
kultura 1Poznaj Grodzisk Mazowiecki 
Pod taką nazwą kryje się nowa aplikacja turystyczna opracowana przez 
pracowników Ośrodka Kultury. Szczegółowe informacje dotyczące tego 
pożytecznego narzędzia można znaleźć na stronie internetowej Pocze-
kalni PKP w ramach portalu www.centrumkultury.eu. Bezpośredni link 
do strony znajduje się w zamieszczonym obok kodzie QR. Zachęcamy 
do pobrania i zwiedzania najbliższej okolicy.
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– Od 21 maja widzowie mogą korzystać 
z kina, z czego bardzo się cieszymy. Sta-
wiamy na oscarowe tytuły, np. „Noma-
dland”, i wielkie hity takie jak „Godzilla 
vs. Kong” czy „Mortal Kombat”. Na pew-
no każdy znajdzie coś dla siebie. Na tę 
chwilę w dalszym ciągu podczas seansu 
widz musi mieć założoną maseczkę, sala 
może być zapełniona w 50 procentach 
i  obowiązuje zakaz konsumpcji – mówi 
Agata Dymna, kierownik kina Centrum 
Kultury.

30 maja w Parku Skarbków zaplano-
wano zorganizowanie Dnia Dziecka 
– w  programie pokazy artystyczne, ani-
macje, warsztaty. – Wszystko chcemy 
przeprowadzić z zachowaniem reżi-
mu sanitarnego, dlatego prosimy 
o pilnowanie odległości i zabranie 
maseczek dla własnego bezpie-

czeństwa. Dotyczyć to będzie przede 
wszystkim zabawy na dmuchańcach – 
informuje Marta Kowalczyk.

Od 6 czerwca co niedziela o godz. 
16.00 mają ruszyć wydarzenia kultural-
ne.  Wszystko wskazuje również na to, że 
19  czerwca na Stawach Walczewskiego 
odbędą się Grodziskie Wianki. Trwają do 
nich przygotowania. – Dziękujemy ZGK, 
bo już hoduje dla nas łąkę w Parku Skarb-
ków, która zostanie w odpowiednim mo-
mencie skoszona, by posłużyć podczas 

warsztatów plecionkarskich – zapowiada 
Marta Kowalczyk.

Do sali widowiskowej powrócą nie-
dzielne teatrzyki. Jako pierwsza ma wy-
stąpić 20 czerwca Grupa O’Teatr ze spek-
taklem „Król Maciuś”. Mieszkańcy mogą 
spodziewać się także inauguracji kina 
plenerowego 26 czerwca w Parku Skarb-
ków. W okresie wakacyjnym Ośrodek 
Kultury szykuje się na przeprowadzenie 
akcji „Lato w mieście” oraz cyklu koncer-
tów Klasyka w Parku.

Powrót do organizacji wydarzeń nie 
oznacza wycofania pracowników Ośrod-

ka Kultury z obsługi akcji szczepień 
– ale nie od dziś wiadomo, że 

prawdziwi ludzie kultury są ela-
styczni i wielozadaniowi!

  Anna Redel

Wracamy do gry! 
– Z utęsknieniem czekaliśmy na jakiekolwiek informacje, że są luzowania w obostrzeniach i możemy 
wystartować. Cały czas byliśmy na to przygotowani – mówi Marta Kowalczyk z grodziskiego Centrum 
Kultury, które zapowiada wiele ciekawych propozycji dla mieszkańców spragnionych kontaktu z kulturą.
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Tak było w latach ubiegłych.  
Tęsknimy za powrotem do normalności
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W ciągu ostatnich tygodni 
mocno rozrosła się biblioteka 
multimediów Ośrodka Kul-
tury w dziale „podopieczni 
św. Floriana”. Po spotkaniach 
z Jerzym Matrzakiem oraz 
Piotrem Zegarskim, zareje-
strowane i opublikowane na 
kanałach społecznościowych 
OK zostały kolejne rozmowy 
ze strażakami, którym patro-
nuje właśnie św. Florian. O te-
raźniejszości w Ochotniczej 

Straży Pożarnej opowiedział 
Kamil Kazubek, zaś swoimi 
wspomnieniami podzielił się 
najstarszy strażak w OSP Gro-
dzisk i członek honorowy Stra-
ży Pożarnej Zbigniew Kora. 
Ponadto przed ośrodkową 
kamerą wystąpili komendant 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Grodzisku Krzysztof Try-
niszewski oraz Piotr Galiński, 
prezes zarządu powiatowego 
OSP w Grodzisku.     (kb)

Multimedia od św. Floriana 
Przez dwa lata milanowska 
fundacja Musszelka realizo-
wać będzie projekt eduka-
cyjno-kulturowy „Drzewa 
cenniejsze niż złoto”. Inicja-
tywa ma na celu zwrócenie 
uwagi na przyrodniczą i kul-
turową wartość drzew i śro-
dowiska naturalnego oraz 
wypracowanie – wspólnie 
z  samorządem Milanówka 
i mieszkańcami – sposobów 
ochrony lokalnego dziedzic-
twa przyrodniczego. Fun-
dacja na przedsięwzięcie 
pozyskała dotację Programu 
Aktywni Obywatele – Fun-
dusz Krajowy, a udział za-
powiedzieli badacze i artyści 
z Polski i zagranicy.

– Chcemy, żeby „troska 
o  lokalne unikatowe dzie-
dzictwo przyrodnicze” prze-
stała być w Milanówku pu-
stym frazesem, a stała się 
faktem, który znajdzie od-

zwierciedlenie w stosownej 
uchwale. Chcemy pokazać, 
że problemy ekologiczne Mi-
lanówka mają wymiar ogól-
nopolski i globalny – można 
wyczytać w opisie projektu, 
za który odpowiadają Beata 
Frankowska i Joanna Miś-
-Skrzypczak.

O tym, że troska o drzewa 
ma wymiar zdecydowanie 
ponadlokalny można było się 
przekonać podczas spotka-
nia online z dr inż. Marzeną 
Suchocką, architektem kra-
jobrazu, wykładowcą SGGW 
i  przewodniczącą sekcji 
Drzew Miejskich Polskiego 
Towarzystwa Dendrologicz-
nego. Pasjonujący wykład 
„Stare drzewa cenniejsze niż 
złoto” miał blisko cztery ty-
siące wyświetleń, a pod nim 
pojawiło się ćwierć tysiąca ko-
mentarzy internautów z  róż-
nych stron kraju.    (kb)

Projekt o wartości drzew

Utalentowani i przezorni 
Rozstrzygnięty został orga-
nizowany przez Placówkę Te-
renową KRUS Błonie gmin-
ny etap Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego dla 
Dzieci „Bezpiecznie na wsi 
mamy – od 30 lat z KRUS wy-
padkom zapobiegamy”. Jak 
się okazuje, mimo iż rolniczy 
charakter gminy Grodzisk 
w znacznej mierze należy już 
do przeszłości, to wśród tu-

tejszych uczniów są osoby nie 
tylko utalentowane plastycz-
nie, ale i uzbrojone w wiedzę 
na temat rolniczego BHP. 
W  kategorii wiekowej klas 
0-III pierwsze miejsce zajęła 
Izabela Filipkowska ze  Szko-
ły Podstawowej nr 4, a wśród 
uczniów klas IV-VIII trzecią 
nagrodę zdobyła Aleksandra 
Replińska ze Szkoły Podsta-
wowej w Adamowiźnie.   (kb)

Laury ponadlokalnej rangiO kolejne nazwiska wzbogaciła się galeria sław Państwowej Szko-
ły Muzycznej im. T. Bairda dzię-
ki sukcesom uczniów placówki w konkursach ponadlokalnej rangi. Udział w Gitarofonii 2021, festiwalu organizowanym przez ZSM im. Stanisława Moniuszki w Warszawie i Towarzystwo Gi-

tarowe w Warszawie, III nagrodę przyniósł Piotrowi Krawczykie-

wiczowi, a Antoniemu Stańcza-
kowi – wyróżnienie. Obaj młodzi gitarzyści są uczniami Adama Grądzkiego. Z kolei na IV Ogól-
nopolskim Konkursie w ramach Festiwalu w Barokowym Stylu laureatką wyróżnienia została Hanna Wlazło. Utalentowaną skrzypaczkę do konkursu przy-
gotowywała pedagog Millenna Kamińska.    (kb)

                 Historia na torach 
Obiektyw kamery Ośrodka 
Kultury kieruje się w różne 
obszary krajobrazu Gro-
dziska, co przynosi efekt 
w  postaci publikowanych 
w sieci kolejnych opowieści 
filmowych, których bohate-
rami z  reguły są wyjątkowe 
osobistości lokalnego pan-
teonu. W maju objawił się 
bohater zbiorowy w postaci 
Warszawskiej Kolei Do-

jazdowej. W cyklu „Mała 
kolejka z  wielką historią” 
o dziejach Elektrycznej Kolei 
Dojazdowej, której wukadka 
jest dziedziczką, opowie-
dział kustosz Izby Tradycji 
EKD/WKD Ryszard Nyc, 
zaś współczesność i plany 
na przyszłość spółki przybli-
żył rzecznik prasowy War-
szawskiej Kolei Dojazdowej  
Krzysztof Kulesza.   (kb)

Zbigniew Kora
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Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
w ostatnim czasie ogłoszono zasady Nowego 
Polskiego Ładu. Podniesiona zostanie kwota 
wolna od podatku oraz drugi próg podat-
kowy, będzie także zwolnienie z podatku 
od emerytur w wysokości do 2,5 tys. zł. 
Wszystkie te zmiany oczywiście cieszą, bo 
są korzystne dla mieszkańców, ale z drugiej 
strony napawają obawą z punktu widzenia 
gmin. Zaproponowane propozycje bez wąt-
pienia zmniejszą dochody samorządów lo-
kalnych, które mają udział w podatkach od 
osób fizycznych. Nie wiadomo jeszcze, jaka 
będzie to skala, ale obawiam się, czy nie spo-
woduje to spowolnienia procesu inwestycyj-
nego i nie wpłynie na jakość świadczonych 
dla mieszkańców usług. Myślę tutaj o takich 
kwestiach, jak komunikacja, budowa i utrzy-
manie dróg, oświetlenie, dostarczanie wody, 
odbiór śmieci czy służba zdrowia, która na-
leży do powiatu. Mam nadzieję, że w obliczu 
zapowiedzianych zmian rząd w jakiś sposób 
zrekompensuje gminom utratę przychodów, 
tak by mogły dalej na odpowiednim pozio-
mie świadczyć usługi.

Ostatni okres jest dla Grodziska Mazo-
wieckiego niezmiernie pomyślny. W maju 
zostanie ogłoszony przetarg na budowę dro-
gi, która będzie łączyła ul. Daleką z ul. Ra-
dońską. Inwestycja ta zdecydowanie ułatwi 
dojazd do szpitala i nowo powstałego urzę-
du skarbowego. Również jeszcze w  maju 
zostanie ogłoszony przetarg na budowę 
czterech ścieżek rowerowych: w  ulicy Bał-

tyckiej, do Kraśniczej Woli, a także w ulicy 
Matejki oraz do Henrykowa. Jest to bardzo 
ważna inwestycja, na którą otrzymaliśmy 
z Unii Europejskiej ok. 7 mln. zł. W ramach 
wspólnego projektu z Żyrardowem i Prusz-
kowem podpisana została umowa na za-
kup autobusów elektrycznych. To początek 
zmian modelu komunikacyjnego, których 
celem jest zmniejszenie ilości spalin i po-
prawa komfortu podróżowania. Rozpoczy-
nają się prace związane z pasażem, łączą-
cym ul. Kilińskiego z ul. Kościuszki. Będzie 
to nowa przestrzeń ułatwiająca komunika-
cję pieszą w naszym mieście. Zakończenie 
planowane jest na lipiec. Ogłoszono prze-
targ na rozbiórkę starych budynków przy 
ul. Harcerskiej. Decyzję tę podjąłem ze 
względu na ich stan techniczny, jednak spo-
ra grupa mieszkańców zwróciła się z proś-
bą, by obiekty spróbować wyremontować. 
Szanując Państwa wolę podjąłem decyzję 
o przerwaniu procedury przetargowej i bę-
dziemy szukali rozwiązania, które pozwoli 
na rewitalizację budynków.

Grodziski ZWiK podpisał bardzo ważną 
umowę na budowę linii osadowo-gazo-
wej oraz stacji kogeneracji do produkcji 
energii elektrycznej i cieplnej z biogazu. 
Po zrealizowaniu inwestycji bez wątpienia 
będziemy mieli jedną z najnowocześniej-
szych oczyszczalni ścieków, która w dużej 
mierze we własnym zakresie zaspokoi swo-
je potrzeby energetyczne.

Na koniec mam bardzo miłą informację. 
Nasza Gmina została doceniona w dwóch 

Wstępniak od Burmistrza

Pytania wyłącznie z formularza 
spisowego
W czasie spisu rachmistrz będzie odczyty-
wać po kolei pytania formularza spisowego 
– ich treść jest dostępna na stronie https://
spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/. W żad-
nym razie nie może on wychodzić poza ten 
zakres i pytać np. o majątek, oszczędności, 
numer konta, posiadane nieruchomości, 
sposób spędzania wolnego czasu czy pla-
nowane wyjazdy i ich terminy. Warto też 
pamiętać, że w przypadku części pytań 
spisowych dostępna jest opcja „Nie chcę 
odpowiadać na to pytanie”. Pojawia się ona 
w częściach formularza dotyczących niepeł-
nosprawności, wyznania religijnego oraz 
związków niesformalizowanych.
Czy można odmówić rachmistrzowi?
W momencie nawiązania z nami kontaktu 
przez rachmistrza nie mamy już możliwo-
ści odmówić udziału w spisie, dlatego na-
mawiamy do spisania się z własnej inicja-
tywy przez internet lub infolinię spisową  

(22 279 99 99). Jeśli zechcemy sprawdzić toż-
samość rachmistrza, można się wyjątkowo 
rozłączyć, ale wcześniej powinniśmy wska-
zać inny, możliwie szybki termin rozmowy.

Co zrobić, gdy dzwonił oszust?
Jeśli w trakcie rozmowy pytania będą wy-
kraczać poza zakres spisu i nabierzemy po-
dejrzeń, że dzwoniąca do nas osoba może 
podszywać się pod rachmistrza, należy się 
rozłączyć i powiadomić o tym fakcie konsul-
tanta na infolinii spisowej lub skontaktować 
się z Gminnym Biurem Spisowym. Można 
też zawiadomić policję – na taką okoliczność 
warto zanotować numer telefonu, z którego 
do nas dzwoniono (jeśli nie był zastrzeżony). 
Podobnie należy postąpić, jeśli sprawdzony 
przez nas rachmistrz okazał się oszustem.
Trwają też inne badania statystyczne
Zanim jednak uznamy, że mamy do czy-
nienia z oszustem, warto pamiętać, że 
równolegle ze spisem prowadzone są inne 
cykliczne badania ankietowe statystyki pu-

blicznej. Nie należy się więc dziwić, jeśli 
po wypełnieniu obowiązku spisowego NSP 
2021 zadzwoni do nas ankieter urzędu sta-
tystycznego z prośbą o udział w jakimś ba-
daniu. Warto wesprzeć działania statystyki 
publicznej i zgodzić się na to – wyniki ba-
dań statystycznych służą przecież całemu 
społeczeństwu.  Podobnie jak w NSP 2021, 
w przypadku badań ankietowych mamy też 
prawo zweryfikować tożsamość dzwoniącej 
do nas osoby. W tym celu należy skontakto-
wać się telefonicznie lub e-mailowo z Urzę-
dem Statystycznym w Warszawie.

Mieszkańcy województwa mazowieckie-
go znajdą wszystkie niezbędne informacje 
o  terminach i zakresie poszczególnych ba-
dań na stronie internetowej: https://warsza-
wa.stat.gov.pl/badania-ankietowe/.

Ze względu na sytuację epidemiczną ba-
dania ankietowe do odwołania są realizowa-
ne przez pracowników statystyki publicznej 
wyłącznie telefonicznie.
 źródło: grodzisk.pl

Rachmistrz telefoniczny – o co zapyta i czy można odmówić rozmowy?

konkursach samorządowych. Otrzyma-
liśmy wyróżnienie w Konkursie „Perły 
Samorządu” w kategorii „Gmina miejsko-
-wiejska powyżej 5 tys. mieszkańców”, a ja 
osobiście w tym samym konkursie w kate-
gorii „Najlepszy włodarz”. Z kolei w kon-
kursie Pro Familia zostaliśmy wyróżnieni 
za działania w zakresie polityki rodzinnej, 
które w istotny sposób przyczyniają się 
do poprawy komfortu życia oraz rozwoju 
społeczności lokalnej. Serdecznie dziękuję 
mieszkańcom, organizacjom pozarządo-
wym, klubom sportowym, instytucjom 
i  wszystkim, których praca przyczynia się 
do poprawy jakości życia naszych miesz-
kańców, za co gmina jest doceniana w ko-
lejnych rankingach.

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Osobom, które nie spisały się jeszcze w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), 
pomogą rachmistrzowie telefoniczni. Od początku maja zaczną dzwonić do mieszkańców z nr. telefonu 22 828 88 88. 
Ze względu na wspólne zdrowie jest to obecnie jedyna forma pracy rachmistrzów. Warto wiedzieć wcześniej, jakich 
pytań się spodziewać i czy możemy prosić rachmistrza o inny termin rozmowy.
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20 radnych wzięło udział 28 kwietnia w XXXV sesji Rady Miejskiej. 
Do przegłosowania było 13 projektów uchwał. Dotyczyły one 
różnych kwestii, np. zmian w budżecie na 2021 rok.

Jak poinformował skarbnik Piotr Le-
śniewski, w związku z zamknięciem roku 
2020 nadwyżką, do tegorocznego budżetu 
wprowadzono kwotę ponad 21  mln zł. – 
Zwiększamy przychody z nadwyżki i jed-
nocześnie zmniejszamy dochody o prawie 
6 mln zł oraz zwiększamy wydatki o kwotę 
ponad 15 mln zł. Zmiany te się równoważą 
i budżet nam się bilansuje – mówił Piotr 
Leśniewski. W projektach inwestycyjnych 
na 2021 r. m.in. zwiększono wydatki na 
budowę dróg wraz z uzbrojeniem oraz za-
dania związane z budownictwem mieszka-
niowym, co przyspieszy ich realizację. Ten 
drugi aspekt zainteresował radną Aleksan-
drę Kapuściak, która zapytała, czy w przy-
szłości na ul. Ułańskiej powstaną budynki 
komunalno-socjalne czy tylko komunalne. 
Skarbnik wyjaśnił, że najprawdopodobniej 
będzie to typ łączony, ze względu szerszą 
możliwość pozyskiwania dotacji.

Jak przekazał Piotr Leśniewski, w do-
chodach bieżących m.in. zwiększono 
wpływy z podatku od nieruchomości 
(zaległości od syndyka AWW) i środków 
transportowych (zwiększona liczba reje-
stracji i wpływy). Natomiast w wydatkach 
np. zwiększono pulę na zakup gruntów i na 
inwestycje oświatowe. Radni jednomyślnie 
zagłosowali za zmianą uchwały budżeto-
wej na 2021 rok.

20 radnych głosowało za udzieleniem 
pomocy finansowej dla powiatu grodzi-
skiego. Jak poinformował skarbnik, chodzi 
o zwiększenie dotacji na modernizację na-
wierzchni drogi nr 1507, dofinansowanie 
Szpitala Zachodniego na zakup sprzętu 
medycznego i dofinansowanie zakupu 
9-osobowego samochodu dla Warsztatów 
Terapii Zajęciowej.

Radni jednogłośnie podjęli decyzję 
o  zniesieniu formy ochrony znajdującego 
się w Adamowiźnie przy ul. Niedźwiedziej 
drzewa uznanego za pomnik przyrody. 

– Dąb szypułkowy od 2019 r. poddajemy 
różnym zabiegom. Niestety bezskutecznie: 
dąb jest chory, obumiera, stanowi zagroże-
nie dla życia i zdrowia mieszkańców. Jedna 
z gałęzi oderwała się, uszkodziła samochód 
i przyczepę kempingową. Do sprawy pode-
szliśmy bardzo poważnie: zatrudniliśmy 
dendrologa, badaliśmy ten dąb tomogra-
fem. Wykazuje on takie uszczerbki, że jest 
już nie do odratowania – objaśniał wice-
burmistrz Michał Klonowski. Na wątpli-
wości radnego Łukasza Lewandowskiego 
związane ze zgodnością zapisów uchwały 
(utrata wartości przyrodniczych i krajo-
brazowych) z jej uzasadnieniem (bardzo 
zły stan biologiczny drzewa), odpowiedzie-
li zarówno wiceburmistrz Klonowski, jak 
i mecenas Dominik Ochotnicki, informu-

jąc, że uzasadnienie ma na celu rozwinięcie 
opisu w uchwale.

20 radnych głosowało za określeniem 
wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego 
na rok 2021. Jak poinformował wicebur-
mistrz Michał Klonowski, w Grodzisku jest 
jedno kąpielisko – na terenie Stawów Wal-
czewskiego, gdzie sezon kąpielowy będzie 
obowiązywał od 26 czerwca do 31 sierpnia.

Podczas obrad rozpatrzono skargę 
mieszkanki Książenic na działalność Dy-
rektora Biura Oświaty. – Skarga rozpatry-
wana była na dwóch posiedzeniach ko-
misji. Zapoznaliśmy się z obszerną opinią 
prawną w tej sprawie. Komisja nie dopa-
trzyła się uchybień w pracy Biura Oświa-
ty i jednogłośnie rekomendujemy skargę 
uznać za bezzasadną – mówił Tomasz Su-
chożebrski, przewodniczący komisji skarg, 
wniosków i petycji. Skarga dotyczyła bra-
ku odpowiedzi na e-mail wysłany przez 
skarżącą oraz zastosowania niewłaściwej 
uchwały do oceny warunków przyznania 
stypendium jej synowi. W uzasadnieniu 
można przeczytać, że e-mail został wysła-
ny na błędny adres, w związku z czym nie 
dotarł do adresata i niemożliwe było usto-
sunkowanie się do niego. Co do uchwały, 
odmowa przyznania stypendium, została 
dokonana na podstawie nowszego, obo-
wiązującego aktu prawa miejscowego. 
W uzasadnieniu zawarto też informację, że 
aplikujący nie spełniał kryteriów otrzyma-
nia stypendium również w  ramach wcze-
śniej obowiązującej uchwały. Za głosowało 
17 radnych, 3 osoby się wstrzymały.

Wszyscy radni byli za nadaniem nazw 
trzem drogom wewnętrznym w Chrzano-
wie Małym. – Na wniosek właścicieli nie-
ruchomości, po zasięgnięciu opinii sołtysa 
i rady sołeckiej proponujemy nadanie na-
zwy ul. Landrynkowa. Ta nazwa odpowia-
da okolicznym nazwom ulic, które również 
odnoszą się do nazewnictwa gastrono-
micznego, przeważnie słodkiego – mówił 
wiceburmistrz Tomasz Krupski. Podob-
ne uzasadnienie dotyczyło ulic Bajecznej 
i Krakersowej.

Jednomyślnie zmieniono uchwa-
łę nr  364 Rady Miejskiej w Grodzisku 
z 23 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla części 
Kłudna Nowego oraz północnej części 
Kłudna Starego i Tłustego. – W związku 
z procedurą, kiedy występowaliśmy do 
Ministra Rolnictwa, nie mogliśmy uzy-
skać zgody na przeznaczenie gruntów 
na cele nierolnicze. Chcąc kontynuować 
i sporządzić przynajmniej w części plan 
zagospodarowania, proponujemy podział 
obszaru planu na dwa fragmenty zwane 
etapami. Etap pierwszy, obejmujący grun-
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    Ze smutkiem
przyjęliśmy wiadomość,
że 23 kwietnia 2021 roku

zmarła
Teresa Siwik

ceniony lekarz pediatra, 
instruktor  

Związku Harcerstwa Polskiego
Rodzinie

wyrazy współczucia
składają

Przewodnicząca i Radni  
Rady Miejskiej  

w Grodzisku Mazowieckim

    Z głębokim żalem przyjąłem 
wiadomość o śmierci
Śp. Teresy Siwik
Lekarza – pediatry, 

Harcmistrzyni
Wspaniałego człowieka  

o otwartym sercu
Rodzinie i Bliskim

składam wyrazy głębokiego 
współczucia

Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego
Grzegorz Benedykciński

ty niewymagające uzyskania zgody Mini-
stra Rolnictwa na przeznaczenie na cele 
nierolnicze, który można by w pierwszej 
kolejności procedować i uchwalać, oraz 
etap drugi, który obejmuje grunty rolne 
klas trzecich, wymagające zgody, który 
w związku z tym będzie procedowany w 
znacznie dłuższym okresie – wyjaśniła 
urbanista Anna Markert.

Radni jednogłośnie uchwalili miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego 
dla części miasta pomiędzy ulicami Lima-
nowskiego, Konspiracji, Żwirki i Wigury 
oraz al. J. Piłsudskiego, terenu oznaczone-
go jako Jednostka A16. – Procedura zosta-
ła przeprowadzona zgodnie z przepisami 
ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, uzyskaliśmy opinie 
i uzgodnienia odpowiednich organów, 
projekt planu był wyłożony do wglądu 
publicznego, nie zostały zgłoszone żadne 
uwagi – poinformowała Anna Markert.

n  Anna Redel

Z treścią wszystkich uchwał, protokołami, 
transmisjami z sesji oraz imiennymi wyni-
kami głosowań można zapoznać się na stro-
nie bip.grodzisk.pl.



BOGORIA nr 308 maj 2021

5

    Wyrazy współczucia
dla Sióstr

Renaty Zegarowskiej
i Bożeny Góralskiej

z powodu śmierci
Brata

Janusza Jędrala
Składają

Piotr Jerzy Jędral, Mariusz 
Zawadka, Agnieszka Karaś, 

znajomi i przyjaciele

    Z żalem przyjęliśmy
informację o śmierci

Pana Prof.  
Jana Krawczyka

wieloletniego nauczyciela 
historii, naszego wychowawcy

w grodziskim Liceum 
Ogólnokształcącym
Klasa IVa, matura 1978

    
Leszkowi Zamulskiemu
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci żony
Małgorzaty

składają
Koleżanki emerytki  

z Zespołu Szkół Specjalnych  
w Grodzisku Mazowieckim

pożegnania

    Pani Joannie Jabłońskiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
Mamy
składają

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna  
i Pracownicy Zespołu  

Szkolno-Przedszkolnego nr 2  
w Grodzisku Mazowieckim

    Wyrazy współczucia i otuchy 
składamy

Pani  
Katarzynie Domańskiej

z powodu śmierci
Mamy

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 4  

w Grodzisku Mazowieckim

    Radnej
Irminie Dziekańskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Matki
składają

Przewodnicząca i Radni
Rady Miejskiej

w Grodzisku Mazowieckim

    Drogiej koleżance
Magdalenie Pawłowskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu nagłej śmierci

Mamy
składają
Dyrekcja  

oraz Rada Pedagogiczna
Szkoły Podstawowej nr 4  

w Grodzisku Mazowieckim

    Z głębokim żalem przyjąłem 
wiadomość o śmierci

Śp. Andrzeja Pettyna
wieloletniego radnego powiatu 

grodziskiego z Milanówka,
dziennikarza radiowego, 
esperantysty, historyka.
Rodzinie i Bliskim

składam wyrazy głębokiego 
współczucia
Burmistrz  

Grodziska Mazowieckiego
Grzegorz Benedykciński

    Z głębokim żalem przyjąłem 
wiadomość o śmierci

Jana Krawczyka
wieloletniego nauczyciela w LO 
nr 10, odznaczonego Odznaką

Zasłużony dla Gminy  
Grodzisk Mazowiecki,
Rodzinie i Bliskim

składam wyrazy głębokiego 
współczucia

Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego

Grzegorz Benedykciński

    Idzie noc, słońce już zeszło z gór,  
zeszło z pól, zeszło z mórz.

W cichym śnie spocznij już.
Bóg jest tuż.

23 kwietnia 2021 roku  
odeszła na wieczną wartę

Harcmistrzyni  
Teresa Siwik

Wspaniały człowiek,  
lekarz pediatra, niosła pomoc 

wszystkim w potrzebie.
Z pożegnaniem

Zuchy, harcerze, instruktorzy 
Hufca ZHP Grodzisk Mazowiecki

    Śpieszmy się kochać ludzi,  
tak szybko odchodzą. 

                        ks. Jan Twardowski 

Łącząc się w smutku
z naszym wspaniałym kolegą
i wyjątkowym nauczycielem
w Szkole Podstawowej nr 5  

im. Leonida Teligi
w Grodzisku Mazowieckim
Andrzejem Siwikiem

wyrażamy głębokie wyrazy 
współczucia

z powodu śmierci mamy
nieocenionej pani doktor
Śp. Teresy Siwik

Dyrekcja, nauczyciele  
i pracownicy oraz uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi 

w Grodzisku Mazowieckim
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Podziękowanie
W imieniu własnym, dzieci i wnuków 
składam serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy towarzyszyli 
w ostatniej drodze mojego Męża 
Tadeusza Górnickiego, wspierali mnie 
i moich najbliższych ciepłym słowem 
w bezpośrednich kontaktach oraz na 
łamach „Bogorii”.

Za pomoc medyczną o każdej porze 
słowa wdzięczności kieruję w stronę 
lekarzy – dr Iwony Sochy, dr Weroniki 
Sochy oraz dr Małgorzaty Osiadacz. 
Dziękuję także wszystkim, którzy byli 
z nami myślami w trakcie choroby Męża.

Krystyna Górnicka

Pożegnanie
Zasmuciła mnie wiadomość o śmierci śp. ks. Zbigniewa Samboroskiego. Zmarły związany 
był z  dzielnicą Łąki, tu się wychował, był absolwentem Szkoły Podstawowej nr 4 (stary 
budynek przy ul. Poniatowskiego). Przyszło nam, co prawda krótko, pracować razem 
w nieistniejącej już szkole podstawowej w Żukowie (było to przed pójściem wyżej 
wymienionego do seminarium). Z tego okresu zapamiętałam go jako dobrego kolegę, 
serdecznego człowieka, troskliwego nauczyciela. Już jako ksiądz pracował m.in. z śp. ks. 
Marianem Kuzalskim, byłym proboszczem parafii św. Anny. Uroczystości pogrzebowe 
odbyły się 30 kwietnia. Spoczął w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym. Tą drogą 
składam wyrazy współczucia Rodzinie zmarłego.

Wiesława Śliwińska
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Eksperci alarmują, że w związku z pan-
demią obniżył się poziom opieki zdro-
wotnej w „pozacovidowych” obszarach. 
Czy grodziskiemu szpitalowi w tym 
trudnym okresie udaje się normalnie 
funkcjonować?

– Szpital robi wszystko, aby nie ograni-
czać w dużym zakresie przyjęć pacjentów. 
Potwierdzeniem naszych działań jest to, że 
przyznany nam w ubiegłym roku ryczałt 
został wykonany w 92 procentach pomimo 
trwającej pandemii. Pacjenci byli lecze-
ni zarówno w oddziałach szpitalnych, jak 
i w  poradniach. Chcieliśmy przyjmować 
zdecydowanie więcej, ale z powodu ogra-
niczeń zalecanych przez NFZ i Ministra 
Zdrowia, takich możliwości nie mieliśmy. 
Ryzyko było zbyt duże, aby narażać perso-
nel i pacjentów na zakażenia. 
Medycy niejednokrotnie podkreślają, że 
ludzie za późno zgłaszają się do szpitali. 
Czy w Grodzisku też dostrzega Pani taki 
problem?

– Część pacjentów nie korzystała z wizyt, 
chroniąc się przed możliwością zakażenia, 
i robiła to całkiem świadomie. Niektórzy 
pomimo ryzyka w związku ze swoim sta-
nem zdrowia podejmowali leczenie. Ogra-
niczenie dostępności do leczenia wywarło 
negatywny wpływ na osoby borykające się 
ze schorzeniami przewlekłymi, które wy-
magały kontynuacji leczenia. Skutki pan-
demii najbardziej odczuwa dzisiaj SOR, 
do którego trafia coraz więcej pacjentów 
z ciężkimi dolegliwościami, dla których 
czasami brakuje miejsc w oddziałach szpi-
talnych. Zespoły ratownictwa medycznego 
mimo informacji o braku wolnych łóżek, 
przywożą do SOR-u chorych w ciężkim sta-
nie. Nie odpowiem jednak, czy nasi pacjen-
ci i którzy mieli ograniczoną dostępność do 
leczenia. Z pewnością takie osoby były.
Na początku pandemii zdarzały się przy-
padki zachorowań na COVID-19 wśród 
pracowników szpitala. Czy uwolnili się 
już Państwo od tego problemu?

– Można powiedzieć, że niemalże w 100 
procentach tak. Mamy kilka przypadków 
zachorowań na COVID-19 personelu me-
dycznego, który został już zaszczepiony, 
lecz objawy są zdecydowanie łagodniejsze, 
nie są tak niebezpieczne. Szczepienia po-
zytywnie wpłynęły na  sytuację kadrową 
w szpitalu. Zarówno pracownicy, jak sami 
pacjenci mogą czuć się w miarę bezpiecznie.
A jak wygląda sytuacja na oddziale covi-
dowym?  

– Nasz covidowy oddział obserwacyjno-
-zakaźny leczy pacjentów zakażonych, czyli 

tych, u których potwierdzony został wynik 
dodatni na koronawirusa, którzy rzeczywi-
ście mają objawy covidowe, i to najcięższe. 
Obecnie liczba pacjentów zmniejszyła się 
o co najmniej dwie trzecie, co jest dobrym 
prognostykiem. Leczymy średnio około 
12-15 pacjentów dziennie, a bywały dni, że 
mieliśmy ich ponad 50. Szczepienia jednak 
swoje zrobiły.
Jak ocenia Pani funkcjonowanie punktu 
szczepień w Mediatece?

– Wydaje mi się, że włączenie się przez 
Szpital Zachodni w Narodowy Program 
Szczepień przy współpracy samorządów te-
rytorialnych: gmin i powiatu było strzałem 
w dziesiątkę. Komfort, jaki został w punk-
cie szczepień stworzony, mówi sam za sie-
bie. Otrzymujemy bardzo dużo pochwał, 
wyrazy uznania za organizację i  opiekę. 
Myślę, że pan burmistrz Grzegorz Bene-
dykciński, radni i sami mieszkańcy cieszą 
się, że w ich mieście powstał taki punkt, 
doskonale wyposażony, z profesjonalnym 
personelem medycznym i świetnie zorgani-
zowaną obsługą.
Czy występują jakieś problemy związane 
z procesem szczepień?

– Naszym problemem jest liczba i płyn-
ność ich dostaw. Szczepionki nie zawsze 
docierają na czas – np. zamiast być u nas 
o godz. 7.00, zostają przywiezione dopiero 
o godz. 13.00. To dla nas duże obciążenie, 
zaburza się cały system kolejkowy, wywo-
łuje zdenerwowanie u osób, które miały 
się zaszczepić. Staramy się wyjaśniać, że 
taka sytuacja jest niezależna od nas. Wie-
lość punktów, która została utworzona, 
najprawdopodobniej sprawia, że Rządowa 
Agencja Rezerw Strategicznych ma pro-
blem z dystrybucją szczepionek, by zdążyć 
na czas. Robimy, co możemy, ale prosimy 
o wyrozumiałość i cierpliwość. Dystrybu-
cja szczepionek nie jest łatwą sprawą, gdyż 
szczepionki muszą być przewożone odpo-
wiednim samochodem, w odpowiednich 
lodówkach, w odpowiednim czasie.
Punkt drive-thru w Szczęsnem został po-
stawiony w stan gotowości 10 maja.

– Drive-thru uzyskało pozytywną oce-
nę NFZ, zostało wpisane na listę punktów 
powszechnych szczepień. Wystąpiliśmy do 
Agencji Rezerw Materiałowych o 2,5 tys. 
szczepionek tygodniowo, bo takie są nasze 
możliwości. To dla nas nowe doświadcze-
nie ze szczepieniem na otwartej przestrzeni 
i z pacjentem w samochodzie. Towarzyszy 
nam obawa, że warunki atmosferyczne 
mogą robić nam psikusy i trochę namieszać 
w czasie pracy.

Od 10 maja do powszechnych punktów 
szczepień bez kolejki mogą się stawiać 
osoby niepełnosprawne. Czy taka możli-
wość dotyczy Mediateki?

– Mediateka nie jest powszechnym punk-
tem szczepień, tylko punktem szczepień 
populacyjnym, więc nie ma takiej możliwo-
ści. Czekamy na decyzję w tej sprawie. Co 
innego tyczy się punktu drive-thru, gdzie 
osoby niepełnosprawne będą mogły zostać 
przywiezione przez rodziny czy inne oso-
by towarzyszące, po to żeby się zaszczepić 
poza kolejnością. Punkty powszechne znaj-
dują się także w Brwinowie i Pruszkowie.
Od 17 maja skrócono czas oczekiwania 
między pierwszą a drugą dawką szczepio-
nek. Kto może z tego skorzystać?

– Dotyczy to głównie osób, które pierw-
szą dawkę szczepionki przyjmą od 17 maja. 
To te osoby będą mogły mieć przyspieszo-
ną drugą dawkę. W naszej sytuacji, kiedy 
szczepionki przychodzą tak nierówno, 
w różnym czasie i w różnej liczbie, nie mogę 
obiecać, że osoba, która wyrazi chęć przy-
spieszenia szczepienia, będzie zaszczepiona 
we wcześniejszym terminie. Proszę, aby 
raczej nie pojawiać się w punkcie szczepień 
w tym celu, a jeżeli już ktoś się na to zdecy-
duje, to musi wiedzieć, że może się spotkać 
z odmową.
Jeśli chodzi o niepożądane odczyny po-
szczepienne – czy były jakieś poważne 
przypadki wymagające hospitalizacji?

– Nie było ani jednego takiego przypad-
ku, który wymagałby hospitalizacji w na-
szym szpitalu, więc proszę się nie martwić. 
Ból ręki czy podwyższona temperatura nie 
są traktowane jako zdarzenia niepożądane.
Jak na tle innych szpitali ocenia Pani współ-
pracę Szpitala Zachodniego z lokalnym sa-
morządem – powiatowym i gminnym?

– Wzorowa współpraca to powiedzieć 
za mało. Jestem codziennie podbudo-
wana współpracą ze starostwem, gminą 
Grodzisk, ale również innymi gminami 
powiatu grodziskiego, które zaczynają się 
pięknie włączać, kierując środki finanso-
we na zakupy sprzętu. Chciałabym, aby 
wszystkie szpitale miały tak doskonały 
kontakt z powiatem i gminami. Bo to bar-
dzo ułatwia pracę – wdrożone rozwiąza-
nia są bardziej efektywne. Dzięki temu 
możemy mieć poczucie, że robimy więcej, 
aniżeli można byłoby zrobić. Wiem to, bo 
rozmawiam z różnymi starostami, dyrek-
torami szpitali, opowiadamy sobie, jak to 
jest u nich, często słyszę – zazdrościmy 
wam takiej współpracy.
Dziękuję za rozmowę.

Z Krystyną Płukis, dyrektorem Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła ii 
w Grodzisku, rozmawiała Anna Redel.fo
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Zazdroszczą nam  
takiej współpracy
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W ramach przygotowań do 
500-lecia nadania praw miej-
skich magistrat podjął inicjaty-
wę udekorowania ozdobnymi 
medalami grobów zmarłych 
Honorowych Obywateli Gro-
dziska Mazowieckiego.

– Jest to forma oddania hoł-
du tym osobom, a jednocze-

śnie sposób na przypomnienie 
o ich zasługach. W tym gronie 
oczywiście są osoby powszech-
nie znane, nauczyciele, lekarze, 
artyści, prawnicy. Oni tworzą 
nasz grodziski panteon współ-
czesnych bohaterów – mówi 
specjalista ds. historii miasta 
Łukasz Nowacki z Ośrodka 

Kultury, który zajął się realiza-
cją tego przedsięwzięcia.

Autorem projektu medalu, 
który ma postać okręgu o śred-
nicy 10 cm, jest Jacek Zegarski. 
Jako pierwsze zostały w ten spo-
sób oznaczone groby Marka Ca-
banowskiego, Bolesława Stęp-
niewskiego, Adeli Obłękowskiej 

i Wiesława Kamińskiego, znaj-
dujące się na cmentarzu para-
fialnym. Akcja, podczas której 
udekorowanych zostanie kil-
kanaście mogił, rozpoczęła się 
20 maja i, jak podkreśla Łukasz 
Nowacki, odbywa się w porozu-
mieniu z rodzinami zmarłych.

n  Krzysztof Bońkowski

Dwie smutne wiadomości 
napłynęły w drugiej połowie 
kwietnia z okolic Grodziska 
– zmarły dwie nietuzinkowe 
osoby, które choć nie były 
bezpośrednio związane z na-
szym miastem, zapisały się 
w życzliwej pamięci miesz-
kańców. Andrzej Pettyn był 
z  zawodu dziennikarzem 
Polskiego Radia, a  z  zami-
łowania popularyzatorem 
historii Milanówka i ani-
matorem życia kulturalne-
go. Przez wiele lat 
zasiadał również 
w Radzie Powiatu 

Grodziskiego. Joanna Pawli-
kowska zajmowała się foto-
grafiką. Jej sesje tematyczne 
cieszyły się zasłużoną sławą, 
wywołując podziw i  radość 
odbiorców. Uczynność, em-
patia i gotowość do angażo-
wania się w charytatywne 
projekty, sprawiały, że z jej 
osobą łączyły się same pozy-
tywne skojarzenia. Choć ani 
Andrzej Pettyn, ani Joanna 
Pawlikowska nie byli miesz-
kańcami Grodziska, również 

i tu ich odejście wywoła-
ło poczucie pustki. 

n  Redakcja

Grodziski Urząd Miejski 
zachęca do udziału w za-
mieszczonej w internecie 
ankiecie na temat postrze-
gania przez mieszkańców 
reklam w przestrzeni pu-
blicznej. Odpowiedzi na za-
proponowane w badaniu  
pytania należy udzielić do 

północy 26 maja, a odpo-
wiedni link można znaleźć 
na profilu FB Grodzisk 
Mazowiecki. Wyrażenie 
opinii jest o tyle istotne, że 
materiał z ankiety posłuży 
do przygotowania projektu 
uchwały krajobrazowej dla 
gminy.  n  (kb)

Wielkie brawa dla Sz. Pana 
Burmistrza Grzegorza Be-
nedykcińskiego za zaan-
gażowanie w organizację 
szczepień przeciw 
COVID-19 w Me-
diatece. Wspa-
niała obsługa 
m e d y c z n a 
oraz wszyst-

kich osób biorących w tym 
udział. Serdecznie dzięku-
ją wzruszeni i wdzięczni 

seniorzy Miasta i Gminy 
Grodzisk Mazowiec-

ki, w imieniu któ-
rych piszę.

Z poważaniem,
Maria  

Kołodziejek

Do końca maja w powie-
cie grodziskim trwa 
akcja szczepień prze-
ciwko wściekliźnie 
wolno żyjących 
lisów. Substancja 
r o z pr ow a d z a n a 
jest w  kompleksach 
leśnych, na polach 
i  łąkach w  postaci krążka, 
koloru zielono-brązowego o 
intensywnym zapachu ryb-

nym. Istotne, by w razie 
natknięcia się na tego 
rodzaju znalezisko, 

nie dotykać go, 
gdyż spowoduje to, 
że lis nie podejmie 
takiej szczepion-
ki. Warto również 

zachować ostrożność 
podczas spacerów z psami, 
które powinny być prowadzo-
ne na smyczy. n  (kb)

Forma hołdu i przypomnienia 

Odeszli nietuzinkowi

Pytania o reklamę

Podziękowania

Ostrożnie na spacerze
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„Movie Grodzisk – Zagubieni w rozmowach” – to tytuł podcastu 
stworzonego przez Natalię Lewandowską, Zuzannę Lewandowską 
i Katarzynę Wojciechowską, trzy reprezentantki Młodzieżowej Grupy 
Konsultacyjnej, które postanowiły wesprzeć swoich rówieśników 
poprzez przestrzeń do rozmów na dotyczące młodzieży tematy. 

Słowo na czas kryzysu 

Książkowa ekspozycja
Od końca kwietnia na ogrodzeniu świetlicy 
w Czarnym Lesie wyeksponowana jest wy-
stawa przygotowana na podstawie książki 
Ewy Błońskiej, Tadeusza Murzyna i Artura 
Obidzińskiego „Od Czarnolesia do Czarne-
go Lasu, czyli o powstawaniu tożsamości 
lokalnej”. Bogato ilustrowana publikacja, 
wydana w ubiegłym roku przez Urząd 
Miejski, stała sią kanwą do wizualnej opo-
wieści pt. „Czarny Las wczoraj i dziś. Histo-
ria i teraźniejszość w latach 1850-2020”. 

– Chcieliśmy dotrzeć do jak największej 
liczby mieszkańców Czarnego Lasu i oko-

licy. Tędy jeździ autobus do Makówki, do 
Władkowa, których mieszkańcy zapewne 
nie mieli okazji zapoznać się z książką. 
A dotyczy ona przecież nie tylko naszej 
miejscowości, ale i okolicznych terenów – 
mówi Ewa Błońska, sołtys Czarnego Lasu.

Przygotowana według koncepcji Ar-
tura Obidzińskiego wystawa przypomi-
na początki istnienia osady założonej 
w  XIX  wieku, jak również całkiem nie-
dawny charakter rolniczy miejscowości. 
Odwołuje się także do historii najnowszej, 
gdy Czarny Las przekształcił się w osiedle 

domów jednorodzinnych, a wśród miesz-
kańców zaczęła zawiązywać się sąsiedzka 
wspólnota.

Ponieważ plansze wystawiennicze 
zrobione zostały z tworzywa pozwalają-
cego na usuwanie drobnych zabrudzeń, 
jest szansa, że ekspozycja sfinansowana 
z  funduszu sołeckiego Czarnego Lasu 
potrwa dłuższy okres. Jak na razie czas 
trwania wystawy został określony jako 
bezterminowy. 

n Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

Choć adresaci podcastu nie mają zapewne 
problemu ze znaczeniem tego słowa, dla 
niewtajemniczonych warto przywołać de-
finicję, która mówi, że jest to nazwa radio-
wej audycji zamieszczanej w internecie, 
którą odbiorca może ściągnąć i odsłuchać 
na komputerze lub przenośnym odtwa-
rzaczu muzyki. 

Pierwszy odcinek „Zagubionych w roz-
mowach” pojawił się na serwisie stre-
amingowym Spotify 14 kwietnia i zawie-
rał słowo wyjaśnienia.

– Nasz kanał ma być bezpieczną prze-
strzenią, wspólnym forum, na którym 
będziemy się dzielić opiniami, przemyśle-
niami, a także poruszać tematy i proble-
my, które nas gryzą, z którymi aktualnie 
się borykamy – mówię tu o problemach 
zdrowia psychicznego czy problemach 
z  relacjami międzyludzkimi. Innym ce-
lem jest promowanie lokalnych twórców, 
artystów, zespołów muzycznych czy osób, 
które prowadzą ciekawe firmy, ale przez 
obecną sytuację nie mogą działać na pełną 
skalę – zapowiadała Natalia Lewandow-
ska. W kolejnych odsłonach cyklu zapre-
zentowane zostały rozmowy z eksperta-
mi i osobami działającymi w Grodzisku 
w różnych obszarach związanych z życiem 
młodzieży. Wśród gości podcastu znaleźli 
się m.in. nauczyciel SP nr 5 Michał Śliwiń-

ski, psycholog Patrycja 
Kochan, trener fitness 
Piotr Tomaszewski, mło-
da aktywistka Karolina 
Pawlak i wiceburmistrz 
Tomasz Krupski.

– Jesteśmy już po kil-
ku naszych publikacjach 
i za każdym razem do-
stajemy słowa wsparcia 
i gratulacji, ale również 
szczere opinie, które cenimy najbardziej. 
Miło jest słuchać, że nasza praca jest wy-
różniana i szanowana przez grodziszczan 
i nie tylko – mówi Katarzyna Wojcie-
chowska. 

Ale podcast daje korzyść nie tylko od-
biorcom, lecz także twórczyniom, które 
podkreślają, że praca przy tym projek-
cie pozwala na zdobycie ogromnego do-
świadczenia.

– Po pierwszych publikacjach dotarło 
do mnie jak duże możliwości mają mło-
dzi, na jak duży obszar możemy oddzia-
ływać. Prócz tego otrzymałyśmy dużo 
konstruktywnej krytyki, dzięki czemu 
możemy zapisać się na dodatkowe szko-
lenia czy warsztaty, by poprawiać błędy 
i nabyć nowe umiejętności – przekonuje 
Natalia Lewandowska, która dodaje, że 
nagrywając podcast z Piotrem Tomaszew-

skim, spełniła jedno ze swoich 
marzeń: poznania osoby, która 
ją motywuje i inspiruje.

Aspekt realizacji marzeń 
i  zdobywania doświadczenia 

podkreśla również Zuzanna Lewandow-
ska. – Założenie podcastu było czymś, 
o czym marzyłam od dłuższego czasu. 
Oczywiście, jak przy każdym dużym pro-
jekcie pojawił się stres. Na szczęście po 
pierwszych publikacjach odbiór jest nie-
samowity, cieszę się, że ludzie chcą tego 
słuchać. Mamy duży feedback, pojawia 
się dużo pozytywnych komentarzy oraz 
takich, które pomogą nam w dalszym 
rozwoju. Na pewno założenie kanału jest 
ogromem doświadczenia i nauki, która 
przyda się nam także w dalszym życiu. 
Rozmowy z gośćmi zawsze skłaniają mnie 
do refleksji, uczą czegoś nowego oraz po-
kazują inną perspektywę – mówi. 

Projekt trzech młodych grodziszczanek 
realizowany jest w ramach projektu Fun-
dacji Civis Polonus „Młodzi Liderzy dla 
społeczności w czasach kryzysu”.   n  (kb)
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Ze Stanisławem Olkowskim, któremu podczas obchodów 230. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 maja wręczono odznaczenie Honorowego 
Obywatela Grodziska Mazowieckiego, rozmawiała Anna Redel.

Inwestycje liczone w setkach

W uzasadnieniu do uchwały Rady Miej-
skiej można przeczytać, że istotnie przy-
czynił się Pan do rozwoju miasta oraz 
gminy, tak że dzisiaj znajdujemy się w czo-
łówce samorządów. W jaki sposób udało 
się to Panu osiągnąć?

– Udało się to dzięki rozsądnym planom 
Rady Miejskiej i burmistrza. Na wykonanie 
poszczególnych inwestycji zostały przezna-
czone duże środki i w związku z tym mogli-
śmy to wszystko zrealizować. Bardzo dużo 
pieniędzy udało się gminie pozyskać – czy 
to z dofinansowań krajowych, czy unijnych.
Pracę w Obsłudze Inwestycyjno-Technicz-
nej Gminy rozpoczął Pan w styczniu 1995 
roku. Czym zajmował się Pan wcześniej?

– Pracowałem na podobnych stanowi-
skach, bardziej w wykonawstwie, np. w Gro-
dziskich Zakładach Farmaceutycznych 
Polfa, które później zostały przejęte przez 
firmę Gedeon Richter. Zajmowałem się tam 
prowadzeniem i realizacją inwestycji.
Jak to się stało, że trafił Pan do Urzędu 
Miejskiego? 

– Była to kontynuacja mojej pracy z wcze-
śniejszych stanowisk, tylko że w innym 
miejscu. Burmistrz Grzegorz Benedykciń-
ski zaproponował mi prowadzenie inwe-
stycji w urzędzie, biorąc pod uwagę to, że 
współpracowaliśmy wcześniej przy innym 
projekcie. Poznaliśmy się, gdy pracowałem 
w spółce Państwowego Gospodarstwa Rol-
nego w Książenicach. 
Pana pierwszą inwestycją jako kierownika 
OIT było…?

– Doskonale to pamiętam. Z inwestycji 
drogowych były to modernizacje ul. Naru-
towicza, ul. 1 Maja i ul. Konspiracji, a z in-
westycji kubaturowych – budowa hali spor-
towej przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. 
Westfala. Ponadto budowa kompostowni 
i składowiska balastu pokompostowego 
w Kraśniczej Woli.
Co w ciągu tych 26 lat pracy dla Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku było dla Pana 
najtrudniejszym wyzwaniem?

– Jeżeli chodzi o same inwestycje, to 
chyba budowa basenu, bo była najbardziej 
skomplikowana technicznie. Natomiast 
ogólnie największym wyzwaniem było sko-
ordynowanie działań, tak żeby wszystkie 
inwestycje odpowiadały zapotrzebowaniu, 
rozwijały się harmonijnie i wielotorowo, by 
nie ukierunkować działań na jeden tylko 
obszar, inne pozostawiając zaniedbane. 
Co uważa Pan za swój największy sukces?

– Ciężko mi wskazać, która inwestycja 
była najbardziej znacząca. Wszystkie przed-
sięwzięcia, które udało się zrealizować, to 
sukces całej grupy, z którą współpracowa-

łem, czyli wszystkich pracowników Obsługi 
Inwestycyjno-Technicznej gminy.
Przyczynił się Pan do powstania obiek-
tów sportowych, takich jak hala sportowa 
w 1997 r. i pływalnia miejska w 2000 r. Czy 
w tamtych latach były to najbardziej prio-
rytetowe inwestycje?

– Wydaje się, że tak. Oczywiście oprócz 
budowy dróg i modernizacji obiektów 
oświatowych. Jeśli chodzi o halę, to SP nr 2 
była największą szkołą w Grodzisku, a nie 
miała żadnej sali gimnastycznej. Co do ba-
senu, był bardzo oczekiwany przez miesz-
kańców i jak się okazało jednym z pierw-
szych w okolicy. Do tej pory jest uznawany 
za inwestycję trafioną. 
W roku 2008 do użytku został oddany 
budynek Centrum Kultury, co otworzyło 
nowy rozdział w działalności kulturalnej 
gminy. Czy z perspektywy czasu, coś by 
Pan zmienił w tym obiekcie?

– Na tamten czas był to strzał w dziesiąt-
kę. A obecnie, jako uzupełnienie, mamy 
Mediatekę, która przejęła i rozwinęła pew-
ne funkcje, które realizowało Centrum 
Kultury.
W 2012 r. zakończyła się rewitalizacja Par-
ku Skarbków, Stawów Goliana oraz Willi 
Radogoszcz. Była satysfakcja?

– Oczywiście, bo te inwestycje są szeroko 
wykorzystywane przez wszystkich, i przez 
starszych, i przez młodszych. Co więcej, 
otworzyło to ścieżkę do dalszych inwestycji 
tego typu jak Stawy Walczewskiego, z któ-
rych korzystają nie tylko grodziszczanie, ale 
też mieszkańcy sąsiednich miejscowości.
Jeśli chodzi o placówki oświatowe, to war-
to wymienić m.in. budowę Szkoły Podsta-
wowej w Książenicach (2012 r.) oraz prze-
budowę Szkoły Podstawowej nr 1 (2015 r.). 

– W obiekcie takim jak Książenice na-
turalną konsekwencją budowy od podstaw 
było, że przy projektowaniu uwzględniono 
najnowsze koncepcje budowlane. W SP nr 
1, budynku zabytkowym, który jest pod 
opieką konserwatora zabytków, zostały 
zastosowane wszystkie takie rozwiązania, 
które w tego typu obiekcie mogły być wyko-
nane. Ważne też było wybudowanie bardzo 
nowoczesnego przedszkola przy ul. Górnej, 
największego w okolicy, z bardzo dobrą in-
frastrukturą.
Jakie były Pana ostatnie inwestycje? 

– Generalnie przebudowy dróg. Rozpo-
częcie przebicia między ul. Chełmońskiego 
a miastem. Sala gimnastyczna przy Szkole 
Podstawowej w Izdebnie Kościelnym, hala 
przy Szkole Podstawowej nr 5 i rozbudowa 
Szkoły Podstawowej nr 2. Przygotowanie 
budowy szkoły w Szczęsnem.

A ile inwestycji w sumie Pan zrealizował?
– Trudno powiedzieć. Tych ważniejszych 

będą dziesiątki, a wszystkie pewnie można 
liczyć w setkach.
Czy patrząc na te wszystkie inwestycje 
w Grodzisku, które powstały przy Pana 
współudziale, odczuwa Pan dumę czy nie-
dosyt?

– Na pewno czuję dumę, że udało się zre-
alizować te inwestycje, na które mogliśmy 
uzyskać środki. Ale także niedosyt, że nie 
wszystko jeszcze zostało zrobione ze wzglę-
du na brak środków. Cieszy mnie natomiast 
to, że inwestycje są kontynuowane.
Co chciałby Pan, mając na względzie Pana 
dorobek, przekazać swoim zawodowym 
następcom?

– Żeby się starali. W dalszym ciągu wy-
dział inwestycyjny nie tylko realizuje in-
westycje, ale we współpracy z innymi wy-
działami urzędu przygotowuje wnioski, 
występuje o środki finansowe i je potem 
wydaje. Następcy muszą mieć świadomość, 
że te starania o nowe środki gwarantują re-
alizację inwestycji.
Przeszedł Pan już na zasłużoną emerytu-
rę. Czy nie brakuje Panu pracy, za sprawą 
której, jak podkreślił burmistrz „ten nad-
zwyczajny człowiek na trwałe wpisał się do 
historii gminy Grodzisk Mazowiecki”?

– Na pewno brakowałoby mi jej w więk-
szym stopniu, gdybym jeszcze nieco nie 
włączał się w pracę wydziału, w pracę gmi-
ny. Dzięki temu mogę nadal aktywnie dzia-
łać. Ale jak już nie będę czynny zawodowo, 
to będę nie tylko kibicował, ale też bacznie 
obserwował.
A od kiedy jest Pan związany z Grodzi-
skiem?

– Pochodzę z okolic Makowa Mazowiec-
kiego. Studiowałem na wydziale mecha-
nicznym energetykę na Politechnice War-
szawskiej. Po ukończeniu studiów w 1974 
roku dotarłem do Grodziska jako stypendy-
sta Zakładów Farmaceutycznych Polfa i od 
tej pory już całkowicie związałem się z tym 
miastem.
Dziękuję za rozmowę.
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Grodzisk Mazowiecki to moje miasto. Dlatego chciałabym Was zaprosić 
na spacer, by miejsca, być może zauważane, ale bliżej nieznane, 
odkryć na nowo. W trasę wyruszam z zainstalowaną na telefonie nową 
aplikacją turystyczną „Poznaj Grodzisk Mazowiecki” stworzoną przez 
pracowników Ośrodka Kultury. Można ją ściągnąć bezpłatnie ze sklepu 
Google Play lub App Store.

Autorską podróż, łączącą obiekty propo-
nowane w aplikacji pod ikoną „Zwiedzaj” 
oraz wybrane przeze mnie dodatkowe 
propozycje, rozpoczynam od dworca 
PKP (ul. 1 Maja 4), niczym turysta przy-
jeżdzający z innej miejscowości. Budynek 
w  stylu dworkowym (czy wiecie, kto go 
zaprojektował?) został oddany do użytku 
w 1925 r. Wchodząc z peronu do środka, 
mijam kasy, by zobaczyć drzwi do Pocze-
kalni PKP. Byliście tam już kiedyś? To 
uruchomione w  2017 r. Centrum Infor-
macji Turystycznej. Wychodząc główny-
mi drzwiami z kolumnami mijam przy-
stanek PKS-u i widzę mural nawiązujący 
do historii kolei.

Wędrówkę kontynuuję promenadą, na-
zywaną po prostu deptakiem. W tej for-
mie istnieje on od połowy lat 90. Wcze-
śniej była to główna ulica, przez którą 
dawniej przejeżdżała kolejka EKD (póź-
niejsza WKD). Stoi tu pomnik malarza 
Józefa Chełmońskiego (czy wiecie, kto jest 
autorem monumentu?). Obelisk odsło-
nięto w 2006 r., a 4 lata później otwarto 
wzdłuż deptaka uliczną galerię obrazów 
Chełmońskiego.

Deptakiem dochodzę na wysokość cu-
kierni Edwarda Błaszczyka i kieruję się 
w ul. Pileckiego, gdzie od 2016 r. stoi po-
mnik upamiętniający żydowskich obywa-
teli Grodziska (czy wiecie co tutaj się kiedyś 
znajdowało?), którzy byli częścią mia-
sta przez wieki. Co roku w lutym w tym 
miejscu odbywają się obchody związane 
z rocznicą likwidacji grodziskiego getta.

Potem wzdłuż nowo budowanego bloku 
idę ul. Obrońców Getta i skręcam w  ul. 
Żwirki i Wigury. Mijam Zespół Szkół 
nr 1, tzw. Dziesiątkę, jedną ze starszych 
placówek oświatowych w mieście, mijam 
siedzibę sanepidu i OSP, aż dochodzę do 
parku i tu zatrzymuję się na chwilę odpo-

czynku. Potem obok muralu kieruję się 
w stronę ul. Bałtyckiej aż do deptaka.

Trafiam na plac Króla Zygmunta Stare-
go (czy wiecie, dlaczego akurat ten monar-
cha został jego patronem?). Przy placu stoi 
najstarsza murowana świątynia w mieście 
– wznoszona etapami od 1687 r. Wewnątrz 
znajdują się m.in. dzieła Włocha Filippo 
Castaldiego, np. w ołtarzu głównym obraz 
„Chrystus na krzyżu”. Obok mieści się „wę-
drująca” kapliczka wybudowana w 1713 r., 
jako wotum dziękczynne po wygaśnięciu 
epidemii (czy wiecie, dlaczego „wędrują-
ca”?). Obecnie znajduje się ona na placu 
Jana Pawła II, gdzie umieszczone są tablice 
związane z nauczaniem polskiego świętego.

Cofam się na deptak, by przystanąć przy 
dwóch pomnikach – Wolności i  Zwy-
cięstwa upamiętniającego odzyskanie 
niepodległości oraz mauzoleum w  tzw. 
Miejscu Straceń poświęcone uczestni-
kom i  ofiarom II wojny światowej (czy 
wiecie, co tutaj się wydarzyło?). Skręcam 
w ul.  Spółdzielczą, by minąć Centrum 
Kultury uruchomione w 2008  r. i  dojść 
do Willi Niespodzianka (czy wiecie, skąd 
taka nazwa?) wybudowanej w  1903 r., 
a zrewitalizowanej w 2018 r., oraz tworzo-
nego obecnie ratusza.

Idąc ul. Kościuszki w stronę skrzyżo-
wania przechodzę przez osiedle, by ujrzeć 
tablicę poświęconą druhowi Zdzisławowi 
Słoniewiczowi, komendantowi grodzi-
skiego Hufca ZHP w latach 1932-1939.  
Mijam garaże i parking. Po wejściu na 
ul. Kilińskiego uwidacznia się budynek, 
który dawniej był Zakładem Wodolecz-
niczym (czy wiecie, kto go założył i w jaki 
sposób wpłynęło to na rozwój Grodziska?), 
a obecnie jest siedzibą Szkoły Podstawo-
wej nr 1, zmodernizowaną w 2015 r.

Podążam w kierunku ściany z mu-
ralami i  wysokiego bloku przy głównej  

ulicy – Sienkiewicza. Dochodzę do niego, 
omijam tzw. „Manhattan” i docieram do 
Willi Radogoszcz, noszącej cechy budow-
li typowych dla Krymu (czy wiecie, czyją 
była rezydencją?). Obecnie mieści się tu 
Kino Wolność. Idę obok garaży w  kie-
runku ul. Radońskiej. Mijam kolejny mu-
ral, przechodzę na drugą stronę ulicy, by 
wejść bramą na cmentarz parafialny (czy 
wiecie, kiedy go założono?), gdzie znajdu-
je się wiele zabytkowych grobów, mogił 
zasłużonych osób, pomników, których 
nie powstydziłyby się warszawskie Po-
wązki. Idę aleją aż do bramy prowadzącej 
na targowisko miejskie.

Przechodzę przez parking do ul. Mon-
twiłła. Staję przed powstałą w roku mi-
lenijnym Pływalnią Miejską „Wodnik 
2000”. Obchodzę basen, by zobaczyć kor-
ty tenisowe, siłownię plenerową, wodny 
plac zabaw i stadion, siedzibę Grodzi-
skiego Klubu Sportowego Pogoń, którego 
historię sięgającą 1922 r. opisują plansze 
na budynku klubu. Wychodzę na al. Mo-
kronoskich, idę aż do ul. Dalekiej. Na 
rozwidleniu wyłania się Szpital Zachodni, 
którego budowa trwała wiele lat, a była 
efektem współpracy ponad podziałami. 
Skręcam w ul. Barbary Wolniewicz i kie-
rując się nią aż do końca, między blokami 
dochodzę do parku nad Mrowną, aby tam 
wśród otaczającej mnie urokliwej natury 
zrobić krótki przystanek.

Wracam na ul. Daleką. Mijam budowa-
ną halę widowiskowo-sportową, otoczenie 
Szkoły Podstawowej nr 6 wraz z pumptrac-
kiem i skręcam w ul. Sadową, którą idę aż 
do ul. Montwiłła. Po drodze rozglądam się 
za kolejnym muralem. Gdy już znajduję się 
przy głównej ulicy, idę obok zakładu po-
grzebowego, a potem wzdłuż muru cmen-
tarza ul. Spokojną aż do stacji Warszaw-

Spacerem  
po mieście 
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skiej Kolei Dojazdowej – Grodzisk Maz. 
Radońska. Ścieżką obok torów dochodzę 
do pierwszej drogi (ul. Batorego), a potem 
zmierzam do ul. Pięknej. Idę nią do końca, 
aż ujrzę Stawy Walczewskiego (czy wiecie, 
w którym wieku rodzina Walczewskich je 
zakupiła?), jedno z najpopularniejszych 
miejsc wypoczynkowych w mieście.

Po krótkiej przerwie, robię okrążenie 
wokół akwenu i wracam do punktu wyj-
ścia – ul. Pięknej, a potem ul. Batorego. 
Dochodzę do ul. Sienkiewicza. Widzę 
Stawy Goliana (czy znacie legendę zwią-
zaną z ich powstaniem?). Przechodzę 
przez wyspę, na której znajduje się po-
mnik żeglarza Leonida Teligi, autorstwa 
Jerzego Juczkowicza. Obchodzę drugi 
staw do mostku, przechodzę przez niego 
do ul. Parkowej, którą podążam do ul. 
gen. L. Okulickiego. Zmierzam w kierun-
ku dworku Skarbka, we wnętrzu którego 
znajdują się unikatowe polichromie (czy 
wiecie, kto je wykonał?) i obecnie mieści 
się szkoła muzyczna.

Przechodzę w ul. Kopernika, przemie-
rzając największe grodziskie osiedle, do 
ul. E. Orzeszkowej. Obchodzę kościół Mi-
łosierdzia Bożego do ul. Armii Krajowej, 
by przy rondzie skręcić w ul. Osieckiej 
i przejść obok Pawilonu Kultury, Grodzi-
skiej Hali Sportowej i Szkoły Podstawowej 
nr 2. W ten sposób ponownie dochodzę do 
ul. E. Orzeszkowej, by przy rondzie Kos-
sobudzkiego przejść w ul. 3 Maja. Idę nią 
aż do skrzyżowania z ul. gen. Okulickiego. 
Tu znajduje się głaz wyjaśniający dlaczego 
patronem ulicy jest właśnie ostatni ko-
mendant główny Armii Krajowej.

Wchodzę do Parku Skarbków (czy wie-
cie, co tu kiedyś było?), w oddali po lewej 
stronie widząc Mediatekę i plac zabaw. 
Przechodzę przez mostek, zatrzymuję się 
na moment przy okrągłym skwerku z ró-
żami. Mijam restaurację, by zobaczyć jak 
zza niej wyłania się Willa Foksal (czy wie-
cie, co przypomina ona swoim kształtem?) 
stworzona według projektu Teofila Schil-

lera. Przechodzę obok poczty, widzę mu-
rale, idę aż do dworca, gdzie przystaję przy 
pomniku kolejarza autorstwa Wojciecha 
Gryniewicza. Wchodzę do tunelu pod-
ziemnego pod torami, oglądając podświe-
tlane tablice. W ten sposób docieram na 
północną stronę miasta – dzielnicę Łąki.

Wychodząc, kieruję się w ul. Żydowską, 
mijam Urząd Skarbowy i naprzeciwko 
parkingu wielopoziomowego widzę cmen-
tarz żydowski. Znajdują się tu macewy 
z XIX i XX w. Wracam w stronę dworca, by 
przejść na ul. Towarową, a następnie w ul. 
Traugutta. Po lewej mogę dostrzec dom 
z  czerwonej cegły (czy wiecie, jaką ponu-
rą historię skrywa?). Ul. Traugutta docho-
dzę do ul. Granicznej, by minąć kapliczkę 
i mural. Przy światłach skręcam w prawo 
w ul. Poniatowskiego, a potem w Zielony 
Rynek, obchodząc Szkołę Podstawową 
nr 4. Zmierzam w kierunku ul. Ordona, by 
na terenie parafii Przemienienia Pańskie-
go dostrzec pomnik Dęby Pamięci Katyń 
1940, po drugiej stronie świetlicę miejską, 
a na końcu ulicy po lewej – uroczy park, 
w którym robię sobie przystanek.

Po przejściu przez park idę do końca 
ul. Chlewińską, wypatrując szyldu Galerii 
Folkowej. Wchodzę na ul. Graniczną, by 
przy skrzyżowaniu ze światłami skręcić 
w  prawo w ul. Poniatowskiego. Idę nią 
cały czas prosto. Po drodze mijam siedzi-
bę grodziskiego Archiwum Państwowego 
i  po pewnej chwili zwracam uwagę na 
niebieskie ogrodzenie, zza którego wyła-
nia się artystyczny kalendarz. Przecho-
dzę obok Willi Bajka (czy wiecie, kto mógł 
otrzymać tu lokal mieszkalny?), firmy 
Gedeon Richter (czy wiecie, jakie fabryki 
się tutaj mieściły?) oraz długich jedno-
piętrowych budynków (czy wiecie, kto był 
mieszkańcem jednego z nich?). Okrążam 
mleczarnię, wychodząc na ul. Traugutta. 
Idę nią, mijam ul. Żeromskiego, by tuż za 
nią, za ogrodzeniem przed willą znaleźć 
tabliczkę, informującą, co tutaj się od-
bywało. Dochodzę do wyremontowanej 
kładki nad torami, przechodzę na drugą 
stronę, podziwiając budynek dworca i na 
tym kończy się mój spacer.

Jeśli jesteście ciekawi odpowiedzi na 
postawione w tekście pytania zachę-
cam do ściągnięcia aplikacji. Znajdziecie 
w niej jeszcze więcej ciekawych informa-
cji. Cennym źródłem wiedzy, z którego 
sama czerpałam inspirację, jest również 
przewodnik turystyczny „Grodzisk Ma-
zowiecki – znany i nieznany” autorstwa 
Łukasza Nowackiego.

n  Tekst i fot. Anna Redel
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W Grodzisku wydarzenia związane z 230 rocznicą uchwalenia 
Konstytucji 3 maja tym różniły się od tradycyjnych obchodów, 
że 3 maja na Facebooku Centrum Kultury odbyła się historyczna 
gra online „Nasze prawa – wspólna sprawa”. świętowano więc w 
przestrzeni publicznej i wirtualnej.

– 27 kwietnia decyzją Ministra MON jest świętem 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. rtm. Wi-
tolda Pileckiego, a jesteśmy tutaj dlatego, że wojska obrony terytorialnej przyjęły tradycję Armii Krajowej – tak 
uzasadniał złożenie kwiatów przed tablicą poświęconą żołnierzom AK w Miejscu Straceń chorąży Arkadiusz 
Mazurkiewicz-Kulka, starszy podoficer dowództwa 61 Batalionu Lekkiej Piechoty 6 MBOT.

W publicznej i wirtualnej 

Wojskowa przyszłość

– Quiz prowadzony był przez historycz-
ne postacie z naszych dziejów i były to 
postacie, za których życia, panowania 
powstawały istotne akty prawne. Siedem 
filmików z pytaniami było publikowa-
nych co godzinę, a nagrody otrzymali ci, 
którzy najszybciej udzielili prawidłowej 
odpowiedzi – mówiła Małgorzata Kra-
sna-Korycińska z  firmy Archeoconcept, 
która wraz z pracownikami CK przygo-
towała grę.

W przestrzeni publicznej obchody roz-
poczęły się tradycyjnie mszą św. za oj-
czyznę odprawioną w kościele św. Anny. 
Homilię wygłosił ks. Janusz Starosta, 
dziekan dekanatu grodziskiego. Następ-
nie, obecni przemaszerowali w ślad za 
pocztami sztandarowymi przed pomnik 

Wolności i  Zwycięstwa, gdzie po wy-
brzmieniu hymnu państwowego i wcią-
gnięciu polskiej flagi na maszt, repre-
zentanci różnych instytucji i organizacji 
złożyli kwiaty.

Podczas uroczystości Joanna Wró-
blewska, przewodnicząca Rady Miej-
skiej, i burmistrz Grzegorz Benedyk-
ciński wręczyli odznakę Honorowego 
Obywatela Miasta Grodziska Mazowiec-
kiego Stanisławowi Olkowskiemu, wie-
loletniemu kierownikowi Obsługi Inwe-
stycyjno-Technicznej gminy, wydziału 
odpowiedzialnego za liczne i kluczowe 
inwestycje miejskie. – Jest to jeden z naj-
bardziej pracowitych ludzi, których spo-
tkałem w życiu – podkreślił burmistrz.

Wydarzenie było okazją do odsłonięcia 

wizualizacji nowej remizy dla strażaków 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzi-
sku. Ponadto w związku z obchodzonym 
4 maja Dniem Strażaka uhonorowano 
Zbigniewa Korę, najstarszego straża-
ka, przekazując mu specjalną statuetkę. 
– Dawniej wyposażeniem był toporek, 
drabina i sikawka. Pamiętam to dobrze, 
bo bawiłem się w to przez 70 lat, z czego 
30 lat byłem prezesem. Dlatego bardzo 
się cieszę, że mnie doceniono – mówił 
wyróżniony Zbigniew Kora.

n  Tekst i fot. Anna Redel

Jak udało nam się przy tej okazji do-
wiedzieć 61 Batalion Lekkiej Piechoty, 
obecnie mieszczący się w Grójcu, ma 
docelowo stacjonować na terenie gminy 
Grodzisk, a dokładnie w Książenicach.

– Obiekt po byłej jednostce wojskowej 
jest w trakcie dostosowywania do na-
szych potrzeb i mamy nadzieję, że jeszcze 
w tym roku zawitamy na ziemię grodzi-
ską i zaczniemy współpracować z lokalną 
społecznością – mówił major Artur Bo-
ruta, który został desygnowany do ob-
jęcia stanowiska dowódcy 61 batalionu. 
– Będziemy chcieli pokazać, że wojsko 
obrony terytorialnej, czyli ten najmłod-
szy rodzaj sił zbrojnych w Polsce, jest po 
to, aby społeczeństwo czuło się bardziej 
bezpieczne. Będziemy zajmować się tym, 

co do tej pory, czyli szkoleniem – przy-
gotowywaniem żołnierzy do czasu woj-
ny, ale także działalnością kryzysową. 
Wspieramy placówki medyczne, policję, 
szpitale tymczasowe, punkty wymazo-
we, punkty szczepień. Batalion na chwilę 
obecną liczy około 500 osób, ale aby do 
nas dołączyć – drzwi są otwarte – dodał.

Żołnierzom towarzyszyli przedstawi-
ciele władz samorządowych w osobach 
burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego 
oraz wiceburmistrzów Michała Klonow-
skiego i Tomasza Krupskiego.

– Bardzo się cieszymy, bo wojska obro-
ny terytorialnej są pomocne, a zagospo-
darowany zostanie obiekt w Książeni-
cach, który ulegał mocnemu zniszczeniu 
– mówił burmistrz.  n (ar) fo

t. 
ar
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Strategiczne Studium Lokalizacyjne Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL), po przeprowadzeniu 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zostało przyjęte przez pełnomocnika rządu ds. 
CPK, wiceministra infrastruktury Marcina Horałę.

Bliżej etapu określenia

re
kL

am
a

SSL obejmuje łącznie prawie 2 tysiące stron 
opracowań i załączników, których podsta-
wą są korytarze dla nowych linii kolejowych 
– ich długość sięgać będzie prawie 1800 km 
– a także dróg ekspresowych na terenie 630 
gmin w  różnych częściach Polski. W ra-
mach dwóch etapów ogólnopolskich kon-
sultacji mieszkańcy zgłosili prawie 160 tys. 
uwag i wniosków.

– To były dotychczas największe konsul-
tacje społeczne przeprowadzone w Polsce. 
Są dowodem na to, że działamy w sposób 
transparentny – przekonywał wiceminister 
infrastruktury Marcin Horała.

– Publikacja SSL to kolejny istotny ka-
mień milowy naszego projektu. Strategicz-
na ocena oddziaływania na środowisko 
pozwala spojrzeć na program inwestycyj-
ny jako na pewną całość. Dziękujemy za 
wszystkie przesłane do nas uwagi. Dzięki 
nim nasze inwestycje będą lepiej dostoso-
wane do oczekiwań społecznych i wymo-
gów środowiskowych. Przy okazji już teraz 
zapraszamy do aktywnego włączenia się 
w konsultacje, które będą dotyczyć konkret-
nych lokalizacji przygotowywanych przez 
nas inwestycji. Głos mieszkańców i organi-

zacji społecznych pozwala nam lepiej wy-
pełnić postawione przed nami zadania – za-
pewniał Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

W lutym ubiegłego roku spółka CPK 
przedstawiła do konsultacji społecznych 
pierwszą wersję dokumentu, która zawierała 
plany korytarzy stanowiących ramy prze-
strzenne dla tzw. trasowań, czyli wyznacze-
nia proponowanych przebiegów dla nowych 
linii kolejowych, które zostaną ustalone 
na kolejnych etapach inwestycji. Podczas 
pierwszej tury uzgodnień SSL, które odby-
ły się między 10 lutego a 10 marca 2020 r., 
mieszkańcy i samorządowcy zgłosili ponad 
146 tys. uwag. Na tej podstawie spółka CPK 
opublikowała w sierpniu ubiegłego roku 
raport, w  którym odniosła się do zgłoszeń 
dotyczących korytarzy dla inwestycji CPK. 
Następnie projekt SSL poddany został stra-
tegicznej ocenie oddziaływania na środo-
wisko, w ramach której odbył się drugi etap 
konsultacji społecznych (od 30  listopada 
do 31 grudnia 2020 roku). W  trakcie tych 
działań mieszkańcy mogli zapoznać się ze 
zmodyfikowanym projektem SSL, a także 
ze sporządzoną do tego projektu prognozą 
oddziaływania na środowisko. W efekcie do 

spółki CPK wpłynęło prawie 13  tys. kolej-
nych uwag i wniosków.

Inwestycje objęte w Strategicznym Stu-
dium Lokalizacyjnym to: port lotniczy wraz 
ze zintegrowanym węzłem komunikacyj-
nym, kolejowe inwestycje towarzyszące, na 
które składają się nowe odcinki linii kolejo-
wych i infrastruktura badawcza, inwestycje 
drogowe, których budowa związana jest 
z  powstaniem CPK, pozostałe inwestycje 
towarzyszące, takie jak linie i stacje elektro-
energetyczne, instalacje do przesyłu i ma-
gazynowania paliw czy węzły przesiadkowe 
integrujące nowe stacje i przystanki kolejo-
we z transportem publicznym.

Przyjęcie Strategicznego Studium Loka-
lizacyjnego przybliża spółkę CPK do etapu 
określenia lokalizacyjnych wariantów inwe-
stycji, wystąpienia o decyzję środowiskową, 
a  docelowo do projektowania. Kolejnym 
etapem będą konsultacje w ramach studiów 
techniczno-ekonomiczno-środowiskowych, 
których finalnym efektem będzie jeden wy-
brany wariant inwestorski jako kluczowy 
wkład do uzyskania decyzji środowiskowej.

(źródło: cpk.pl)
Sławomir Sadowski
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Ta książka jest warta uwagi z wielu powodów. Dla osób interesujących 
się historią Grodziska ma niezaprzeczalny walor poznawczy – oto dzięki 
wspomnieniom Fajgi Burman mamy okazję poznać międzywojenne dzieje 
miasta z innej, nieznanej dotąd perspektywy. Ale na tym nie koniec. „Abyś 
mogła opowiedzieć” nie jest kolejną historią o banalności zła, nie jest aktem 
oskarżenia. Jest ocalaniem nieistniejącego świata, ludzi, którzy go tworzyli, 
i człowieczeństwa tlącego się nawet podczas najczarniejszej nocy.
Jak pisze we wstępie do wydania polskiego 
Simon Wajcer, syn Fajgi Burman i współau-
tor publikacji, książka jest nie tylko opisem 
losów rodziny jego matki, ale też „hołdem 
dla prawości polskich rodzin: Fuchsów, 
Szewczyków i Muszyńskich, którzy narazili 
własne życia, by pomóc moim rodzicom. 
Byli też inni, których imiona i nazwiska po-
zostają nieznane, lecz ich czyny nigdy nie 
odejdą w niepamięć”.

Punktem wyjścia dla opowieści jest Gro-
dzisk Mazowiecki, gdzie Fajga Burman 
urodziła się 1 marca 1926 roku w średnio-
zamożnej rodzinie żydowskiej. Tu spędziła 
niemal całe dzieciństwo, chłonąc atmosferę 
miasta, czując się jego mieszkanką, tęsk-
niąc za nim podczas krótkiej wyprowadzki 
Burmanów do Warszawy. Przy czym w  jej 
wspomnieniach Grodzisk nie ma nic z rysu 
cukierkowej krainy szczęśliwości. To zwy-
kłe, niewielkie miasteczko ze swoimi pro-
blemami, zamieszkałe przez chrześcijańską 
większość i żydowską mniejszość. Obie 
grupy tworzą dość odrębne wspólnoty. Ta 
odrębność nie jest jednak podszyta wrogo-
ścią, nie jest też nieprzenikalna. Są punkty 
wspólne – jak pomnik poległych w czasie 
I wojny światowej, z którego mała Fajga 
z dumą czytała wyryte napisy, żałoba po 
śmierci marszałka Piłsudskiego, żydowska 
szkoła, do której trafiali również polscy 
uczniowie. Są też radości spotkań przy sto-
le, żartów, dobrosąsiedzkich wizyt. O incy-
dentach antysemickich Fajga pisze w  taki 
sposób, jakby były one wpisane w  tamten 
świat – gdy grupa polskiej młodzieży na-
wołuje do bojkotu żydowskich sklepów, 
równie liczna grupa Polaków ostentacyj-
nie do nich wchodzi, gdy dziewczynka 
z  sąsiedztwa pluje siedmioletniej Fajdze 
w twarz, mówiąc, że nie bawi się z Żydami, 
z przeprosinami przychodzi jej ojciec, który 
zresztą rodzinę Burmanów traktuje z życz-
liwością i często odwiedza. „Faszyzm był 
wówczas po prostu politycznym nurtem, 
a antysemityzm był jego częścią. Faszyzują-
ce partie i faszystowskie młodzieżowe orga-
nizacje działały w każdym kraju w Europie, 
a nawet w Ameryce Północnej. Antysemic-
kie wybryki często się zdarzały i  wkrótce 
stały się częścią życia, a my radziliśmy so-
bie przecież z nimi od wieków” – autorka 
pisze wspomnienia niemal jak obiektyw-
na reportażystka. Niegodziwość wcale 
nie musi mieć narodowości – sporą sumę 
przeznaczoną dla Burmanów przywłaszcza 
sobie jeden z krewnych, inny z kolei próbu-
je przejąć dzierżawę urodzajnego sadu, co 

uniemożliwia polski gospodarz z uwagi na 
szacunek, jakim darzy ojca Fajgi.  

– Ta książka zmienia perspektywę spoj-
rzenia na Grodzisk. Do tej pory mieliśmy 
do czynienia we wspomnieniach z  nar-
racjami akcentującymi punkt widzenia 
rdzennej, chrześcijańskiej ludności, na tle 
którego Żydzi odgrywali rolę elementu na-
pływowego, stanowili rodzaj sztafażu, na 
tle którego ta polska ludność się porusza-
ła. Jedyną pozycją akcentującą obecność 
żydowskiej społeczności była książka Kry-
styny Poraj „Grodzisk Mazowiecki jakim 
go pamiętam”. Tutaj mamy odwrócenie tej 
perspektywy. Widzimy Grodzisk miesz-
kańców pochodzenia żydowskiego, uczest-
niczymy w ich życiu, które nie jest życiem 
najłatwiejszym. Są to ludzie, w których jed-
noizbowym mieszkaniu obok życia rodzin-
nego funkcjonuje warsztat pończoszniczy, 
ci sami ludzie w miesiącach letnich dzier-
żawią sady, żeby mieć z czego się utrzymać. 
Widzimy, że mimo iż dysponują swoją re-
ligią, swoimi obyczajami, swoim językiem, 
wchodzą w bliskie relacje z ludnością pol-
ską, chrześcijańską – mówi Łukasz Nowac-
ki, specjalista ds. historii miasta.

„Przyszłam na świat, nad którym zacho-
dziło już słońce” – to zdanie z pierwszego 
rozdziału książki, zdradzające czułość do 
miasta dzieciństwa, szczęśliwego, bezpiecz-
nego, a jednocześnie zawierające zapowiedź 
zbliżającej się wraz ze zmierzchem kata-
strofy. „Świat, który wkrótce miał być tylko 
dymem unoszącym się z kominów krema-
torium” – pisze Fajga.

Jej droga przez noc Holokaustu wio-
dła przez warszawskie getto, gdzie nabyła 
umiejętności szmuglu, lawirując między 
życiem i śmiercią według przerażająco pro-
stych zasad. „Dorosłym za szmuglowanie 
groziła śmierć. Dzieci takie jak ja, mające 
niewiele ponad dziesięć lat, były raczej bite, 
chociaż kara zależała w zasadzie od tego, 
kto cię złapał. Żydowski policjant – jeśli 
tylko nie było w pobliżu żadnych Niem-
ców – puszczał wolno. Polacy – jeśli nie 
było Niemców – zabierali to, co się miało 
ze sobą, czasem też bili. Ktoś złapany przez 
Niemca lub w obecności Niemca mógł spo-
dziewać się tylko najgorszego”.

Chwile ubogiej okupacyjnej normalno-
ści rodzina Burmanów przeżywa jeszcze 
w  Rawie Mazowieckiej, gdzie mieszkają 
przez jakiś czas po ucieczce z getta, do 
którego jednak wracają. Tu Fajga żegna 
kolejnych krewnych, bliskich, znajomych. 
A  wspominieniom o tych chwilach znów 

towarzyszy ascetyczny, niemal informacyj-
ny styl. „Płakałyśmy, całując się na poże-
gnanie. Nigdy więcej nie zobaczyłam cioci 
Rajzli”, „Ten śliczny mały chłopiec, po pro-
stu zniknął”, „Chciała, żeby został moim 
chłopakiem. Już nigdy więcej go nie ujrze-
liśmy” – Fajga Burman przywołuje kolejne 
ostatnie spotkania z ludźmi z jej świata.

Po wszechogarniającym poczuciu nie-
uchronnego końca podczas powstania 
w getcie przychodzi Umschlagplatz, Majda-
nek, gdzie siedemnastoletnia Fajga widzi po 
raz ostatni swoją starszą siostrę i jej córecz-
kę. Niemal zmuszona przez siostrę Fajga 
składa wówczas przyrzeczenie, że przeżyje, 
aby opowiedzieć. Nim obietnicę wypełni, 
minie kilkadziesiąt lat, z których pierwsze 
spędzi w Oświęcimiu, a potem w  marszu 
śmierci zostanie popędzona do Ravens-
brück. Jednak przeżyje. Wraz z poślubio-
nym po wojnie mężem, pochodzącym jak 
ona z Grodziska, wyjadą do Kanady, do-
chowają się dzieci i wnuków, dla których 
polski pozostanie językiem tajemnic, mową 
przeszłości, niezrozumiałym wspomnie-
niem świata, który przestał istnieć.  

„Moje świadectwo to tylko jedna hi-
storia. Sześć milionów innych nigdy nie 
zostanie opowiedzianych. Historie mojej 
rodziny, sąsiadów, przyjaciół i ludzi, któ-
rych imion nigdy nie poznałam, muszą 
być zapamiętane przez moje dzieci, wnuki 
i przyszłe pokolenia” – pisze we wstępie 
Fajga Burman. I choćby dlatego, ze zwykłej 
ludzkiej przyzwoitości i szacunku dla tych 
bezimiennych, należy przeczytać tę książ-
kę. Książkę, która choć trochę wskrzesza 
nieistniejący świat. 

n Krzysztof Bońkowski

Abyś mogła opowiedzieć, Fajga Burman, 
Simon Wajcer, tłum. Izabela Kosmala-
-Świerczyńska, Julia Szymańska, Domini-
ka Urban, Ewa Wiatr, Aleksandra Zeno-
wicz, Stowarzyszenie Odkrywamy Bliskie 
Historie, 2020.

Wskrzeszenie w języku tajemnic
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Jak udało się Pani trafić na książkę wyda-
ną w 2004 roku w odległym Montrealu?  

– Tematem literatury lokalnej zajmuję 
się naukowo, więc systematycznie prze-
prowadzam kwerendy w różnych miej-
scach. W ten właśnie sposób w jednym 
z katalogów bibliotecznych trafiłam na 
książkę Fajgi Burman i Simona Wajcera. 
Publikacja zainteresowała mnie ze wzglę-
du na to, że była w niej mowa o Grodzisku. 
Kiedy zapoznałam się z całością, okazało 
się, że Grodziskowi poświęcony jest cały 
pierwszy rozdział, a w kolejnych miasto 
również się pojawia. Treść wydała mi się 
na tyle wartościowa, że doszłam do wnio-
sku, że warto byłoby ją przetłumaczyć 
i przybliżyć polskim czytelnikom. Za po-
średnictwem Facebooka, który nie po raz 
pierwszy okazał się świetnym narzędziem 
do poszukiwania kontaktu, odnalazłam 
Simona Wajcera i rok temu zwróciłam się 
do niego z propozycją przetłumaczenia 
książki. 
Jak zareagował na głos z Polski?

– Bardzo pozytywnie. Był bardzo cie-
kawy różnych detali z Grodziska, pytał 
o potomków rodzin opisanych w książce, 
szczególnie interesowały go losy rodziny 
Fuchsów. Niestety na ten temat nie mo-
głam mu wiele powiedzieć, bo z panem 
Łukaszem Nowackim z Ośrodka Kultury 
udało się ustalić tyle, że faktycznie miesz-
kali na dawnej ulicy Koronkowej, mieli 
tam swój dom i kawałek ziemi, ale nic 
więcej o nich nie udało się dowiedzieć, 
więc to jest wątek do zbadania. Do po-
mysłu tłumaczenia Simon Wajcer odniósł 
się z entuzjazmem, bo sam o tym myślał 

i zależało mu, by książka ukazała się po 
polsku. Dlatego bardzo szybko doszliśmy 
do porozumienia. 
We wrześniu podczas Festiwalu Kultu-
ry Żydowskiej zaprezentowany został 
pierwszy rozdział książki. Jak przebie-
gało tłumaczenie?

– Do tłumaczenia zostały zaangażowa-
ne studentki specjalizacji translatorskiej 
z  Instytutu Polonistyki Stosowanej na 
Uniwersytecie Warszawskim, a pomysł 
wziął się stąd, że wówczas właśnie zosta-
łam jej opiekunką. Prowadząc zajęcia, do-
wiedziałam się, że z powodu pandemii jest 
bardzo duży kłopot z realizacją praktyk. 
Pomyślałam, że zorganizowanie projektu 
tłumaczeniowego będzie z korzyścią dla 
wszystkich. Pierwszy rozdział był realizo-
wany w ramach grantu, który stowarzy-
szenie Odkrywamy Bliskie Historie pozy-
skało z FIO Mazowsze. Gdy okazało się, że 
zespół pracuje bardzo sprawnie i świetnie 
sobie radzi, uznałam, że przetłumaczenie 
całej 300-stronicowej książki jest realne. 
Zaproponowałam takie rozwiązanie Wy-
działowi Polonistyki UW, który sfinanso-
wał wydanie książki, a tłumaczenie całości 
zostało zgłoszone jako program indywi-
dualizacji kształcenia. 
W jaki sposób powstawał oryginalny 
tekst? Fajga Burman spisała swoje wspo-
mnienia,  opowiedziała je? A może to 
jej syn, Simon Wajcer, złożył tę książkę 
z różnych fragmentów?

– Trochę na ten temat jest w posłowiu, 
trochę światła rzucają filmy dostępne 
w internecie. Ja mogę się tylko domyślać, 
że Fajga odczuwała powinność opowie-
dzenia swojej historii. Przymierzała się do 
tego, ale z różnych przyczyn to nie wycho-
dziło. Trochę z powodu bariery językowej, 
bo opowiadała po angielsku, którym po 
wielu latach przebywania w Kanadzie po-
sługiwała się oczywiście sprawnie, ale nie 
był to jej język naturalny. Trochę z powo-
du traumy. Myślę, że bodźcem, który ją 
popchnął, były wywiady, które przepro-
wadziło z nią m.in. amerykańskie Holo-
caust Museum i inne instytucje w ramach 
archiwizowania historii mówionej. Fajga 
nie była zadowolona z efektu. Uważała, 
że forma ograniczona presją czasu nie 
sprzyja opowiedzeniu historii. Uznała, że 
należy ją spisać. Swoje wspomnienia za-
częła notować ręcznie w zeszytach. Simon 
te zapiski opracował, dodając do nich, to, 
co wydobył od Fajgi w rozmowach, a tak-
że posiłkując się zarejestrowanymi wy-
wiadami. W książce narracja jest pierw-
szoosobowa, bo to są wspomnienia Fajgi, 
ale przeredagowane i uzupełnione przez 
Simona.

Czy podczas prac nad wersją polską 
wspomnienia były weryfikowane pod 
względem zgodności z faktami?

– Tak, zwłaszcza z lokalnymi faktami 
historycznymi. W tym kontekście szcze-
gólnie cenne były konsultacje z panem 
Łukaszem Nowackim. Fajga niekiedy my-
liła imiona różnych postaci z Grodziska, 
zniekształcała nazwiska, te same niedo-
skonałości dotyczyły osób, które moż-
na odnaleźć w źródłach historycznych. 
I nawet miałam w związku z tym pewien 
dylemat, czy należy wygładzać ten tekst 
i  korygować jakieś fakty. Ale wtedy wy-
glądałoby to nienaturalnie, bo to jest wła-
śnie specyfika historii mówionej. W koń-
cu zdecydowałam się na kompromisowe 
rozwiązanie, czyli część pomyłek została 
poprawiona, a  część pozostała w wersji 
oryginalnej. Jeśli są jakieś zniekształcenia, 
to dotyczą one jedynie detali. Bo Fajga 
w sposób zaskakująco dokładny zapamię-
tała topografię, adresy, nazwiska ludzi, 
których spotkała tylko raz.
Co jeszcze Panią zaskoczyło w tej  
opowieści?

– Tłumaczki i redaktorki zwróciły uwa-
gę na styl tej książki, ciekawe metafory, 
słowem jak dobra literacko jest ta książka. 
Zastanawiam, jak bardzo jest to ingeren-
cja Simona, bo Fajga sama podkreślała, że 
nie jest pisarką. Być może jest to rezultat 
organizowanego przez jedną z amerykań-
skich uczelni seminarium na temat opo-
wiadania traumatycznych wspomnień, 
w którym brali udział zarówno Fajga, jak 
i Simon. 
Jak we wspomnieniach Fajgi Burman 
prezentuje się Grodzisk?

– Przede wszystkim bardzo emocjo-
nalnie. Fajga cały czas pisze, że to jest jej 
miasto. Bardzo głęboko przeżywała swój 
powrót do niego w latach 90. To cały czas 
było jej miejsce, choć Grodzisk opuściła 
jako 13-letnia dziewczynka. Bardzo cie-
kawe było dla mnie to, jak inaczej opisała 
przestrzeń miasta w porównaniu do in-
nych wspomnień z tego okresu autorstwa 
osób polskiego pochodzenia. 
Gdzie można nabyć książkę?

– Książki nie można kupić, dlatego 
że takie były warunki grantu, poza tym 
formuła stowarzyszenia nie pozwala na 
prowadzenie działalności gospodarczej, 
w  związku z tym książka jest tylko do 
dostania za darmo. Można ją też pobrać 
w całości ze strony bliskiehistorie.pl. Roz-
mawiam właśnie z prawnikami UW na 
temat możliwości dodruku. Być może 
sprawa zakończy się pomyślnie i wówczas 
będą do rozdania kolejne egzemplarze.
Dziękuję za rozmowę. 

Zaskakująca precyzja  
wspomnień 
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Z dr Agnieszką Szurek ze stowa-
rzyszenia Odkrywamy Bliskie Hi-
storie, która kierowała projektem 
przetłumaczenia książki Fajgi 
Burman i Simona Wajcera „Abyś 
mogła opowiedzieć”, rozmawiał 
Krzysztof Bońkowski. 
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– Tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek 
brzmi „Znajdziesz mnie w bibliotece”, dla-
tego zapraszamy do wnętrza! – mówiła 
Magdalena Żerek z Biblioteki Publicznej. 
Placówka przez cały tydzień organizowała 
konkursy, w których czytelnicy mogli wy-
grać nagrody, ponadto codziennie pierwszy 
gość biblioteki i każdej z filii otrzymywał 
torbę z logo instytucji.

Tydzień Bibliotek zaistniał również 
w nieszablonowy sposób w przestrzeni 
miejskiej, gdzie pojawiły się banery i bill-
boardy reklamujące grodziską Bibliotekę 
Publiczną. 

– To nasza pierwsza w historii kampa-
nia outdoorowa. Mogliśmy zrealizować ją 
dzięki wsparciu gminy, która udostępniła 
nam swoje powierzchnie reklamowe. Wy-
korzystując nośne symbole i proste komu-
nikaty, które nawiązują do identyfikacji na-
szej marki, chcieliśmy zapełnić przestrzeń 
publiczną zachętą do skorzystania z oferty 
kulturalnej – informuje Ewa Radzikowska, 
zajmująca się w Bibliotece Publicznej dzia-
łem promocji i informacji. 

Kolejna niespodzianka przygotowa-
na przez bibliotekarzy z okazji ich święta 
z pewnością ucieszyła zapominalskich – do 
końca miesiąca trwa akcja „Maj bez kar”, 
skierowana do osób, które przekroczyły ter-
min zwrotu. Przez cały maj można oddać 
książki po terminie bez obawy, że zostanie 
naliczona kara finansowa za przetrzymanie 
wypożyczonych dzieł. Niestety amnestia 
nie dotyczy osób, które otrzymały ponagle-
nie telefonicznie lub korespondencyjnie.

Również do końca maja w oddziale dla 
dzieci, który tak jak wypożyczalnia dla do-
rosłych znajduje się na drugim piętrze Me-
diateki, można obejrzeć wystawę złożoną 
z ilustracji do książki dla dzieci pt. „Co ro-
bią uczucia?”.  

– Jestem bardzo szczęśliwa, że ta wysta-
wa mogła przyjechać do Grodziska Mazo-
wieckiego, bo „Co robią uczucia?” to jedna 
z moich ulubionych książek, która porusza 
temat emocji, tak ważny w obecnym czasie, 
gdy dzieciaki mają różne problemy związa-
ne z długą nieobecnością w szkole i powro-
tem do niej. Lapidarny poetycki tekst Tiny 

Oziewicz w połączeniu z dowcipnymi ilu-
stracjami Aleksandry Zając wzrusza i dzia-
ła na wyobraźnię. Warto dodać, że książka 
została wyróżniona w konkursie Książka 
Roku 2020 Polskiej Sekcji IBBY – mówi 
Magdalena Żerek, zachęcając do odwiedza-
nia biblioteki.

Jak wskazują dane, za bezpośrednim 
kontaktem stęsknili się również czytelnicy. 
W czasie zamknięcia biblioteki, gdy książ-
ki były wypożyczane przez książkomat lub 
zamówione publikacje były dostarczane 
przez pracowników na zewnątrz budynku, 
rejestrowano ok. 150 wypożyczeń dziennie. 
Teraz, gdy przestrzeń wypożyczalni została 
udostępniona, te liczby się podwoiły.

Szczegółowe informacje na temat zasad 
i godzin korzystania z zasobów Biblioteki 
Publicznej i filii można znaleźć na stronie 
internetowej biblioteka.grodzisk.pl.n (kb)   

Biblioteka w otwartości
Przypadający 8 maja Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek co roku 
rozpoczyna trwający do 15 maja Tydzień Bibliotek. Trudno powiedzieć, 
czy tym właśnie kierowali się decydenci, na pewno informacja o otwar-
ciu bibliotek po lockdownie przyszła w samą porę. Co prawda pewne 
obostrzenia w korzystaniu z zasobów pozostały, lecz najważniejsze, że 
czytelnicy w maju mogą przekraczać progi biblioteki i wszystkich filii. 

Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów
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14.00- WARSZTATY PLASTYCZNE
 

15.00- POKAZY TANECZNE
DANCING QUEEN, SZKOŁA TAŃCA MW

 
16.30- KSIĘŻYCOWE OPOWIEŚCI 

 TEATR MAŁE MI
 

18.00 –  MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA
POD BATUTĄ  TOMASZA KIRSZLINGA

 
19.30 –  GRODZISKA ORKIESTRA

ROZRYWKOWA WRAZ Z SOLISTAMI
 IWONĄ  KMIECIK I  KUBĄ  JURZYKIEM

 MAGDĄ  PIĄTEK I  KRYSTIANEM EMBRADORĄ
GOŚCINNIE TTBAND

 
21.45 –  KONCERT ZESPOŁU ZAZULA

 

BURMISTRZ GRODZISKA MAZOWIECKIEGO WRAZ Z ORODKIEM KULTURY ZAPRASZAJĄ NA 

STAWY WALCZEWSKIEGO
 W  GRODZISKU MAZOWIECKIM 

WIANKI
19.06.2021
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Wiklina będzie głównym tematem projek-
tu „Tradycja na nowo pleciona”, realizowa-
nego w Dworku Adama Chełmońskiego 
w Adamowiźnie w dniach 18-20 czerwca. 
W tym czasie przeprowadzony zostanie 
m.in. konkurs wikliniarski „Ptaki z obra-
zów Chełmońskiego”, podczas którego za-
daniem uczestników wybranych w czasie 
naboru będzie wykonanie trójwymiaro-
wych figur ptaków. Prace zostaną ocenio-
ne przez jurorów i publiczność w trzecim 
dniu trwania projektu.

– W tym dniu uczestnicy konkursu wraz 
z zawodowymi animatorami poprowadzą 
bezpłatne warsztaty z wyplatania form 
koszykowych dla wszystkich chętnych, 
odbędzie się również kiermasz wyrobów 
plecionkarskich z naturalnych materia-
łów, dwie wystawy – koszy gospodarskich 
i codziennego użytku oraz starych wózków 
dziecięcych wiklinowych oraz wasągu. 
Odbędzie się także wykład o wiklinie. Ce-
lem projektu jest upowszechnianie wiedzy 
o tradycjach polskiego plecionkarstwa, jak 
również o jego współczesnym wymiarze. 
Komponujące się w zieleni parku Dwor-
ku w Adamowiźnie naturalistyczne formy 
promować będą wiklinę oraz stanowić 
całoroczną ekspozycję w parku – mówi 
Monika Samoraj z Ośrodka Kultury, która 
odpowiada za działalność Dworku Adama 
Chełmońskiego. Dodaje też, że projekt zo-
stał dofinansowany ze środków Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Spor-
tu w ramach programu Narodowego Cen-
trum Kultury EtnoPolska 2021. n (kb)   

Potęga 
pleceniaNoc w dogodnej chwili 

Echa naszych publikacji

Rembud

Sebastian Laskowski
tel. kom. 784 797 190
e-mail: slaskowski1@poczta.onet.pl

 Usługi Remontowo-Budowlane od A do Z
 Zewnętrzne docieplenia budynków

605 838 751
 660 540 169

Jedną z grodziskich tradycji związanych 
z  Europejską Nocą Muzeów jest spacer 
historyczny. Nie inaczej było w tym roku, 
choć przechadzka pozbawiona była wa-
loru rekreacyjnego i ograniczyła się do 
wnętrz dwóch obiektów – Willi Niespo-
dzianka i Dworku Adama Chełmońskiego 
w Adamowiźnie. Przyczyną tego drobne-
go deficytu były wciąż pandemiczne oko-

liczności, związane z tym ograniczenia 
i konieczność zorganizowania zwiedzania 
w formie wirtualnej. Walorem tego roz-
wiązania jest niewątpliwie fakt, że spacer 
z Nocy Muzeów każdy może powtórzyć 
w dogodnej dla siebie chwili, gdyż nagra-
nia z oprowadzania dostępne są na ka-
nałach społecznościowych grodziskiego 
Ośrodka Kultury. n (kb) 

W związku ze wspomnieniami p. B. Ga-
wędy, opublikowanymi w kwietniowym 
numerze „Bogorii”, chcę sprostować infor-
mację o usytuowaniu garbarni. Garbarnia 
nie znajdowała się tam gdzie podano, ale 
na ulicy Żyrardowskiej, pomiędzy rzeką 

„Łąki to jakby oddzielne miasteczko. Oddzielone od starego Grodziska 
torem kolejowym i szeregiem eleganckich willi, ukrytych w gąszczach ogro-
dów, miejscami zdziczałych, miejscami troskliwie wypielęgnowanych. Po za 
plecami tych magnackich willi małe domki Łąk, małe ogródeczki pełne kwiatów i wa-
rzyw. Wszystkie do siebie bliźniaczo podobne, jak refren miłej piosenki”. Tak północną 
dzielnicę miasta opisywała gazeta „echo Grodziskie” w 1938  r., a tak wspomina ją 
Barbara Gawęda – mieszkanka Łąk od przeszło 80 lat. 

Łąki z pamięci  
przywołane

Dzielnica Łąki gromadziła ludność bied-
niejszą: drobnych rzemieślników, kolejarzy, 
robotników. Inteligencja była w mniejszo-
ści. Główne ulice: Poniatowskiego i Trau-
gutta łączył z miastem przejazd kolejowy. 
Stary przejazd znajdował się przy zabudo-
waniach Polfy. W latach powojennych prze-
sunięto go o kilkanaście metrów w kierunku 
stacji. Tam przetrwał do wybudowania 
kładki. Od przejazdu brały swój początek 
najbardziej uczęszczane ulice: Traugutta, 
która była początkiem drogi na Błonie, 
i  równoległa do niej ul. Poniatowskiego, 
od której rozchodziły się przyległe uliczki. 

Tylko niektóre ulice były wybrukowane 
tzw. kocimi łbami. A i takiego zaszczytu 
dostąpiło tylko kilka ulic, którymi był kie-
rowany ruch pojazdów. Boczne uliczki to-
nęły w błocie. Zabudowa była w większości 
parterowa. Zdarzały się budynki piętrowe, 
ale te były nieliczne. Domy zbudowane 
były przeważnie na granicy działek i 
grodzone drewnianymi parkanami. Te 
parkany przetrwały do 1942 roku. Podczas 
ciężkiej okupacyjnej zimy stały się bezpłat-
nym materiałem opałowym. Dopiero wte-
dy stopniowo zaczęto stawiać solidniejsze 
ogrodzenia z siatek metalowych. 

Głównym zakładem pracy, zatrud-
niającym wielu ludzi, była tzw. octówka. 
Charakteryzowała się zapachem, który był 
odczuwany na odległość i często trudny 
do zniesienia. Naturalną granicę terenu 
zakładu stanowiły dwie olbrzymie hałdy 
popiołu długości kilkudziesięciu metrów 
dochodzące do brzegów rzeczki Mrowny. 
Jedna z hałd była twarda ze starości i zimą 
służyła dzieciom za górkę do zjazdów sa-
neczkami. Druga, ciągle uzupełniana, nie 
przynosiła żadnego pożytku, jej zbocza się 
osuwały i nogi grzęzły w popiele. Dzieci 
raczej stąd przeganiano, pewnie ze wzglę-
dów bezpieczeństwa. Mimo to hałdy kusiły 
i przyciągały dzieciaki. 

Skrzyżowanie ul. Granicznej z ul. Ponia-
towskiego skupiało działalność handlową. 
Największy był sklep spożywczy „Społem”, 
obok również sklep spożywczy państwa 
Lisieckich. Na tym samym skrzyżowaniu 
sklep państwa Gersów. Po przeciwnej 
stronie zakład fryzjerski pana Konrada 
Jurkowskiego. Przetrwał aż do jego śmierci 
w latach powojennych. Kilka metrów dalej 
sklep mięsno-wędliniarski państwa Sambo-
roskich. Sklep znany był z zawsze świeżych 
i smacznych wyrobów. No i sklepik mojego 
ojca, Władysława Żukowskiego. W pobliżu 
była także piekarnia pana Bobra. Prywatne 
sklepy w większości zakończyły swą działal-
ność w roku 1950. Nowe władze „wykończy-
ły” właścicieli domiarami. Pozostał jedynie 
sklep „Społem” i działał do końca lat 80. 

Tuż przed wojną wybudowano nową, 
dwupiętrową, piękną jak na tamte czasy, 
szkołę przy ul. Poniatowskiego. W latach 
powojennych Szkołę Podstawową nr 4 
powiększono dobudowując kilkanaście sal. 
Otaczał ją lasek i ładne boisko. Miejscowa 
młodzież niedługo cieszyła się tą szkołą. 
Podczas okupacji budynek zajęło wojsko 
niemieckie. Lokalizacja szkoły była bardzo 
dogodna dla wojska z powodu bliskości 
terenów ćwiczebnych, które znajdowały się 
na Szwedzkich Górach. Przed furtką szkoły 
postawiono budki strażnicze z uzbrojonymi 
żołnierzami. Mieszkańcy omijali je prze-
chodząc na drugą stronę ulicy. Codziennie 
oddziały wojska maszerowały ulicami ze 
śpiewem „Heili, Hailo”. Tak było do końca 
wojny. Dziś Czwórka mieści się przy ul. 
Zielony Rynek.

Dzieci z pierwszej klasy umieszczono 
w  małym budyneczku przy ul. Poniatow-
skiego, na rogu ul. Langiewicza. Warunki 
były koszmarne. Dzieci uczyły się na zmianę 
w dwóch izbach. Moim pierwszym nauczy-
cielem był pan Śliżewski. Drobny, schludny, 
kulturalny dożył w Grodzisku sędziwego 

wieku. Następny etap edukacji odbywał się 
w budynku garbarni przy ul. Koronkowej 
(obecnie Narutowicza). Trwało to do mo-
mentu, kiedy na skutek donosu stwierdzono, 
że budynek szkolny jest wykorzystywany na 
cele konspiracyjne. Pewnego dnia, podczas 
nauki, wpadli Niemcy na rewizję. Sprawdza-
no nawet tornistry uczniów. Wychowawcy 
kazali dzieciom natychmiast wracać do 
domów. Szkołę zamknięto i zakazano dal-
szej nauki. I wtedy zaczął się okres tajnego 
nauczania. Lekcje odbywały się w prywat-
nych domach. Aby uniknąć wpadki, lokale 
zmieniano co jakiś czas. Pierwsze zajęcia 
odbywały się w domu państwa Kozłowskich 
przy ul. Poniatowskiego 13. W tym domu 
znalazły się na przechowaniu przeniesio-
ne ze szkoły szafy biblioteczne z częścią 
księgozbioru i trochę sprzętu szkolnego 
(tablica, ławki). Z tego lokum korzystaliśmy 
najczęściej. Lekcje odbywały się również w 
mieszkaniu państwa Gradów i u moich ro-
dziców. Ostatnie miesiące tajnego nauczania 
miały miejsce w mieszkaniu nauczyciela 
Zdzisława Słoniewicza przy ul. Kościuszki 6. 
W ciągu minionych lat wiele domów uległo 

zniszczeniu. Pamiętam szczególnie dwa 
stare stylowe drewniane budynki. Pierwszy 
z nich znajdował się przy ul. Poniatow-
skiego – róg Bankowej. Właścicielami byli 
państwo Górniakowie. W latach 60. podczas 
rozbiórki domu pod podłogą odkryto po-
kaźną ilość starych rosyjskich banknotów. 
Okoliczne dzieci prowadziły walkę o podział 
tych bezwartościowych łupów. Drugim był 
dom należący do rodziny Reinhardów przy 
ul. Poniatowskiego 15a. Był niewątpliwie 
jednym z najstarszych domów. Miał uroczy 
ganeczek i był kryty strzechą. 

Na rogu ulic Poniatowskiego i Mariańskiej 
znajdowała się kaplica Mariawitów. Odpra-
wiały się w niej niedzielne nabożeństwa. 
Po śmierci sióstr, które mieszkały obok, 
kaplica przestała służyć celom religijnym. 

 ul. Poniatowskiego, 1933 r.

Mrowną a obecną ulicą Garbarską. Ścieki 
z  garbarni płynęły rzeką w stronę dawnej 
Polfy i to ją podejrzewano o zanieczysz-
czanie. Po zbadaniu sprawy przez Sanepid 
stwierdzono, że ścieki są garbarni. 

Druga sprawa to ulica Bankowa, która do 
czasu powojennego kończyła się na ulicy 
Poniatowskiego. Kiedy Polfa kupiła ziemie 
od rzeczki do dawnej szkoły nr 4,  ten ka-
wałek ulicy nazwano ul. Świeżą. Tak jest do 
dziś.

Jest jeszcze sprawa fabryki na ulicy Na-
rutowicza, dawnej Koronkowej. Była to 
fabryka koronek, która została zamknięta 
przed wojną. Mieszkało tam kilku lokato-
rów. W  czasie okupacji u jednego z nich 
odbywały się lekcje, na które chodziłam. 
Później, już po wojnie, szyto tam chyba 
kożuchy. Budynek fabryki jest na rogu ul. 
Narutowicza i  Przemysłowej. Nic się tam 
teraz nie dzieje. 

Z poważaniem
Krystyna Woropajew z domu Koralewska, 

od urodzenia (1931 r.) mieszkająca na ulicy 
Koronkowej, teraz Narutowicza

re
kL

am
a

fo
t. 

Yo
u 

Tu
be

 C
en

tr
um

 K
ul

tu
ry



BOGORIA nr 308 maj 2021

kultura20

– Zgłaszając się do konkursu, entuzjazmem 
nie napawał mnie fakt, że w tym roku liczba 
złożonych wniosków była trzykrotnie więk-
sza niż w ubiegłych latach, więc konkurencja 
była spora. Choć przegapiłam rozstrzygnię-
cie, bo termin ogłoszenia wyników ciągle się 
przesuwał, gdy zadzwoniła do mnie koleżan-
ka z gratulacjami, byłam zaskoczona i dumna 
– dzieli się swoją radością Marta Zawadzka.

Realizowane przez nią w ramach stypen-
dium działania kierowane są do każdego, 
a w szczególności do osób, które chciałyby 
spróbować przygody z tworzywami,  poznać 
różne sposoby wyrazu plastycznego i  od-

kryć swoją ulubioną 
technikę.

– Chciałabym pokazać 
szerszemu gronu to, co ro-
bię w pracowni na swoich zajęciach arty-
stycznych, przybliżyć techniki plastyczne, 
z którymi pracuję na co dzień. Wyjaśnić 
krok po kroku zasady tworzenia w danej 
technice i  pokazać, że każdy może spró-
bować i przynajmniej dobrze się bawić 
– tworząc. Od tego trzeba wyjść: od za-
ciekawienia i zabawy tworzywem – mówi 
Marta Zawadzka, która ze swoją wirtual-
ną pracownią wystartowała w  kwietniu 
i przez rok będzie w niej prowadziła twór-
cze działania.

W planie jest zamieszenie na profilu na Fa-
cebooku pod nazwą „Tworzywa Plastyczne” 
ok. 40 filmików i postów ukazujących i pro-
mujących kolejno sześć technik plastycznych 
angażujących różne tworzywa typu: wełna 
owcza – filc, sznurek – makrama, papier wraz 
z mediami – decoupage, papier – papierowa 
wiklina, rattan – plecionkarstwo, pigmenty, 
olej, spoiwa, płótno – malarstwo olejne.

Partnerem projektu jest grodziskie 
Centrum Kultury, które zobowiązało się 
publikować filmiki na swojej stronie in-

ternetowej przynajmniej raz w miesiącu 
i  udostępniać posty promujące wraz z fil-
mikami na swoim profilu na Facebooku, co 
pozwoli artystce zwiększyć znacznie zasięg. 
Marta Zawadzka do Grodziska przyjecha-
ła przed kilkunastu laty właśnie w związku 
z podjęciem pracy w nowo wybudowanym 
Centrum Kultury, gdzie zajmowała się 
oprawą graficzną. Do dziś prowadzi tu za-
jęcia i warsztaty artystyczne.

– Pracuję z dziećmi, młodzieżą, osoba-
mi dorosłymi i seniorami, dla każdego jest 
miejsce u mnie w pracowni. Ciekawi mnie 
i porusza szeroko rozumiana kreacja, 
mam silną potrzebę tworzenia, zabawy 
różnymi środkami wyrazu plastycznego. 
Jestem wdzięczna, że mogę się tym dzielić, 
zapraszać do pracowni i cieszyć się wspól-
nie tworzeniem – podsumowuje Marta 
Zawadzka. n (ar)

Na parkanie kościoła Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy przy ul. Piaskowej oglądać 
można wystawę biograficzną przygotowaną 
przez Oddziałowe Biuro Edukacji Instytutu 

Pamięci Narodowej w Warszawie poświę-
coną rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. 
Wystawa opowiada o życiu i śmierci jedne-
go z  najdzielniejszych Polaków w historii 
Europy pierwszej połowy XX wieku. W. Pi-
lecki jako harcerz brał udział w rozbrajaniu 
Niemców w  Wilnie w 1918 roku, a następ-
nie był obrońcą tego miasta przed bolsze-
wikami w 1919 roku. W 1920 roku walczył 
w Bitwie Warszawskiej. W 1939 roku także 
w formacjach kawalerii bronił Polski przed 
Niemcami. W 1940 roku działając konspira-
cyjnie w Tajnej Armii Polskiej dał się uwięzić 
w KL Auschwitz, gdzie do 1943 roku tworzył 
konspiracyjne struktury polskiego Państwa 

Podziemnego. Od pierwszego do ostatniego 
dnia brał udział w Powstaniu Warszawskim. 
Aresztowany przez komunistów w maju 1947 
roku został skazany za działalność antyko-
munistyczną na karę śmierci. Wyrok wyko-
nano w więzieniu mokotowskim 25 maja 
1948 roku strzałem w tył głowy. To właśnie 
w maju organizowane są marsze, biegi i uro-
czystości ku czci ochotnika do Auschwitz. 
Instytut Pamięci Narodowej nadal poszukuje, 
zakopanych potajemnie, szczątków bohater-
skiego rotmistrza, który mówił „Starałem się 
tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się ra-
czej cieszyć niż lękać”. 

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Tworzywa  
w sześciu technikach

Edukacja przed świątynią

W tegorocznym konkursie Mi-
nistra Kultury, Dziedzictwa Na-
rodowego i Sportu o stypendia 
na realizację przedsięwzięć 
twórczych lub z zakresu upo-
wszechniania kultury na rok 
2021 jednym ze stypendystów 
została Marta Zawadzka, z wy-
kształcenia malarka, z Grodzi-
skiem związana od 13 lat.
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Z kart Kroniki  
Biblioteki  
Pedagogicznej…

75 lat to dużo biorąc pod uwagę czas, ale 
to jeszcze więcej w odniesieniu do działal-
ności. To ogrom przemian, wieloletni trud 
bibliotekarzy, lata lepsze i gorsze, wreszcie 
wszystko to, co złożyło się na jej obecny 
kształt. Od samego początku powstania 
biblioteka nie miała szczęścia do stałego 
pomieszczenia, zmieniała swoje usytuowa-
nie kilka razy, tułała się po lokalach, gdzie 
warunki były zazwyczaj niesprzyjające 
krzewieniu kultury i czytelnictwa wśród 
mieszkańców. Jednak w przeciwieństwie 
do lokalu miała szczęście do ludzi, którzy 
w niej pracowali. Ludzi z pasją i wiarą, że to, 
co robią, ma sens. Taką osobą z pewnością 
była pani Irena Borczyńska, która prowa-
dziła bibliotekę od 1960 r. z ogromnym za-
angażowaniem, o czym świadczy odręczny 
wpis w naszej kronice:

„22 marca 1963r. Konferencja Rejonowa 
w Szkole Podst. w Lutkówce.

Godz. 5:53 wyjazd pociągiem elektrycz-
nym do Żyrardowa. Szybko kupuję bilet 
w kasie PKS i o godz. 6:20 siedzę w auto-
busie w towarzystwie kierownika Wydziału 
Pedag. ZNP, kol. Stępniewskiego Bolesła-
wa i sekretarza Zarządu Oddziału Powiat. 
ZNP, kol. Drejgera Feliksa odchodzącym 
w  kierunku Mszczonowa. Podróż krótka. 
W Mszczonowie przesiadka, autobus wyru-
sza o godz. 6:50. Przyjazd do wsi Chudolipie 
i marsz 2 km. Do celu podróży. Cieszę się, że 
podróżuję nie sama, gdyż objuczona jestem 
paczkami książek. Towarzysze podróży 
pomagają mi je nieść. Wreszcie Lutkówka. 
Nauczyciele z najbliższego rejonu zjeżdżają. 
O godz. 9:00 zaczynają się obrady. W czę-
ści programowej konferencji przewidziany 

jest punkt dla Pedagogicznej Biblioteki Po-
wiatowej. Zabieram głos, referuję warunki 
konkursu ogłoszonego przez Pedagogiczną 
Bibliotekę Wojewódzką - „Wszyscy nauczy-
ciele czytelnikami Pedag. Bibl. Powiatowej”. 
Rezultaty mojego wyjazdu są widoczne. 
Obecni na konferencji nauczyciele w liczbie 
25 osób zapisują się na czytelników, otrzy-
mują przywiezione książki. Zadowolenie 
obustronne. Liczba 50 książek przywiezio-
nych z Grodziska znalazło się w rękach na-
uczycieli, którzy na nie czekali.”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  
w Warszawie – Filia w Grodzisku  

Mazowieckim

Stowarzyszenie Europa i My we współpracy 
z  Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce 
ogłasza konkurs Działaj Lokalne Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Pula 
środków przeznaczonych na granty wynosi 
55 000 zł. 

– Drugi rok z rzędu mierzymy się z ogra-
niczeniami spowodowanymi pandemią, która 
ma olbrzymi wpływ na nasze zdrowie, ale 
także relacje i działania społeczne – mówi 
Daniel  Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia 
Europa i My. – Naszym zamiarem jest wspie-
rać te projekty, które aktywizują mieszkańców 
i są odpowiedzią na lokalne potrzeby, także te 
związane z powrotem do „normalności”. 

Udział w konkursie mogą wziąć organi-
zacje pozarządowe (stowarzyszenia, kluby, 
fundacje, koła gospodyń wiejskich itp.) po-
siadające osobowość prawną oraz grupy 
nieformalne, sołectwa, rady rodziców lub 
inne, które nawiążą współpracę na czas 
trwania projektu. Wnioskodawca może otrzy-
mać dotacje w wysokości do 6 tys. na 3-6 
miesięczne działania realizowane w okresie 
od 15 czerwca do 31 grudnia 2021 roku. 
Wnioski należy składać wyłącznie za pomo-
cą generatora wniosków znajdującego się na 
stronie www.europaimy.org. Termin składa-
nia wniosków upływa 28 maja 2021 roku. 

Stowarzyszenie Europa i My

Działaj Lokalnie 2021
Do 28 maja 2021 organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu gro-
dziskiego i gminy Brwinów mogą ubiegać się o dotację do 6.000 zł na projekty, które inicjują 
współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji roz-
wojowych, poprawie jakości życia a także mogą przeciwdziałać pandemii i jej negatywnym 
skutkom. Szczegóły na www.europaimy.org.

Jak zostać 
lordem  
lub lady?
Kto w dzieciństwie nie marzył o byciu ary-
stokratą i choć raz na bal nie przebrał się za 
króla albo księżniczkę? Kiedy serwis trans-
akcji grupowych przysłał mi ofertę kupna 
tytułu lady na szkockim zamku Dunans, 
oniemiałam z wrażenia. Ja szlachcianką? 
To musi być jakaś bujda, pomyślałam. Ale 
wizja należenia do arystokracji zawładnęła 
moim umysłem. Otworzyłam wyszukiwar-
kę, żeby sprawdzić, czy ktoś przypadkiem 
nie stroi sobie żartów.

Szybko się okazało, że zakup (za jedyne 
30 PLN!) tytułu lorda lub lady Chaol Ghle-
ann w posiadłości Dunans Castle jest jak 
najbardziej możliwy! Zależnie od zasob-
ności portfela do tytułu można dokupić 
stopę kwadratową przyzamkowego terenu, 
podobny metraż samego budynku, prawo 
do noszenia klanowego tartanu, spersona-
lizowany adres e-mail oraz wycieczkę po 
posiadłości w towarzystwie właściciela.

Szkopuł w tym, że angielski lord (lub 
inaczej laird) to niekoniecznie szlachcic, 
a  zwyczajnie właściciel posiadłości. Sprze-
dawanie tytułów pamiątkowych nie ma 
skutków prawnych, a aktu zbycia pamiątko-
wej działki nie da się zarejestrować zgodnie 
ze szkocką ustawą o rejestracji gruntów. Ku-
pujący nie może nabyć prawa do używania 
tamtejszych tytułów szlacheckich. Wydanie 
na ten cel pieniędzy nie ma więc najmniej-
szego sensu. 

Może i tak, ale czemu nie sprawić sobie 
przyjemności z posiadania atrakcyjnego 
certyfikatu i obwołania się przy grillu lady 
Katarzyną? Żarty żartami, okazuje się, że ku-
pując tytuł, przyczyniamy się do renowacji 
zamku i rewitalizacji terenu wokół posiadło-
ści. W zamian właściciel majątku gwarantu-
je nocleg podczas imprez organizowanych 
w murach zamkowych. Niestety prywatnego 
odrzutowca po nikogo nie wysyła.

Już miałam pogrążyć się w smutku, gdy 
przypomniało mi się, że w 2017 roku Gro-
dziski Piknik Historyczny odwiedził sam… 
król Zygmunt Stary! (Wizyta odnotowana 
na łamach 271 numeru Bogorii.). Z moich 
informacji wynika, że król nadal przebywa 
na grodziskiej ziemi i wciąż piastuje urząd. 
Co to dla mnie oznacza? Że osoba mogąca 
przyznać tytuł szlachecki jest dosłownie na 
wyciągnięcie ręki. Kto wie, co się wydarzy 
z  okazji pięćsetletniej rocznicy nadania 
Grodziskowi praw miejskich, która przypa-
da na przyszły rok. 

n Katarzyna Kowalewska,  
pisarka z Grodziska

Cóż tam, pani, 
w internecie?
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– Urodziłem się dziesięć lat 
po wojnie, wtedy z zabaw-
kami na rynku było ubogo. 
W kiosku można było kupić 
plastikowe żołnierzyki, ale mi 
to nie wystarczało, chciałem 
im dodać uzbrojenie. Marzył 
mi się czołg, samolot, więc 
zacząłem robić pojazdy do-
klejając kółka do pudełek po 
zapałkach – tak prapoczątki 
swojej pasji wspomina Piotr 
Zegarski, modelarz, o którym 
bez cienia przesady można 
powiedzieć: artysta. 
Według Słownika Języka Polskiego artystą 
jest twórca dzieła sztuki. Kto choć raz widział 
prace wykonane przez Piotra Zegarskiego, 
nie może mieć wątpliwości, że właśnie do 
kategorii dzieł sztuki się one zaliczają. Zresz-
tą kilka jego modeli wyeksponowane jest na 
stałe w Galerii Popkolor, działającej przy Pu-
blicznym Ognisku Plastycznym, a gdzie jak 
gdzie, ale tam na sztuce się znają.

Od Misia do Rudego
Dziecięca kreatywność w tworzeniu czołgów 
z pudełek po zapałkach zaczęła nabierać kon-
kretnych kształtów – po udanych próbach 
z makietami publikowanymi w kupowanym 
przez mamę czasopiśmie dziecięcym „Miś” 
przyszedł czas na pisma modelarskie. 

– Robiłem modele z zapałek, z forniru, 
z plastiku, nie zaprzestałem nawet jak po-
szedłem do wojska – wyklejałem z papieru 
samoloty, które potem wisiały na żyłkach 
w świetlicy. Wiele dodatków do posił-
ków wojskowych było robione z konserw. 
To  były spore puchy i dobra blacha. I ja 
takie puszki zbierałem, dno odcinałem, bo 
ono do niczego się nie nadawało, a blachę 
prostowałem i wykrawałem z niej jak z pa-
pieru. A potem lutownica, cyna i powsta-
wały okręty, czołgi. Wszystko to zostało 
w wojsku. Tylko jeden przywiozłem do 
domu: T-34, jak „Rudy” z „Czterech pan-
cernych…”. Jak się go ciągnęło na sznurku 

to słychać było pisk gąsienicy – mówi Piotr 
Zegarski.

Zarażony przez teścia
Wkrótce po powrocie z wojska Piotr Zegarski 
zaraził się nieuleczalną chorobą. Na szczęście 
bakcylem była Ochotnicza Straż Pożarna, 
a zaraźliwym nosicielem okazał się przyszły 
teść Kazimierz Prokopczyk, wówczas na-
czelnik OSP w Grodzisku. – On był bardzo 
zaangażowany w straż i mówi mi pewnego 
razu, że może bym się zapisał. A ja nie byłem 
taki misio, jak jestem teraz, tylko świeżo po 
wojsku, chłopak sprężynka. Zacząłem przy-
chodzić, najpierw nieoficjalnie, ale jak zda-
rzyła się sytuacja, że jeden służbista wypro-
sił mnie z załogi jadącej do pożaru, szybko 
dopełniłem formalności i oficjalnie zostałem 
strażakiem – wspomina Piotr Zegarski, który 
z grodziską Ochotniczą Strażą Pożarną zwią-
zany jest od 44 lat. 

I właśnie synergia dwóch pasji wydała naj-
bardziej zachwycające owoce – od połowy lat 
90. Piotr Zegarski z budzącą podziw maestrią 

Strażak wierny papierowi,  
papier wierny oryginałowi

tworzy głównie modele pojazdów i sprzętów 
pożarniczych. Czasem zdarzały się też mo-
tocykle, ale coraz rzadziej. Wszystkie dzie-
ła wykonane są niemal w całości z papieru, 
do którego po próbach z innymi materiała-
mi artysta powrócił i pozostaje mu wierny. 
– Z papieru można zrobić prawie wszystko! 
– przekonuje. – Jedynie szyby są z folii, węże 
strażackie ze sznurowadła, używam też sprę-
żynek z długopisów lub zapalniczek, ale na 
niektórych modelach innych materiałów nie 
ma wcale – dodaje.

Szlifowanie opon
Cały warsztat modelarski mieści się na sto-
liku o wymiarach 60x80 cm, a lista narzędzi 
i materiałów jest zaskakująco krótka: papier, 
klej, suwmiarka, nożyk do tapet, wybijak do 
otworów, przypominający cyrkiel przyrząd 
do wycinania kółek, linijka blaszana, linijka 
plastikowa, kilka rodzajów nożyczek, pęseta, 
mata modelarska i papier ścierny, który od-
grywa szczególną rolę w wykończeniu detali. 

– Papier ścierny to jest podstawa. I to 
w różnych ziarnistościach – zdradza arkana 
pan Piotr. – Jak robię koła, a one przecież 
też są wykonane z papieru, wycinam krążki, 
w których zostawiam niewielki otwór. Potem 
wkładam śrubkę, całość montuję na wier-
tarce i za pomocą papieru ściernego nadaje 
kształt opony. Następnie wycinam środek, 
wklejam felgi, oklejam bieżnikiem i opo-
na gotowa. Papieru ściernego używam do 
wszystkich nieprostych kształtów, żeby za-
okrąglać powierzchnie – mówi Piotr Zegar-
ski, którego modelarskie atelier znajduje się 
w… domowej kuchni.  – Jak skończę robotę, 
to odkładam na lodówkę, prawie nie ma śla-
du, więc żona nie narzeka – zapewnia. 

Grunt to proporcje
Samo wykonanie modelu zajmuje około 
dwóch-trzech miesięcy. Ale trzeba się do 
tego odpowiednio przygotować. – Nie za-
bieram się za pojazdy, które są popularne, 
tylko takie, które są ciekawe. Tak jak mo-
del samochodu rosyjskiego do gaszenia 
szybów naftowych, który zawsze wzbudza 
zainteresowanie na wystawach, bo ludzie 
pytają, do czego może służyć samochód 
z silnikiem odrzutowym. A no właśnie do 
gaszenia szybów naftowych. Albo rowery 
pożarnicze. Kto widział rower pożarniczy? 
A były i rowery pożarnicze, i motocykle 
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pożarnicze. Wygląda jak normalny rower, 
tylko z boku na tylnej osi ma przymocowa-
ne kosze, w tych koszach są gaśnice. Rowery 
pożarnicze jednak średnio się sprawdziły, 
bo jeden strażak dowoził węże, prądownice, 
drugi – narzędzia, trzeci – sikawkę i jak do-
jechali do pożaru, to brakowało im tylko… 
wody – opowiada Piotr Zegarski, który ma 
również ogromną wiedzę o historii pożar-
nictwa w Polsce, a zwłaszcza w Grodzisku 
Mazowieckim. To niezwykle przydatne 
przy tworzeniu modeli. – Moja cała biblio-
teczka składa się z książek strażackich. Gdy 
wybiorę model, szukam zdjęć, informacji. 
Czasami jest tego bardzo niewiele. A muszę 
przecież wiedzieć, jak wyglądał oryginał, 
żeby zrobić model. „Floriana”, pierwszy 
samochód grodziskiej straży, poprawiałem 
ze cztery razy, aż w końcu zrobiłem nowy 
model. Bo chociaż zdjęć samochodu było 
całkiem sporo, to taki to już zwyczaj, że 
strażacy fotografując się na tle samocho-
du, całkowicie go zasłaniali. Dlatego wielu 
fragmentów musiałem się domyślać. Po-
tem znajdowało się nieznane wcześniej 
zdjęcie, na którym widać ciut więcej, więc 
poprawiałem, żeby było zgodne z orygina-
łem. Wreszcie dotarłem do fotografii, gdzie 
„Florian” jest prawie cały odsłonięty i mo-
głem zrobić wszystko tak jak trzeba – mówi 
Piotr Zegarski, który przed przystąpieniem 
do prac modelarskich długo analizuje do-
stępne zdjęcia. Na ich podstawie przygoto-
wuje prosty rysunek techniczny. – Zdjęcia 
przeważnie są zrobione pod kątem, więc 
rysunek pozwala mi „wyprostować” obiekt 
i uchwycić właściwe proporcje – mówi mo-
delarz, podkreślając, że nie dąży do tego, by 
trzymać się konkretnej skali w stosunku do 
oryginału. – Najważniejsza jest wymiaro-
wość. A potem powolutku się składa. Wy-
cinam, kleję, robię, poprawiam. Teraz robi-
łem drabiny z wyposażenia samochodu, ale 

okazało, że są troszkę za krótkie, więc od 
nowa. Staram się zawsze, żeby to była wier-
na kopia – zapewnia.

Siłacz we Frankfurcie
Piotr Zegarski ma w swoim dorobku również 
model sikawki strażackiej Gustaw List w ory-
ginalnych rozmiarach, co było powodem kil-
ku zabawnych sytuacji. 

– Kiedy byłem z wystawą moich modeli 
we Frankfurcie, kolega wziął tę sikawkę pod 
pachę i zaniósł na miejsce ekspozycji. Ludzie 
byli w szoku, jakim musi być siłaczem, bo byli 
przekonani, że niesie ponadstukilogramowy 
ciężar. Z kolei w Toruniu mieliśmy wystawę 
na rynku. Akurat sikawka stała na schodach, 
więc żeby wyrównać poziom, kolega pod-
stawił pudełko po butach. Jak zobaczył to 
ratownik medyczny, to złapał się za głowę, 
że taki ciężar stawiamy na kartonie, że prze-
cież może komuś krzywdę zrobić. Długo nie 
dawał się przekonać, że to tylko papierowy 
model. Za to w Straszewie, jak podeszli góra-
le i dowiedzieli się, że sikawka jest z papieru, 
skwitowali tylko „to jakaś lipa”, widać pomy-
śleli, że ja do pożaru z papierową sikawką 
jeżdżę – śmieje się pan Piotr. A nabrać się 
nietrudno, bo choć sikawka papierowa, to 
w pełni sprawna – nawet odpowiednio terko-
cze, gdy porusza się tłokiem.

Nieprawdopodobna wręcz wierność orygi-
nałom ma też drugą stronę medalu – podczas 
wystaw zwiedzający często nie wierząc, że 
modele są wykonane z papieru, sprawdzają 
to organoleptycznie, co niekiedy powodu-
je uszkodzenia. Kruchość materiału jest też 
pewnym problemem w transporcie. – Naj-
częściej urywają się lusterka, więc po każdej 
wystawie mam robotę, coś muszę dokleić, 
a czasami zrobić od początku – mówi Piotr 
Zegarski, który dla niedowiarków przygoto-
wał specjalny, pokazowy model pomalowany 
tylko do połowy, by widać było, z czego jest 
wykonany. Sama kolorystyka pojazdów to 
przede wszystkim strażacka czerwień. – Ku-
puję zwykłą farbę olejną, a do detali używam 
farb modelarskich. Rzadko kiedy zdarza mi 
się, że coś retuszuję flamastrem. Ale dla jed-
nej kropeczki nie będę kupował farby – mówi 
Piotr Zegarski.

Worek cierpliwości
Na pytanie o ulubiony model, odpowiada 
krótko: – Ten, nad którym aktualnie pracuję. 
Bo jak skończę model, to zachowuję się jak 
dzieciak. Stawiam go sobie na stoliku, obni-
żam się do poziomu, jakbym był malutkim 
człowiekiem, i ze wszystkich stron oglądam. 
A potem robię kilka zdjęć, model odstawiam 
do regału i… już myślę o następnym – mówi 
modelarz, któremu nie zdarzyło się nie do-
kończyć rozpoczętej pracy. – Czasami jakiś 

model mnie irytuje przez chwilę, zdarza się, 
że odkładam go na bok na kilka dni, czasem 
rozbiorę połowę, ale zawsze muszę skończyć. 

Bo jak mówi pan Piotr, modelarz musi 
mieć worek cierpliwości i umiejętność czer-
pania radości i satysfakcji z tego, co się wy-
konało. Tą radością lubi się dzielić z innymi 
– gdy do strażnicy grodziskiej OSP, gdzie 
w gablotach znajduje się większość jego ko-
lekcji, przychodzą wycieczki szkolne, zwykła 
45-minutowa lekcja nie wystarcza, by opo-
wiedzieć o wszystkim.

Dzieci się nie sprzedaje
Ostatni rok nie sprzyjał działalności ekspozy-
cyjnej – z uwagi na pandemię nie doszło do 
zaplanowanych wystaw w Gliwicach i Głub-
czycach, ale Piotr Zegarski czeka tylko na zie-
lone światło. Gotowych do ekspozycji jest ok. 
140 modeli. Oczywiście w całej swojej karie-
rze modelarskiej zrobił ich znacznie więcej, 
część trafiła do zaprzyjaźnionych placówek 
strażackich, część do muzeów. Żaden nie 
został jednak przez autora sprzedany. – Nie 
sprzedaje się swoich dzieci! – mówi Piotr Ze-
garski, którego wystawienniczy debiut miał 
miejsce w 1998 roku w Willi Radogoszcz. – To 
była wspólna wystawa z Jerzym Matrzakiem. 
To on mnie zainspirował do ukierunkowania 
się na pojazdy strażackie. On wykonywał je 
z metalu i drewna, a ja postanowiłem robić 
je z papieru. Po wystawie pani Ela Potyńska, 
która wówczas była kuratorem w Radogosz-
czy, powiedziała, że tyle wpisów w księdze 
gości, ile było po naszej wystawie, nie zebra-
ły wszystkie poprzednie – wspomina Piotr 
Zegarski. Jego prace były pokazywane m.in. 
w Muzeum Techniki w Pałacu Kultury, Mu-
zeum Techniki i Motoryzacji na Filtrowej, 
a także wielu innych miejscach. Być może 
przyszłoroczne 500-lecie miasta i 125-lecie 
straży pożarnej w Grodzisku będzie dobrą 
okazją do zorganizowania dużej indywidu-
alnej wystawy w rodzinnym mieście. – Oby 
tylko pogoda była! – mówi. 

Genetyka
Piotr Zegarski lekcji modelarstwa nigdy nie 
pobierał, a źródła swoich wyjątkowych umie-
jętności upatruje w genach.

– Chyba mam to po dziadku, który był 
wiejskim omnibusem: i konia podkuł, i fajkę 
zrobił, a ludzie ze wsi schodzili do Matyja, bo 
on wszystko potrafił. Myślę, że jakieś gene-
tyczne uwarunkowania pozostały, bo i synów 
mam zdolnych w tej materii, i po wnukach 
widać, że mają talent – mówi. I chyba coś 
w tym musi być, bo jeden z synów Piotra Ze-
garskiego swoje zdolności artystyczne reali-
zuje jako grafik, a drugi został… strażakiem.

Tekst: Krzysztof Bońkowski
Zdjęcia: Jacek Zegarski
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W maju, gdy kwitną kasztany, maturzyści zmagają się z egzaminem dojrzałości, uczniowie czekają na po-
wrót do stacjonarnego nauczania, a w debacie publicznej padają pytania o sens edukacji wirtualnej, warto 
przypomnieć czasy, gdy siedzenie w szkolnej ławie było dla wielu marzeniem, zaś Grodzisk mógł poszczycić 
się posiadaniem jednej z najlepszych szkół na ziemiach polskich, w dodatku całkiem realnej. 

historia

Realna szkoła idealna

24

Po strejku szkolnym Zrzeszenie Nauczycieli 
Polskich Szkół Prywatnych w Warszawie chcąc 
przyjść z pomocą młodzieży polskiej, która 
opuściła mury szkół rosyjskich, utworzyło 
Konsorcjum i w roku szkolnym 1906/7 założy-
ło pierwszą szkołę średnią na wsi w „Czerwo-
nym Dworze” – tak okoliczności powstania 
placówki uważanej za pramatkę tutejszego 
liceum ogólnokształcącego, przedstawiał Wi-
told Westfal, dyrektor przedwojennego gim-
nazjum w Grodzisku Mazowieckim.

Zaiste trudno oprzeć się pokusie rozwi-
nięcia tego lapidarnego zdania, bowiem 
Szkoła Realna w Czerwonym Dworze nie 
tylko okazała się kamieniem węgielnym, na 
którym stanął gmach grodziskiej oświaty na 
poziomie ponadpodstawowym, ale także 
w swoich krótkich dziejach skupiła jak w so-
czewce moc słusznych postulatów i heroicz-
nych działań składających się na imponującą 
próbę stworzenia na rodzimym gruncie mo-
delu szkoły wzorcowej.

Wszystko zaczęło się od strajków mło-
dzieży szkolnej w 1905 r., gdy niesieni falą 
demonstracji rewolucyjnych uczniowie 
sprzeciwili się gremialnie rusyfikacji szkol-
nictwa w Królestwie Polskim, żądając, 
poza wprowadzeniem polskiego języka 
nauczania, zniesienia ograniczeń co do na-
rodowości i  wyznania, likwidacji nadzoru 
policyjnego i wykluczenia ze szkół polity-
ki. Wobec skali protestów, zainicjowanych 
28 stycznia w  Warszawie, władze rosyjskie 
ogłosiły zawieszenie zajęć do 20 lutego, gro-
żąc, że uczniowie, którzy tego dnia nie wrócą 
do szkół, zostaną z nich wydaleni. Mimo to 
większość uczniów nie powróciła do nauki. 
Uczestników strajków spotkały dotkliwe 
represje łącznie z relegowaniem ze szkoły 
z  tzw. wilczym biletem, który uniemożli-
wiał kontynuowanie nauki w żadnej z rzą-
dowych placówek, w konsekwencji skazując 
młodzież na udział w tajnych kompletach. 
W trosce o uczniów usuniętych ze szkół za-

wiązane już w końcu 1905 r. Zrzeszenie Na-
uczycieli Polskich Szkół Prywatnych otwo-
rzyło dwa „zakłady naukowe”: w Warszawie 
i w Grodzisku. Ale oddajmy głos samym 
założycielom, posiłkując się broszurą infor-
macyjną z 1906 roku. 

Wybór padł na okolice Grodziska. W od-
daleniu 12 minut od stacji, w uroczej miej-
scowości, zwanej Czerwonym Dworem, 
obok Drogi Królewskiej, w gmachu zbudo-
wanym na lecznicę, a więc zastosowanym 
możliwie do potrzeb hygieny, po dokonaniu 
odpowiednich przeróbek, z początkiem roku 
otworzoną zostanie szkoła 7-mio klasowa. 
(…) Od początku roku szkolnego funkcjo-
nować będzie również internat szkolny, 
obliczony na ograniczoną liczbę uczniów; 
opłata roczna wynosi rb. 300. Szkoła w Gro-
dzisku prowadzona będzie przez zamiesz-
kałe na stałe grono zrzeszonych nauczycieli, 
w części zaś będą na wykłady przyjeżdżać 
nauczycielowie z Warszawy. Jeszcze przed 
ziszczeniem się tych planów organizatorzy 
zwrócili się do miejscowego społeczeństwa 
z prośbą o akceptację przedsięwzięcia. Po 
kilku naradach, na wiecu publicznym ze-

brani „w liczbie kilkuset osób” obywatele 
uznali pożytek z otwarcia placówki i jako 
wyraz swej przychylności powołali sto-
warzyszenie popierania szkoły. Godzi się 
nadmienić, że szkoły realne pozbawione 
były praw szkół państwowych i wyłączone 
spod opieki władz, a więc koszty utrzyma-
nia placówki musiały być pokrywane z cze-
snego przez samych wychowanków. Była 
to konsekwencja przywileju, jakim w myśl 
postanowienia rządu rosyjskiego cieszyły 
się szkoły prywatne, posiadające możli-
wość prowadzenia zajęć w języku polskim 
oraz prawo nauczania języka, literatury, hi-
storii i geografii kraju ojczystego. Tym za-
cniejsza musi wydać się postawa mieszkań-
ców Grodziska i okolic, którzy objęli szkołę 
mecenatem i zapewnili jej byt, dostarczając 
funduszy na dalsze funkcjonowanie. 

Szkoła Realna „Czerwony Dwór” otwo-
rzyła swe podwoje przed uczniami 1  wrze-
śnia 1906 r., zaś jej pierwszym dyrektorem 
był Kazimierz Wójcicki, nauczyciel języka 
polskiego, którego w następnym roku szkol-
nym zastąpił na tym stanowisku Ignacy Ko-
zielewski. Na dźwięk tego nazwiska mocnej 
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winny zabić serca harcerzy, albowiem mowa 
tu o współzałożycielu ZHP, orędowniku idei 
skautingu i autorze słów hymnu „Wszystko, co 
nasze”. W 1909 r. do pocztu dyrektorów pla-
cówki dołączył Henryk Józef Rygier, pedagog, 
który zorganizował szkołę na wzór angiel-
skiego college’u, czyli kampusu edukacyjne-
go. W  Czerwonym Dworze nauczano języka 
polskiego i rosyjskiego, przyrody, matematyki, 
historii i geografii, religii, kaligrafii, rysunków, 
gimnastyki i  dodatkowo – łaciny. Lekcje od-
bywały się zarówno w gmachu szkolnym, jak 
i na terenie Grodziska, w dyspozycji szkoły 
pozostawała „działka uprawowa” służąca do 
zajęć praktycznych z ogrodnictwa, a na lekcje 
wychowania fizycznego wyprawiano się do 
pobliskiej sali Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”. Nauczycieli i wychowanków łączyły 
relacje niemal koleżeńskie, normą były rozgry-
wane między uczniami a kadrą pedagogiczną 
mecze piłki nożnej czy palanta, wspólne wy-
cieczki, praca fizyczna w  ogrodzie i w  szkol-
nych warsztatach. Rok nauki wieńczyły przy-
gotowane dla miejscowej publiczności pokazy 
sportowe, obejmujące boks, szermierkę i akro-
batykę. Żywot placówki zakończył wybuch 
„wojny europejskiej”, po raz ostatni szkoła 
wymieniona jest w spisie szkół guberni war-
szawskiej ze stycznia 1915 roku. Do tego czasu 
7-klasowa szkoła realna, początkowo koedu-
kacyjna, potem „męska z wykładowym języ-
kiem polskim”, oferująca niezmiennie wysoki 
poziom nauczania i chlubiąca się znakomitą 
renomą, posłała w świat zastęp wybitnych ab-
solwentów, odpowiedzialnych już wkrótce za 
kształt odrodzonego państwa.

Janusz Meissner, kapitan Wojska Polskie-
go, pilot, autor powieści o tematyce lotniczej 
i marynistyczne, tak wspominał swoją alma 
mater w książce „Jak dziś pamiętam”: Srogie 
gmaszysko z czerwonej cegły ma wysokie sute-
reny (kuchnia z przyległościami, dwie duże sale 
jadalne, mieszkanie woźnego, pomieszczenia 
na opał itp.), parter i piętro. Na parterze – kilka 
pokojów mieszkalnych dyrektora i jego rodziny 
oraz dwie ogromne landary: sala rekreacyjna 
i pokój z dwoma bilardami. Na piętrze – sie-
dem klas i gabinet nauczycielski. Szkołę otacza 
spory park z niewielkim stawem i wysepką. 
Sypialnie uczniowskie mieszczą się w długim 
białym pawilonie odległym od budynku szkol-
nego o jakieś pół kilometra. Idzie się tam piasz-
czystą „Królewską Drogą” wysadzaną starymi 
lipami, wśród płaskich, równych jak stół pól 
mazowieckich. Budynek, który ze względu na 
ceglane mury otrzymał nazwę Czerwonego 
Dworu, wystawiony został w  XIX wieku na 
terenie sąsiadującego z  Grodziskiem mająt-
ku Jordanowice, w 1915 r. przyłączonego do 
miasta. Wpisy w  księdze hipotecznej wska-
zują, że rezydencja wraz z  otoczeniem nale-
żała do rodziny Szymkiewiczów, skoligaconej 
z Mokronoskimi, właścicielami tych ziem. Po 
odzyskaniu niepodległości gmach szkolny, 
znajdujący się do lat 80. XX w. u zbiegu dzi-
siejszych ulic: Szkolnej (zawdzięczającej mu 
nazwę) i  Królewskiej, został zaadaptowany 
na potrzeby Stacji Odbiorczej Polskiej Trans-
atlantyckiej Centrali Radiotelegraficznej. Ale 
to już zupełnie inna historia. 

n Łukasz Nowacki   

Apel Środowiska ŚZŻAK 
 „Żaba” w Żyrardowie
dotyczący wydarzeń z sierpnia lub września 1944 roku, które  
wydarzyły się na ulicy Wiejskiej w Żyrardowie, w domu lub okolicy 
domu należącego do nauczyciela Bolesława Lubasińskiego.

Szukając informacji dotyczących działal-
ności żyrardowskiego Ośrodka AK „Żaba” 
natrafiliśmy na apel Pani Melanii Więckow-
skiej z Mińska Mazowieckiego pt. „Niezna-
ny los brata” zamieszczony na stronie 14, 
w rubryce „DO I OD REDAKCJI”, tygodni-
ka „Przekrój” (nr 1795 z 2 września 1979 
roku).

Treść apelu brzmi następująco – „NIE-
ZNANY LOS BRATA – Poszukuję osób, 
które wiedzą coś o losie mego brata Romana 
Mirkowskiego, urodzonego w 1909 roku, po-
rucznika 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich 
w Równem, który, będąc żołnierzem AK, na 
odprawie w Milanówku delegowany został 
w pierwszej połowie września 1944 do ośrod-
ka AK w Żyrardowie. Aresztowany w tym-
że ośrodku przez gestapo, żywy lub martwy 
wrzucony został do samochodu i wywieziony 
w nieznane miejsce. Wraz z bratem był wów-
czas w ośrodku drugi oficer, który w czasie 
wyprowadzania przez konwojenta przewró-
cił go i zdołał uciec, pomimo rany jaką otrzy-
mał ze strony strzelających do niego Niem-
ców. Oficer ten po uratowaniu się przekazał 
opisane tutaj zdarzenie.

Brat mój w czasie okupacji mieszkał w Mi-
lanówku, pracował w Warszawie pod zmie-
nionym nazwiskiem ORSZA.

Może ktoś z mieszkańców był świadkiem 
opisanego zdarzenia, może osoby u których 
brat mieszkał w Milanówku, wiedzą coś 
o  jego losie? A może ktoś zetknął się z nim 
w więzieniu lub obozie, albo widział jego na-
zwisko na jakiejś płycie ku czci poległych?

O opisanych zdarzeniach dowiedziałam 
się dopiero dwa lata temu.

Melania Więckowska
ul. Świerczewskiego 60
05-300 Mińsk Mazowiecki”
Co prawda w żadnych dostępnych wspo-

mnieniach i publikacjach dotyczących 
działalności Armii Krajowej w Żyrardowie 
nie natrafiliśmy na informacje dotyczą-
ce zarówno skierowania do Ośrodka AK 
„Żaba” por. Romana Mirkowskiego, jak 
też jego aresztowania i dalszych losów, ale 
wydarzenia opisane w apelu przypominają 
historię, która miała miejsce podczas pró-
by aresztowania przez Niemców majora 
Leopolda Peszkowskiego „Leopolda”, Ko-
mendanta Ośrodka „Żaba” w Żyrardowie. 

Edward Dębiński w swoim opracowaniu 
„Żyrardowski Ośrodek ZWZ AK” Wydanie 
drugie poprawione i uzupełnione (ŚZŻAK 
Żyrardów 2002 r.), podaje, cyt.: „ …. ko-
mendantem ośrodka „Żaba” został rotmistrz 
Leopold Peszkowski „Leopold” … . Mieszkał 
on w Żyrardowie przy ulicy Wiejskiej w willi 
nauczyciela Lubasińskiego (wówczas nr 10) 
jako sublokator pani Antoniny Janiakowej 
pod fałszywym nazwiskiem Jan Olczak. …. 
Nocą w sierpniu 1944 r. został aresztowany 
przez żandarmów we własnym mieszkaniu. 
Podczas wyprowadzania uciekł w niesko-
szone jeszcze zboże i mimo że został ranny, 
Niemcy nie znaleźli go. Odszukali go powia-
domieni przez panią Janiakową żołnierze 
dywersji i przetransportowali do wsi Jak-
torów, gdzie był leczony”. W załączniku do 
tego opracowania, wydanym w 2013 roku, 
Edward Dębiński pisze, że próba areszto-
wania majora Peszkowskiego miała miejsce 
w nocy z 28 na 29 września 1944 roku.

Dlatego też ponawiamy apel Pani Mela-
nii Więckowskiej. Prawdopodobnie nie żyją 
już osoby mogące być świadkami opisa-
nych wydarzeń, a Niemcy, przeprowadzając 
aresztowania nocą, zadbali również o jak 
najmniejszą liczbę ewentualnych świadków, 
ale może wśród rodzinnych wspomnień 
przekazanych przez seniorów znajdują się 
informacje związane z tymi wydarzenia-
mi lub osobami, których nazwiska wy-
mieniliśmy. Będziemy wdzięczni za każdą 
najdrobniejszą nawet informację mogącą 
uczynić opisaną historię choć trochę mniej 
tajemniczą. Osoby chcące podzielić się 
swoją wiedzą na powyższy temat proszone 
są o zgłoszenie się do siedziby Środowiska 
w Żyrardowie (ulica 1 Maja nr 74) otwartej 
w każdy wtorek w godzinach od 16:30 do 
18:00  lub skontaktowanie się z nami listow-
nie (adres – Środowisko ŚZŻAK „Żaba” 
w Żyrardowie, ul. 1 Maja nr 74, 96-300 Ży-
rardów), lub z wykorzystaniem poczty elek-
tronicznej (adres – AK_zaba@wp.pl). Ko-
respondencję w tej sprawie można również 
wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej 
się przy wejściu do siedziby Środowiska – 
prosimy tylko o podanie danych, które po-
zwolą nam skontaktować się z jej autorem. 

Piotr Siwierski
Środowisko ŚZŻAK „Żaba”

Porucznik Roman Mirkowski (trzeci z lewej) wśród młodszych 
oficerów 21. Pułku Ułanów Nadwiślańskich podczas letnich ma-
newrów. Zdjęcie pochodzi z tomu 24. wielkiej Księgi Kawalerii 
Polskiej dotyczącego 21. Pułku Ułanów Nadwiślańskich (str. 55).
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W marcowym numerze „Bogorii” ukazał się artykuł o potrzebie zachowania bezpie-
czeństwa w ruchu na drogach, głównie w czasie przemieszczania się rowerem i pieszo. 
Teraz trochę rozważań na temat zdrowia i aktywności naszej seniorskiej społeczności.

re
kL

am
a

Są różne formy aktywności, z których można, 
trzeba i powinno się korzystać. Ostatni rok 
nie pozwalał na korzystanie z wielu możli-
wości, jakie były dotychczas oferowane dla 
Seniorów na terenie naszej gminy. To czas 
zdominowany przez SARS-CoV-2. Pewnie 
większość już zdążyła przywyknąć do trud-
nych, wielokrotnie smutnych doniesień w te-
macie pandemii. Na wielu pandemia zrobiła 
wielkie wrażenie, doświadczyli choroby sami, 
może ich bliscy, zdarzyły się również trage-
die. Są też tacy, którzy odnoszą się do sprawy 
dość obojętnie, nie zawsze stosując się do wy-
mogów sanitarnych, zaleceń i potrzeb chwili.

Aktualnie tematem numer 1 w przestrze-
ni społecznej i medialnej są szczepienia. Tak, 
szczepmy się. Lekarze proszą i apelują: wirus 
jest groźniejszy od szczepionki. Wielu z nas 
pamięta czasy obowiązkowych szczepień 
w szkołach, zakładach pracy, przychodniach 
zdrowia. Pewnie wielu uniknęło groźnych 
chorób, powikłań czy nawet kalectwa. Nie 
rozważano, czy warto się szczepić czy nie. 
Być może dla niektórych szczepienie to trud-
na decyzja, ale chyba alternatywy nie ma. Tak 
więc hasło „Szczepmy się!” jest nadal aktual-
ne, bo chyba wszyscy mamy nadzieję, że po 
„wyszczepieniu” będziemy mogli wrócić do 

normalności. A ta zwykła normalna codzien-
ność pozwoli wrócić do aktywności i korzy-
stania z wyjazdów, spotkań, realizacji planów, 
marzeń itd.

Rozwój techniczny i różne technologie po-
zwalają na kontakt i załatwienie wielu spraw 
przez media społecznościowe. Ale człowiek 
to istota społeczna, która do właściwego 
funkcjonowania potrzebuje innych ludzi 
w bezpośrednim kontakcie. Może już najbliż-
sze miesiące pozwolą aktywnym być aktyw-
nymi i korzystać z oferowanych możliwości. 
A dotychczas mniej aktywni, a zdrowi, niech 
wstaną z kanap sprzed telewizora i włączą się 
w sferę życia, co pozwoli zadbać o zdrowie, 
kondycję i lepszy nastrój. Udany spacer przy 
stawach Goliana czy Walczewskiego też może 
poprawić nastrój. Seniorzy chcą dbać o swoje 
zdrowie, ruszać się i nawet uprawiać sport. 
W całym kraju są różnego rodzaju działania 
prowadzone przez urzędy, kluby, ośrodki 
sportu często bezkosztowo. Nasze miasto ofe-
ruje seniorom wiele możliwości aktywności, 
nie tylko fizycznych – korzystajcie. Dużo tu 
o aktywności, ale przecież są i tacy seniorzy, 
co by bardzo chcieli tak funkcjonować. Cóż, 
życie i upływ czasu stwarzają różne sytuacje, 
które nie zawsze pozwalają na możliwość by-

cia aktywnym z różnych względów, np. zdro-
wotnych, finansowych czy innych. Większość 
z nas ma bliższych i dalszych znajomych, 
sąsiadów, przebywających w domach, miesz-
kaniach często samotnie, którym rozmowa, 
kontakt, „ploteczka”, pomoże w lepszym 
codziennym samopoczuciu. Postarajmy się 
o kontakt z nimi – to też pewien rodzaj ak-
tywności. Trzeba również pamiętać o profi-
laktyce zdrowotnej, nie lekceważyć objawów, 
pójść do lekarza. Aktualnie może to być tro-
chę utrudnione, ale wizyty online też się chy-
ba skończą. Energiczni seniorzy to seniorzy 
zdrowsi, sprawniejsi, szczęśliwsi. Realizacja 
pasji, rozwijanie zainteresowań, nabywanie 
nowych umiejętności, a przede wszystkim 
kontakty międzyludzkie wprowadzają dawkę 
radości i dobrego samopoczucia.

W mieście i gminie Grodzisk Mazowiec-
ki mamy wiele możliwości, jest m.in. Strefa 
Aktywnego Seniora, kluby w sołectwach 
i  inne. Po zakończeniu obostrzeń Gminna 
Rada Seniorów wznowi dyżury i będziecie 
mogli zgłaszać swoje pomysły, uwagi, wnio-
ski w sprawach dotyczących seniorów i ich 
potrzeb. 

n  Stanisław Górecki,  
Gminna Rada Seniorów

Seniorzy – zdrowie i aktywność
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u Emocji nie brakuje

Ostatnie mecze w wykonaniu podopiecz-
nych trenera Krzysztofa Chrobaka dostar-
czyły kibicom olbrzymich emocji, a w nie-
których z nich, zafundowały prawdziwą 
huśtawkę nastrojów. Wydawało się, że po-
jedynek u  siebie z Unią Skierniewice za-
kończy się porażką 0:2, jednak fenomenal-
ny ostatni kwadrans spotkania i dwa gole 
Jeana Franco Sarmiento Campo, jeden 
Michała Strzałkowskiego oraz trafienie 
samobójcze rywali dały nam zwycięstwo 
4:2. W kolejnym meczu Pogoń ponownie 
po dwóch bramkach Jeana Franco i jednej 
Damiana Jaronia, pokonała na wyjeździe 
3:2  rezerwy Jagielloni Białystok. Niestety, 
w następnym spotkaniu nasz zespół uległ 
1:2 (gol Jeana Franco) Świtowi Nowy Dwór 
Maz., choć gdyby nie pomyłki sędziego, 
wcale tego meczu nie musiał przegrać.

W tym momencie zrobiło się trochę 
nerwowo, bowiem Pogoń czekały trudne 
wyjazdowe spotkania, a goniący nas ry-
wale poczuli krew. Nasza drużyna odpo-
wiedziała w najlepszy z możliwych spo-
sobów. Najpierw po szalonym i stojącym 
na niezwykle wysokim poziomie meczu 
pokonała 4:3 rezerwy Legii W-wa, dzięki 

dubletowi Michała Wrzesińskiego oraz 
trafieniom Damiana Jaronia i Michała 
Strzałkowskiego. Podopieczni trenera 
Chrobaka poszli za ciosem i w kolejnym 
meczu, po bramce Mateusza Lisowskiego 
oraz trafieniu samobójczym zdjęli skalp 
z innego stołecznego klubu – Polonii, wy-
grywając przy Konwiktorskiej 2:0. I jak tu 
nie mówić, że to Warszawa leży koło Gro-
dziska?

Bardzo cieszy wysoka forma naszej dru-
żyny, która mimo kłopotów kadrowych 
w  postaci kontuzji i kartek, nie zwalnia 
tempa i prowadzi nas ku wymarzonej II li-
dze, której w Grodzisku nigdy nie było.

Oprócz zmagań ligowych nasi piłka-
rze rozpoczęli swoje występy w Pucharze 
Polski na szczeblu województwa mazo-
wieckiego. W 1/8 finału Pogoń pokonała 
u siebie 6:2 występujący w mocno rezer-
wowym składzie KS Ursus W-wa, dla któ-
rego priorytetem jest utrzymanie w III li-
dze. Dwa gole w tym spotkaniu zdobył 
Damian Jaroń, a po jednym – Jean Franco 
Sarmiento Campo, Jakub Zborowski, Ma-
ciej Chojnacki i Kacper Łoś.

n Michał Śliwiński

Piłkarze Pogoni Grodzisk na naszych oczach piszą historię, nie tylko 
klubu, ale i całego grodziskiego sportu. Na 6 kolejek przed końcem 
rozgrywek grupy mistrzowskiej III ligi, z 68 pkt zdecydowanie liderują 
w tabeli, mając 10 „oczek” przewagi nad Świtem Nowy Dwór Maz. Do 
upragnionego celu, który przed sezonem wydawał się mrzonką, pozo-
stało już tylko, a może aż, kilka kroków.

Falstart lidera
u

u

Rezerwy Chlebni, które po rundzie 
jesiennej były zdecydowanym liderem 

i wręcz pewnym kandydatem do awansu do 
ligi okręgowej, wiosną zanotowały falstart. 
Nie licząc 3 pkt za walkower z wycofaną 
z rozgrywek Józefowianką podopieczni tre-
nera Pawła Żeglińskiego wygrali tylko jeden 
mecz, dwa zremisowali i jeden przegrali. 
Mimo tych strat punktowych, Chlebnia II 
utrzymuje z dorobkiem 41 pkt pozycję li-
dera A-klasy, jednak przewaga nad grupą 
pościgową zmalała do 3 oraz 4 pkt. Kwestia 
ewentualnego awansu pozostaje więc spra-
wą otwartą, zwłaszcza że większość z czuba 
tabeli otrzyma 3 pkt za spotkanie z Józe-
fowianką. Miejmy nadzieję, że to jednak 
chwilowa zadyszka i wkrótce Zieloni po-
wrócą na drogę zwycięstw.

Wyniki: Józefowianka (w) 3:0 w.o., Piast 
Feliksów (w) 4:4 (Michał Ocipka – 3, Adrian 
Żakowski), Tajfun Brochów (d) 6:0 (Adam 
Sierański – 2, Maciej Zwierzchowski, Mate-
usz Piórkowski, Kamil Piórkowski, Michał 
Firlej), KS Blizne (w) 3:5 (Damian Rudy, Sie-
rański, Żakowski), Wrzos Międzyborów (d) 
1:1 (Żakowski).     (mś)

Chlebnia nie 
składa broni

Piłkarze Chlebni przystępowali do 
rundy wiosennej jako jeden z głów-

nych faworytów do awansu i nadal nim pozo-
stają, choć wywalczenie pierwszego miejsca, 
dającego bezpośrednią promocję do IV ligi, 
będzie niezwykle trudne, bowiem strata do 
liderującego Orła Baniocha wynosi obecnie 
7  pkt. Podopieczni trenera Tomasza Felik-
siaka raczej muszą się skupić na zapewnie-
niu sobie drugiej pozycji, dającej prawo gry 
w barażu, ponieważ będąc na 4 miejscu i ma-
jąc 54 pkt, tracą zaledwie jeden do plasujące-
go się na tej pozycji Milanu Milanówek. Nie 
będzie to jednak łatwe, ponieważ apetyt na 
wicemistrzostwo ma kilka zespołów, a w gó-
rze tabeli jest niezwykle ciasno. Po niespo-
dziewanej porażce z rezerwami Pogoni Gro-
dzisk, przyszły kosztowne remisy w meczach 
na szczycie, które zweryfikowały postawione 
cele. W trzech  ostatnich spotkaniach, Chleb-
nia zaimponowała skutecznością, zdobywa-
jąc komplet punktów i strzelając 13 bramek. 
Czy wyniki tych spotkań to przełamanie dru-
żyny po lekkim kryzysie, które rozpocznie jej 
marsz do IV ligi, czy były to jednak obowiąz-
kowe zwycięstwa nad drużynami zaliczany-
mi do najsłabszych w lidze? Pewnie niedługo 
poznamy odpowiedź na to pytanie.

Wyniki: Perła Złotokłos (w) 1:0 (Łukasz 
Gwardiak), Pogoń II Grodzisk (w) 1:2 (Ma-
ciej Zawitaj), Orzeł Baniocha (d) 1:1 (Jakub 
Łabęda), Milan Milanówek (w) 0:0, SEMP 
Ursynów W-wa (w) 5:0 (Łabęda – 2, Michał 
Gwiazda, Michał Ocipka, Grzegorz Brzeziń-
ski), Sarmata W-wa (d) 3:0 (Ocipka – 2, Ma-
ciej Pietraszek), Piast Piastów (w) 5:0 (Ocip-
ka – 2, Gwiazda, Łabęda, Filip Kamiński). 

   Michał Śliwiński

e Występująca w grupie północnej 
I ligi kobieca drużyna KS Bogo-

ria Grodzisk ma wciąż szanse, choć po 
porażce z MRKS Gdańsk, niewielkie, na 
historyczny sukces w postaci awansu do 
Ekstraklasy, bowiem na jedną kolejkę 
przed końcem z 26 pkt zajmowała 3 miej-
sce w tabeli, tracąc 2 do wyprzedzających 
ją ekip z Gdańska oraz Białegostoku. Cóż, 
trzeba liczyć, że wyniki ostatniej kolejki, 
która odbędzie się już po oddaniu mate-
riału do druku, ułożą się pomyślnie.

Wyniki: LUKS Agro – Sieć Chełmno (d) 
7:3 (Martyna Lis – Agnieszka Sitarska 3:0 
i Agata Szczuka 3:1, Aleksandra Falarz – 

Sitarska 3:1 i Szczuka 3:1, Zofia Śliwka – 
Marta Drąg 3:1, Katarzyna Trochimiuk – 
Agnieszka Piłat 3:1, Falarz/Lis – Szczuka/
Sitarska 3:1), MRKS Gdańsk 4:6 (Śliwka – 
Marta Krajewska 3:1 i Adrianna Licbarska 
3:0, Trochimiuk – Licbarska 3:0, Falarz 
– Agnieszka Brzeska 3:2), MKS Jedynka 
Łódź (d) 9:1 (Lis – Katarzyna Ledzion 
3:1 i Marta Holak 3:0, Falarz – Holak 3:0, 
Śliwka – Magdalena Frontczak 3:0, Tro-
chimiuk – Frontczak 3:2 i Izabella Pome-
zy 3:0, Antonina Zembowicz – Magdalena 
Chmielewska 3:1, Falarz/Lis – Ledzion/
Holak 3:0, Śliwka/Zembowicz – Front-
czak/Pomezy- 3:2).     (mś)

Może ułożą się pomyślnie
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Drugi zespół Pogoni Grodzisk jak do tej 
pory spisuje się bardzo dobrze w run-
dzie wiosennej ligi okręgowej. Po inau-
guracyjnej wygranej z SEMP Ursynów 
w kolejnych siedmiu meczach rezerwiści 
zdobyli aż 16 pkt, notując 4 zwycięstwa, 
remis i porażkę. Dzięki temu plasują się 
na 8 miejscu, z 45 pkt na koncie. Nawet 
gdyby (w pesymistycznym wariancie) 
z  ligi spadało 8 drużyn, to rezerwy Po-
goni mogą czuć się bezpieczne. Szkoda 
straconych punktów z Naprzodem Brwi-
nów oraz w meczu z Teresinem, w którym 
gdyby nie czerwona kartka dla bramka-
rza przy stanie 1:0, mogłoby być jeszcze 
różnie. Przy komplecie punktów w tych 
spotkaniach Pogoń II włączyłaby się do 
walki o baraż do IV ligi. Ale nasza młoda 
drużyna miała za zadanie… utrzymać się 
w lidze i cel ten praktycznie już osiągnęła. 
Warto wspomnieć, że Pogoń II dysponuje 
najmłodszym zespołem w lidze!

Wyniki: Sarmata W-wa (d) 1:0 (Marcin 
Czarnowski), LKS Chlebnia (d) 2:1 (To-
masz Kołodziejski, Sebastian Ciupa), Na-
przód Brwinów (w) 0:0, Piast Piastów (d) 
5:0 (Kamil Przyżycki, Piotr Jaroń, Maciej 
Chojnacki, Szymon Leszczyński, Ciupa), 
KS Teresin (d) 2:7 (Chojnacki – 2), Ryś 
Laski (w) 3:1 (Chojnacki – 2, Przyżycki), 
Perła Złotokłos (d) 2:1 (Chojnacki, P. Ja-
roń).   (mś)

Powalczyli  
na medal
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Podczas rozegranych w Tarnowskich 
Górach Otwartych Mistrzostw Shin-

kyokushinkai, zawodniczka Sparty Gro-
dzisk Julia Dobrowolska zajęła 3  miejsce 
w konkurencji kumite junior oraz 3 w kata. 
Z kolei w Mińsku Maz. odbyły się Mi-
strzostwa w Brazylijskim Jiu- Jitsu. W nich 
reprezentanci grodziskiego Raion BJJ-N 
wywalczyli 3 medale: złote – Mateusza 
Borkowskiego i Mateusza Raczkiewicza 
oraz srebro – Oskara Solarskiego.   (mś)

u Derby dla rezerw Pogoni

u Orliki pod Giewontem 

Derby ligi okręgowej pomiędzy wystę-
pującymi w roli gospodarza rezerwami 
Pogoni Grodzisk, a LKS-em Chlebnia jak 
zwykle dostarczyły wielu emocji i po peł-
nym dramaturgii meczu, zakończyły się 
sukcesem ekipy z Grodziska. Przed tym 
spotkaniem zdecydowanym faworytem 
byli walczący o awans goście, zwłaszcza że 
podopieczni trenera Macieja Przybylskie-
go nie otrzymali większych wzmocnień 
z pierwszego zespołu i w ich szeregach za-
grało w sumie 13 młodzieżowców, w tym 
aż 10 w pierwszym składzie. W I połowie, 
obyło się bez bramek, choć korzystniej-
sze wrażenie sprawiała lepiej poukłada-
na taktycznie Pogoń II. W drugiej części 
gry gospodarze uzyskali prowadzenie po 
bramce z rzutu karnego Tomasza Koło-
dziejskiego. Chlebnia za sprawą Macieja 
Zawitaja szybko doprowadziła do wyrów-

nania i z czasem zaczęła osiągać wyraźną 
przewagę. Pogoń, dzięki świetnej posta-
wie Mateusza Dworaka w bramce oraz 
całego bloku defensywnego, przetrzymała 
napór gości, a następnie, już w doliczo-
nym czasie gry, kiedy wydawało się, że 
mecz zakończy się sprawiedliwym remi-
sem, za sprawą Sebastiana Ciupy, uzyska-
ła zwycięskie trafienie.

Składy: Pogoń II (trener Maciej Przy-
bylski): Dworak, Zborowski, Borychow-
ski, Sidor, Skorupa, Szymańczak, Koło-
dziejski, Żolik, Dziewulski, Chojnacki, 
Przyżycki, ponadto zagrali: Czarnowski, 
Wojacik, Leszczyński, Ogonowski, Ciupa. 
LKS Chlebnia (trener Tomasz Feliksiak): 
Klusek, Rybak, Paciorkowski, Miriuk, 
Warmiak, Muchin, Gwiazda, Brzeziński, 
Łabęda, Zawitaj, Gwardiak, ponadto za-
grali: Szala, Olech.   (mś)

Młodzi piłkarze Pogoni Grodzisk z rocznika 
2010 z powodzeniem wzięli udział w silnie 
obsadzonym turnieju Api Cup w Zakopa-
nem, gdzie na początku maja rywalizowało 
25 drużyn z całego kraju, w tym tak uznane 
firmy jak Lech Poznań, Śląsk Wrocław czy 

Stal Mielec. Nasze orliki zmagania zakoń-
czyły na 3 miejscu, a do zwycięstwa zabra-
kło im zaledwie punktu. Warto podkreślić, 
że Pogoń jako jedyna pokonała zwycięzców 
turnieju, a Łukasz Stolarski został uznany za 
najlepszego bramkarza rozgrywek.    (kb)
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Niestety, siatkarki grodziskiej Sparty 
nie zagrają w przyszłym sezonie na 

parkietach II ligi. W finałowym turnieju 
rozgrywanym w Grodziskiej Hali Sportowej 
podopieczne trenera Tomasza Lukowskiego 
zajęły ostatnie, czwarte miejsce, przegrywa-
jąc wszystkie spotkania. Blisko sukcesu były 
w pierwszym meczu, kiedy to prowadziły 
2:1 z AZS-em Uniwersytet Gdański, jednak 
końcówka należała do rywalek, które wygra-
ły ostatecznie ten pojedynek po tie-breaku. 
W spotkaniu o zachowanie szans na awans 
nasze siatkarki nie dały rady Sandecji Nowy 
Sącz, przegrywając 1:3. W swym ostatnim 
meczu zmierzyły się z bezkonkurencyjnym 
w tych zawodach SPS-em Panki, ulega-
jąc 0:3. Tym samym w przyszłym sezonie 

Spartankom ponownie przyjdzie walczyć 
na trzecioligowych parkietach. Jednak na-
szym zawodniczkom oraz trenerowi należą 
się wielkie brawa za ten sezon, który okazał 
się najlepszy w historii kobiecej siatkówki 
w Grodzisku Maz., bowiem w znakomitym 
stylu wygrały rozgrywki ligowe na szczeblu 
Mazowsza, a następnie triumfowały w tur-
nieju półfinałowym o II ligę. W zawodach 
finałowych rywalki okazały się jeszcze za 
mocne, ale być może w przyszłym roku, 
dzięki zdobytemu doświadczeniu, uda się 
osiągnąć upragniony cel i wywalczyć awans. 

Wyniki: AZS Uniwersytet Gdański 2:3 
(20,-26,16,-21,-12), Sandecja Nowy Sącz 
1:3 (-20,19,-14,-12), SPS Panki 0:3 (-22,-
12,-14).   (mś)

Nasi olimpijczycy

Rywalki tym razem za mocne
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Sporo pracy mieli w ostatnim czasie prowadzeni przez trenerów Pawła Szelińskiego, Zbigniewa Grześlaka 
i Adama Białka reprezentanci Akademii Bogorii Grodzisk, startując w zawodach rangi wojewódzkiej i krajo-
wej. I spisali się znakomicie, zdobywając mnóstwo medali, w tym złotych Mistrzostw Polski.

e Wszystko zaczęło się od Mistrzostw 
Mazowsza juniorów oraz młodzi-

ków rozgrywanych w Jabłonnie, gdzie w tej 
drugiej kategorii indywidualnie złote meda-
le zdobyli Milena Mirecka i Adam Smoter, 
który w finale pokonał 3:2 swego klubowego 
kolegę Aleksa Pakułę. Niewiele brakowało, 
a całe podium zajęliby nasi reprezentanci, bo-
wiem 4 miejsce zajął Tomasz Fabisiak. Debel 
to również nasza dominacja. Złoto dla Ada-
ma i Aleksa, zaś brąz wywalczył Tomek oraz 
Kuba Dobosz, który dodatkowo triumfował 
w turnieju kwalifikacyjnym, uprawniającym 
do udziału w Mistrzostwach Polski.

W rywalizacji młodziczek swój pierwszy 
medal, w tym wypadku srebrnego koloru, 
zdobyła Zuzanna Gutkowska, której deblową 
partnerką była Milena Mirecka.

Wśród juniorów złoty medal wywal-
czył Michał Gawlas, który wszystkie swoje 
pojedynki wygrał po 3:0. Brązowy krążek 

w tej kategorii zdobył Jacek Mitas. W grze 
deblowej Michał z Jackiem musieli zado-
wolić się srebrem.

Areną Drużynowych Mistrzostw Mazow-
sza był Radom, gdzie w rywalizacji junio-
rów na najwyższym stopniu podium stanęli: 
Patryk Pyśk, Michał Gawlas i Jacek Mitas. 
W  ślady juniorów poszli młodzicy: Aleks 
Pakuła i Adam Smoter, którzy również zdo-
byli złoty medal. W tej samej kategorii brą-
zowe krążki wywalczyli: Jakub Dobosz, Iwo 
Kulik i Tomasz Fabisiak.

W kolejnym tygodniu Jabłonna gościła 
najlepszych mazowieckich kadetów oraz 
kadetki. Dziewczęta okazały się bezkonku-
rencyjne. W finale singla Zofia Śliwka po-
konała 3:1 Antoninę Zembowicz. Ponadto 
obie nasze reprezentantki triumfowały 
zarówno w deblu, jak i drużynie. Krzysz-
tof Stąporek okazał się najlepszy w grze 
pojedynczej, dodatkowo zdobywając złoto 

w deblu oraz srebro w drużynie, gdzie part-
nerował mu Kamil Sadowski. 

Jeśli chodzi o zawody na szczeblu krajo-
wym, to rewelacyjny występ w Grand Prix 
Polski żaków do 11 lat zanotował Jakub Do-
bosz, który okazał się najlepszy w całym tur-
nieju, oddając rywalom zaledwie 3 sety.

Prawdziwy popis w postaci 5 medali, w tym 
3 złotych, nasi reprezentanci dali w Dębicy, 
gdzie odbywały się Mistrzostwa Polski mło-
dziczek i młodzików. Milena Mirecka okazała 
się najlepszą zawodniczką turnieju indywidu-
alnego, dodatkowo zdobywając srebro w de-
blu. Aleks Pakuła i Adam Smoter zwyciężyli 
zarówno w drużynie, jak i w grze podwójnej, 
ponadto Adam wywalczył brąz w singlu.

Świetna praca z młodzieżą powoduje, że   
grodziska Bogoria staje się krajowym domi-
natorem, co w przyszłości na pewno przełoży 
się na sukcesy w gronie seniorów.

   Michał Śliwiński

Finał Drużynowych Mistrzostw Pol-
ski, w którym rywalem tenisistów 

stołowych Dartomu Bogorii Grodzisk bę-
dzie Dekorglass Działdowo, ostatecznie za-
planowano na 23 maja w Gdańsku, a więc 
już po zamknięciu numeru. Przeciwnik to 
niezwykle trudny, ale o formę naszych za-
wodników kibice mogli być spokojni, bo-
wiem świetne informacje napłynęły z por-
tugalskiego Guimares, gdzie rozgrywany 
był turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olim-
pijskich w Tokio. Awans uzyskali obydwaj 

reprezentanci Dartomu Bogorii – Panagio-
tis Gionis i Pavel Sirucek. Polskich tenisi-
stów stołowych w Kraju Kwitnącej Wiśni 
nie zobaczymy, dlatego cieszy chociaż suk-
ces „naszych” obcokrajowców.

Szansę na poznanie ojczyzny samura-
jów ma adept grodziskiego klubu Marcin 
Zieliński, który otrzymał powołanie do re-
prezentacji kraju na kwalifikacje do tokij-
skich Igrzysk Paraolimpijskich i za którego 
mocno będziemy trzymać kciuki podczas 
zawodów w słoweńskim Celje.  (kb)

Młodzieżowi dominatorzy 
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Krzyżówka z Honorowym  
Obywatelem Grodziska
Rozwiązanie zawierające imię i nazwisko jednego z Honorowych Obywateli Grodziska Mazowieckiego 
utworzą litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu i uszeregowane od 1 do 12.
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Aktualne informacje na temat działalności 
kina na:  www.centrumkultury.eu 

Fundatorem nagrody 
jest  

Uwaga, krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 
10 czerwca. Odpowiedzi prosimy nadsy-
łać na adres redakcji pocztą tradycyjną 
bądź elektroniczną. Nagrodą jest waż-
ne do końca 2021 roku zaproszenie dla 
dwóch osób do Kina Centrum Kultury 
na dowolnie wybrany seans filmowy.

Rozwiązanie  
krzyżówki z nr. 307:
W krzyżówce zaszyfrowane było 
hasło „Wiesław Kamiński”. Zwy-
cięzcą został p. Wojciech Szcze-
panowski. Po odbiór nagrody 
zapraszamy do siedziby redakcji: 
Centrum Kultury, ul.  Spółdziel-
cza 9, II piętro. 

wydaje Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Maz., ul. Spółdzielcza 9    Nakład: 9000 egz.

 Biuro reklamy: 
d.staniaszek@centrumkultury.eu,  

tel. 660 540 169 
bea_michalska@o2.pl, tel. 781 356 427

Zastrzega się prawo skracania i redagowania tekstów 
oraz zmiany tytułów.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 
za treść listów, ogłoszeń, reklam, podziękowań 

oraz materiałów UM i GRS. 

Skład i przygotowanie do druku: 
Ling Brett, tel. 602 455 130 

www.lingbrett.pl
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Poziomo:
3. zespół muzyczny Beaty Kozidrak;
6. główny organ dowodzenia sił 
zbrojnych; 9. wykaz błędów dru-
karskich; 10. przynoszenie przez 
psa upolowanej zwierzyny; 11. cier-
nisty krzew o czerwonych owo-
cach; 12.  kłusak, szybkobieżny koń; 
13.  królewski tytuł władców staro-
żytnego Egiptu; 14.  oświata; 15.  ry-
bie kostki; 17.  pierwsze mleko mat-
ki po porodzie; 18. brzdąc, mikrus; 
21.  córka hrabiego; 22. święta księ-
ga islamu; 25. sygnał ostrzegający 
przed niebezpieczeństwem; 26.  fu-
tro z  tchórza; 28. dęty instrument 
blaszany; 29. blizna; 30. instytucje 
zajmujące się sprawami finansowy-
mi; 31. szereg utworów muzycznych 
lub literackich tworzących całość; 
32.  przełęcz we wschodnich Karko-
noszach; 33. eskorta, orszak, świta; 
34. oprzęd jedwabnika; 35. składa się 
z jądra i elektronów.

Pionowo:
1. rodzaj szarady; 2. japońska sztuka 
walki; 3. teren trwale podmokły, mo-
kradło; 4. tytuł rektorów wyższych 
uczelni; 5. stopień służbowy Bronisła-
wa Cieślaka w serialu „07 zgłoś się”; 
6. rewolwer do strzelania tylko ślepy-
mi nabojami; 7. osoba sporządzająca 
testament, spadkodawca; 8. roślina 
warzywna uprawiana z uwagi na ja-
dalne owoce; 16. ktoś wyjątkowo po-
wolny; 18. państwo w Afryce ze stoli-
cą Maputo; 19. tytuł noweli Henryka 
Sienkiewicza; 20. w sporcie: zdecy-
dowany mistrz; 23. głośne zawołanie; 
24. działo; 27. mahometanizm.
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OGŁOSZENIA DROBNE
n  PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki oraz MYCIE 

elewacji, kostki, parkanów, dachów. Usługi świadczymy 
u klienta. Dojazd w cenie usługi.Tel. 604 408 618; 22 662 30 20

n  Naprawa rowerów, sprzedaż rowerów używanych 
(holenderki, górale, inne), sprzedaż rowerów używanych 
z napędem elektrycznym, Grodzisk, ul.  Gimnazjalna 16a.  
Tel. 692 465 581

n  AGD i naprawa lodówek, zamrażarek, lad i szaf 
chłodniczych. Naprawy tylko u klienta.  
Tel. 601 344 139

n  Pranie tapicerek meblowych, samochodowych, 
wykładzin, dywanów, wyłącznie środkami Karcher.  
Tel. 727 605 505

n  Przyjmę książki w każdej ilości, z odbiorem osobistym. 
Proszę o kontakt: 502 932 470

Majowe spotkania 
przy kapliczce 
Zmienił się otaczający nas świat, 
nowoczesność rozgościła się 
we wsi Zabłotnia. Nowe domy 
zastąpiły te stare, często drew-
niane, wybudowano świetlicę, 
są chodniki, oświetlenie ulicy, 
ładne ogródki. Nie zmieniła 
się za to rola kapliczki z 1926 
roku, która nawet wyładniała po 
ostatnim remoncie. Jest miej-
scem, które kojarzy się z ważny-
mi wydarzeniami naszej wspól-
noty. Tutaj  ludzie jednoczyli się 
w trudnych momentach, żegnali 
swoich zmarłych, tu pielęgnuje-
my tradycje przodków i co roku 
w Zielone Świątki spotykamy 
się z biskupem i proboszczem z 
Łąk na święceniu pól. Przez lata 
kapliczka stała się pomnikiem 
przemijania, gdzie uświadamia-
my sobie, jak wielu sąsiadów już 
odeszło. Obecnie można oglądać 
msze św. i wydarzenia kościelne 
w telewizji i internecie, a my w 
Zabłotni od początku maja gro-
madzimy się przy naszej figurce. 
Śpiewamy pieśni religijne, mo-
dlimy się i chociaż każdy z nas 

ma indywidualne oczekiwania 
i wspomnienia to najważniej-
sze jest bycie razem – bezpiecz-
nie, bo na otwartej przestrzeni. 
Mimo różnic w  postrzeganiu 
współczesnego świata, niezależ-
nie od wieku czy poglądów, przy 
wspólnej Matce, „Niebiańskiej 
Pocieszycielce Strapionych” 
czujemy się bezpiecznie.

Bądźmy razem, bo potrzebu-
jemy siebie wzajemnie!

Danuta Dubielecka  
sołtys wsi Zabłotnia

Kup ubezpieczenie w naszej placówce,  
podpisz umowę i odbierz bon  

na zakupy w sklepach Biedronka.

Zapraszamy do naszej placówki: 
Partner Unilink Karolina Siatecka 

ul. 1 Maja 2D, Grodzisk Mazowiecki  
tel. 608 640 113

Chcesz oddać rzeczy potrzebującym?
Potrzebujesz czegoś?

Słuchaj audycji ,,Daj siebie innym”  
w każdą niedzielę o godz. 11.05
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Dali – ideał,  
Selva – na medal!
Rok temu na naszych łamach mieliśmy przyjemność zaprezentować obszerny wywiad z pochodzącym 
z Kozerek Piotrem Pielaszkiem, którego wówczas przedstawiliśmy jako światowej sławy lutnika. Dziś 
do nawet najbardziej zwięzłej charakterystyki tego niezwykłego człowieka trzeba obowiązkowo dodać: 
multimedalista i wielokrotny laureat najbardziej prestiżowego konkursu lutniczego na świecie, co z uwagi 
na młody wiek twórcy jest osiągnięciem wręcz niewiarygodnym.
Podczas 14. Międzynarodowego Konkursu 
Lutniczego im. Henryka Wieniawskiego, 
który odbywał się w dniach 8-14 maja w Po-
znaniu, Piotr Pielaszek zdobył I nagrodę, 
II nagrodę i nagrodę za najlepsze brzmienie 
instrumentu. 

– Minęło 5 lat, od kiedy brałem udział 
w 13. Międzynarodowym Konkursie Lutni-
czym im. Henryka Wieniawskiego. Wtedy, 
będąc jeszcze studentem, miałem zaszczyt 
otrzymać nagrodę za najlepiej brzmiący in-
strument! Do dziś myślę o tym momencie 
jako o początku mojej kariery zawodowej. 
Przez następne kilka lat rywalizowałem 
w wielu konkursach na całym świecie zdo-

bywając w nich medale. Ale to właśnie Kon-
kurs im. Henryka Wieniawskiego ma szcze-
gólne miejsce w moim sercu. To sprawia, 
że ta chwila jest dla mnie jeszcze ważniej-
sza. Nie mógłbym być bardziej szczęśliwy! 
–  dzielił się swoją radością Piotr Pielaszek, 
informując w mediach społecznościowych 
o sukcesie. 

Cieszący się światową renomą konkurs 
odbywa się od 1957 roku w cyklu pięciolet-
nim. Organizowany jest  przez Towarzystwo 
Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego 
w Poznaniu, przy współpracy Związku Pol-
skich Artystów Lutników i Muzeum Naro-
dowego w Poznaniu. 

Z kronikarskiego obowiązku (i dla po-
tomnych!) należy odnotować, że I nagrodę 
i  złoty medal Piotr Pielaszek otrzymał za 
skrzypce „Dali”, które zostały również przez 
jurorów uznane za instrument prezentujący 
najwyższe walory dźwiękowe, zaś II nagro-
dę i srebrny medal przyznano lutnikowi za 
skrzypce „Selva”. 

  Krzysztof Bońkowski

Zdjęcia: Fresh Frame Leszek Zadoń  
– materiały prasowe organizatora Konkursu 

– Towarzystwa Muzycznego  
im. H. Wieniawskiego w Poznaniu 
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Z nami spełnisz swoje marzenie 
 o pięknym ogrodzie 

Danika
Szkółka krzewów ozdobnych  
Ewy i Marka Korzemskich

Danika to szkółka krzewów ozdobnych z ponad 30-letnim 
doświadczeniem. W swojej szerokiej ofercie posiadamy 

rośliny ogrodowe, kwitnące, krzewy oraz drzewa ozdobne, 
iglaste i owocowe. Staranna uprawa daje gwarancję, że 

nasze rośliny staną się ozdobą Państwa ogrodu bez względu 
na moment przesadzenia podczas okresu wegetacyjnego. 

Zapewniamy fachową pomoc w doborze roślin.

Ewa i Marek Korzemscy zapraszają do szkółki Danika – 
ul. Ogińskiego 23 w Żyrardowie. Otwarta w dni  

robocze w godz. 9:00-18:00 oraz w weekendy do 14:00. 
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 607 172 813  

oraz na stronę www.danikakor.com.pl
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Pan Kazimierz, mężczyzna w wieku 
przedemerytalnym, wracał właśnie z za-
kupów i nagle poczuł się źle – był zdezo-
rientowany i zaczął mieć trudności z po-
ruszaniem się. Na szczęście w pobliżu 
była jego sąsiadka, która zaniepokoiła 
się stanem swojego znajomego i popro-
siła by wspólnie usiedli na ławce. Chwila 
odpoczynku w niczym jednak nie pomo-
gła – mężczyzna z każdą minutą wyglądał 
coraz gorzej, wobec czego kobieta posta-
nowiła wezwać pogotowie. 

Po przewiezieniu pana Kazimierza do 
szpitala stwierdzono u niego udar, ale – 
jak się okazało – był to dopiero początek 
jego problemów zdrowotnych. Czekający 
na badania mężczyzna miał bowiem wów-
czas na tyle ograniczone poczucie świa-
domości, że wypadł z łóżka i złamał rękę. 
Sytuacja ta była wynikiem zaniedbania 
ze strony personelu medycznego, który 
nie zwrócił na swojego pacjenta należytej 
uwagi. Na domiar złego szpitalne łóżko, na 
którym leżał, było niewłaściwie zabezpie-
czone – nie miało wysuniętej barierki, któ-
ra uniemożliwiłaby wypadnięcie z niego. 

Szczęśliwie udar nie okazał się być jednak 
poważny i pan Kazimierz, po trzech tygo-
dniach, został wypisany do domu.

Szpitalny wypadek ciągle nie dawał jed-
nak mężczyźnie spokoju. Pan Kazimierz 
miał duży żal do personelu medycznego 
o to, że niewłaściwie się nim zaopiekowa-
no, a przez rażące zaniedbania narażono 
na dodatkowe cierpienie. Po roku od nie-
fortunnego zdarzenia postanowił w końcu 
wystąpić do szpitala o odszkodowanie za 
sposób w jaki został w nim potraktowany. 
Firma ubezpieczająca placówkę medycz-
ną poczuła się wprawdzie odpowiedzialna 
za ten incydent, ale wypłaciła mu zaled-
wie 5 tys. zł. Poszkodowany uznał, że była 
to kwota nieadekwatna do poniesionego 
uszczerbku na zdrowiu i odwołał się od tej 
decyzji. W efekcie towarzystwo ubezpie-
czeniowe zaproponowało mu dopłacenie 
kolejnych 2 tyś zł. odszkodowania za zła-
maną rękę w zamian za podpisanie ugody 
skutkującej zrzeczeniem się dalszego do-
chodzenia roszczeń w tej sprawie. 

Pan Kazimierz nie zgodził się na takie 
rozwiązanie i po kilku miesiącach skon-

Szpital jest miejscem kojarzącym się większości z nas z powrotem do zdrowia. 
Niestety, bywają również i takie sytuacje, w których możemy je w nim stracić. 
W przypadku ewidentnych zaniedbań wynikających ze strony personelu 
medycznego warto jest dochodzić należnej nam rekompensaty – najlepiej 
korzystając z fachowej pomocy prawnej

taktował się z Powszechnym Zakła-
dem Odszkodowań – kancelarią, która 
bezpłatnie pomaga poszkodowanym 
prowadzić sprawy, między innymi, 
o zadośćuczynienie za uszczerbek na 
zdrowiu. Jej adwokat bardzo szybko 
potwierdził słuszne przypuszczenia po-
szkodowanego, że nie należało podej-
mować rażąco niekorzystnej dla niego 
ugody, po czym wystąpił z pozwem 
cywilnym przeciwko firmie ubezpiecze-
niowej. Ostatecznie, po ponad 12 mie-
siącach od pierwszej rozprawy, pan 
Kazimierz doczekał się wreszcie godzi-
wego odszkodowania. Po wyroku są-
dowym ubezpieczyciel wypłacił na jego 
rzecz ponad 29 tys. zł., a więc aż sześć 
razy więcej niż pierwotnie planował.

Sytuacje, w których firmy ubezpiecze-
niowe proponują zawarcie ugody w for-
mie dopłaty niewielkiej kwoty w zamian 
za zrzeczenie się praw do dalszych 
roszczeń, zdarzają się nagminnie. War-
to pamiętać o tym, że godząc się na to 
rezygnujemy zwykle z dużo większych 
pieniędzy, które nam się prawnie należą.

Powszechny Zakład Odszkodowań 
sp. z o.o., tel. 22 308 65 00.

Wypadek w szpitalu
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Strefa Dobrych Praktyk
Jak przygotować się do kredytu, aby nic 
nas nie zaskoczyło?
Co na start?
Wszystko zaczyna się w momencie pod-
jęcia przez Ciebie decyzji, o  zamiarze 
wnioskowania o kredyt. Zastanów się, 
o  jakiej kwoty potrzebujesz i przeana-
lizuj swoją historię kredytową. Będzie 
ona miała ogromne znaczenie przy 
określaniu Twojej zdolności! To, że za-
mknąłeś nieterminowo spłacane zo-
bowiązanie kilka lat temu, nie oznacza, 
że nie będzie ono widoczne dla Banków. 
Dlatego zerknij w swój BIK. Dzięki temu 
będziesz wiedział na czym stoisz. Za-
cznij również poszukiwanie wymarzonej 
nieruchomości.

Umowa przedwstępna i inne  
dokumenty
W zależności od tego jaki będzie cel kre-
dytu, będziesz musiał zebrać potrzeb-
ną dokumentację. W przypadku zakupu 
mieszkania lub domu, koniecznością 
będzie podpisanie umowy przedwstęp-
nej oraz opłacenie zadatku. Pamiętaj, 
przed podpisaniem umowy, sprawdź 
stan prawny nieruchomości.
Wkład własny
Biorąc kredyt hipoteczny, musisz posia-
dać co najmniej 10% wkładu własnego. 
Może być to wkład w gotówce, może być 
to nieruchomość gruntowa, może to 
być inna nieruchomość np. mieszkanie 
czy dom. Możesz też zabezpieczyć się 
na nieruchomości osoby trzeciej, np. 
rodziców, o ile wyrażą na to zgodę. Im 
większy wkład własny będziesz posia-
dać, tym lepsze warunki kredytowania 
będziesz mógł uzyskać.
Zastanów się nad zobowiązaniami, 
które masz w tym momencie
Masz zobowiązania? Jeśli możesz 
zamknąć niektóre z nich lub nawet 
wszystkie, zrób to. Każde zobowiązanie 
może zmniejszać Twój scoring. Jeśli 
nie jesteś w stanie spłacić zobowiązań, 
możesz przemyśleć opcję konsolidacji, 
a więc połączenia zobowiązań w jedno, 
z  mniejszą ratą. Takie rozwiązanie bę-
dzie w  oczach banku wyglądało zdecy-
dowanie lepiej.

Wybór banku
To, że posiadasz konto w banku X nie 
oznacza, że musisz również w tym ban-
ku wnioskować o kredyt. Warto rozej-
rzeć się na bankowym rynku, poszukać 
promocji, przeanalizować jakie będą 
całkowite koszty kredytu. Możesz robić 
to na własną rękę lub zasięgnąć porady 
eksperta, co znacznie ułatwi i przyspie-
szy cały proces. Pamiętaj, wybierając 
bank, zapoznaj się z pobocznymi kosz-
tami kredytu. Może się zdarzyć , że do 
widocznej raty doliczyć będzie trzeba 
ubezpieczenie na życie, czy tez ubez-
pieczenie pomostowe (płatne do czasu 
ustanowienia hipoteki w księdze wie-
czystej).Kiedy wybierzesz już bank oraz 

interesującą Cię nieruchomość, na-
dejdzie czas na podpisanie wstępnych 
wniosków i zapytań oraz zebranie po-
trzebnej dokumentacji. Twoja zdolność 
zostanie przeliczona w  oparciu o BIK, 
dochody, rodzaj zatrudnienia czy stan 
cywilny. Będziesz musiał trochę po-
czekać, aż Bank da odpowiedź w Twojej 
sprawie, przygotuj się na to!

Pozytywna /Negatywna?
No właśnie, odpowiedź, którą dosta-
niesz od Banku może być decyzją pozy-
tywną lub też negatywną. Jeśli decyzja, 
którą dostaniesz okaże się pozytywna, 
oznacza to, że masz możliwość uzyska-
nia finansowania. Czasem zdarzy się, 
że będzie trzeba dosłać kilka kolejnych 
dokumentów, aby skompletować wnio-
sek. W każdym razie, od tej pory możesz 
zastanawiać się kiedy podpisać umowę 
kredytową. Pośrednik umówi Cię na spo-
tkanie. Będzie Ci również towarzyszył 
przy załatwianiu formalności. Uzyskanie 
tak zwanego „negata” czyli decyzji ne-
gatywnej powoduje przerwanie procesu 
kredytowego. Analityk bankowy po prze-
prowadzeniu weryfikacji podjął decyzję 
o nieprzyznaniu Ci finansowania.

Co po umowie kredytowej?
Kiedy już podpiszesz umowę kredytową, 
pozostaje czekać, aż na Twoim rachunku 
bankowym pojawią się pieniądze. W za-
leżności od rodzaju finansowania o które 
wnioskowałeś, możesz dostać całą kwo-
tę od razu, bądź jej część ( jeśli środki 
wypłacane mają być w transzach). Może 
się również zdarzyć, że pieniądze trafią 
bezpośrednio na inny rachunek. Dzieje 
się tak w przypadku zakupu mieszkania 
od dewelopera. Wypłata kredytu łączy 
się również z koniecznością jego spła-
cania. We wniosku wybierzesz dzień 
miesiąca, w którym chcesz płacić ratę.

Dorota Rakoczy
Strefa FiN, 

Ekspert Kredytowy

Co możesz z nami zrobić:

FINANSE
n  uzyskać kredyt gotówkowy,
n  uzyskaćkredyt hipoteczny,
n  uzyskać kredyt inwestycyjny,
n  skonsolidować kredyty.

BEZ PROWIZJI i OPŁAT dodatkowo pełna  
informacja o całkowitym koszcie 
kredytu, łącznie z dodatkowymi 
kosztami np. ubezpieczeniem kredytu. 

NIERUCHOMOŚCI
n  sprzedajemy nieruchomości dzięki 

naszej autorskiej strategii.
n  współpracujemy z inwestorami, 

świadczymy usługi od pozyskania 
nieruchomości, przez projekt, 
remont po sprzedaż a nawet  najem, 

n współpracujemy z deweloperami, 
n  podnosimy wartość nieruchomości 

przez profesjonalny home staging, 
n  wykonujemy profesjonalne 

sesje zdjęciowe, dzięki którym 
prezentowane nieruchomości są 
przedstawione w atrakcyjnym, 
ale również prawdziwym świetle.

STREFA FINANSÓW  
I NIERUCHOMOŚCI

ul. Nadarzyńska 88
05-825 Grodzisk Mazowiecki

www.strefafin.pl
tel. 509 303 599, 517 965 792 

Godziny pracy biura: 
 pn. - pt. 10.00-18.00
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www.ameds.pl

lekarze specjaliści – kardiologia 
i wiele więcej

Oddaj swoje serce 
w dobre ręce

222 902 880


