształcących w Brwinowie. Cykliczne wykłady będą uzupełnione ćwiczeniami prowadzo-
nymi przez wykładowców akademickich, specjalistów z zakresu politologii i administracji 
publicznej – zapowiada Anna Sobczak, dyrektor GOK. („Express Wieczorny”, nr 21, 9 XI 2012 r.)

 31 X  Brwinów-Parzniew. Na stronie internetowej województwa mazowieckiego uka-
zała się wstępna lista rankingowa wniosków złożonych przez samorządy ubiegające się 
o dofinansowanie budowy lub modernizacji dróg w 2013 roku. Fundusze z „Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Roz-
wój”, tzw. schetynówki to projekt umożliwiający poprawę infrastruktury drogowej przy 
wsparciu z budżetu centralnego państwa. Spośród 129 złożonych wniosków pewnym 
dofinansowania może być gmina Brwinów (druga lokata na liście rankingowej – prze-

budowa drogi relacji Brwinów-Parzniew). Ten wspólny wniosek 
gminy i powiatu pruszkowskiego o dofinansowanie przebudo-
wy (ok. 2,1 km drogi gminnej i ok. 1 km drogi powiatowej) po-
zwoli na realizację tej długo oczekiwanej inwestycji już wiosną 
przyszłego roku. To będzie duża inwestycja (koszt ponad 4 mln 
zł). („Kurier Południowy”, nr 42, 16-22 XI 2012)

 6 XI  Meksyk. Marek Keller i Orzeł Azteków. Ogród 
Rzeźb Juana Soriano w Owczarni, gmina Brwinów – właśnie 
tam Marek Keller sprowadził kilka lat temu monumentalne 
rzeźby Soriano i założył galerię prezentującą dzieła innych 
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artystów meksykańskich. Za zasługi dla promowania sztuki Meksyku został uhonoro-
wany Orderem Orła Azteków. Uroczystość odbyła się w stolicy Meksyku 6 listopada 
2012 r. Kapituła Orderu Orła Azteków postanowiła nagrodzić Marka Kellera za niemal 
30-letnie działania na rzecz rozpowszechniania kultury meksykańskiej. To odznaczenie 
państwowe przyznawane cudzoziemcom od 1933 r. nawiązuje do tradycji Orderu Orła 
Meksykańskiego i podkreśla wybitne zasługi uhonorowanych „dla Meksyku lub ludz-
kości”. Jako kolekcjoner i marszand Marek Keller przyczynił się do tego, że dzieła jego 
przyjaciela i wybitnego rzeźbiarza Juana Soriano znane są w Ameryce, Europie i Azji. 
Podczas uroczystości wręczenia orderu zaprezentowany został film „Soriano wg Marka 
Kellera” zrealizowany przez Adama Gzyrę, przy współpracy Waldemara Matuszewskie-
go. (informacja ze strony brwinow.pl) 

 Listopad  – Rada Miejska w Brwinowie podejmuje uchwałę o nadaniu czterem 
osobom tytułu Honorowego Obywatela Gminy Brwinów. Uhonorowani są: pani Marta 
Werner, pan Lech Dzikiewicz, pan Waldemar Kruszyński, pan Zdzisław Krawczyk. 

 11 XI  kolejna rocznica istnienia Stowarzyszenia Projekt Brwi-
nów (powołane do życia 11XI 2008 r.). Zorganizowaliśmy gry miejskie: 
„Brwinów 1939” (2009), „Miasto Brwinów: 60 lat minęło” (2010), „Szpi-
tale powstańcze w Brwinowie” (2012), grę przestrzenną „Odkryj II 
RP” (2010) oraz questy (2011, 2012), Napisaliśmy i wydaliśmy książ-
kę „Miasto Brwinów: 60 lat minęło” (2010), byliśmy współwydawcą 
książki Stanisława Rumianka „Szpitale wojenne w Brwinowie” (2012) oraz wydawaliśmy 
okolicznościowe jednodniówki z cyklu „Świętujemy nasze rocznice” (2009, 2010, 2011, 
2012); Działał nasz „Patrol drogowy” SPB, który doprowadził m.in. do budowy nowego 
mostu na Zimnej Wodzie w ul. Powstańców Warszawy na drodze do Koszajca, przebu-
dowy przejścia dla pieszych przez ul. Przejazd przy ZS nr 1, remontu nawierzchni jezdni 
w brwinowskim tunelu czy też interwencji drogowców na najbardziej dziurawych drogach, 
wycinki niebezpiecznych drzew oraz uzupełnienia brakującego oznakowania; Współpra-
cowaliśmy z innymi stowarzyszeniami, m.in. współorganizowaliśmy wystawę „Świat małej 
kolei” (2010), prowadziliśmy ogródki zabaw dla dzieci w czasie Brwinowskich Wiosen Ar-
tystycznych (2010, 2011) oraz Festynu Rodzinnego (2012), braliśmy udział w organizacji 
Nocy Muzeów (2011); Organizowaliśmy imprezy rowerowe: Brwinowskie Masy Krytyczne 
(2010, 2011, 2012), w tym „Ostatni wjazd na A2”, w której wzięło udział ponad 400 osób; 
Podejmowaliśmy inne tematy, np. uporządkowanie cmentarza w Koszajcu, pomników 
przyrody, modernizacji linii kolejowej PKP Warszawa-Łódź, budowy przedszkola po pół-
nocnej stronie Brwinowa, budowy ścieżek rowerowych w gminie Brwinów. (info. SPB)

 14 XI  Brwinów liderem edukacji. Podczas uroczystości w auli Collegium Novum 
UJ, burmistrz Arkadiusz Kosiński odebrał wyróżnienie dla gminy. Brwinów otrzymał znak 
jakości (po raz drugi!) „Samorządowego Lidera Edukacji” w II edycji Ogólnopolskiego 
Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów RP. Eksperci, pracujący pod kierunkiem prof. 
Dariusza Rotta, członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, badali 
m.in. działania gmin i powiatów na rzecz rozwoju infrastruktury oświatowej, skuteczność 
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na szkolnictwo, innowacyjność działań w zakresie 
podnoszenia jakości kształcenia czy prowadzenia edukacji zgodnej z potrzebami rynku 
pracy i lokalnych społeczności. („Gazeta Mazowiecka”, nr 21, 4.12.2012)

kolejna rocznica istnienia Stowarzyszenia Projekt Brwi-
(powołane do życia 11XI 2008 r.). Zorganizowaliśmy gry miejskie: 

„Brwinów 1939” (2009), „Miasto Brwinów: 60 lat minęło” (2010), „Szpi-
tale powstańcze w Brwinowie” (2012), grę przestrzenną „Odkryj II 
RP” (2010) oraz questy (2011, 2012), Napisaliśmy i wydaliśmy książ-
kę „Miasto Brwinów: 60 lat minęło” (2010), byliśmy współwydawcą 
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 Listopad  – rusza budowa kanalizacji sanitarnej w Domanie-
wie, Domaniewku i Mosznie, dofinansowana ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 16 XI  zmarła, przeżywszy lat 86, Marta Jurowska-Werne-
rowa, Powstaniec Warszawski ps. „Przyjaciel” (zgrupowanie Ży-
wiciel), wieloletni pracownik Polskiego Radia i Wydawnictwa Na-
ukowo-Technicznego, autorka książek popularnonaukowych, 
przewodnicząca diakonii parafii ewangelicko-reformowanej 
w Warszawie; członek TPB, Honorowy Obywatel Gminy Brwinów.  

 17 XI  w sali Ośrodka Kultury od-
była się VII edycja dorocznego Fo-
rum Artystów Ziemi Mazowieckiej. 
W Galerii Ośrodka Kultury można było 
podziwiać ponad osiemdziesiąt prac. 
Oprawę muzyczną wydarzenia stanowił 
piękny głos Mai Olenderek (przy akom-
paniamencie Elizy Paś). Wystąpił także 
podkowiański chór Pośrodku Żywota, 
prezentując włoskie madrygały. Inicja-
torka Forum brwinowska malarka Maria 
Rogińska podziękowała członkom Sto-

warzyszenia SARNA za pomoc w organizacji wydarzenia oraz artystom za tak liczne 
przybycie. („Podwarszawskie życie Pruszkowa”, nr 9 (253), 27.11.2012)

 28 XI  Rada Miejska w Brwinowie zaniepokojona informacjami prasowymi dotyczą-
cymi PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego w trosce o przyszłość Zespołu podjęła 
następujące stanowisko w jego sprawie:

Mając na uwadze znaczenie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Ma-
zowsze” im. T. Sygietyńskiego dla rozwoju i propagowania kultury Narodu Polskiego, 
długoletnią współpracę Zespołu z samorządem Gminy Brwinów, polegającą w szcze-
gólności na udziale w lokalnych uroczystościach patriotycznych oraz religijnych, two-
rzeniu działań artystycznych i edukacyjnych dla naszej społeczności Rada Miejska 
w Brwinowie, postanawia co następuje:

1.  Wyraża głębokie zaniepokojenie powstałą w ostatnim czasie sytuacją wokół PZLPiT 
„Mazowsze” a opisaną w materiałach prasowych oraz ukazaną w telewizyjnych pro-
gramach informacyjnych. Rada Miejska sprzeciwia się degradowaniu pozycji Ze-
społu oraz niszczeniu jego prestiżu w tym  wykorzystywaniu potencjału „Mazowsza” 
na potrzeby prywatnych imprez nielicujących z powagą Zespołu.

2.  Rada Miejska wnosi do Zarządu Powiatu Pruszkowskiego oraz Rady Powiatu Prusz-
kowskiego o interwencję oraz zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

3.  Rada Miejska wnosi do Zarządu oraz Sejmiku Mazowieckiego o podjęcie zdecydo-
wanych działań mających na celu ochronę Dobra Narodowego jakim jest Państwo-
wy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

w Domanie-
wie, Domaniewku i Mosznie, dofinansowana ze środków Woje-

zmarła, przeżywszy lat 86, Marta Jurowska-Werne-
, Powstaniec Warszawski ps. „Przyjaciel” (zgrupowanie Ży-

adia i Wydawnictwa Na-
ukowo-Technicznego, autorka książek popularnonaukowych, 
przewodnicząca diakonii parafii ewangelicko-reformowanej Marta Jurowska-Wernerowa
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 Grudzień  – w Brwinowie odbyło się spotkanie partnerstwa Podwarszawskiego 
Trójmiasta Ogrodów (PTO), podczas którego dyskutowano o projekcie „Budowanie 
kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi 
rozwoju lokalnego i regionalnego”. PTO jest porozumieniem samorządów Brwinowa, 
Milanówka i Podkowy Leśnej, podpisanym w czerwcu 2010 r., a jego idea opiera się 
na potrzebach rozwoju trzech sąsiadujących ze sobą miast ogrodów. Wstępny zakres 
współpracy zgłoszony do udziału w projekcie, zakłada m.in. rewitalizację przestrzeni 
zielonych na terenie trzech gmin. („Express Wieczorny”, nr 23, 7 XII 2012)

 7 XII  Gmina Brwinów uzyskuje 
tytuł, godło i certyfikat w prestiżo-
wym konkursie „Gmina Fair Play 
– certyfikowana lokalizacja inwesty-
cji”. Do konkursu zgłosiły się 74 sa-
morządy z całej Polski: 65 przeszło 
pomyślnie dwa etapy oceny. Tytuł 
„Gmina Fair Play” potwierdza, że 
gmina została uznana za godną za-
ufania i zapewnia przyjazny klimat 
do inwestowania i prowadzenia 
działalności biznesowej. Konkurs 
„Gmina Fair Play” afiliowany jest 
przy Krajowej Izbie Gospodarczej. 

Uzyskany certyfikat ułatwi przyciąganie kolejnych firm. Burmistrz Arkadiusz Kosiński 
odebrał certyfikat podczas uroczystej gali w Sali Kongresowej. („Express Wieczorny”, nr 24, 
21 XII. 2012 r.)

 Grudzień  Konrad Bońda. Lekarz-oszczepnik. Koronną dyscypliną Konrada Bońdy 
jest oszczep, ale startuje także w innych konkurencjach. Wśród medali za rok 2012 są 
złote medale za rzut oszczepem i pchnięcie kulą oraz srebrny za rzut dyskiem zdobyte 
na Igrzyskach Lekarskich w Zakopanem. Z Mistrzostw Polski Lekarzy w Lekkoatlety-
ce w Białymstoku udało się przywieźć aż 4 złote krążki. Bilans zawodów w Sopocie, 
w Stargardzie Szczecińskim i w Spale to 3 medale złote, 3 srebrne oraz 5 brązowych. 
Sierpniowe trofea z niemieckiego Jüterbogu to: 2 złote, 1 srebrny oraz 3 brązowe. 
(„Flesch Mazowsza” rok I nr 20 /XX/ 6 XII 2012)

Trzech zawodników BKS na testach w Legii Warszawa. Piotr Cybulski (SP nr 2), 
Maciej Mutwicki (SP nr 1) oraz Szymon Śmieciński (SP w Warszawie) będą mieli szan-
sę pokazać swoje umiejętności w jednym z najlepszych klubów piłkarskich w naszym 
kraju. („Flesch Mazowsza” rok I nr 20 /XX/ 6 XII 2012)

 11 XII  decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie 
w sprawie pozwolenia na użytkowanie dla pierwszego etapu budowy (18 kilometrów  
w ramach projektu „Czyste życie”) kanalizacji sanitarnej w Brwinowie na południe od 
torów PKP stała się ostateczna. Oznacza to, że pierwsi mieszkańcy tego terenu mogą 
podłączyć się do nowopowstałej sieci kanalizacyjnej. („Gazeta WPR, nr 197, 21 XII 2012)

tytuł, godło i certyfikat
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 21 XII  brwinowski Salon Kultury Politycznej działający w Ośrodku Kultury gościł 
dziennikarza i prezentera telewizyjnego Macieja Orłosia. Dyskusja dotyczyła głównie 
polskich mediów, ich wpływu na kształtowanie polityki i świadomości obywatelskiej za-
równo w wymiarze ogólnokrajowym, jak i lokalnym. („Głos Pruszkowa”, rok XIX, nr 01/217/, 
styczeń 2013)

 21 XII  Brwinowski Klub Tennis 
Life na Tenisowym Podsumowaniu 
Roku 2012. Polski Związek Teniso-
wy zorganizował w 2012 roku kon-
kurs Klub Roku 2012 Tenis10, które-
go celem była promocja programu 
Tenis10. Klub zajął w nim bardzo 
wysokie drugie miejsce, pozosta-
wiając w pokonanym polu wiele re-
nomowanych ośrodków tenisowych 
z całej Polski.  W nagrodę za tak dobry wynik Tennis Life został zaproszony do hotelu 
Marriott na Tenisowe Podsumowanie Roku 2012. Sześcioro naszych podopiecznych 
miało okazję spotkać gwiazdy polskiego tenisa (m.in. Jerzego Janowicza) i wspólnie 
z nami odebrać nagrodę za drugie miejsce w konkursie Klub Roku 2012 Tenis10. 

Recepta na sukces – z wywiadu z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim: Mijające 
dwa lata od objęcia fotela burmistrza to był czas wytężonej pracy. Punkt po punkcie 
„odznaczam” kolejne sprawy z programu wyborczego jako załatwione. Za swój prio-
rytet uznałem sprawną realizację projektu wodno-ściekowego „Czyste życie” i rozli-
czenie otrzymanej dotacji z Unii Europejskiej, ale to nie wszystko. – Wiele inwestycji 
udało się zrealizować dzięki dotacjom, w ich pozyskiwaniu Brwinów jest skuteczny. 
W 2011 r. gmina Brwinów pozyskała ponad 5 mln zł dotacji, z czego 3,6 mln to fundusze 
unijne. Staramy się wykorzystać każdą szansę przyspieszenia rozwoju gminy. W 2013 
roku poza kontynuacją „Czystego życia” drugą z największych inwestycji jest realiza-
cja „schetynówki”, czyli przebudowa drogi Brwinów-Parzniew. Rozpoczniemy budowę 
gimnazjum w Otrębusach i przedszkola po północnej stronie Brwinowa. Udało się nam 
w 2013 roku zaplanować wydatki inwestycyjne na poziomie ok. 45%. Ponad 29 mln zł 
na „Czyste życie” i blisko 21 mln na inne inwestycje. Receptą na sukces gminy jest 
pracowitość, determinacja i dobra współpraca.

800 tysięcy więcej. Nowy rok rozpoczął się dla gminy Brwinów od dobrych wia-
domości: rządowa dotacja na przebudowę bardzo uczęszczanej przez mieszkańców 
drogi z Brwinowa do Parzniewa wyniesie nie 1,2 mln zł, a ponad 2,1 mln zł. („Flesch 

Mazowsza”, rok II nr 2, 24 I 2013)

„Pszczeliniak” – taką nazwę otrzymał „najmłodszy” pomnik przyrody w gminie 
Brwinów. Okazała grupa klonów srebrzystych (jedenaście zrastających się pni) już 

2013
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od 100 lat rośnie na terenie dawnej 
szkoły rolniczej w Pszczelinie. „Pszcze-
liniak” został objęty szczególną ochro-
ną prawną z początkiem 2013 r., po 
uprawomocnieniu się uchwały podję-
tej 26 października 2012 r. przez Radę 
Miejską w Brwinowie. Na konieczność 
ustanowienia grupy klonów srebrzy-
stych pomnikiem przyrody zwróciła 
uwagę mieszkanka Pszczelina Barbara 
Przybyszewska. („Podwarszawskie Życie”, 
nr 1 /255/, 7.2.2013)

Budżet na rok 2013. Dochody gminy wyniosą nieco ponad 90 mln, wydatki oszaco-
wano na poziomie 110 mln zł. Oznacza to ponad 20-milionowy deficyt związany z po-
kryciem wydatków m.in. na projekt „Czyste życie”. Prawie 50 mln zł pójdzie na różne 
zadania inwestycyjne. Oprócz „Czystego życia” duża część pieniędzy ma zostać prze-
znaczona na budowę i przebudowę dróg. („Gazeta WPR”, 11.01.2013, nr 198)

 13 I  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. To już właściwie tradycja w Brwinowie: 
od ładnych kilku lat „w Gminę” rusza równa setka wolontariuszy. Efektem tych starań 
było zebranie 36 062,79 zł, kilka euro, dolarów, kopiejek i tureckich lir oraz pary kol-
czyków. Dla zziębniętych brwinowian grały zespoły: Red Room, Mniejsze Zło, Nocton, 
Otherside. („Flesch Mazowsza”, rok II nr 2, 24 I 2013)

Mazowiecka gmina na 5! Studenci z Koła Naukowego Przedsiębiorczości i Analiz 
Regionalnych Szkoły Głównej Handlowej sprawdzali poziom obsługi potencjalnego in-
westora w urzędach gmin z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej. Stu-
denci zbadali 877 gmin z całej Polski, w tym wszystkie mazowieckie – 314. Jako „Ma-
zowieckie gminy na 5!” zakwalifikowano ostatecznie 72 samorządy. Gmina Brwinów 
zajęła 7 miejsce. („Podwarszawskie Życie”, nr 1 /255/, 7.2.2013)

 21 I  upłynął termin składania ofert w przetargu na wykonanie prac składają-
cych się na rewitalizację parku w Brwinowie – m.in. remont głównej alei parkowej, 
budowa chodnika, nowego oświetlenia i monitoringu (9 kamer). („Gazeta Mazowiecka”, 
17.01.2013 r., nr 01 rok XXII)

 14 II  podczas I Konferencji Inwestycyjnej Gmin Metropolii Warszawskiej pod na-
zwą Miasto-Wizja-Warszawa, nastąpiło rozstrzygnięcie plebiscytu na strategię rozwoju 
podwarszawskich gmin. Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów (Brwinów, Milanówek, 
Podkowa Leśna) zdobyło wyróżnienie za innowacyjny projekt i spójną strategię rozwo-
ju. PTO promują swoje miasta-ogrody jako idealne miejsce do zamieszkania. („Gazeta 
WPR”, 22 II 2013, nr 204)

 16 II      Latarnik z Brwinowa. Cyfrowi latarnicy to wolontariusze, którzy zachęcają 
osoby w wieku 50+ do zrobienia pierwszego kroku w Internecie i prowadzą dla nich 
bezpłatne szkolenia komputerowe. Do ponad 2600 latarników działających w Polsce 
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dołączyła mieszkanka Brwinowa, pani Klara 
Sielicka-Baryłka, która zdobyła grant na reali-
zację projektu pn. „Cyfrowe klucze do Brwino-
wa – seniorzy przeciw e-wykluczeniu”. Pierw-
sze spotkanie odbyło się 16 II w Gminnym 
Ośrodku Kultury „Okej”. („Podwarszawskie Życie”, 
nr 1 /255/, 7.2.2013)

 17 II  mszą św. w kościele w Otrębusach 
zostały zainaugurowane uroczystości nazwa-
nia jednej z ulic w Kaniach imieniem legen-
darnego generała Antoniego Hedy-Szarego 

(od 2005 roku Honorowego Obywatela Gminy 
Brwinów). Tablicę z nazwą ulicy odsłoniły córki ge-
nerała Maria Hamilton i Teresa Heda-Snopkiewicz 
z pomocą burmistrza Arkadiusza Kosińskiego. Ini-
cjatorem nadania nowej nazwy ulicy był mieszka-
niec Kań i sąsiad generała Wiesław Adamiak. („Gaze-
ta Mazowiecka”, 20.02.2013 r., nr 03 rok XXII)

 24 II  świetny koncert utalentowanych i wielokrot-
nie na świecie nagradzanych akordeonistów Macieja 
Frąckiewicza i Pawła Janasa. Sala Kameralna OK-ej 
wypełniona była po brzegi melomanami, którzy sycili 
zmysł mistrzowską grą młodych, utalentowanych i wielokrotnie nagradzanych akorde-
onistów. Obydwaj panowie są absolwentami Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie, laureatami wielu prestiżowych nagród w kraju i za granicą. 
Panowie Frąckiewicz i Janas wydali w 2012 roku płytę o tematyce – Baśnie, bajki i le-
gendy...czary i magia, na której znajdą się dzieła Igora Strawińskiego, Edwarda Griega 
i młodego kompozytora Ignacego Zalewskiego. Niektóre z tych utworów zaprezento-
wali podczas koncertu w Brwinowie. (tekst ze strony internetowej GOK „Okej” w Brwinowie)

 25 II  uroczysty koncert w Teatrze Wiel-
kim zainau gurował jubileuszowe obchody 
65-lecia powstania Państwowego Zespo-
łu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza 
Sygietyńskiego „Mazowsze”. Marszałek 
Struzik nagrodził niekwestionowanego 
ambasadora kultury polskiej Medalem Pa-
miątkowym „Pro Mazovia”. Mazowsze to 
obecnie prawie 7 tys. koncertów dla 18 mln 
widzów, 23 mln przejechanych kilometrów, 
234 zagraniczne trasy koncertowe i 187 od-
wiedzonych miejscowości w Polsce. W do-
robku zespołu znajdują się opracowania 
sceniczne 42 regionów Polski. („Kurier Połu-
dniowy”, 8-14.03.2013, nr 9/475/)

dołączyła mieszkanka Brwinowa, pani Klara 
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 2 III  Nadanie imienia Żołnierzy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Gimnazjum 
nr 1 w Brwinowie i przekazanie szkole sztandaru WiN. W auli szkoły została odsłonięta 
i poświęcona tablica pamiątkowa ufundowana przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa i Romualda Bardzyńskiego. Poświęcenia dokonał ks. kmdr Janusz Bąk, a od-
słonili ją: minister Jan Stanisław Ciechanowski, prof. Andrzej J. Kunert i burmistrz gminy 
Brwinów Arkadiusz Kosiński. Ważną częścią uroczystości było nadanie tytułów Hono-
rowego Obywatela Gminy Brwinów czterem zasłużonym osobom, żołnierzom AK oraz 
WiN: Marcie Werner (ps. Przyjaciel), mjr. Lechowi Dzikiewiczowi, kpt. Zdzisławowi 
Krawczykowi (ps. Jasny) i mjr. Waldemarowi Kruszyńskiemu (ps. Trzynastka). („Flesch 

Mazowsza”, rok II nr 5, 7 III 2013) Gmina Brwinów ma tradycje związane z żołnierzami WiN, 
którzy osiedlali się tu po wojnie. W Brwinowie mieszkał (i został pochowany) pułkownik 
Franciszek Niepokólczycki, żołnierz AK, a od listopada 1945 prezes Zarządu Główne-
go WiN. Obecny Prezes obwodu Warszawa Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Wal-
demar Kruszyński także jest mieszkańcem Brwinowa. („Wojska Lądowe”, www.army.mil.pl)

 14 III  Boris Kraljevic i Kwartet Prima Vista – między innymi rzadkie wykonanie 
kwintetu fortepianowego A. Dvoraka. Prawda jest taka, że Czarodziej przybył z Singa-
puru, gdzie na co dzień wykłada. Profesor Boris Kraljevic podczas swojego krótkiego 
pobytu w Polsce dał koncert w Operze Kameralnej i u nas. Wspólnie z nieocenionym 
kwartetem smyczkowym Prima Vista Józefa Kolinka  zagrali repertuar ambitny i dla 
muzyków wyczerpujący. Ostatni utwór A. Dvoraka rzadko bywa wykonywany w kwinte-
cie, dlatego nagranie koncertu to będzie prawdziwy rarytas. Owacje na stojąco. (tekst ze 
strony internetowej GOK „Okej” w Brwinowie)

 22 III  – II Brwinowskie Spotkania Teatralne. GOK za-
prosił szkolne grupy teatralne z Brwinowa, Nadarzyna 
i Nowej Wsi do wzięcia udziału w przeglądzie form ama-
torskich na scenie OSP w Żółwinie. Jury, w skład którego 
wchodzą aktorzy scen warszawskich i reżyserzy, wyłonili 

GOK za-
prosił szkolne grupy teatralne z Brwinowa, Nadarzyna 
i Nowej Wsi do wzięcia udziału w przeglądzie form ama-
torskich na scenie OSP w Żółwinie. Jury, w skład którego 
wchodzą aktorzy scen warszawskich i reżyserzy, wyłonili 
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laureatów, którzy będą mogli zaprezentować swoje dokonania na wielkiej scenie w „Ma-
teczniku” Mazowsze. W kategorii klas I-III zostały wyróżnione spektakle: „Wielcy mali 
jedyni i wspaniali” (Szkoła Podstawowa w Nadarzynie) i „Kopciuszek” (Szkoła Podstawo-
wa w Nowej Wsi). Wśród spektakli przygotowanych przez uczniów klas IV-VI: I nagroda 
główna dla spektaklu „Gżdacze, Pciuchy i inni” (Zespół Szkół w Otrębusach) oraz dwa 
wyróżnienia: „Dziewczynka z zapałkami dzisiaj” (Nowa Wieś) – za muzykę i „Kopciu-
szek wersja nowa” (SP nr 2 Brwinów). Wśród zespołów gimnazjalnych: nagroda główna
 „Wieża Babel” (Zespół Szkół nr 2) oraz trzy wyróżnienia: „Mały Książę” (Dział Wspierania 
Rodziny) za kostiumy, scenografię;  „Udręki reżysera” (Gimnazjum nr 4 w Pruszkowie) za 
pracę zespołową, „Załóż kapcie” (Zespół Szkół nr 2 Brwinów). 

 26 III  odbyły się II Brwinowskie Spotkania Teatral-
ne na scenie „Matecznika Mazowsze”. Rozpoczęto je od 
odczytania orędzia na Dzień Teatru autorstwa Andrzeja 
Seweryna. Następnie miało miejsce wręczenie naród 
i wyróżnień zespołom, które prezentowały się podczas 
przeglądu teatralnego w Żółwinie 22 marca. Nagrodzo-
ne spektakle zostały zaprezentowane w profesjonalnych 
warunkach – na scenie „Matecznika”. Dorośli wykonaw-
cy zagrali dwa spektakle: „Nic nowego” (Teatr Rodzinny 
z Kań i Otrębus, reżyseria Anna Michalak) oraz „Dziew-
czyny do wzięcia” (dyplom absolwentów Szkoły Aktor-
skiej H. i J. Machulskich z Warszawy). 

 13 III  Gmina Brwinów, Miasto Milanówek i Miasto Podkowa Leśna podpisały 
umowę o partnerstwie. Projekt zawiera m.in.: – wypracowanie wspólnych kierunków 
rozwoju gmin obszaru funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (PTO), 
– przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na ob-
szarze PTO, – przygotowanie programu działań na rzecz zwiększenia intermodalności 
połączeń komunikacyjnych na obszarze PTO oraz poprawy dostępności do Warsza-
wy i tras krajowych, – opracowanie planów rewitalizacji kluczowych terenów zielonych 
na obszarze PTO, – opracowanie strategii współpracy w dziedzinie świadczenia usług 
społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze PTO oraz 
lepszego dopasowania usług w tym zakresie do zmian demograficznych. (Pismo Urzędu 
Gminy Brwinów, BR.0051.138.2013)

 2 IV  na ręce Pani Krystyny Nowickiej, Prezesa TPB wpłynęło zaproszenie ze stro-
ny burmistrza gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego do udziału w realizacji projektu 
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów pn. „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów 
– poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecz-
nej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”, który na 
początku kwietnia br. zostanie złożony do dofinansowania w wys. 550.000 euro w ra-
mach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 
w ramach programu: „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek sa-
morządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społe-
czeństwa obywatelskiego.” (Pismo Urzędu Gminy Brwinów, BR.0051.138.2013).

pracę zespołową, „Załóż kapcie” (Zespół Szkół nr 2 Brwinów). 
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