
Warsztaty malarsko-fotograficzne

„PEJZAŻE RADZIEJOWICKIE”
Innowacy jne  War sz ta t y  wsp ie ra jące  weteranów mis j i  zagran icznych  i  i ch  rodz iny.

Michał PAĆKO 
– weteran poszkodowany, obecnie 

pracownik resortu obrony narodowej. 

Mieszka w Grodzisku Mazowieckim  

i jest tam trenerem drużyny piłki nożnej 

Pogoń Grodzisk Mazowiecki  dla 

chłopców do 12 roku życia. Jego pasją 

jest sport. Kocha bieganie i jazdę 

na rowerze.  Uczestnik warsztatów 

fotograficznych.

Mjr Artur KARASIŃSKI 
– weteran I zmiany w Iraku MND CS. 

Aktualnie pracownik cywilny resortu 

obrony narodowej w Szczecinie. 

Od wielu lat fotograf amator. 

Uczestnik warsztatów fotograficznych. 

Jego motto - „Szukam i szukał będę…”.

Mjr Sławomir NOWAK 

- weteran XVIII zmiany PKW w Libanie 

(2008 r). Aktualnie pełni służbę 

w Wojskowym Centrum Kształcenia 

Medycznego w Łodzi. Mieszka 

w Bydgoszczy. Uczestnik warsztatów 

fotograficznych.

„Warsztaty to doskonała terapia w cudnym 

miejscu i wspaniałym towarzystwie 

rozumiejących się nawzajem uczestników. 

Poszerzają horyzonty, inspirują, pozwalają się 

wyciszyć i nabrać sił. Jest to bardzo cenna 

inicjatywa, która powinna być kontynuowana 

w przyszłości”.

Mł. chor. PAWEŁ MŁODZIEJEWSKI 
– od 18 lat pełni służbę w strukturach Sił Powietrznych. Weteran 

poszkodowany. Uczestnik misji wojskowych PKW w Iraku w 2004r.  

i Afganistanie (2009 – 2010). Obecnie  zajmuje stanowisko 

służbowe Starszy Podoficer Sztabowy Sekcja Wychowawcza   

32. Wieliszewski dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej 

im. gen. dyw. Gustawa Konstantego ORLICZ - DRESZERA 

w Olszewnicy Starej. Uczestnik warsztatów fotograficznych.

„Warsztaty pozwoliły mi zrelaksować się, wyciszyć się po traumatycznych  

przejściach, których doznałem w czasie misji , odprężyć i zapomnieć 

o mundurze, co ma bardzo dobry wpływ na moje funkcjonowanie w życiu 

codziennym, oraz poznać  przecudownych, sympatycznych, życzliwych ludzi, 

którzy okazali wielką chęć niesienia pomocy innym potrzebującym uczestnikom 

warsztatów. Innowacyjna formuła zajęć pozwoliła mi szerzej spojrzeć na 

fotografie i zauważyć rzeczy, których do tej pory nie dostrzegałem, a obiektyw 

aparatu pozwolił zwrócić uwagę na piękno otaczające nas samych.”
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