
Wydawnictwo „Omikron” mieści się 
w szarym budynku przy ulicy Kutrzeby 
w Starych Babicach. Tu na parterze znaj-
duje się drukarnia, z nowoczesnym par-
kiem maszynowym, na piętrze biura, 
a na najwyższej kondygnacji galeria ma-
larstwa. 

W wydawnictwie od lat produkowane 
są różne piękne pozycje wydawnicze: al-
bumy, monogra�e, foldery. Tu powstaje 
też nasza Gazeta Babicka. 

W przestronnych pomieszczeniach 
biurowych trwają ostatnie prace przy 
książce. Po ich zatwierdzeniu i przygoto-
waniu składu publikacji, ostatnią czynno-
ścią jest stworzenie indeksu nazw. Nad 
indeksem właśnie pracują: operator kom-
putera p. Maciej Moraczewski z panią 
Ewą Pustoła-Kozłowską. Na ekranie wi-
dzę przygotowane już strony. Trwa ostat-
nia korekta i sprawdzanie.

O przygotowywanej książce-monogra-
�i rozmawiam z panią Grażyną Dziubiń-
ską – redaktorem technicznym. Pani Gra-
żyna jest autorką projektu gra�cznego 
środka książki oraz okładki. 

– Założenia techniczne publikacji: 
format, papier, objętość  zostały usta-
lone w Urzędzie Gminy  przez Referat 
Promocji. Moim zadaniem było dopil-
nowanie tego, by te wymagania zostały 
spełnione.

Czy były jakieś trudności przy tej 
pracy? – Nie, to jedna z kolejnych moich 
prac, trzeba było tylko ułożyć, zakom-
ponować  na stronach, około setki ilu-
stracji, wyróżnić kolorem poszczególne 
rozdziały przygotowywane przez auto-
rów monogra�i. 

Materiały ilustracyjne w większości 
dostarczyli autorzy, mieli też swoje uwagi, 
gdzie chcieliby je umieścić. Starałam się 
jak najlepiej zrealizować wymagania au-
torów tekstów, a jednocześnie nadać pu-
blikacji spójny i elegancki charakter gra-
�czny.

 

Na ogłoszony  przez Stowarzyszenie Odkrywamy Świat  
i Gminę Stare Babice konkurs wpłynęło 50 prac literackich. 
Zadanie konkursowe polegało na napisaniu legendy związanej 
z ziemią babicką. Prace były bardzo ciekawe, poziom arty-
styczny wyrównany tak, że Kapituła Konkursu miała nie lada 
problem, by wyłonić zwycięzców. Po długich debatach udało 
się i oto prezentujemy listę nagrodzonych: 
W kategorii szkoła podstawowa:
I miejsce – Anna Zdanowska klasa VIa
II miejsce – Krystian Dmoch klasa IVa; i Hubert Kowszun 
klasa Va
III miejsce – Bartłomiej Kozaryna klasa VIa
W kategorii gimnazjum:

Była Pani jedną z pierwszych czytelni-
czek przygotowywanego materiału mo-
nogra�i. Czy jest on interesujący?

– Tak, myślę, że bardzo wielu cieka-
wych rzeczy można się dowiedzieć o hi-
storii Babic. Do publikacji pozyskano 
wiele ilustracji, które urozmaicają tekst, 
nigdy też nie były publikowane wspól-
nie. W jednej książce zawarto dzieje te-
renu obecnej gminy do 1939 roku.

Dziękuję za wizytę w wydawnictwie  
i z niecierpliwością czekam na wydaną 
już monogra�ę. 

MP

Przeszłość jest to dziś 

Tylko cokolwiek dalej.

Nie jakieś tam, coś, gdzieś,  

Gdzie nigdy ludzie nie bywali

C.K. Norwid

I miejsce – Marta Zadrożny klasa IIIc
II miejsce – Mikołaj Brzykcy klasa Id
III miejsce – Alicja Wójcik klasa IId
wyróżnienie – Katarzyna Skibińska klasa IIIc

Wyłonione przez Kapitułę prace utworzyły zbiór babickich 
legend i zostały już wydane drukiem. Wszystkich zaintere-
sowanych otrzymaniem bezpłatnego egzemplarza prosimy 
o kontakt  z panią Anną Szelenbaum, która była koordynatorem 
projektu ze strony stowarzyszenia.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, gratulujemy zwycięz-
com i już dzisiaj zapraszamy do udziału w następnych konkur-
sach organizowanych przez Stowarzyszenie Odkrywamy Świat.

STARE BABICE
na przestrzeni wieków


