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Od redakcji
Na nadchodzące Święta Wielkanocne naszym drogim Czytelnikom 
życzymy, by były czasem wolnym od zmartwień i niepokojów – tych 
lokalnych i globalnych, by przyniosły wiarę w zwycięstwo życia nad 
śmiercią, nadzieję na lepsze jutro, miłość (bo jak żyć bez miłości?),  
by pozwoliły poczuć radość każdemu z nas.

Chcemy zajmować się przede wszystkim sprawami 
teraźniejszości i przyszłości. Chcemy informować o wszystkim, 
co ważne i ciekawe. Chcemy stworzyć pismo potrzebne 
czytelnikom i miastu – tak założyciele „Bogorii” anonsowali 
w kwietniu 1992 roku pojawienie się nowego tytułu.

O wszystkim,  
co ważne i ciekawe

Jak zmienił się świat przez te trzy de-
kady, najlepiej zobrazuje kilka faktów: 
w 1992 roku na ul. 11 Listopada nie było 
deptaka, a środkiem jezdni biegły szyny 
kolejowe, w Polsce stacjonowała jeszcze 
Armia Radziecka, perspektywa przystą-
pienia do NATO wydawała się mrzonką, 
zaś przyjęcie do kiełkującej wówczas Unii 
Europejskiej marzyło się chyba tylko naj-
większym optymistom. Podobnie jak bu-
dowa nowoczesnego Centrum Kultury 
w Grodzisku – choć takie optymistki już 
wówczas były w Radzie Miejskiej. Potem 
zdawało nam się, że w Polsce i na świecie 
zawsze będzie już tylko lepiej. Ostatnie 
lata pokazały, że niekoniecznie. A  pan-
demia i rosyjska agresja na Ukrainę bole-
śnie uzmysłowiły, jak bardzo trzeba cenić 
czas pokoju, który był nam dany przez 
większość z tych trzydziestu lat.

Mimo wszystkich przeobrażeń rze-
czywistości, przywołane na wstępie 
credo Ojców Założycieli „Bogorii”, czy-
li ówczesnego dyrektora Ośrodka Kul-
tury Grzegorza Witkowskiego i pierw-
szego redaktora naczelnego Krystyna 
Foka, pozostaje aktualne: nadal chce-
my informować o wszystkim, co ważne 
i ciekawe, oraz tworzyć pismo potrzeb-
ne czytelnikom i miastu.

Z okazji jubileuszu 30-lecia naszego 
czasopisma serdecznie zapraszamy na 
spotkanie okolicznościowe, które od-
będzie się 22 kwietnia o godz. 18.00 
w Mediatece. Będzie okazja, by spotkać 
się z autorami „Bogorii”, posłuchać do-
brej muzyki, prześledzić, jak zmieniało 
się czasopismo na przestrzeni lat, i po-
wspominać.

n Krzysztof Bońkowski

Zdrowych i spokojnych  
Świąt Wielkanocnych,  
które dadzą nam siłę 

 by pokonać trudności oraz  
pozwolą z wiarą i nadzieją patrzeć  

w bardziej niż ostatnio przewidywalną  
i bezpieczną przyszłość  

życzy
Paweł Twardoch 

Dyrektor Ośrodka Kultury  
w Grodzisku Mazowieckim  

wraz z pracownikami

Zdrowych, radosnych i spokojnych  
Świąt Wielkiej Nocy,

smacznego jajka, mokrego dyngusa
oraz odpoczynku w rodzinnym gronie

życzą

Radni Rady Miejskiej  
Burmistrz 

 Grodziska Mazowieckiego 
Grzegorz Benedykciński

Grodziskie Pismo Społeczno-Kulturalne
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l  Medycyna  estetyczna  i  anti-anging
l  derMatochirurgia
l  chirurgia  plastyczna
l  ginekologia  estetyczna
l  chirurgia  odtwórcza  włosów
l  i  inne

ul. kilińskiego 11, lok. 47 
grodzisk  Mazowiecki

www.derclinic.pl

Holistyczna  KliniKa  
Medycyny  estetycznej
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Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
jestem ogromnie zaskoczony i zbudowa-
ny skalą życzliwości i pomocy dla naszych 
sąsiadów z Ukrainy, którzy uciekając przed 
wywołaną przez Rosję wojną szukają schro-
nienia w Polsce. Wielu z nich bezpieczne 
miejsce znalazło w gminie Grodzisk, w do-
mach naszych mieszkańców, którzy przyjęli 
uchodźców pod swój dach. Nie jesteśmy 
w  stanie określić dokładnie, jak liczna jest 
to grupa, ale wiemy, że do grodziskich szkół 
podstawowych zgłosiło się ok. 400  dzieci 
z Ukrainy, do szkół średnich ok. 100 dzie-
ci, więc szacujemy, że jest to grupa na pew-
no powyżej 1000 osób. Pod bezpośrednią 
opieką gminy jest ok. 130 uchodźców, ulo-
kowanych w obiektach gminnych, nato-
miast zdecydowana większość zamieszkuje 
w domach prywatnych, a także lokalach 
wynajętych przez grodziskie firmy, bo one 
też bardzo zaangażowały się w pomoc dla 
uchodźców. Chciałbym wyrazić najwyższe 
słowa uznania dla wszystkich, którzy pod-
jęli ten wysiłek, by przyjąć gości z Ukrainy. 
Bo nie oszukujmy się – jest to wysiłek or-
ganizacyjny i finansowy. Dlatego apeluję do 
wszystkich, którzy przyjęli uchodźców, by 
zgłaszać ten fakt w Urzędzie Miejskim. To 
nie tylko ułatwi nam diagnozę potrzeb, ale 
przede wszystkim umożliwi skorzystanie 
ze wsparcia finansowego przeznaczonego 
dla osób, które przyjęły niekiedy całe rodzi-
ny. Rozumiem opór przed sięganiem po te 
środki, gdyż przyjęli Państwo uchodźców 
z odruchu serca, a nie po to, żeby otrzymać 
pieniądze. Ale gorąco zachęcam do korzy-
stania z tych środków, które są dedykowane 
na ten cel. Bo nikt nie jest w stanie w dłuż-
szej perspektywie udźwignąć dodatkowych 
obciążeń, choćby w postaci większych opłat 
za energię i inne media.  

Staramy się, jak najszybciej dokonać aktu 
wydawania numerów PESEL, bo to wiąże się 
z umożliwieniem naszym gościom z Ukra-
iny podjęcia pracy. A chciałbym podkreślić, 
że są to osoby, które nie mają roszczeń, nie 
są inicjatorami pomocy. Chcą po prostu 
przeżyć, jak najszybciej podjąć pracę, by nie 
stanowić dla nikogo obciążenia. Wydaliśmy 
już ponad tysiąc numerów PESEL, przebiega 
to bardzo sprawnie, uruchomiliśmy w  tym 
celu 7 stanowisk. W tym celu przyjeżdżają 
do nas również Ukraińcy, który trafili do są-
siednich gmin, bo wiedzą, że u nas proces 
ten przebiega płynnie. Chciałbym bardzo 
podziękować mojej załodze, szczególnie 
tym paniom, które zajmują się bezpośrednio 
rejestracją, i wszystkim pracownikom, któ-
rzy zaangażowali się w to, żeby ta operacja 
odbywała się możliwie szybko.

Bardzo dziękuję również księżom, którzy 
wspomagają nas w tej sytuacji – zarówno 
czynem, zapewniając uchodźcom miej-
sce pobytu, jak i słowem. Bo musimy mieć 
świadomość, że ta nadzwyczajna sytuacja 

Wstępniak od Burmistrza

można dojechać rowerem do Natolina oraz 
do Kraśniczej Woli. Również w związku 
z  jubileuszem przenosimy punkt szczepień 
z  Mediateki, która w całości powróci do 
swojej kulturalnej działalności. 

Ksiądz dziekan Janusz Starosta powie-
dział, że gdy tracimy choćby jednego czło-
wieka ze społeczności, stajemy się bardziej 
ubodzy. Ostatnie tygodnie przekonały nas 
boleśnie o prawdziwości tej sentencji. Trud-
no pogodzić się zwłaszcza ze śmiercią osób 
młodych, jak Paweł Olczak, niezmiernie za-
angażowany strażak z OSP Książenice, jak 
Krystyna Augustyniak, wieloletnia nauczy-
cielka Zespołu Szkół nr 1, niezwykle ciepła 
osoba i wspaniały pedagog. Pożegnaliśmy 
również Grażynę Bartnik, artystkę, która 
przez ostatnie miesiące mieszkała w loka-
lu udostępnionym przez gminę i otoczona 
była opieką pracowników Ośrodka Kultury.

Ogromną stratą jest odejście dwóch 
ogromnie zasłużonych dla gminy Grodzisk 
kapłanów. 4 marca zmarł ks. Zenon Piskor-
ski, wieloletni proboszcz parafii św. Michała 
Archanioła w Izdebnie Kościelnym. Bardzo 
dobry człowiek wielkiej skromności, który 
miał dar łączenia i jednania ludzi. Do Iz-
debna Kościelnego trafił na początku lat 90., 
niedługo po pożarze, który strawił świąty-
nię. To właśnie ks. Zenon Piskorski podjął 
dzieło odbudowy świątyni. 

Człowiekiem absolutnie wyjątkowym 
dla Grodziska Mazowieckiego był zmarły 
25 marca ks. prałat Eugeniusz Dziedzic, bu-
downiczy i proboszcz parafii Miłosierdzia 
Bożego na Osiedlu Kopernika, a następ-
nie wieloletni proboszcz parafii św. Anny 
i  dziekan dekanatu grodziskiego. Zawsze 
był bardzo zainteresowany problemami 
lokalnej społeczności, wspierał nas w ich 
rozwiązywaniu. Był znakomitym gospo-
darzem, wrażliwym na estetykę, o którą 
zawsze dbał. Dziękuję Ci, Księże Eugeniu-
szu, za Twoją obecność, wieloletnią posługę 
w Grodzisku, za piękny śpiew i piękne kaza-
nia, do których miałeś wyjątkowy dar.

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

związana z obecnością uchodźców będzie 
długotrwała. Bardzo proszę o to, żebyśmy ją 
zaakceptowali i pielęgnowali empatię wobec 
tych ludzi dotkniętych nieprawdopodob-
nym nieszczęściem, jakim jest wojna. 

Świadomość, że u naszego sąsiada toczy 
się brutalna wojna, napływ uchodźców – to 
nasze codzienne zmartwienia, które mają 
wpływ również na życie lokalne – już w maju 
rozpocznie się cykl rozmaitych wydarzeń 
kulturalnych związanych z 500-leciem Gro-
dziska. Natomiast z uwagi na sytuację na 
Ukrainie i ogrom nieszczęścia, jakie spadło 
na jej obywateli, zrezygnujemy z imprez 
o bardzo rozrywkowym charakterze. Bo wy-
daje się, że huczne świętowanie byłoby nie-
stosowne w obecnej sytuacji. Szczegółowy 
harmonogram wydarzeń wkrótce zostanie 
opublikowany i szeroko rozpowszechniony. 
Mam nadzieję, że w bogatym programie im-
prez każdy z mieszkańców będzie mógł zna-
leźć coś dla siebie. Na pewno w czerwcu pla-
nujemy miejską paradę, 22 lipca odbędzie 
się uroczysta sesja Rady Miejskiej na placu 
Wolności, a dwa dni później, w  niedzielę, 
plenerowa msza święta w intencji mieszkań-
ców Grodziska oraz koncert w Parku Skarb-
ków. We wrześniu dokonamy otwarcia hali 
widowiskowej, a w listopadzie uruchomiona 
zostanie obwodnica. 

W związku z jubileuszem trwają prace 
mające na celu poprawę estetyki przestrze-
ni publicznych. Mieszkańcy z zaintere-
sowaniem obserwują, jak zmienia się pl. 
Wolności, którego przebudowa wchodzi 
w  finałową fazę. Wymieniamy oświetlenie 
w centrum miasta, lada moment rozpocznie 
się przebudowa ul. Kościuszki i Kilińskiego, 
a także Sienkiewicza. Oczywiście wszystkie 
prace związane z infrastrukturą drogową 
powodują pewne utrudnienia w ruchu, dla-
tego proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. 
Zapewniam, że po zakończeniu robót mia-
sto będzie nie tylko bardziej eleganckie, ale 
i funkcjonalne. Inwestycje drogowe reali-
zowane są również na terenach wiejskich, 
gdzie powstają ścieżki rowerowe, dzięki cze-
mu niedługo w sposób bezpieczny będzie 
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Jednogłośnie określono zasady wyznacza-
nia składu oraz zasady działania Komitetu 
Rewitalizacji. Projekt omówił Michał Mar-
ciniak, który, jak wyjaśnił wiceburmistrz 
Tomasz Krupski, przygotował w imieniu 
gminy stosowną uchwałę. – Komitet to ta-
kie ciało, które ma wydawać opinie, dora-
dzać burmistrzowi we wszystkich istotnych 
sprawach związanych z realizacją działań 
rewitalizacyjnych. W dokumencie określo-
no skład, czyli osoby, które są przedstawi-
cielami mieszkańców obszaru rewitalizacji, 
mieszkańców gminy z innych obszarów 
oraz przedstawicieli podmiotów prowadzą-
cych działalność gospodarczą, organizacji 
pozarządowych, jednostek organizacyjnych 
gminy, organów władzy publicznej i Rady 
Miejskiej – mówił Michał Marciniak.

Wszyscy radni byli za przyjęciem Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii w gminie Grodzisk Mazo-
wiecki w  2022 roku. Potrzebę ponownego 
głosowania uchwały związanego ze zmianą 
ustawy wyjaśniała Iwona Chorek, główny 
specjalista ds. uzależnień. Radni byli jed-
nomyślni w sprawie przyjęcia programu 
osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” 
na rok 2022. O programie opowiadał Rafał 
Szczepaniak, dyrektor OPS-u, który wy-
tłumaczył, że program polega na wyposa-
żeniu osób starszych, mających problemy 
z funkcjonowaniem samodzielnie w domu, 
w tzw. opaski bezpieczeństwa monitorowa-
ne przez centra monitoringowe.  – Opaski 
przeznaczone są dla osób w wieku 65 lat 
i  więcej. W  OPS najprawdopodobniej po-
wołamy specjalną komisję. Pierwszeństwo 
będą miały osoby samotnie gospodarujące, 
jak również te, które są dotknięte ciężkimi 
schorzeniami związanymi choćby z ukła-
dem krążenia. Opaski współpracują z tech-
nologią GSM – mówił Rafał Szczepaniak.

Jednogłośnie wyrażono zgodę na naby-
cie części nieruchomości gruntowej oraz 
udziałów w nieruchomościach gruntowych 
w Wólce Grodziskiej. – Sukcesywnie na 
wniosek sołectw nabywamy kolejne nieru-
chomości gruntowe pozwalające zgodnie 
z potrzebą integrować społeczność lokalną. 
Na swoją kolej czeka Wólka Grodziska. Po 
kilkuletnich poszukiwaniach nieruchomo-
ści rada sołecka, pani sołtys zwrócili się 
z prośbą do burmistrza o nabycie nierucho-
mości wskazanych w treści uchwały – mó-
wił Tomasz Krupski.

Ostatnia uchwała dotyczyła określenia 
zakresu pomocy obywatelom Ukrainy. 
Burmistrz Grzegorz Benedykciński poin-
formował o powołaniu pełnomocnika ds. 
uchodźców – Przemysława Bobińskiego, 
jak również m.in. zwrócił uwagę, że trzeba 
maksymalnie pomóc uchodźcom i zrobić 
wszystko, żeby nie dochodziło do konflik-
tów między Polakami a Ukraińcami. Prze-

mysław Bobiński zaprezentował statystyki 
związane z liczbami dotyczącymi np. nu-
merów PESEL, zdjęć, biletów na przejazdy 
autobusowe, osób zakwaterowanych pod 
opieką gminy.

Głos zabrała również Ewa Burzyk, dyrek-
tor Biura Oświaty. – Świadomi tego, że prze-
bywanie dzieci ukraińskich w oddziałach 
z dziećmi polskimi nie jest najlepszą formą, 
bo te dzieci w zdecydowanej większości nie 
znają języka polskiego, podjęliśmy inten-
sywne prace nad zorganizowaniem oddzia-
łów przygotowawczych, które zgromadzą 
tylko dzieci ukraińskie – informowała Ewa 
Burzyk.

Wszyscy radni głosowali za przyjęciem 
tej uchwały. n  Anna Redel
Z treścią wszystkich uchwał, protokołami, transmi-

sjami z sesji oraz imiennymi wynikami głosowań 
można zapoznać się na stronie bip.grodzisk.pl.
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Radni w trybie zdalnego obradowania spotkali się 23 marca. Podczas sesji 
przegłosowali uchwały dotyczące m.in. określenia zasad wyznaczania składu 
oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji czy przyjęcia programu osłonowe-
go „Korpus Wsparcia Seniorów”. Do porządku dziennego obrad dodano uchwa-
łę w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy.

WieśCi z Ratusza
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    Alicji Pytlińskiej
Przewodniczącej Rady Miejskiej  

w latach 2002-2010
Radnej Rady Miejskiej w latach 

1998-2018
wyrazy głębokiego współczucia

w związku ze śmiercią
Męża
składają

Przewodnicząca i Radni  
Rady Miejskiej

    Z ogromnym żalem przyjęliśmy 
informację o śmierci

ks. kanonika  
Zenona Zbigniewa 

Piskorskiego 
wieloletniego proboszcza 

Parafii pw. Michała Archanioła 
w Izdebnie Kościelnym,

proboszcza Parafii  
Przemienienia Pańskiego  

w Grodzisku Mazowieckim

Radni Rady Miejskiej
Burmistrz  

Grodziska Mazowieckiego 
Grzegorz Benedykciński

     Z wielkim smutkiem żegnamy 
Grażynę Bartnik

graficzkę i architektkę wnętrz, 
projektantkę, artystkę zaliczaną 

do nurtu Minimal Art, przez wiele 
lat współpracującą z Gminą 

Grodzisk Mazowiecki, autorkę 
muralu „Bezmiar” przy ul. Teligi

Radni Rady Miejskiej,
Burmistrz  

Grodziska Mazowieckiego  
Grzegorz Benedykciński

    Z głębokim żalem żegnamy

Śp. Księdza Prałata 
Eugeniusza Dziedzica

wieloletniego proboszcza 
Parafii św. Anny w Grodzisku 
Mazowieckim, budowniczego 

kościoła w Parafii  
Miłosierdzia Bożego w Grodzisku 
Mazowieckim, uhonorowanego 
tytułem „Zasłużony dla Gminy 

Grodzisk Mazowiecki”
Radni Rady Miejskiej

Burmistrz  
Grodziska Mazowieckiego 
Grzegorz Benedykciński

    Panu  
Sławomirowi Kołaczkowi 

najserdeczniejsze wyrazy 
głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
Ukochanej Krystyny 

składają
Grono Pedagogiczne, 

Pracownicy i Uczniowie 
Zespołu  

Szkolno-Przedszkolnego nr 2 
w Grodzisku Mazowieckim

    Małgosi i Darkowi Olczakom
oraz całej Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy

z powodu śmierci
Syna
składa

Jola z mamą i córkami

     Najserdeczniejsze wyrazy
głębokiego współczucia
Rodzicom, Małgosi  

i Dariuszowi,Babci Rysi,
Rodzeństwu i całej Rodzinie

z powodu nagłej śmierci

śp. Pawła Olczaka
składa zasmucona

Rodzina Kaliskich w Argentynie
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Północ do przebudowy 

Zielono-niebieska edukacja 

Ręczny mural

Podpisanie umowy na pierwszy etap 
przebudowy placu Króla Zygmun-
ta Starego w Grodzisku nastąpiło 
24 marca w Willi Niespodzianka. Wy-
konawcą jest firma MKL-BUD, która 
na realizację inwestycji wartej blisko 
2 mln zł ma 180 dni.
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– Choć umowa zakłada dłuższy termin, to 
będziemy się starali, aby centrum miasta, 
za którego realizację jesteśmy odpowie-
dzialni, na 500-lecie nadania praw miej-
skich Grodziskowi było odnowione – mó-
wił Michał Lulis z MKL-BUD.

Umowa zakłada przebudowę północ-
nej części placu Króla Zygmunta Starego 
– nawierzchni placu, chodników i przyle-
gającego parkingu. Planowane są remon-
ty schodów wejściowych do budynków 
i  przejście dla pieszych. Zrealizowane zo-
staną elementy małej architektury, podjęte 
zostaną działania związane z wycinką, pie-

lęgnacją i nasadzeniami zieleni w formie 
drzew, trawników, traw wysokich i krze-
wów. Przebudowana zostanie również nie-
zbędna infrastruktura: m.in. kanalizacja 
deszczowa, oświetlenie, instalacje elektro-
energetyczne, powstanie także instalacja 
teletechniczna.

– Realizujemy obecnie w tym rejonie in-
westycję na Placu Wolności i robimy spory 
parking przy kościele św. Anny. To wszyst-
ko razem zdecydowanie zmieni wygląd 
tego fragmentu miasta – mówił burmistrz 
Grzegorz Benedykciński.

n Tekst i fot. Anna Redel

Mariusz Brodowski, animator kultury z No-
wego Sącza, używający pseudonimu arty-
stycznego mgr Mors, wygrał ogłoszony przez 
Urząd Miejski konkurs na koncepcję muralu 
500-lecia. 6-osobowa komisja, składająca się 
z przedstawicieli urzędu i grodziskich insty-
tucji kultury, doceniła kreatywność twórcy, 
który zaproponował, by w proces tworzenia 
muralu zaangażować mieszkańców. Artysta 
chce zebrać 500 odcisków dłoni od 500 gro-
dziszczan i wykorzystać je do stworzenia 
muralu, który będzie przedstawiał symbol 
kojarzący się z miastem. W  tym celu spo-
tka się z chętnymi podczas trzydniowych 
warsztatów, które rozpoczną się 22 kwietnia 
w Mediatece.  n  (kb)

Realizacja działań edukacyjno-informa-
cyjnych w ramach realizacji projektu pn. 
„Inwestycje w  zakresie zielono-niebieskiej 
infrastruktury w Grodzisku Mazowie-
ckim” współfinansowanego ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego w ramach Pro-
gramu Środowisko, Energia i Zmiany Kli-
matu, obszar programowy: „Łagodzenie 
zmian klimatu i adaptacja do ich skutków” 
– za taką dość ogólnikową nazwą kryje się 
m.in. 21 prelekcji, 25 pakietów edukacyj-
nych, 5 warsztatów, 1 szkolenie dla edu-
katorów, osiem konkursów dla szkół pod-

    Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Śp. Pawła Olczaka
druha Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Książenicach
Rodzicom, Rodzeństwu, 

Babci, Rodzinie  
i Przyjaciołom

składamy wyrazy głębokiego 
współczucia

Radni Rady Miejskiej
Burmistrz  

Grodziska Mazowieckiego
Grzegorz Benedykciński

    

    Panu Romanowi 
Goździkowskiemu 

najserdeczniejsze kondolencje
z powodu śmierci

Żony 
składają

Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego  

Grzegorz Benedykciński oraz 
pracownicy Urzędu Miejskiego  

w Grodzisku Mazowieckim

Drogiemu
Rafałowi Szczepaniakowi 
Dyrektorowi Ośrodka Pomocy 

Społecznej 
słowa otuchy po śmierci

Mamy 
składają

Koleżanki i Koledzy z Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Maz. 

    Pani Lidii Ojdan
wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
Mamy 

składają pracownicy Zespołu  
Szkolno-Przedszkolnego nr 3
w Grodzisku Mazowieckim

    Panu Rafałowi 
Szczepaniakowi 

Dyrektorowi Ośrodka Pomocy 
Społecznej 

najserdeczniejsze wyrazy 
współczucia po stracie

Mamy 
składają 

Radni Rady Miejskiej
Burmistrz  

Grodziska Mazowieckiego
Grzegorz Benedykciński

stawowych oraz organizacja 4 wydarzeń 
ekologicznych oraz jednego konkursu. 
Działania te na terenie gminy będzie re-
alizować Fundacja W Podróży z siedzibą 
w  Grodzisku, która wygrała ogłoszony 
przez Urząd Miejski przetarg. Podpisa-
nie wartej 113 200 zł umowy odbyło się 
28 marca, a parafowali ją ze strony gminy 
burmistrz Grzegorz Benedykciński, a ze 
strony fundacji – Paweł Szustakiewicz. 

– Działania edukacyjno-informacyj-
ne są częścią projektu, na który w 2021 
roku gmina Grodzisk pozyskała ponad 
4,6 mln zł. W ramach inwestycji w zie-
lono-niebieską infrastrukturę obecnie 
na pl. Wolności powstaje nowy zielony 
punkt na naszej mapie, dodatkowo bę-
dziemy sadzić drzewa przy ul. Zondka, 
powstanie nowa łąka kwietna w Parku 
Skarbków, nowy skwer na ul. Orzesz-
kowej, a w przyszłym roku będziemy 
realizować szkolne ogródki ekologicz-
ne – mówi Katarzyna Marcinkowska 
z Urzędu Miejskiego. n  (kb)

fo
t. 
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Mural powstanie na kamienicy 
przy ul. Sienkiewicza
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W ostatnich kilkunastu miesiącach gmina wybudowała sporo nowych dróg 
publicznych, usprawniających komunikację gminy. W miejsce betonowych 
płyt, dróg gruntowych czy sfatygowanej nawierzchni utwardzonej pojawiły 
się równe jezdnie, jak choćby na ul. Marylskiego, Akwarelowej czy Łagod-
nej. Kierowcy zmiany te przyjęli z zadowoleniem, jest tylko jedno ale…

– Zniszczona nawierzchnia wymuszała 
zmniejszenie prędkości, a kiedy nawierzch-
nia jest dobra, to część kierowców uważa, że 
oznakowanie jest tylko czymś sugerującym, 
a nie obowiązującym, i niestety przekracza 
dozwoloną prędkość. W związku z tym 
każda nowa inwestycja drogowa wywołuje 
lawinowy wysyp wniosków o zamontowa-
nie progów spowalniających – mówi Piotr 
Jaskowski z wydziału zarządzania droga-
mi gminnymi. – Rozumiem mieszkańców, 
którzy chcą, aby te progi były, bo nie czują 
się bezpiecznie. Natomiast to nie jest śro-
dek uspokajania ruchu na każdą ulicę i na 
każdą sytuację – przekonuje pracownik 
grodziskiego Urzędu Miejskiego. Jak doda-
je, obecne standardy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego zastosowanie progów spowal-
niających uznają za ostateczność, gdy za-
wiodą inne metody. – Zachód odchodzi od 

progów zwalniających również w  związku 
z ekologią, gdyż każde hamowanie powodu-
je wzrost zużycia paliwa, a także wywołuje 
hałas i drgania. Znacznie szybciej dochodzi 
też do degradacji nawierzchni – mówi Piotr 
Jaskowski, podkreślając, że w przeszłości po 
zamontowaniu progów magistrat niemal 
natychmiast otrzymywał od zmęczonych 
tymi uciążliwościami mieszkańców prośby, 
by zmienić lokalizację progu. – Tymczasem 
to nie jest takie proste, bo każde przeniesie-
nie progu czy znaku wiąże się z projektem 
organizacji ruchu drogowego, a cała proce-
dura może potrwać kilka miesięcy.

Jak przekonuje urzędnik, każde zgłosze-
nie rozpatrywane jest indywidualnie, jednak 
w większości przypadków brak jest przesłanek 
do zainstalowania progów spowalniających.

– Jeśli ruch pieszy jest odseparowany 
chodnikiem, to nie ma większego zagroże-

nia dla niechronionego uczestnika, jakim 
jest pieszy. Wyjątkiem są miejsca kolizyjne, 
dlatego dążymy, by standardowym sposo-
bem podwyższenia poziomu bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego było zastosowanie 
wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pie-
szych. To znacznie bardziej efektywna me-
toda niż stawianie progów co 100 metrów. 
W miejscach rzeczywiście tego wymagają-
cych, gdzie możemy zapewnić odpowied-
nią widoczność, będziemy się starali wyko-
nać spowolnienie ruchu poprzez szykany, 
które wymuszają zmniejszenie prędkości 
poprzez punktowe zwężenie jezdni – mówi 
Piotr Jaskowski. 

Najlepsza metoda na poprawę bezpie-
czeństwa to większa kultura jazdy użyt-
kowników dróg. Jej zastosowanie jest 
jednak zależne nie od urzędników i inży-
nierów, lecz od nas, kierowców.  n (kb)

Każdy próg ma dwa końce 
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
 zdrowia, radości, spokoju ducha i wytchnienia  

od problemów dnia powszedniego
życzą 

 Zarząd wraz z pracownikami
Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.

Filmowa  
świetlica
Po spowodowanej pandemią przerwie 
w świetlicy w Czarnym Lesie reaktywowa-
ne zostały odbywające się w co drugi piątek 
Wieczory Filmowe. 25 marca kinomani 
mieli okazję zobaczyć „Gadające Głowy” 
Krzysztofa Kieślowskiego i  „Wszystko 
może się przytrafić”  Marcela Łozińskiego. 

– Dyskusja po prezentowanych filmach 
przy filiżance kawy i herbaty oraz lamp-
ce… soku przekształca się powoli w dys-
kusyjny klub filmowy. Wieczory te mają 
już swoich zagorzałych wielbicieli, a przy-
bywają też nowi uczestnicy – informuje 
sołtys Czarnego Lasu Ewa Błońska.

Wyboru filmów i wprowadzenia do nich 
dokonuje autor spotkań, Andrzej Sapija, 
mieszkający w Czarnym Lesie artysta pla-
styk, reżyser filmowy i telewizyjny, profe-
sor Szkoły Filmowej w Łodzi, Prodziekan 
Wydziału Reżyserii Filmowej. n (kb)

Prawdziwą furorę w telewizyjnym pro-
gramie The Voice Kids zrobiła 14-letnia 
mieszkanka gminy Grodzisk Magdalena 
Piątek. W odcinku emitowanym 12 mar-
ca w tzw. przesłuchaniach w ciemno jej 
interpretacja utworu „Hello” Adele za-

chwyciła wszystkich jurorów. Ostatecz-
nie młoda wokalistka, znana grodziskiej 
publiczności również z występów na de-
skach Centrum Kultury z Grodziską Or-
kiestrą Rozrywkową, trafiła do drużyny 
Tomsona i Barona.   n (kb)

fo
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kb
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Wyrecytowali nagrody 

Poplotą we dworze 

Piżama i literatura

Reklama  
w porządku
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W związku z pracami nad pro-
jektem uchwały krajobrazowej 
dla gminy Grodzisk 16 marca w 
Mediatece odbyła się dyskusja 
publiczna, w której uczestniczyło 
skromne grono kilku osób.

W trzech kategoriach wiekowych rywa-
lizowali uczniowie szkół podstawowych 
z gminy Grodzisk podczas zorganizowa-
nego przez Ośrodek Kultury Miejskiego 
Finału 45. Konkursu Recytatorskiego 
Warszawska Syrenka. Przesłuchania od-
były się 18 marca w Mediatece, a w jury 
zasiedli Aurelia Sobieraj (pedagog, wie-
loletni pracownik Ośrodka Kultury), 
Magdalena Chabros (przedstawiciel Ma-
zowieckiego Instytutu Kultury) i Jacek 
Wolszczak (aktor dubbingowy, teatralny 
i filmowy, pedagog). W kategorii klas VII
-VIII pierwsze miejsce zajęła Adrianna 

Kosiorek z SP nr 5, a drugie – Nina Ha-
lacz z SP nr 1. Wśród uczniów klas IV-VI 
zwyciężył Piotr Polczyk z Niepublicznej 
SP w Adamowiźnie, drugie miejsce sta-
ło się udziałem jego szkolnej koleżanki 
Amelii Fetraś, zaś trzecią lokatę wyrecy-
tował Jan Kwiatkowski z SP nr 4. W naj-
młodszej kategorii wiekowej, obejmującej 
klasy 0-III, pierwsze dwa miejsca zajęły 
uczennice SP nr 2 – wygrała Helena Wie-
czorek, a Zofia Zaręba zajęła drugą loka-
tę, trzecie miejsce przypadło Kacprowi 
Kozłowskiemu z SP w Książenicach. Lau-
reatkami wyróżnień zostały Anna Szeli-

Pierwszy weekend czerwca 
w Dworku w Adamowiźnie upły-
nie pod znakiem wikliny. To 
efekty pozyskania przez Ośrodek 
Kultury dofinansowania z Naro-
dowego Centrum Kultury w ramach pro-
gramu EtnoPolska.

– Spłynęło ok. 1500 wniosków z całej 
Polski, dofinansowanie otrzymało 300 
beneficjentów, a nasz projekt „Tradycja 
na nowo pleciona” znalazł się wysoko, 
bo na 7 miejscu – mówi Monika Samo-
raj, koordynująca działalność Dworku 

w Adamowiźnie. – Podobnie 
jak w ubiegłym roku odbę-
dzie się ogólnopolski konkurs 
plecionkarski, a także kier-
masz materiałów plecionych, 

przedstawienie dla dzieci, potańcówka 
na dechach. Planujemy również warszta-
ty dla dorosłych i dla dzieci. W tym roku 
poszerzamy tematykę o kolejne rzemiosło 
związane z plecionkarstwem, czyli wy-
roby ze słomy. Wszystkie warsztaty będą 
bezpłatne, ale obowiązywać będą zapisy 
– dodaje.  n (kb)

Chciała być śpiewaczką, lekarzem, a nawet 
pilotem. Uznała jednak, że tym, co robi 
najlepiej, jest pisanie – 23 marca Szkołę 
Podstawową nr 5 odwiedziła Joanna Pa-
puzińska, jedna z najbardziej popularnych 
autorek literatury dla dzieci i młodzieży. 
Uczniowie klas 0-III mieli okazję dowie-
dzieć się o istnieniu języków szachraj-
skiego i przekręcalskiego oraz poznać ich 
podstawy, a także usłyszeć odpowiedź na 
sakramentalne pytanie, jak to się stało, że 
Joanna Papuzińska została pisarką.

– To, że zostałam pisarką dla dzieci, za-
wdzięczam moim dzieciom, które miały 
świetne pomysły. Na przykład moja córka 
Agnieszka, kiedy miała cztery lata, dosta-
ła w prezencie zieloną piżamę w tygrysy. 
A tygryski, jak wiadomo z książki o Kubu-

– Nasza uchwała ma regulować wygląd 
reklam, ich wielkości, usytuowanie, 
standard wykonania. Nie likwidujemy 
całkiem reklam. Nadal dajemy moż-
liwości naszym firmom do reklamo-
wania się, ale oczekujemy, aby była 
to reklama uporządkowana. Chcemy 
poprawić czytelność, co także będzie 
korzyścią dla przedsiębiorców. Chcemy 
uniknąć nadmiaru reklam. Chodzi o to, 
aby wszystko było spójne, zachowywało 
rytm i porządek – omawiała założenia 
dokumentu Monika Kwiczak odpowie-
dzialna w Urzędzie Miejskim za kształ-
towanie przestrzeni publicznych.

Osoby zainteresowane jeszcze do 
15 kwietnia mają możliwość złożenia 
uwag – osobiście w Urzędzie Miejskim, 
pocztą lub mailowo na adres krajo-
braz@grodzisk.pl. Projekt uchwały 
oraz wzór formularza do zgłaszania 
uwag są dostępne na stronie planowa-
nieprzestrzenne.grodzisk.pl/uchwala
-krajobrazowa. n (ar)

Zdrowych i spokojnych  
Świąt Wielkanocnych,  

pełnych miłości, radości  
i rodzinnego ciepła

życzą

Zarząd ZWiK
wraz z pracownikami Spółki

ga (SP nr 4), Matylda Betlejewska i Julia 
Vedral (obie SP nr 5). 

Zwycięzcy zostali zakwalifikowani do 
warszawskiego finału konkursu, a wszy-
scy laureaci otrzymali upominki ufundo-
wane przez Urząd Miejski i WKD.  n (kb)

siu Puchatku są rozbrykane. I ona wieczo-
rem przyszła do mnie do kuchni i mówi: 
„mamo ja wcale nie mogę w tej piżamie 
spać, bo te tygryski tak brykają, że ciągle 
mnie budzą”. I tak zrodził się pomysł na 
wierszyk, a potem z wierszyka zrobiła się 
książeczka – opowiadała pisarka, która 
przyjechała do Grodziska na zaproszenie 
Renaty Matusiak, wychowawczyni klasy 
IIB z Piątki. n (kb)

fo
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lNa ten cel potrzebne jest 50 tys. zł, a hi-

storia dwuletniej Hani pokazuje, z jakim 
dramatem muszą się mierzyć jej rodzi-
ce. Jak poinformowała nas pani Karina, 
na etapie ciąży zdiagnozowano u dziec-
ka wadę serca TGA. Hania po urodzeniu 
w stanie krytycznym trafiła do szpitala, 
spędziła na OIOM-ie pierwsze dwa mie-
siące życia, przeszła sepsę i zapalenie płuc. 
11 maja miała poważną operację, po której 
pojawiły się komplikacje, m.in. zatrzy-
manie pracy nerek. Przez kilka dni była 
dializowana, potem przestała pracować 

jej wątroba, dziewczynka została zarażona 
gronkowcem. Hania miała trudności, by 
zacząć samodzielnie oddychać. 23 czerwca 
wyszła do domu.

– Hania jest pod opieką kardiologa, 
psychologa i neurologopedy, musi być nie-
ustanie rehabilitowana, a w naszej okolicy 
nie ma takiej rehabilitacji na NFZ. Hania 
ma również zaburzony rozwój werbalny, 
według lekarzy nie ma z nią kontaktu wer-
balnego i jest na etapie niemowlęcia. Po-
trzebujemy jak najszybciej rozpocząć tera-
pię wczesnorozwojową, terminy na NFZ są 

za rok, a nasza Hania nie ma czasu czekać. 
Jeśli nie zaczniemy teraz, Hania już nigdy 
nie nadrobi czasu, który zabrała jej okrut-
na choroba. Chociaż codziennie walczy-
my, nie zdołamy wygrać sami – podkreśla 
Karina Białobrzeska.

Szczegóły na temat możliwości pomocy 
małej Hani można znaleźć na stronie po-
magam.pl, gdzie odbywa się zbiórka „Na 
pomoc dla Hani”, a także facebookowej 
grupie „Bazarek Hani”.

n  Anna Redel

Sami nie wygramy 

Z ich talentów po prostu trzeba korzystać

20 pokazów na 10-lecie 

– Nasza sytuacja staje się dramatyczna, musimy decydować, jakie wizyty 
realizować najpierw, którą terapię jako pierwszą rozpocząć. Z całego serca 
prosimy o pomoc w zebraniu środków na leczenie naszej Hani – apeluje 
Karina Białobrzeska, mieszkanka Grodziska, która prowadzi zbiórkę na 
rehabilitację i terapię wczesnorozwojową córki.

Z okazji Światowego Dnia Świadomości 
Autyzmu 2 kwietnia Stowarzyszenie „Dla 
Autyzmu” we współpracy z grodziską Bi-
blioteką Publiczną zorganizowało w sie-
dzibie biblioteki wernisaż prac malarskich 
Dawida Głowackiego, podopiecznego sto-
warzyszenia. Wystawę zatytułowano „Ja 
też mogę być van Goghiem”.

– Dawid maluje coraz lepiej, szczególnie 
jest zafascynowany abstrakcją, ma silną 
i szybką kreskę. Mamy skatalogowane 224 
jego obrazy. Jego prace są już w Wiedniu, 
Berlinie, Brukseli. Ważne jest dla mnie też 

to, aby ludzie zobaczyli, że człowiek z auty-
zmem jest naprawdę wartościowy i potrafi 
dać tyle radości i koloru innym, że nie na-
leży się tych ludzi bać, należy ich wciągać 
do społeczeństwa i korzystać z ich talentów 
– mówiła Ewa Głowacka, mama Dawida, 
który w tym roku skończy 16 lat.

Otwarciu wystawy towarzyszyła m.in. 
rozmowa ekspercka wokół autyzmu. Ko-
lejnym wydarzeniem organizowanym 
przez stowarzyszenie będzie zaplanowany 
na 23 kwietnia piknik integracyjny na Pa-
prociowej Polanie w Opypach. n (ar)

Do jubileuszu 10-lecia przygotowuje się 
Studio Tańca Dancing Queen, które od lat 
współpracuje z grodziskim Centrum Kul-
tury, prowadząc m.in. zajęcia w świetlicach 
wiejskich. Studio znane jest również z lekcji 
tańca i baletu dla najmłodszych, a także za-
jęć muzyczno-tanecznych dla dzieci z nie-
pełnosprawnościami. 

– Koncert jubileuszowy odbędzie się 
16 maja o godz. 18 w grodziskim Centrum 
Kultury. Podczas koncertu odbędzie się ok. 

20 pokazów baletowych i tanecznych grup 
dziecięcych, a także występy muzyczne. 
Łącznie w koncercie wystąpi ok. 120 mło-
dych artystów. Koncert będzie wypełniony 
piękną muzyką klasyczną. Usłyszymy m.in. 
utwory A. Vivaldiego,   C. Monteverdiego, 
P.  Czajkowskiego, Y. Tiersena, J. Straussa, 
A.  Berenguera i innych. Wstęp na koncert 
jest bezpłatny. Zapraszamy serdecznie! 
–  mówi prowadząca Dancing Queen Mał-
gorzata Abramczyk.  n (kb)
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Ciepłych, pełnych nadziei 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

życzy
Porozumienie Samorządowe  

„Ziemia Grodziska”

SPRZEDAM
Nowe, gotowe do zamieszkania 62 m2  

przy ul. Bałtyckiej
3 pokoje, 2 łazienki, miejsce parkingowe,  

markowe wyposażenie, przestronna loggia

tel. 605 351 452
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Nowa siedziba, nowe wyzwania
Z Katarzyną Dłuską, dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  
rozmawiał Krzysztof Bońkowski.

Od niedawna PCPR urzęduje w nowej lo-
kalizacji. Co to oznacza dla pracowników, 
co oznacza dla klientów?

– 21 lutego przenieśliśmy się ze Szpitala 
Zachodniego do budynku przy ul. Żydow-
skiej 19. Jednym z powodów przeprowadz-
ki, był fakt, że budynek szpitalny to nie do 
końca idealne miejsce na siedzibę urzędu. 
Niefortunność tego połączenia szczególnie 
ujawniła się w czasie pandemii, gdy ludzie 
po prostu obawiali się przychodzić do nas ze 
względu na konieczność przejścia przez szpi-
tal. Ale to nie jedyna przesłanka do zmiany 
lokalu. W tej chwili mamy do dyspozycji 
znacznie większą przestrzeń, która pozwala 
nam przyjmować interesantów w lepszych 
warunkach, a przede wszystkim możemy 
zagwarantować naszym klientom dyskrecję 
przy załatwianiu spraw, co w przypadku na-
szej działalności jest niezwykle istotne. 
To docelowa lokalizacja placówki?

– Na pewno nie. Myślę, że jest to per-
spektywa kilkuletnia. Starostwo Powiatowe 
dostrzega potrzebę umieszczenia PCPR-u 
i Zespołu ds. Orzekania o Niepełnospraw-
ności w autonomicznej siedzibie. Pewne 
przymiarki już były, natomiast jeszcze za 
wcześnie, by mówić o konkretnej docelowej 
lokalizacji.
Od rosyjskiej agresji na Ukrainę minął 
miesiąc. Do Polski przybyła olbrzymia 
fala uchodźców wojennych. Jak ten proces 
wpływa na pracę PCPR?

– Obecnie nie odczuwamy jakiejś dużej 
fali spraw związanych z osobami przybywa-
jącymi do nas z Ukrainy, co nie znaczy, że 
takie sprawy się nie pojawią. Stoi przed nami 
takie zadanie jak piecza zastępcza, bo wśród 
osób, które przybywają z Ukrainy, są dzieci 
bez opiekunów prawnych, które przyjechały 
tu z dalszą rodziną, a nawet z osobami nie-
spokrewnionymi. Dlatego liczę się z tym, że 
będziemy stali przed koniecznością zapew-
nienia tym dzieciom pieczy zastępczej. 
Jednym z zadań PCPR-u jest pomoc oso-
bom, które otrzymały status uchodźcy, 
mającym trudności w integracji ze środo-
wiskiem.

– Zgadza się. Ale osoby, które przyjechały 
do Polski z Ukrainy w związku z wybuchem 
wojny, na razie nie mają formalnego statusu 
uchodźców. A przepisy prawa nie zmieniły 
ustawy o pomocy społecznej w zakresie in-
tegracji uchodźców. Na dziś trudno określić, 
jakie będą zadania PCPR-u w zakresie inte-
gracji społecznej osób przybyłych do Polski 
z Ukrainy po 24 lutego. To wszystko jeszcze 
przed nami. 
Jak duża liczba uchodźców z Ukrainy prze-
bywa obecnie na terenie powiatu grodzi-
skiego?

– Dokładnych statystyk jeszcze nie ma. 
Obecnie trwa nadawanie tym osobom nu-
merów PESEL, ale to jest proces ciągły. 

Według ostrożnych szacunków do gmin 
powiatu grodziskiego przybyło z Ukrainy 
w ostatnim miesiącu ponad 3,5 tys. osób. 
Mówi się, że uchodźcy potrzebują pilnej 
opieki psychologicznej, o co szczególnie 
niełatwo ze względu na barierę językową. 
Ale jest jeszcze jeden problem – brak spe-
cjalistów. Ostatnio na rekrutację PCPR na 
stanowisko psychologa nie zgłosił się ani 
jeden kandydat.

– Nasz konkurs na stanowisko psycholo-
ga nie był związany z bieżącą sytuacją mi-
gracyjną. Ogłaszaliśmy go już po raz piąty 
i  wciąż bezskutecznie. Potrzebujemy psy-
chologa do zespołu pieczy zastępczej, ale nie 
ma chętnych. Natomiast to też nie jest tak, 
że my nie mamy psychologów. Oczywiście 
mamy psychologów, którzy pracują z dzieć-
mi z pieczy, osobami dorosłymi, mieszkań-
cami powiatu grodziskiego. Jeśli chodzi 
o osoby ukraińskojęzyczne, na ten moment 
nie mamy wielkiego zainteresowania z ich 
strony takim rodzajem pomocy. Dysponuje-
my pakietem informacji dla osób z Ukrainy, 
gdzie i jaką formę pomocy mogą uzyskać. 
Taką informację udostępniamy też Polakom, 
którzy przyjęli gości z Ukrainy i dzwonią do 
nas z pytaniami, jak mogą tym osobom po-
móc. Jest sporo organizacji pozarządowych, 
które oferują wsparcie w języku ukraińskim, 
więc ta pomoc jest dostępna, zarówno psy-
chologiczna, jak i psychiatryczna. Natomiast 
w mojej ocenie na pomoc psychologiczną 
przyjdzie czas za chwilę. Bo dla tych ludzi to 
jest szok, oni w pierwszej kolejności zabez-
pieczają swoje potrzeby bytowe – mieszka-
nie, żywność i na tym są skoncentrowani, 
natomiast im dłużej ta sytuacja będzie się 
utrzymywać, tym będzie trudniej, i ta po-
moc rzeczywiście będzie potrzebna.
Kilka tygodni temu jeszcze zmagaliśmy 
się z pandemią, która towarzyszy nam od 

dwóch lat. Ona odcisnęła swoje piętno na 
społeczeństwie?

– Na pewno nie pozostała bez wpływu. 
Szczególnie trudne były oczywiście okre-
sy zamknięcia. Widzieliśmy to zwłaszcza 
u  dzieci przebywających w pieczy, że za-
mknięcie ich w czterech ścianach uniemoż-
liwiło im takie zwykłe kontakty między-
ludzkie, których oni bardzo potrzebują.
W mediach alarmowano, że przymusowa 
izolacja uwypukliła takie problemy jak 
przemoc domowa, samotność. 

– W okresie pandemii cały czas świadczy-
liśmy pomoc. Kiedy byliśmy pozamykani, 
oczywiście była to pomoc w formie zdalnej, 
przez telefon, przez komunikatory interne-
towe i nie mogę powiedzieć, bym zaobser-
wowała wzmożone zainteresowanie, np. ze 
strony osób starszych. Nie ujawnił się na 
naszym terenie żaden duży problem, który 
byłby związany bezpośrednio z pandemią. 
Wojna, pandemia, to sytuacje nadzwy-
czajne. Co należy do zwykłych zadań 
PCPR-u, realizowanych niezależnie od 
okoliczności?

– Główne zadanie PCPR-u to organizowa-
nie i wspieranie pieczy zastępczej dla dzieci. 
Cały czas prowadzimy nabór osób chętnych 
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej nie-
zawodowej, a także organizujemy szkolenia 
w tym zakresie. Na terenie powiatu jest oko-
ło 120 dzieci umieszczonych w rodzinach 
zastępczych. Wiele z nich to rodziny zastęp-
cze spokrewnione, ale jest też wiele dzie-
ci, które wymagają wsparcia osób obcych 
i kierujemy je wtedy do rodzin zastępczych 
niezawodowych. Kolejny dość spory obszar, 
którym się zajmujemy, to zagadnienia zwią-
zane z pomocą osobom niepełnosprawnym. 
Prowadzimy działania z zakresu rehabilita-
cji społecznej, wspomagamy osoby niepeł-
nosprawne w uzyskaniu środków na różne-
go rodzaju pomoce, które umożliwiają im 
funkcjonowanie, np. likwidację barier archi-
tektonicznych, dofinansowanie do turnu-
sów rehabilitacyjnych. Prowadzimy też dwa 
programy: „Aktywny samorząd” i „Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej”.
Przez lata PCPR organizował uwielbiany 
nie tylko w środowisku osób niepełno-
sprawnych przegląd twórczości „Ogrody 
Integracji”. Poprzednie dwie edycje nie od-
były się ze względu na pandemię. Czy jest 
szansa, że impreza powróci w tym roku?

– Szanse na pewno są. Bardzo chcemy, 
żeby to wydarzenie powróciło do kalendarza 
corocznych imprez. Śledzimy cały czas wy-
tyczne przeciwpandemiczne i zobaczymy, 
jakie będą możliwości. Natomiast przede 
wszystkim musimy dbać o zdrowie i życie 
uczestników, bo jest to impreza, która sku-
pia bardzo dużo osób w jednej sali w jednym 
czasie, więc musimy być ostrożni.
Dziękuję za rozmowę. 

fo
t. 

kb



BOGORIA nr 317 kwiecień 2022

pożegnania10

fo
t. 

pr
ze

m
ien

ien
ia

.m
kw

.p
l

fo
t. 

ar
ch

. O
K

fo
t. 

ar
ch

. p
ry

wa
tn

e

Zmarł ks. kanonik Zenon Zbigniew Piskorski. Przez blisko 20 lat pełnił posługę 
proboszcza w izdebnie Kościelnym. Po pożarze zabytkowej świątyni w 1990 r. położył 
wielkie zasługi dla jej odbudowy.

Zmarła Grażyna Bartnik – artystka konceptualna reprezentującą nurt minimal art. 
Zajmowała się także grafiką użytkową, architekturą wnętrz i projektowaniem mebli. 
Należała do Związku Polskich Artystów Plastyków. Wielokrotnie wyróżniana przez 
branżowe gremia, była laureatką licznych konkursów, a jej prace prezentowane były na 
wystawach indywidualnych i zbiorowych. W ostatnich latach znalazła dom i przestrzeń 
do działań twórczych w Grodzisku Mazowieckim, pozostawiając po sobie trwały ślad 
w postaci zaprojektowanego przez siebie muralu „Bezmiar” u zbiegu ulic L. Teligi i 3 Maja. 

Budowniczy z Izdebna 

Rzecz niepospolita 

Subtelność, klasa i siła

Urodził się 21 listopada 1951 r. 
w Cieplicach Śląskich. Święce-
nia kapłańskie przyjął 6 czerw-
ca 1976 r. z rąk kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Jako wikariusz 
pracował w parafiach w Mogiel-
nicy i Celestynowie oraz w war-
szawskich parafiach św. Kata-
rzyny na Służewie, Nawrócenia 
św. Pawła Apostoła na Grocho-
wie, Zesłania Ducha Świętego 

na Piaskach oraz św. Stanisława 
Biskupa na Woli. W kwietniu 
1991 r. jako proboszcz objął 
parafię św. Michała Archanioła 
w Izdebnie Kościelnym, gdzie 
30  sierpnia 1990 r. miał miej-
sce pożar kościoła – płomienie 
strawiły wówczas konstrukcję 
dachową i część wnętrza świą-
tyni. Dzięki energii nowego 
proboszcza, mobilizacji pa-

rafian i pomocy władz gminy 
udało się przywrócić zabytkowy 
kościół do dawnej świetności. 
W 2011  r. ks. Piskorski przez 
krótki czas był proboszczem pa-
rafii Przemienienia Pańskiego 
w Łąkach, następnie został re-
zydentem parafii św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus w Warszawie 
– Włochach. W ostatnich latach 
mieszkał w  Domu Kapłana Se-

niora w  Kiełpinie Poduchow-
nym. Odszedł 4 marca w wieku 
70 lat, w 46 roku kapłaństwa. 
Spoczął na cmentarzu parafial-
nym w Kazimierzu w  gminie 
Lutomiersk.  

 n Łukasz Nowacki

Grażyna Bartnik urodziła się 
w Warszawie 14 czerwca 1952 r. 
W stolicy ukończyła szko-
łę podstawową, a następnie 
Technikum Architektoniczno-
-Budowlane. Pracę zawodową 
rozpoczęła w  1972 r. w Biurze 
Studiów i  Projektów Han-
dlu Wewnętrznego. W latach 
1975-1985 była zatrudniona 
w Przedsiębiorstwie Projekto-
wania i  Dostaw Kompletnych 
Obiektów Przemysłowych 
„Chemadex”. Pracowała rów-
nież poza granicami Polski, 
projektując budynki użytecz-
ności publicznej. W 2003  r. 
odbyła się pierwsza wystawa 
jej prac. Nagradzana w kon-
kursach plastycznych, odbyła 
wiele wystaw indywidualnych, 
uczestniczyła również w licz-
nych wystawach zbiorowych, 
m.in. „Ikony Zwycięstwa”, 
„Siedem Spojrzeń”, „Sacrum” 

– prezentowanych w  różnych 
miastach Polski. W 2008 r. na 
Międzynarodowych Targach 
Sztuki w Szwecji jej papierowe 
reliefy wzbudziły największe 
zainteresowanie publiczności 
i krytyków. Właśnie papier, 
a dokładniej jego resztki, ścin-
ki, czyli tektura, owe „śmie-
ci odrzucone przez świat” na 
wiele lat wyznaczyły kierunek 
jej twórczych poszukiwań, sta-
jąc się ulubionym materiałem 
w artystycznej działalności.

Każdy, kto widział jej prace, 
choćby te eksponowane w Me-
diatece na wystawie „Złote 
runo”, przyzna, że obcował 
z  wizjonerką, umiejącą prze-
istoczyć w dzieło sztuki coś 
tak prozaicznego, odrzuconego 
i niechcianego jak kawałek pu-
dła po owocach. Z równą aten-
cją traktowała wyrzucone na 
śmietnik meble, fotele, biurka, 

komody, dla których urządziła 
w swej pracowni „szpital cho-
rych sprzętów”. Pielęgnowane 
odzyskiwały utracony blask, 
wracały do tego, czym były 
przed laty – wymarzonymi 
i  poszukiwanymi elementami 
wystroju i wyposażenia domu, 
cudami estetyki i  funkcjonal-
ności, dowodzącymi geniuszu 
swoich projektantów. 

Grażyna Bartnik była oso-
bą wielce tajemniczą, odgra-
dzającą się od świata, którego 
z  wielu względów nie akcep-
towała, świadomie wybierając 
rolę pustelniczki i outsiderki 
żyjącej na pograniczu ubó-
stwa. Zamknięta we własnym 
kosmosie, komunikowała się 
z ludźmi poprzez swoją abs-
trakcyjną sztukę, dla której 
nie szukała poklasku. Niekiedy 
jednak uchylała drzwi do wła-
snego wszechświata, a  wów-

czas w  niewielkiej szczelinie 
utworzonej ze słów, gestów 
i spojrzeń można było dostrzec 
kobietę wyjątkowo wrażliwą, 
oczytaną, świadomą, ale także 
pokorną wobec losu, który nie 
szczędził jej dotkliwych ciosów.

Mieszkająca przez ostatnie 
miesiące w lokalu udostęp-
nionym przez władze gminy, 
otoczona opieką pracowni-
ków Ośrodka Kultury, zmarła 
13 marca i spoczęła na cmenta-
rzu komunalnym w Szczęsnem. 
Zostawiła po sobie niewielką 
walizkę z osobistymi pamiąt-
kami, rudą kotkę (już przygar-
niętą), wywiad zarejestrowany 
w czasie pandemii, mural oraz 
kilkadziesiąt prac, w których 
zawarła prawdę o sobie – z po-
zoru szarym, ale bynajmniej 
nie pospolitym człowieku, 
skrywającym bogate wnętrze.

n Łukasz Nowacki

Śmierć nie jest kresem naszego 
istnienia, żyjemy w naszych dzie-
ciach i następnych pokoleniach.

 Albert Einstein
Wiosna miała przynieść Kry-
stynie nadzieję. Stało się ina-

czej. 24 marca odeszła od nas 
na zawsze droga Krystyna Au-
gustyniak, nauczycielka języka 
rosyjskiego w Zespole Szkół 
nr 1 (1995-2022), tłumaczka. 

Życie wyznaczyło jej różne 
role. Wszystkie odegrała do-
skonale. Wspaniała mama, 
babcia, przyjaciółka, nauczy-
cielka i  wychowawczyni mło-
dzieży. Z  grodziską „Dzie-
siątką” związana od początku 
swojej pracy zawodowej. W pa-
mięci uczniów i wychowanków 
pozostanie jako człowiek wraż-
liwy, empatyczny i życzliwy. 
Pani profesor Krystyna Augu-

styniak zawsze angażowała się 
w problemy swoich uczniów, 
wpierając ich w sprawach drob-
nych i ważnych.

Wyjątkowość Krystyny do-
ceniali wszyscy, którym było 
dane ją poznać. Była nieprze-
ciętna, pracowita i jednocze-
śnie skromna. Zapamiętamy 
ją jako osobę radosną, zawsze 
uśmiechniętą z niesamowi-
tym poczuciem humoru. Jej 
dystans do świata widoczny 
był w żartobliwym interpre-
towaniu zjawisk i wydarzeń. 
W tej drobnej blondynce była 
nie tylko subtelność i klasa, ale 

także ogromna siła. Krystyna 
do końca wierzyła, że pokona 
chorobę, miała ogromną wolę 
i  chęć życia. Los zabrał Krysię 
za szybko. Jej odejście to cios 
dla nas wszystkich.

Odeszła zostawiając po so-
bie pustkę, ból i żal. Na zawsze 
pozostanie w naszej pamięci 
i sercach.

Nie umiera ten, kto trwa  
w pamięci żywych.

 Ks. Jan Twardowski 

Pogrążeni w smutku Koleżanki 
i Koledzy z ZS1 w Grodzisku Maz.

ks. Zenon Piskorski 
(1951-2022)

Grażyna Bartnik (1952-2022)

Krystyna Augustyniak 
(1968-2022)
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Przez blisko ćwierć wieku był głosem grodziskiego Kościoła. A był to 
głos potężny i czysty, gdy trzeba podniosły, krzepiący, przepełniony 
serdecznością i dobrocią, niosący pocieszenie i mądrą radę, 
nieraz taktownie upominający, przede wszystkim zaś głos ważny, 
oczekiwany, słuchany z uwagą, podziwem i szacunkiem, a dziś 
trzeba dodać – z wdzięcznością. Ks. prałat eugeniusz Dziedzic, 
budowniczy kościoła na osiedlu „Kopernik” i organizator parafii 
Miłosierdzia Bożego, wieloletni proboszcz parafii św. Anny i dziekan 
grodziski, wyróżniony tytułem „Zasłużony dla Gminy Grodzisk 
Mazowiecki” zmarł 25 marca w wieku 72 lat.

W niebo głosem 

Przez 49 lat swojej posługi kapłańskiej dał się 
poznać jako żarliwy duszpasterz, energicz-
ny, rozśpiewany wikariusz, a potem gospo-
darny i pracowity proboszcz, animator życia 
religijnego w swoich parafiach, sprawny ad-
ministrator, twórca kościołów w Książeni-
cach i Adamowiźnie, wybitny kaznodzieja, 
oddany służbie Bożej, wspólnocie wiernych 
i mieszkańcom Grodziska Mazowieckiego, 
miasta, z którym związał się na 35 lat i które 
bez niego wyglądałoby zupełnie inaczej. 

Ks. Eugeniusz Dziedzic urodził się 
18  kwietnia 1949 r. w Pieńkach na terenie 
parafii Klembów nieopodal Wołomina. Był 
najstarszym spośród ośmiorga dzieci Jana 
i  Marianny z Kurków – małorolnych chło-
pów czy, jak mówiono wówczas – „chłoporo-
botników”, wyjeżdżających o świcie do pracy 
w Warszawie, w wolnym czasie uprawiają-
cych rolniczą schedę. Aby ulżyć rodzicom 
i  dopomóc w utrzymaniu domu oraz licz-
nego rodzeństwa (po nim przyszło na świat 
czterech braci i trzy siostry), Eugeniusz jesz-
cze przed rozpoczęciem lekcji w szkole pod-
stawowej wyprawiał się do pobliskiego lasu, 
zbierając grzyby i owoce runa leśnego, które 
sprzedawał na Dworcu Wileńskim. Pewnego 
razu spotkał na grzybobraniu biskupa swo-
jej diecezji. Napotkany hierarcha pochwalił 
spostrzegawczość chłopca, który rozpoznał 
i pozdrowił duchownego, a następnie prze-
pytał młodzieńca ze znajomości pacierza 
i artykułów wiary. Egzamin musiał wypaść 
pozytywnie, ponieważ Gienio od najmłod-
szych lat uczęszczał do odległego o  3  km 
od rodzinnej zagrody kościoła parafialnego 
w  Klembowie (tego samego, w którym ślu-
by czystości złożyła w 1925 r. Helena Ko-
walska – św. Faustyna), w którym ochotnie 
służył do mszy jako ministrant. Gorliwość 
i wyniesiona z domu rodzinnego wiara oraz 
wrodzony słuch i przejawiana od najmłod-
szych lat wrażliwość muzyczna, objawiająca 
się talentem wokalnym, sprawiły, że tuż po 
maturze w 1967 r. Eugeniusz wstąpił w mury 
warszawskiego seminarium duchownego, 
gdzie zaliczał się do najmłodszych kleryków. 
Po sześciu latach studiów, w czasie których 
zyskał uznanie jako jeden z najlepszych gło-
sów seminaryjnych (miejsce w ścisłej czo-
łówce dzieląc z legendarnym ks. Wiesławem 
Kądzielą), w 1973 r. z rąk kard. Stefana Wy-
szyńskiego otrzymał święcenia kapłańskie. 
Na pierwszy wikariat skierowany został do 
Mogielnicy, gdzie – jak wspominał – roz-
śpiewywał parafię, tworzył zespoły i chórki. 

Po roku trafił do Jaktorowa, skąd wędrował 
kolejno do Wesołej, Żychlina i Łomianek. 
Podczas pracy w Żychlinie przesłuchiwany 
był przez funkcjonariuszy komunistycz-
nych służb, podejrzewany wraz z ks. Ada-
mem Szczygielskim o dokonanie prowoka-
cji wymierzonej w ustrój Polski Ludowej. 
Śledztwo w sprawie wysadzenia kaplicy na 
cmentarzu parafialnym doprowadziło do 
wykrycia sprawców – duchownych zwol-
niono, jednak to wydarzenie pozostawiło 
w pamięci ks. Eugeniusza wyraźny ślad jako 
spotkanie z bezlitosnym złem. Na początku 
lat 80. młody wikary został przeniesiony do 
parafii Matki Bożej Różańcowej na Bród-
nie, gdzie pozostał cztery lata. Decyzją bp. 
Kazimierza Romaniuka 13 lutego 1986 r. ks. 
Dziedzic oddelegowany został do Grodzi-
ska z zadaniem zorganizowania powstającej 
parafii Miłosierdzia Bożego na rozbudowu-
jącym się osiedlu „Kopernik”. Towarzyszył 
tworzeniu parafii od etapu dokumentacyj-
nego, polegającego na wypracowaniu pro-
jektu i  zdobywaniu wszelkich pozwoleń 
(mieszkał wówczas w parafii św. Anny jako 
wikariusz), by już jako rektor wzniesionej 
kaplicy, a od 1987 r. proboszcz erygowanej 
parafii, wziąć pełną odpowiedzialność za 
budowę kościoła i rozwój życia religijnego. 
Warto wspomnieć, że jeszcze zanim po-
wstała kaplica zwiastująca założenie parafii, 
nabożeństwa gromadzące tłumy wiernych 
miały miejsce na łące przeznaczonej pod 
budowę świątyni – pod gołym niebem, 
a  donośny, dźwięczny głos ks. Eugeniusza 
słychać było aż w centrum miasta. 

W 1996 r. ks. Eugeniusz Dziedzic objął 
probostwo w parafii św. Anny. Poza pra-
cą duszpasterską, której owocem stały się 
liczne grupy modlitewne i wspólnoty cha-
ryzmatyczne, zadbał o wnętrze i otoczenie 
najstarszej grodziskiej świątyni. Jak sam 
mówił, miał upodobanie w pięknie i w po-
rządku, co zyskało dowód w postaci nowych 
witraży, ławek, posadzki, licznych, nierzad-
ko posadzonych ręką proboszcza kwiatów 
i roślin ozdobnych, a także generalnego re-
montu kościoła i wybrukowania placu ko-
ścielnego. To właśnie w tym czasie ks. Eu-
geniusz jako wicedziekan, a potem dziekan 
stał się głosem grodziskiego Kościoła. Dzię-
ki niemu wierni uczestniczyli w  podnio-
słych celebracjach związanych z pożegna-
niem, a potem beatyfikacją i kanonizacją 
papieża Jana Pawła II, wizytacją figury MB 
Fatimskiej czy katastrofą smoleńską. Jego 

kazania podczas obchodów świąt narodo-
wych i rocznic patriotycznych, inkrustowa-
ne fragmentami poezji, pełne odniesień do 
historii, literatury i filozofii wywoływały 
wzruszenie, podziw i spontaniczne owacje 
słuchaczy. Z  jego inicjatywy powstały pa-
rafie we wsiach Książenice i Adamowizna, 
których rozwój wspierał, wspomagając bu-
dowę tamtejszych kościołów. Latem 2019 r. 
ks. Eugeniusz Dziedzic przeszedł na eme-
ryturę, pozostając w parafii jako rezydent. 
Księga jego życia, której ostatnie rozdziały 
naznaczyła choroba, domknęła się 25 mar-
ca. Mieszkańcy Grodziska żegnali go pod-
czas dwóch mszy żałobnych, odprawianych 
29 marca w  kościele Miłosierdzia Bożego 
i 30 marca w kościele św. Anny – tego sa-
mego dnia odbył się pogrzeb w rodzinnym 
Klembowie, gdzie ostatecznie spoczął. Jak 
podkreślał ks. kard. Kazimierz Nycz, który 
przewodniczył nabożeństwu w kościele św. 
Anny, zmarły ks. prałat był dla wielu księ-
ży punktem odniesienia, wzorem służby 
Bogu i ludziom. 

„Uważam czas spędzony w Grodzisku za 
najważniejszy okres w moim życiu” – mó-
wił ks. Eugeniusz. Z pewnością żywo inte-
resował się sprawami miasta, nie odmawia-
jąc udziału w  wydarzeniach społecznych 
i kulturalnych, zapraszany do poświęcenia 
zakończonych inwestycji czy witany w roli 
współgospodarza świątecznych spotkań or-
ganizowanych przez OPS i Urząd Miejski. 
Chętnie udostępniał kościół grodziskim 
chórom czy artystom wykonującym mu-
zykę gospel, jazz i utwory organowe. Był 
kapłanem żyjącym blisko zwykłych ludzi, 
mającym niezwykły dar nobilitowania 
tych, których spotykał na co dzień, oferu-
jąc im czuły gest, dobre słowo, uśmiech, 
inteligentny żart, rozmowę. Gdy pojawił 
się rok temu na otwarciu ratusza, już o la-
sce, wyraźnie dotknięty cierpieniem, każ-
dy choć przez krótką chwilę chciał z nim 
pobyć, w poczuciu, że ma okazję obcować 
z człowiekiem wyjątkowym.  – Dla mnie 
i dla tego miasta Twoja obecność była za-
szczytem – mówił burmistrz Grzegorz Be-
nedykciński nad trumną ks. prałata. Przez 
35 lat mieliśmy przywilej słuchania głosu, 
którego echo wybrzmiewa jako wspomnie-
nie czegoś dobrego, radosnego i  cennego. 
Niech brzmi jak najdłużej. 

n Łukasz Nowacki

ks. Eugeniusz Dziedzic 
(1949-2022)
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– im głębiej wchodzimy do wody, tym bodziec jest większy. Trzeba dążyć do tego, aby zanurzyć się 
z głową, bo wtedy nasz umysł i ciało sądzą, że za chwilę zginiemy i uruchamia się cały potencjał 
do obrony organizmu. A to właśnie ma najlepsze efekty prozdrowotne – przekonywał rekordzista 
Guinnessa w najdłuższym przebywaniu w lodzie Valerjan Romanovski, który 13 marca był gościem 
specjalnym Festiwalu Morsowego na Stawach Walczewskiego.
– Działamy od 5 lat i przy okazji pięćse-
tlecia miasta, którego czujemy się częścią, 
chcemy się pokazać. Zaprosiliśmy mor-
sów z bliższych i dalszych okolic Mazow-
sza i Polski. Chcemy, aby była to impreza 
cykliczna i aby niezdecydowani zaczęli 
w  przyszłości z nami morsować. Nie ma 
do tego przeciwskazań, każdy może mor-
sować. A warto, bo to podnosi odporność 
organizmu i daje mnóstwo endorfin, a to 
przecież hormon szczęścia – mówiła Iwo-
na Gmurek z Zimnomaniaków, skupiają-
cego ok. 150 osób stowarzyszenia, które 
zorganizowało imprezę.

We wspólnym morsowaniu wzięło 
udział kilkaset osób.

– Przyjechałam, żeby spotkać się z ludź-
mi i poznać osobiście Valerjana. Należę 
do Żyrardowskich Morsów od 4 lat ze 
względów zdrowotnych. Daje mi to dużo 
energii i przede wszystkim ciepła – mówi-
ła Joanna Dobrosz.

Największą atrakcją była… chłodnia, 
do której zapraszał pochodzący z Wileń-
szczyzny Valerjan Romanovski. W środku 
znajdowała się 5-osobowa balia, w której 
śmiałkowie mogli sprawdzić swoją wy-
trzymałość. Chętnych nie brakowało. – Już 

od jakiegoś czasu mam kontakt z zimnem, 
natomiast w chłodni jeszcze nie byłem. 
Naprawdę było warto. Coraz popularniej-
sze jest hartowanie organizmu, co wpływa 
bardzo korzystnie na samopoczucie, na 
psychikę i sprawia, że nie chorujemy – 
podkreślał Tomasz Komorniak z Morsów 
Łuków z województwa lubelskiego.

W ramach przedsięwzięcia nie zapo-
mniano o rozrywce dla najmłodszych. Za 
sprawą BajOLAndii dzieci przeniosły się 
do Krainy Lodu i razem z Anną, Elsą i Ola-
fem puszczały ogromne bańki mydlane. 

n Tekst i fot. Anna Redel

Woda zimna, atmosfera gorąca 

Informacje Starostwa Powiatu Grodziskiego 
Zespół Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku jest placówką o wieloletniej historii i tradycji  
– 18 marca br. szkoła obchodziła 60-lecie swego istnienia. 
Z tej okazji zorganizowano uroczyste ob-
chody święta szkoły, na które dyrekcja 
szkoły zaprosiła przedstawicieli samo-
rządu terytorialnego: Starostę Grodzi-
skiego Marka Wieżbickiego i Sekretarza 
Miasta Milanówka Sebastiana Litewnic-
kiego oraz poprzednią dyrektor Zespołu 
Szkół nr 2 w Milanówku Marię Swolkień-
-Osiecką. Gratulowano sukcesów, życząc 
kolejnych wielu lat pracy. Po części ofi-
cjalnej nastąpiła część artystyczna przy-
gotowana przez uczniów, na którą złożyły 
się występy wokalne, przedstawienie oraz 
pokaz tańca towarzyskiego. 

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Mila-
nówku mogą pochwalić się zarówno licz-
nymi talentami artystycznymi, jak i do-
brymi wynikami w nauce. Szkoła co roku 
wykazuje wskaźniki zdawalności matur 
powyżej średniej województwa mazowiec-
kiego oraz średniej krajowej. Najzdolniejsi 
uczniowie otrzymują stypendia i nagrody 
– Starosty Powiatu Grodziskiego oraz w ra-
mach projektu „Mazowsze – stypendia dla 
uczniów szkół zawodowych”. Biorą udział 
w wymianach międzynarodowych, pro-
jektach („Szkolnictwo zawodowe naszych 

szkół bliżej rynku pracy”, projekt Central-
nej Agencji Kosmicznej PAN „Kosmiczna 
szkoła”), konkursach (ogólnopolski kon-
kurs fizyczny Wydziału Fizyki Uniwer-
sytetu Warszawskiego „Fizyka, to lubię”) 
czy konferencjach (konferencje IT, Global 
Money Week – Światowy Tydzień Pienią-
dza). W szkole organizowane są konkursy 
powiatowe: Powiatowy Konkurs Wiedzy 
o  Powiecie Grodziskim, Powiatowy Kon-
kurs Ortograficzny O Złote Pióro Starosty 
Grodziskiego, Powiatowy Konkurs Foto-
graficzny Powiat Grodziski w moim obiek-
tywie, Powiatowy Konkurs Ekologiczny.

Technikum wchodzące w skład Zespo-
łu Szkół zajmuje wysoką pozycję w Ran-
kingu Liceów i Techników „Perspektywy” 
– 22.  w  województwie mazowieckim oraz 
112. w rankingu ogólnopolskim. 

Zespół Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema 
w Milanówku jest placówką nastawioną 
na ciągły rozwój młodzieży i kadry peda-
gogicznej. Proces kształcenia odbywa się 
z zastosowaniem nowych rozwiązań tech-
nologicznych. Szkoła oferuje różnorodne 
możliwości rozwoju. W rekrutacji na rok 
szkolny 2022/2023 kandydaci do Zespołu 

Szkół nr 2 w Milanówku będą mogli wy-
bierać spośród następujących kierunków 
kształcenia:
1.  Liceum Ogólnokształcące: 

– kierunek lingwistyczny,
2.  Technikum: 

– technik informatyk, 
– technik ekonomista/technik  
   rachunkowości, 
– technik spedytor, 
– technik organizacji turystyki.

Dzień otwarty, na który szkoła zapra-
sza wszystkich kandydatów, odbędzie się 
28 kwietnia o godzinie 17:00.

Wiadomości powiatowe
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Marzec dla związanego od lat z Centrum Kultury Studia Tańca MW był wyjątkowo szczęśliwy. Grodziscy 
tancerze zajęli na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego we Włocławku i Festiwalu Zakręceni na 
Taniec w Warszawie Markach najlepsze lokaty. Na festiwalu były to aż cztery pierwsze miejsca!

– Taneczny sezon konkursowy rozpoczęli-
śmy z przytupem. Na turniej we Włocław-
ku baliśmy się jechać, ponieważ wyjazd 
był o godzinie 5 rano ze względu na dużą 
odległość i było to dla nas nieznane miej-
sce. Poza tym nasze zespoły pierwszy raz 
pojechały na konkurs po dwuletniej prze-
rwie. Kiedy poznaliśmy werdykty, wszy-
scy byliśmy przeszczęśliwi – wspomina 
Magdalena Wójcik, właścicielka i instruk-
torka Studia Tańca MW. Bilans turnie-
ju to: 1 miejsca formacji Flex i Mały Flex 
(instruktor właśnie Magdalena Wójcik), 
2 miejsce miniformacji Juniorki (instruk-
tor Jula Szczepańska) i 3 miejsce minifor-
macji Puls (instruktor Ewelina Reczulska).

Był to jednak przedsmak fenomenal-
nych występów na festiwalu, na którym 
z niebywałym sukcesem zaprezentowały 
się ponownie formacja Mały Flex i mini- 
formacja Juniorki, ale także Mini Flex 1 
(Magdalena Wójcik) i Puls 1 (Natalia Gol-
jasz). Cztery pierwsze miejsca to niezwy-
kłe osiągnięcie. – To była eksplozja tańca 
i poczwórna radość! Dzieciaki pokazały 
się z rewelacyjnej strony, a rodzice fan-
tastycznie kibicowali. Co więcej, zespół 
Mały Flex otrzymał Grand Prix dla naj-
lepszego zespołu na konkursie. Dawno nie 
udało się dokonać takiego wyczynu. To 
była ogromna niespodzianka – opowiada 
Magdalena Wójcik, która uchyla rąbka ta-
jemnicy uzyskiwania takich efektów. – Po 
to się trenuje, żeby później występować 
przed publicznością. Bawić możemy się na 
występach przed rodzicami czy imprezach 
miejskich, ale jeżeli już decydujemy się na 
konkurs, to musimy się liczyć z rywaliza-
cją, musimy chcieć zawalczyć, aby wypaść 
jak najlepiej. Moje dzieciaki lubią tańczyć, 
podoba im się to, co robią. Publiczność 
i  jurorzy dostrzegają to, że one czerpią 
z tego przyjemność. Taniec ma dawać ra-
dość, więc jak te buźki śmieją się na scenie, 
działa to na otoczenie.

Elementem, który przykuwa uwagę 
w  zespołach Studia Tańca MW, są także 
barwne stroje dostosowane do treści da-
nego układu, ogromną rolę odgrywa od-
powiednia muzyka, podstawą jest jednak 
choreografia. – W naszych układach jest 
bardzo dużo elementów akrobatycznych. 
Są szpagaty, sznurki, rzeczy bardzo wido-
wiskowe, które jeśli są dobrze wykonane 
technicznie, to wspaniale wyglądają. Gdy 
oglądam mojego syna, jak robi sznurek 
w powietrzu na scenie, to choć widziałam 
to już setki razy, zawsze robi to na mnie 
wrażenie – podkreśla Magdalena Wójcik.

Studio Tańca MW to prawdziwa potęga 
także w zakresie liczby zespołów i uczest-
ników. Oraz ich wieku. Są to dzieciaczki 
od 3 roku życia do dorosłych kobiet po 
dwudziestce. – Mamy aż cztery grupy ma-
łych dzieci i to są po prostu najcudowniej-
sze zajęcia, jakie kiedykolwiek prowadzi-
łam. Spontaniczność, otwartość i prawda, 
jaką w sobie mają te dzieci, są niesamo-
wite. Taniec to wspaniała forma ruchu, 
która bardzo rozwija i daje dużo odwagi. 
Są dzieci, które tańczą u mnie po 10-15 lat 
i widzę, jak od malutkiego kaczorka stają 
się pewnymi siebie osobami. Wszystkie in-
struktorki, które pracują w moim studio, 

to moje uczennice, które tańczyły u nas od 
maluszka. 

Wielkimi krokami zbliża się flagowa 
impreza organizowana przez studio tań-
ca. Mowa o 25. Tanecznym Show, który 
zaplanowany jest na 24 kwietnia w sali wi-
dowiskowej grodziskiego Centrum Kultu-
ry. – Dotąd było to wydarzenie dla rodzin 
dzieci, które występują, ale tym razem po-
stanowiliśmy zostawić trochę biletów dla 
osób z miasta, więc jeżeli ktoś będzie miał 
ochotę przyjść, to jest taka możliwość. My-
ślę, że to największe wydarzenie taneczne 
w naszym mieście ze względu na liczbę 
tancerzy na scenie, dlatego warto tego dnia 
być razem z nami – mówi Magdalena Wój-
cik, która grodziską młodzież utanecznia 
od 27 lat. – Cała działalność zaczęła się 
w Szkole Podstawowej nr 2. Później była 
Willa Radogoszcz, stare Kino Wolność, 
aż w końcu Centrum Kultury. Kocham tę 
pracę, uwielbiam kontakt z dziećmi, przy-
gotowania, występy, barwne stroje, mu-
zykę, atmosferę, która panuje na naszych 
imprezach i na zajęciach. Dlatego zawsze 
przekazuję młodym ludziom, żeby mieli 
taką pracę, która daje im przyjemność, bo 
wtedy jest się szczęśliwym człowiekiem.

n Anna Redel

Sznurek robi wrażenie 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy w imieniu władz 
samorządowych oraz własnym składamy Państwu 

życzenia zdrowia, radości oraz wszelkiej pomyślności. 
Niech Zmartwychwstanie Chrystusa przyniesie pokój 

i solidarność, które pozwolą nam wszystkim dążyć  
do wspólnego dobra.

Sławomir Kamiński
Przewodniczący  

Rady Powiatu Grodziskiego

Marek Wieżbicki
Starosta Grodziski

Informacje Starostwa Powiatu Grodziskiego 
Wiadomości powiatowe
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26 marca Grupa Teatralna Strefy Aktywnego Seniora zagrała w sali 
widowiskowej Centrum Kultury przedstawienie „Dialog na narodzenie 
Chrystusa”, utwór anonimowego autora z 1651 roku.
– Spektakl pokazujemy w dziwnym mo-
mencie, ponieważ dwukrotnie nie udało 
nam się go wystawić ze względu na panu-
jącą zimą pandemię. Jest to dosyć ciekawy 
zabytek piśmiennictwa polskiego, bo choć 
prezentuje konwencjonalną religijną sytu-
ację wędrówki Marii i Józefa do Betlejem 
na spis powszechny, narodzenie się Jezusa 
i przybycie pasterzy, to anonimowy autor 
pod wpływem humanizmu wyraźnie stara 
się potraktować te figury religijne w spo-
sób bardziej ludzki, tak żeby pokazać ich 
różne uczucia. To interesujący zabieg, bo w 
XVII wieku w misteriach to raczej rzadki 
przykład – wyjaśniała Joanna Cichoń, któ-
ra dokonała adaptacji i reżyserii.

Aktorom, którzy odgrywali głównych 
bohaterów przedstawienia, udało się w bar-
dzo profesjonalny sposób zaprezentować 
rozmaite emocje. – Miałam dużą tremę 
na próbach, ale jak już wyszłam na scenę, 
to odzyskałam siły i spokój. Zależało mi, 
aby jak najlepiej zagrać tę rolę, bo przecież 
nie chodzi o to, aby powiedzieć tylko wy-
uczoną na pamięć formułkę – podkreślała 
Teresa Rosołowska, odtwórczyni Marii, 
a Lucjan Sikorski, który był Józefem dodał: 
– Znam żywot świętego Józefa, on wszędzie 
bardzo mało mówi, a w tej sztuce jest zu-
pełnie inaczej. Mam satysfakcję, że będąc 
na emeryturze i mając 73 lata mogę speł-
niać swoje marzenie o graniu na scenie.

Wiosenne Warsztaty Plastyczne przygo-
towane przez grodziski Ośrodek Kultu-
ry cieszyły się ogromną popularnością. 
W Mediatece 19 marca powstało wiele 
przepięknych prac stworzonych przez 
najmłodszych przy wsparciu niezastąpio-
nych instruktorów. 

– Potrzebne są zaledwie bibuła, klej, no-
życzki i dobre chęci. Powstają z tego maki, 
chabry, rumianki, róże – mówiła Elżbieta 
Wykrytowicz, długoletnia animatorka.

Wszystkie prace plastyczne zachwycały. 
Widać było, jak dzieci są bardzo zaanga-

Pastorałka w Wielkim Poście

Chabry z dobrych chęci

Wszyscy aktorzy zasłużyli na słowa 
uznania i szacunku za zaangażowanie 
i  umiejętność pięknego pokazania się 
przed publicznością. Obsadę tworzyli: 
Grażyna Witwicka-Kilar (rybałt 1 i po-
marańczarka), Waleria Mikołajczyk (ry-
bałt 2 i podróżna), Karol Kuszpit (gospo-
darz i otoczenie bogacza), Artur Hensoldt 
(bogacz), Jolanta Wąsikowska (baba), Te-
resa Wojciechowska (skowronek), Teresa 
Iwan (sójka), Romuald Wąsikowski (bar-
tos i otoczenie bogacza), Leszek Grzywacz 
(matyjaszek i otoczenie bogacza), Grażyna 
Kwaśniewska, Teresa Lawendowska i Bar-
bara Sikorski (anioły).

n Tekst i fot.Anna Redel

Inspirujący chirurg

Połączenie medycyny estetycz-
nej, malarstwa, tańca i wspierania 
Ukrainy jest możliwe. Wspólnym 
mianownikiem dla wszystkich tych 
elementów okazała się Katarzyna 
Kwarecka, której wystawa prac za-
gościła 19 marca w Poczekalni PKP. 

– Moja przygoda z malarstwem zaczęła się 
18 lat temu. Choć zajmuję się medycyną este-
tyczną, poproszono mnie, abym pojechała do 
San Francisco na kongres dotyczący leczenia 
zabiegowego chrapania. Tam poznałam chi-
rurga plastyka, który, jak się dowiedziałam, 
maluje przepiękne obrazy, gra na saksofonie, 
pisze powieści kryminalne i ma polskie ko-
rzenie. Zainspirował mnie do tego stopnia, 
że zmienił moją perspektywę patrzenia na 
przyszłość i zdecydowałam się zaryzykować 
– w dojrzałym wieku zacząć robić coś zupeł-
nie nowego – wspominała podczas wernisażu 
Katarzyna Kwarecka.

Wystawę mając na względzie miejsce pre-
zentacji, płeć artysty i tematykę zatytułowa-
no „Kobiece podróże”. – Prace są niezwykle 

kolorowe, opowiadają o różnych emocjach 
– pogodzie ducha, smutku, spokoju, ale i wy-
buchowej energii – mówiła Monika Samoraj 
z Ośrodka Kultury, która dodała, że jest to 
pierwsza indywidualna wystawa tej malarki.

Ekspozycję można oglądać do 22 kwietnia. 
Warto dodać, że wernisaż nie przyjął wyłącz-
nie formuły typowej dla tego rodzaju wyda-
rzeń. Towarzyszył mu happening polegający 
na wystawieniu płótna z flagą Ukrainy, na 
którym każdy mógł dopisać lub domalować 
coś od siebie, a  obok stała puszka Polskiego 
Czerwonego Krzyża, do której zbierano dat-
ki. Podczas wydarzenia grano muzykę na 
żywo, która posłużyła w pewnym momencie 
jako podkład do prezentacji tanecznej – tanga 
w wykonaniu autorki prac.  n (ar)

Artur Wawrzyszczak, barman 
z Gro dziska, zajął pierwsze miejsce 
w grupie ISI Monin w International 
Winter Cocktail Congress 2022, 
czyli konkursie organizowanym 
przez Austriackie Stowarzyszenie 
Barmanów oraz dwukrotnego mi-
strza świata Mario Hofferera.

– Jest to najbardziej kreatywne 
wydarzenie dla barmanów w Euro-

pie, a może i na świecie. Regulamin 
techniczny jest zminimalizowany, 
liczy się prezentacja, koktajl i sposób 
serwowania koktajlu. W tym roku 
w miejscowości Loipersdorf Bei 
Fürstenfeld odbyła się jubileuszowa 
25 edycja konkursu – mówił Artur 
Wawrzyszczak, który zaserwował 
koktajl w czekoladowej kuli razem 
ze sparowanymi dodatkami.

Koktajl na medal W konkursie uczestniczyło 40 barma-
nów z 18 krajów. Konkurs był podzielo-
ny na 6 grup sponsorskich. – Był bardzo 
wysoki poziom. Barmani oraz ich re-
ceptury są weryfikowane przed startem 
– mówił grodziski barman.

Artur Wawrzyszczak może się po-
szczycić również m.in. Złotym Medalem 
ICC Golden Cup 2018 (Taiwan) oraz 
zwycięstwem w Calvados Nouvelle Vo-
gue 2019 (Francja).

n Anna Redel

żowane, dokładają starań, aby efekt ich 
działań był jak najładniejszy. Rodzice tak-
że służyli im pomocą. – Byliśmy na warsz-
tatach z okazji Dnia Pluszowego Misia, 
bożonarodzeniowych, więc i tym razem 
nie mogło nas zabraknąć. Warsztaty są su-
per. Pomimo bardzo wielu zainteresowa-
nych, wszystko przebiega płynnie – mówi-
ła Magda Maślankiewicz, która z córkami 
Marianną i Basią przyjechały na zajęcia aż 
z Żyrardowa. Każde chętne dziecko mogło 
również skorzystać z malowania buziek.

n Tekst i fot.Anna Redel
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Nocna Zmiana Bluesa to jeden z najpopularniejszych, najstarszych 
i nieprzerwanie działających w naszym kraju zespołów z kręgu 
bluesa. Zaczynali jako ortodoksyjni bluesmani, ale wykreowali własny 
niepowtarzalny styl będący fuzją bluesa, jazzu i piosenki autorskiej. 
Koncert, który odbył się 23 marca w wy-
pełnionej po brzegi sali koncertowej 
Mediateki, udowodnił, że blues mieszka 
w Grodzisku. Muzycy zagrali m.in. utwo-
ry z płyty „My się nie damy!”, najnow-
szego albumu „Amazonia” oraz jednego 
z pierwszych krążków wydanych jako CD 
– wspólnej płyty Sławka Wierzcholskiego 
i zespołu Dżem.

Muzycy tradycyjnie rozpoczęli od pio-
senki „Szósta zero dwie”, a zakończyli 
„Chorym na bluesa”. Nie zabrakło „Hote-
lowego bluesa”, śpiewanego niegdyś przez 
Ryszarda Riedela, a także bluesa więzien-
nego „Zakratowana cela”, w czym nie 
było przypadku, ponieważ zespół wystę-

pował kiedyś dla osadzonych w zakładach 
karnych.

Lider grupy Sławek Wierzcholski to naj-
bardziej znany w Polsce wirtuoz harmo-
nijki ustnej, a słuchanie jego gry to praw-
dziwa przyjemność. Równie interesująco 
zabrzmiały jego dialogi harmonijkowo-
gitarowe. O tym, że blues to piękny pałac 
o wielu komnatach przekonał ragtime, 
zagrany na tarze. Czasami muzycy wra-
cają do korzeni, jak w utworze będącym 
hołdem dla Johna Lee Hookera. 

Kiedyś lider Nocnej Zmiany Bluesa mó-
wił, że nie lubi nazwy zespołu. Czterdzie-
ści lat istnienia grupy sprawia, że nie ma 
już od niej ucieczki. Zresztą to nie Sławek 

W pomoc na rzecz uchodźców z Ukra-
iny włączają się grodziscy artyści i wier-
ni miejscowych parafii. W książenickim 
kościele św. Jana Marii Vianneya w nie-
dzielę 13 marca z koncertem dla Ukrainy 
wystąpił chór Cantata. Chórzyści zapew-
nili oprawę mszy św., by po jej zakończe-
niu wykonać program złożony z pieśni 
religijnych. W wypełnionej do ostatniego 
miejsca świątyni zabrzmiały: kompozycja 

Arvo Parta „Bogoroditse Djevo” i utwo-
ry mistrza polskiej chóralistyki Józefa 
Świdra: „Kto szuka Cię” i psalm „Czego 
chcesz od nas, Panie” do słów Jana Ko-
chanowskiego. Z akompaniamentem Ro-
berta Dziekańskiego chór zaśpiewał „Ave 
Maria” G. Cacciniego (z partią solową 
Anity Stojanowskiej na flecie poprzecz-
nym), „Dona Nobis Pacem” autorstwa 
Marry Lynn Lightfoot oraz „Pie Jesu” 

i „Sanctus” Victora C. Johnsona. Znako-
mity i – jak przyznali sami artyści – naj-
trudniejszy w  historii Cantaty występ 
zwieńczyła „Modlitwa o pokój” Norberta 
Blachy. W koncercie wzięło udział dwoje 
ukraińskich dzieci – rodzeństwo Sołomi-
ja i Sasza na co dzień śpiewają w chórze 
cerkiewnym, a ich interpretacja modlitwy 
„Ojcze nasz” wykonanej w czasie mszy po 
łacinie i w języku ojczystym oraz wyśpie-
wane z podziałem na głosy utwory „Wze-
szła zorza” i „Ty siejesz ziarna dobroci” 
wycisnęły z oczu słuchaczy nieskrywane 
łzy wzruszenia. Zarówno ofiary na tacę, 
jak i fundusze zebrane po mszy w całości 
zostały przekazane na pomoc uchodź-
com. Warto dodać, że parafia w Książeni-
cach dla osób deklarujących chęć pomocy 
Ukraińcom stworzyła specjalną ankietę 
i  uruchomiła adres e-mail oraz numer te-
lefonu, na które można zgłaszać zarówno 
chęć pomocy, jak i prośby o wsparcie dla 
uchodźców. Dedykowanych wpłat można 
także dokonywać na konto parafialne, po-
dane na stronie parafii.  n (now)

Marek Cabanowski był przewodni-
kiem po lokalnej historii, samorządow-
cem, przewodniczącym Rady Miej-
skiej, znawcą i popularyzatorem jazzu, 
etnomuzykologiem, autorem książek 
i muzealnikiem. O tym, że jego spuści-
zna również w roku 500-lecia Grodzi-
ska Mazowieckiego wzbudza zainte-
resowanie, najlepiej świadczy wysoka 
frekwencja na koncercie poświęconym 
pamięci Marka Cabanowskiego, zorga-
nizowanym 9 lutego w Mediatece.

Program z muzyką filmową Krzysz-
tofa Komedy zaprezentowali dobrze 
znani już grodziskiej publiczności: Ja-
nusz Szrom – śpiew, Paweł Perliński – 
fortepian, Andrzej Łukasik – kontrabas 
i Krzysztof Szmańda – perkusja. Nie 
zabrakło najlepszych tematów z  mu-
zyką Komedy z filmów „Nóż w wo-
dzie”, „Dwaj ludzie z szafą”, „Matnia”, 
„Do widzenia do jutra” czy „The Riot”. 
Utwór „Ja nie chcę sama spać”, znany 
z repertuaru Kaliny Jędrusik, J. Szrom 

Wybrany przez bluesa

Zgodnym chórem dla Ukrainy 

Komeda dla pamięci

Wierzcholski wybrał bluesa, ale blues wy-
brał jego. I dobrze, że tak się stało. 

Nocna Zmiana Bluesa wystąpiła w skła-
dzie: Sławek Wierzcholski – śpiew i harmo-
nijka ustna, Witold Jąkalski – slide gitar, 
Wiesław Kryszewski – gitara, Piotr Dą-
browski – gitara basowa i Grzegorz Minicz 
– bębny i tara.

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

wykonał scatem, co potrafi robić bardzo 
dobrze.

n Sławomir Sadowski
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Z Wiolettą Hajdus, dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej i stopnia im. Tadeusza Bairda w Grodzisku 
Mazowieckim, która w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia, rozmawiał Krzysztof Bońkowski.
Historia Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Grodzisku rozpoczyna się w roku 1972. 
Ale już w chwili powstania miała solidne 
fundamenty.  

– Prekursorem edukacji muzycznej na 
ziemiach grodzisko-milanowskich był Fe-
liks Dzierżanowski, dyrygent, kompozy-
tor,  twórca Polskiej Kapeli Ludowej, który 
w  latach 40. zorganizował placówkę dzia-
łającą od 1947 roku jako szkoła umuzykal-
niająca, przekształcona w 1951 roku w Pań-
stwowe Ognisko Muzyczne. Przez ponad 
20 lat ognisko działało w Willi Radogoszcz 
i miało podobny cel jak my – umuzykalnia-
nie dzieci i  młodzieży. Działalność była na 
tyle owocna, że w 1972 roku na bazie ogni-
ska powołana została przez ministra kultury 
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia. 
Również w Willi Radogoszcz?

– Ognisko mieściło się tylko w trzech 
salach, a szkoła muzyczna potrzebowa-
ła więcej przestrzeni, więc konieczna była 
nowa siedziba. I taka znalazła się w pawi-
lonie usługowym przy ul. Sienkiewicza 45, 
czyli „na Skarpie”. Pierwszym dyrektorem 
został Kazimierz Fedyk, który skompleto-
wał kadrę i rozpoczął rekrutację, a jednym 
z  pierwszych występów uczniów był udział 
w obchodach 450-lecia nadania Grodzisko-
wi praw miejskich. 
Skarpa raczej nie zapisała się w pamięci 
jako siedziba szkoły muzycznej.

– Bo szkoła działała tam tylko trzy lata. 
Drugim dyrektorem został Czesław Ziem-
bicki i udało mu się pozyskać dla szkoły lokal 
na czwartym piętrze przy dzisiejszej ul. 11 li-
stopada 48. Aktualnie znajduje się tam Bi-
blioteka Pedagogiczna. Z obecnej perspekty-
wy wydaje się, że warunki do nauki były tam 
niełatwe – długi korytarz, który zmieniał 
się w salę koncertową, sale po jednej i dru-
giej stronie, wszędzie było słychać muzykę. 
Ale myślę, że to spojrzenie dorosłych, bo dla 
dzieci nie stanowiło to problemu. W tamtych 
latach szkoła muzyczna była jednym z  nie-
wielu miejsc, gdzie można było robić coś po-
nad to, co oferowała szkoła powszechna. 
Patronem szkoły jest Tadeusz Baird. 

– W ostatnim roku pracy na stanowi-
sku dyrektora Czesław Ziembicki przepro-
wadził nadanie imienia szkole, której od 
27 czerwca 1982 roku patronuje Tadeusz 
Baird, ceniony i bardzo znany XX-wiecz-
ny polski kompozytor, który urodził się 
w Grodzisku. Przez kolejne sześć lat dyrek-
torem był nauczyciel instrumentów dętych 
Zbigniew Ładowski, a w 1988 roku funkcję 
tę objął Krzysztof Janas, wieloletni nauczy-
ciel akordeonu. Tak więc dyrektorzy wywo-
dzili się z kadry nauczycielskiej, podobnie 
jak Małgorzata Kulicka, która była dyrekto-
rem szkoły w latach 1999-2012.
Kto obecnie tworzy kadrę?

– Wszyscy nauczyciele są muzykami, któ-
rzy w dużej mierze wykonują zawód arty-
sty muzyka i łączą tę aktywność z edukacją 

dzieci. Sporo osób przyjeżdża z Warszawy, 
bo skompletowanie kadry z samych osób 
miejscowych z odpowiednim wykształce-
niem i przygotowaniem w przypadku tak 
relatywnie niewielkiego ośrodka, jakim jest 
Grodzisk, jest trudne. Do niedawna praco-
wały z nami dwie bardzo ważne dla szkoły 
postaci – pani Stanisława Janas uczyła jesz-
cze w ognisku muzycznym, a ze szkołą była 
związana od samego początku i do dziś nas 
wspiera słowem i wsparciem, niewiele mniej-
szy staż miała pani Elżbieta Grzebalska, któ-
ra również niedawno odeszła na emeryturę. 
Są nauczyciele, którzy pracują tu po 20-30 
lat, ale są też młodzi, pokoleniowo trochę się 
mieszamy i uczymy od siebie nawzajem.
Pani nie tylko wywodzi się z kadry peda-
gogicznej, lecz także jest absolwentką. 

– Ponieważ moi rodzice grali na akorde-
onie i muzykowali w domu, jako dziecko też 
bardzo chciałam grać jak oni. Więc kiedy 
miałam sześć lat, zapisali mnie na egzamin. 
Podczas rekrutacji zaproponowano moim 
rodzicom inny instrument i trafiłam do kla-
sy skrzypiec. Edukacja tak się potoczyła, że 
rzeczywiście to pokochałam. Szkołę, która 
wówczas znajdowała się na tym czwartym 
piętrze, zapamiętałam jako fajne miejsce, 
która pobudzało umuzykalnienie, wyobraź-
nię, poszerzało horyzonty i niesamowicie 
integrowało. Po szkole II stopnia w Żyrar-
dowie skończyłam studia muzyczne, zrobi-
łam studium pedagogiczne, bo od początku 
miałam założenie, że chcę uczyć. Niedługo 
po studiach wróciłam już w roli nauczyciela, 
a w 2012 roku zostałam dyrektorem szkoły. 
Obecnie szkoła znajduje się przy ul. Oku-
lickiego. 

– W 2004 roku aktem przekazania dosta-
liśmy możliwość uczenia się w pięknie odre-
staurowanym Dworku Skarbków, który na-
leży do gminy. Bardzo nam tutaj wygodnie 
i bardzo miło, ale z wielką radością przyjęli-
śmy informację, że gmina planuje wybudo-
wać naszą nową siedzibę przy pl. Króla Zyg-
munta Starego od strony ul. Wólczyńskiej. 
Aktualnie trwają prace nad projektem.
Strukturalnie szkoła muzyczna nie pod-
lega jednak pod samorząd. 

– Szkołę powołuje i sprawuje nad nią nad-
zór minister kultury, a więc podlegamy pod 
ministerstwo kultury, a nie pod samorząd.
Ilu absolwentów rocznie opuszcza grodzi-
ską szkołę muzyczną?

– W 1976 roku pierwszych absolwentów 
było 11 – w tej chwili jest ok. 20, choć są 
roczniki bardziej i mniej liczne. W tym roku 
szkołę ukończy 17 osób. 
Jak szkoła muzyczna odnajduje się w wa-
runkach konkurencji, gdy oferta zajęć po-
zalekcyjnych jest przebogata? 

– Na zebraniu w klasie pierwszej uczu-
lam rodziców, że mamy orła w koronie nad 
tabliczką i że jest to bardzo poważna pań-
stwowa instytucja, która ma swoje zasady, 
wymagania, egzaminy. Jest po prostu szkołą. 
Proszę, żeby stawiać nas w hierarchii zaraz 
za szkołą ogólną, która jest obowiązkowa 
i najważniejsza. Ponieważ ciężko nam się 
dopasować do innych zajęć pozaszkolnych, 
bo warunków lokalowych nie mamy takich, 
żeby można było stworzyć więcej klas czy 
grup. Dlatego początek września, kiedy roz-
poczynają się różne zajęcia, jest stresujący. 
Nie jestem przeciwna, by dzieci chodziły na 
różne zajęcia. Wręcz przeciwnie, uważam, że 
powinny dotknąć wielu rzeczy, żeby potem 
mogły coś wybrać. Niemniej nasza szkoła 
jest… szkołą ze swoim planem zajęć.
Jakie plany na jubileusz?

- Ze względu na pandemię trochę poprze-
suwały nam się terminy, więc część wyda-
rzeń musieliśmy przenieść na jesień. 9 maja 
odbędzie się gala jubileuszowa, natomiast 
już po wakacjach chcemy zorganizować cykl 
koncertów i spotkań z naszymi absolwenta-
mi, bo zaczynając edukację w naszej szkole 
można zostać nie tylko instrumentalistą, ale 
i lutnikiem, stroicielem, śpiewakiem opero-
wym czy reżyserem dźwięku.
A z jakimi instrumentami można zacząć 
przygodę w Dworku Skarbków obecnie?

– Uczymy na podstawowych instrumen-
tach – fortepian, gitara, skrzypce, wiolon-
czela, akordeon, perkusja, flet poprzeczny, 
klarnet i saksofon. 

Dziękuję za rozmowę.

Poszerzanie horyzontów z zasadami 
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Kryminały i babki
Drodzy Czytelnicy, jeśli są wśród Was wielbiciele 
kryminałów i… wypieków, najlepiej natychmiast 
przejdźcie do lektury innego tekstu! Chyba że je-
steście ludźmi o mocnych nerwach (jak przystało 
na fanów kryminałów, którzy śledzą akcję z wy-
piekami na twarzy).

Zacznijmy od powieści kryminalnych. Nie je-
stem ich fanką, delikatnie mówiąc. Nie chodzi 
o to, że ponieważ piszę książki obyczajowe, nie wy-
ściubiam nosa poza własny gatunek. Bynajmniej! 
W mojej biblioteczce gości liczna reprezentacja 
science fiction, a i literaturą piękną nie pogardzę. 
Z kryminałami jednak dosyć mi nie po drodze. 
Zwłaszcza z tymi współczesnymi. Dlaczego?

Jednym z powodów są szczegółowe opisy osób, 
które dokonały żywota wbrew własnej woli, oraz 
złych uczynków antagonistów. Jako baczna obser-
watorka świata nie odczuwam potrzeby dokłada-
nia sobie przykrych doświadczeń. A dodatkowy 
dreszczyk emocji? Rodzice małych dzieci pewnie 
zgodzą się ze mną, że dreszczyków nam w życiu 
nie brakuje. Zwłaszcza gdy szwankuje bramka za-
bezpieczająca przy schodach.

Drugi powód jest czysto literacki. W pisaniu 
współczesnych kryminałów obowiązuje zasada 
oszczędności słów. Należy wycinać przysłówki, 
a  najlepiej i przymiotniki. Zostaje coś, co nazy-
wam „suchym wiórem”, w stylu: „Weszła. Stał tam. 
Miał w ręku to.”. O całe niebo wolę kwieciste frazy: 
„Ja panience powiem, że nie trzeba nadmiar tro-
skać się i smęcić. Są na świecie złe ludzie, są i do-
bre. Podczas smętno bywa, a podczas może być 
i  wesoło. Najgorsza to jest rzecz, kiedy człowiek 
nic nie robi, a tylko o swoich biedach myśli!” (za-
gadka: skąd pochodzi cytat?).

Ilekroć wspominałam, że nie lubię kryminałów, 
słyszałam: „Bo nie znasz tego autora! To ci się na 
pewno spodoba!”. Dawałam się czasem nabrać, 
czytałam polecaną książkę i zawsze kończyło się 
cytatem z Jerzego Janowicza: „How many times?!”.

Ostatnio recenzentka na Instagramie zadała 
pytanie: „Wolicie gotować czy piec?” To było przy 
okazji książki i nadchodzącej Wielkanocy. Od-
powiedziałam, że brakuje trzeciej opcji: „Żadne 
z powyższych”. Recenzentka zareagowała natych-
miast: „Przyjedź! Pokażę Ci, jak się piecze babki! 
Na pewno to pokochasz!”. Nie ze mną te numery 
– pomyślałam. Przyjadę chętnie, ale na gotowe.

Z babkami jest tak samo, jak z kryminałami: już 
tam byłam, już to robiłam. Babki bardzo lubię, ale 
jeść. A jeśli robić, to tylko z dzieckiem. Te z pia-
sku. Moja dzidzia jest przeszczęśliwa, gdy „upiekę” 
jej babkę. Z entuzjazmem rozdeptuje ją nogą, po 
czym woła: „Jeszcze raz!”.

Życzę Wam z okazji świąt wielkanocnych tyle ra-
dości, ile moja córka wnosi w moje życie! Z odro-
biną figlarnego dreszczyku. Ale bez przesady.

n Katarzyna Kowalewska,  
pisarka z Grodziska

Kierunek 
świata

Książki  
z dobrej  
półki

Naucz się 
słuchać 

Weronika Kostrzewa,  
recenzentka książek  
na Instagramie,  
czyli @frelka_recenzuje

Biblioteka  
Publiczna 

Gminy Grodzisk Mazowiecki,  
ul. 3 Maja 57, tel. 22 120 29 00

Pedagogiczna 
Biblioteka Wojewódzka 

Filia w Grodzisku Mazowieckim,  
ul. 11 listopada 48, tel. 22 755 57 89

Prosta historia, która wprowadza do 
ponurej codzienności iskierkę nadziei 
na lepsze jutro. Pełna smutków i radości 
wzmaga tylko autentyczność i nadaje jej 
odpowiedni charakter. 

„Jak być sobą” autorstwa Cath Howe 
to książka skierowana głównie do dzieci, 
ale może zachwycić każdego czytelnika. 
Wywołuje w odbiorcy wiele skrajnych 
emocji i zmusza niejednokrotnie do 
chwili zastanowienia. 

Dorastające dzieci często mają ten 
sam kłopot – boją się wyrażać to, co 
naprawdę myślą i czują. Z takim proble-
mem zmaga się również niejeden doro-
sły. Lucas czuje się opuszczony. Od cza-
su, gdy umarła jego mama, zupełnie nie 
potrafi dogadać się z tatą. Na jego dro-
dze staje wiele przeciwności, ale również 
szczęścia. Dzięki temu dopiero po czasie 
chłopiec zauważa, że świat nie musi być 
tylko czarno-biały.

„Jak być sobą” nauczy słuchać nie 
tylko siebie, ale również innych osób. 
Książka skłania do refleksji i przypomi-
na, że milczący mają najczęściej do po-
wiedzenia więcej niż osoby, które mówią 
nieprzerwanie.

Świat często wskazuje kierunki, w któ-
rych należy się poruszać. Podpowiada 
stereotypy, sugeruje zachowania i emo-
cje, które ludzie powinni podzielać. 
Wielu stosuje się do tych schematów, 
często nie zastanawiając się nawet nad 
własnymi uczuciami i nie zadając so-
bie pytania: kim byłeś, zanim świat 
powiedział ci, kim masz być? O tym 
opowiada „Nieposkromiona”, osobista 
i przejmująca historia młodej kobiety, 
która podjęła wiele decyzji – tych waż-
nych i tych błahych. Glennon Doyle nie 
wstydzi się błędów, jakie popełniała, 
ponieważ wie, że to właśnie one uczą 
funkcjonować w społeczeństwie. 

Od tej książki czuć zamkniętą w niej 
energię. Autorka „Nieposkromionej” 
nie unika tematu rozczarowań, które 
są nieodłączną częścią ludzkiego życia 
– wręcz przeciwnie. Okazuje się, że le-
piej jest rozczarować wszystkich wokół, 
niż samego siebie. Świat potrzebuje ta-
kich książek jak „Nieposkromiona”, aby 
otwierać oczy, serca i umysły ludziom, 
którzy się pogubili. To historia o praw-
dzie, która wskazuje, że każdemu nale-
ży się miłość i wolność wyboru. 

Cóż tam, pani, 
w internecie?
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Z dużym rozmachem przywitał wiosnę Dworek w Adamowiźnie, organizując 20 marca imprezę pod tytułem 
Jare święto, inaugurujące po zimowej przerwie sezon wydarzeń kulturalnych. Wiosna starania pracowników 
i wolontariuszy doceniła i odwdzięczyła się piękną aurą.
Gościem specjalnym był Witold Vargas, 
współautor „Bestiariusza słowiańskiego”, 
zbioru historii o istotach ze słowiańskich 
legend i mitów, który stał się również kan-
wą dla gry terenowej. 

– Pomysł, żeby stworzyć grę terenową, 
opartą o „Bestiariusz…” zrodził się jeszcze 
w październiku. Wspólnie z wolontariu-
szami stworzyliśmy wtedy pierwszą kon-
cepcję, która później została rozbudowa-
na o wystawę ilustracji autorstwa Witolda 
Vargasa i Pawła Zycha, jak również zapro-
szenie Witolda Vargasa – mówi Piotr Mo-
czydłowski, który koordynuje wolontariat 
w Dworku w Adamowiźnie.

W grze wzięło udział 29 drużyn, wśród 
których zdecydowanie przeważały grupy 
złożone z rodzin z dziećmi. Jak mówią or-
ganizatorzy, właśnie ze względu na udział 
dzieci postaci z „Bestiariusza…” zosta-

ły wyselekcjonowane, by pokazać przede 
wszystkim demony pożyteczne i dobre. 

Grę poprzedziło spotkanie dla dzieci, 
którym Witold Vargas w formie przedsta-
wienia z muzyką w przystępny sposób przy-
bliżył naszą rodzimą mitologię. Wyłącznie 
dla dorosłych była popołudniowa prelek-
cja, podczas której selekcji demonów już 
nie było, więc w opowieściach urodzonego 
w Boliwii współautora „Bestiariusza…” po-
jawiły się również bardziej mroczne istoty. 

– Ta impreza zainaugurowała sezon wy-
darzeń, bo też w tym czasie ogłoszony jest 
konkurs plastyczny dla dzieci związany z le-
gendą o Grodzisku. W okresie przed Wiel-
kanocą mamy szereg różnych propozycji 
warsztatowych – pisanki dla dzieci, pisanki 
dla dorosłych, palmy wielkanocne, pająki 
ze słomy, kuchnia tradycyjna wielkanocna. 
A  po świętach rozpoczynamy przygotowa-

nia do drugiej edycji projektu wikliniar-
skiego „Tradycja na nowo pleciona”, która 
odbędzie się w pierwszy weekend czerwca. 
A potem zaraz nadejdzie sezon letni i po-
wrócą piątkowe koncerty fortepianowe, 
będą wakacyjne warsztaty i przedstawie-
nia dla dzieci. I oczywiście gra terenowa 
1  sierpnia, w  rocznicę wybuchu powstania 
warszawskiego, i „Matko Zielno”, impreza, 
którą przygotowujemy na 15 sierpnia. Włą-
czamy się również w wydarzenia towarzy-
szące 500-leciu – w tygodniu wielkich gro-
dziszczan będzie można u nas zapoznać się 
z postaciami lekarzy Adama Chełmońskiego 
i Mateusza Chełmońskiego – mówi Monika 
Samoraj z Dworku w Adamowiźnie.    (kb)

Inauguracja z demonami 

Teatr prawdę powie

Wszystkim naszym klientom  
i czytelnikom gazety „Bogoria”  

zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkiej Nocy

życzy   

7 marca Centrum Kultury gościło na sce-
nie Katarzynę Pakosińską i Mirosława 
Zbrojewicza, którzy wystąpili w spektaklu 
„Małżeński Rajd Dakar”. Komedia Sigita-
sa Parulskisa, który niejednokrotnie pod-
bił serca publiczności, cieszyła się dużym 
powodzeniem wśród wielbicieli Melpo-
meny i zgromadziła tłumy na widowni. 
„Małżeński Rajd Dakar” okazał się połą-
czeniem słodko-gorzkiej prawdy na temat 

pożycia małżeńskiego. A tytułowy rajd, 
w który wybierają się bohaterowie, staje 
się metaforą codziennych trosk. Na ogół 
wywołuje śmiech, ale czasami również 
refleksję. To po prostu opowieść o emo-
cjach, które towarzyszą każdej parze w co-
dziennym życiu. Przedstawienie z przy-
mrużeniem oka było idealnym wyborem 
na wieczór poprzedzający dzień kobiet.

  Weronika Kostrzewa
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PAŃSTWOWA  SZKOŁA  MUZYCZNA  I st.
 im. Tadeusza Bairda w  Grodzisku Mazowieckim,      

ul. gen. L. Okulickiego 8
tel.  (22)7555 267, www.psmgrodzisk.pl

OGŁASZA  ZAPISY 
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

do klas:
fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, klarnetu,  
saksofonu, akordeonu, fletu, gitary, perkusji

 Wniosek o przyjęcie dziecka  
do szkoły przyjmuje sekretariat szkoły od  

14 lutego do 5 maja 2022 r.  
drogą mailową (scany) na adres: 

 rekrutacja@psmgrodzisk.pl  
lub w godzinach urzędowania sekretariatu 
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Zbliża się Grodziski Dzień Młodzieży

Zdrowych ,pogodnych  
Świąt Wielkanocnych, 

pełnych nadziei, wiary i miłości
mieszkańcom zasobów  

spółdzielczych 
Grodziska Mazowieckiego  

i Milanówka
życzą

Rada Nadzorcza 
 i Zarząd  

Grodziskiej Spółdzielni  
Mieszkaniowej

Przyszła wiosna, zniknęły zimowe śniegi, zakwitły krokusy, 
drzewa wypuszczają pierwsze pąki, dzień wygrał walkę 
z  nocą. Wśród wielu przebudzeń, do pełni życia wraca 
MGK. Rozpoczynamy od dawna planowane działanie!

Nie zapominamy o wojnie toczącej się 
na Ukrainie, o ludziach, którzy tracą 
życie w wyniku rosyjskiej agresji. Jak 
wszyscy w Polsce, w Grodzisku, stara-
my się pomagać poprzez osobiste za-
angażowanie w wolontariat, robimy, 
co umiemy i możemy, co jest w na-
szym zasięgu. Pamiętajmy jednak, że 
działalność humanitarna to nie sprint, 
a maraton, nie możemy poprzestać na 
początkowym porywie serca, a mu-
simy systematycznie przygotowywać 
długofalową pomoc. 

Starajmy się jednak żyć normal-
nie, rozwijać swoje talenty, zdobywać 
nowe umiejętności. Przy tej okazji, 
chcielibyśmy przypomnieć o ofercie 
grodziskich zajęć Galerii Młodych. 
Wszystkie zajęcia są darmowe, a zapi-
sywać można się pod numerem telefo-
nu: 538 814 997. Gorąco polecamy!

Głównym kwietniowym wydarze-
niem będzie Grodziski Dzień Młodzie-
ży pod hasłem NaukCon. 23 kwietnia 
w Mediatece chcemy wspólnie popa-

trzeć na naukę z nieco innej strony. 
Dlatego zaprosiliśmy gości takich jak 
zespół  Matura to Bzdura  oraz  Histo-
ria bez cenzury. W końcu ci, którzy 
z nauki żartują, na pewno mają o niej 
coś ciekawego do powiedzenia! Nie 
zapominamy o naszych lokalnych za-
sobach, o możliwość spotkania popro-
siliśmy Michała Śliwińskiego, a z mu-
zycznym występem przyjdzie grupa 
wokalna pod kierownictwem Dag-
mary Jaworskiej. Podczas całego wy-
darzenia będziemy mogli podziwiać 
nowinki technologiczne, takie jak 
VR-y, blender bike’i  i  inne. NaukCon 
zakończymy (jakżeby inaczej!) wy-
stępem gościa specjalnego! Zdradzić 
szczegółów jednak nie możemy, gdyż 
będzie to niespodzianka. 

W MGK dużo się dzieje, dlate-
go zapraszamy na nasze social me-
dia (Młodzieżowy Grodzisk), gdzie 
o  wszystkim można dowiadywać się 
na bieżąco. 
n Młodzieżowa Grupa Konsultacyjna  
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Na uwagę zasługują działania GRS, realizo-
wane w związku z przygotowaniami obcho-
dów 500. rocznicy nadania praw miejskich 
naszemu miastu. Zespół roboczy opracował  
część Regulaminu konkursu pod nazwą 
„Grodzisk Mazowiecki – wczoraj i dziś”, 
w którym przewidziano jedną z kategorii – 
konkurs wiedzy – dla seniorów, mających 
ukończone 60 lat.

Konkurs jest realizowany pod Honoro-
wym Patronatem Burmistrza Grzegorza 
Benedykcińskiego, a na zwycięzców czekają 
atrakcyjne nagrody. Tematyka Konkursu 
obejmuje zagadnienia:

a)  atrakcje Grodziska Mazowieckiego, to-
pografia miasta, miejsca rekreacji, in-
stytucje kultury,

b)  obiekty sportowe, szkoły, parafie, rzeki 
i akweny, parki, enklawy przyrodnicze, 
dzielnice/osiedla,

c)  zabytki, pomniki i tablice pamiątkowe 
na terenie gminy/miejsca pamięci,

d)  sławni mieszkańcy, honorowi obywate-
le miasta,

e)  historia miasta/legendy.
Bibliografia przedmiotowa znajduje się 

w załączniku nr 7 Regulaminu Konkursu, 
znajdującego się na stronie: www.biblioteka.
grodzisk.pl.

Osobą do kontaktu z seniorami ze stro-
ny Organizatorów konkursu jest pani Li-
dia Abramczyk, przewodnicząca Gminnej 
Rady Seniorów, tel. 509 401 104, e-mail: lia-
bramczyk@gmail.com.

Zachęcamy wszystkich seniorów miasta 
i  gminy Grodzisk Mazowiecki do udziału 
w konkursie. Zależy nam bardzo na aktyw-
ności Państwa, ponieważ liczymy, że quiz 
stanie się inspiracją do dialogu międzypo-

koleniowego pomiędzy uczestniczącymi 
grupami osób.

Drodzy Seniorzy, znamy Wasze zaan-
gażowanie i liczymy na to, że nie zabrak-
nie Was w konkursie wiedzy o Grodzisku! 
Wystarczy tylko pobrać kartę zgłoszenia 
z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Grodzisku Mazowieckim, 
przy ul. Spółdzielczej 9 (Centrum Kultu-
ry – wejście C, II piętro) czynnego: w środy 
w godz. 10:00-13:00 oraz w piątki w godz. 
9:00-12:00. Zgłoszenie można wypełnić na 
miejscu i oddać z powrotem w terminie do 
22 kwietnia 2022 r.

Z jubileuszem Grodziska związane są 
czynności GRS, obejmujące przygotowy-
wanie albumu pod nazwą: „Grodzisk Mazo-
wiecki – wizerunek i piękno”.

Jest to zbiór wspomnień i tekstów, któ-
rych autorami są rodowici mieszkańcy 
Grodziska Mazowieckiego. Każdy tekst 
poprzedzony jest co najmniej jednym ob-
razem malarskim lokalnego artysty. Jest 
to zbiorowe dzieło (ponad 20 wspomnień/
tekstów), którego ukończenie i wydanie 
zaplanowano na czerwiec/lipiec br. Praca 
z autorami, korekta tekstów i koordynacja 
działań to wiele godzin pracy członków 
GRS, które są już za nami… Teraz pozosta-
ło tylko składanie, łamanie materiałów oraz 
współpraca z drukarnią.

Bardzo ciekawą i ważną inicjatywą jest 
projekt Uchwały Rady Miejskiej w Gro-
dzisku Mazowieckim w sprawie przyjęcia 
programu osłonowego „Korpus Wsparcia 
Seniorów” na rok 2022. Został nam prze-
kazany do zaopiniowania, co uczyniliśmy 
z przyjemnością i wydaliśmy pozytywne 
rekomendacje.

Program jest skierowany do osób za-
mieszkałych na terenie gminy Grodzisk 
Mazowiecki, w wieku powyżej 65 lat, osób, 
które mają problemy z samodzielnym funk-
cjonowaniem ze względu na stan zdrowia, 
prowadzących samodzielne gospodarstwa 
domowe. Projekt przewiduje udzielanie 
wsparcia poprzez dostęp do tzw. opieki na 
odległość, polegającej na zaopatrzeniu se-
niora w „opaskę bezpieczeństwa”, monito-
rującą stan jego zdrowia w miejscu zamiesz-
kania oraz zapewniającą natychmiastową 
reakcję odpowiednich służb medycznych 
w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. 
Ponadto opaski stanowią odpowiedź na po-
trzeby seniorów w zakresie ochrony przed 
zakażeniem COVID-19, w związku z utrzy-
mującym się stanem epidemii na terenie 
gminy Grodzisk Mazowiecki.

Wprowadzenie tego nowoczesnego na-
rzędzia na pewno podniesie jakość usług 
społecznych w naszej gminie, zwiększy 
atrakcyjność i będzie elementem innowa-
cyjności w stosunku do dotychczas stoso-
wanych form pomocy osobom starszym. 
Poza o tym, obok upowszechnianej obecnie 
„Koperty Życia”, będzie kolejnym, postępo-
wym rozwiązaniem wspomagającym senio-
ra w życiu codziennym.

Powyższe informacje kończymy przy-
jemnym akcentem: dla Państwa Seniorów 
został zaplanowany spektakl muzyczny – 
„Wędrująca Eurydyka” – oparty na reper-
tuarze Anny German – 12 kwietnia 2022 r. 
o godz. 10:00 i 13:00 w sali widowiskowej 
Centrum Kultury w Grodzisku Mazowiec-
kim, ul. Spółdzielcza 9. Wejściówki do po-
brania w kasie kina.

n Teresa Gańko m
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2020 strona seniora

W marcu br. członkowie Gminnej Rady Seniorów nadal pracowali zdalnie. Praca Rady odbywała 
się w zespołach roboczych, wg zaplanowanych działań, o czym pisaliśmy w nr. 315 „Bogorii”. 
W kwietniu planujemy spotkanie stacjonarne przy zachowaniu wszelkich wymagań sanitarnych.

Informacja o pracy  
Gminnej Rady Seniorów

Życzenia ciepłe jak tchnienie wiosny 
składamy wszystkim w ten czas radosny. 

Niech wszystkie troski będą daleko  
a dobro płynie szeroką rzeką.

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei  
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 

a także kolorowych spotkań  
z budzącą się do życia przyrodą

życzy

Gminna Rada Seniorów

Wesołych Świąt



BOGORIA nr 317 kwiecień 2022

historia 21

W 1522 r. rozpoczął się nowy rozdział dziejów Grodziska, 
zainicjowany jednym tytułowym wersem z aktu lokacyjnego, 
brzmiącym „Fundatio Oppidi Grodzisko” – Założenia Miasta 
Grodziska. Wejściu w nowy, nieznany jeszcze etap życia, to-
warzyszyły – jak to w życiu bywa – nadzieje, plany i oczeki-
wania co do bliżej nieokreślonej, ale już rysującej się coraz 
wyraźniej przyszłości, mającej przynieść spokój i dostatek. 
Niestety – jak to w życiu bywa – przyszłość nie zawsze, a bo-
daj nigdy nie wygląda tak, jak ją sobie wyobrażamy, a czasy 
bynajmniej nie sprzyjały marzeniom. 

Opowieści na

Przywilej lokacyjny, potwierdzający nada-
nie praw miejskich i wyznaczenie stałych 
dni handlowych, pozwolił zaliczyć Gro-
dzisk do trzeciej kategorii miast ówczesnej 
Rzeczypospolitej. Wyżej sytuowane były 
Sochaczew, Płock czy Łowicz, jednak przy 
sprzyjającej koniunkturze w handlu zbo-
żem, będącym podstawą ekonomicznego 
rozwoju ośrodka, dołączenie do grona 
miast „secundi ordinis” wydawało się cał-
kiem możliwe. Dalszy rozwój Grodziska 
został jednak powstrzymany przez pożar, 
który w 1540 r. zniszczył większość zabu-
dowy miejskiej: „stało się to wypadkowo, 
pożar powstał w mieście, a ogień prócz 
kościoła strawił budynki gospodarcze, 
browar, mieszkanie proboszcza i dwóch 
wikariuszów i szkołę” – podawały inwen-
tarze parafialne. Pod koniec XVI w. miasto 
zostało podniesione ze zgliszcz, zaś o jego 
zamożności świadczył ufundowany naj-
prawdopodobniej przez mieszczan szpital, 
a  w  rzeczy samej przytułek przeznaczony 
dla potrzebujących pomocy chorych i ubo-
gich. „Był to dom na sposób pruski mu-
rowany, dachówką karpiówką kryty. (…) 
W  szpitalu mogło się pomieścić 16 osób. 
Były tam dwa oddziały: męski i kobiecy.” 
– notował proboszcz i kronikarz dziejów 
miasta ks. Mikołaj Bojanek. Przybytek 
dowodzący ofiarności obywateli, których 
stać było na taki wydatek, wystawiony zo-
stał w pobliżu odbudowywanego kościoła 
parafialnego i  powierzony jego opiece. 
Pomimo wstrząsu, jakim dla młodego or-
ganizmu miejskiego był fatalny pożar, po-
lokacyjny okres w dziejach miasta śmiało 
można nazwać „złotym” – systematycznie 
zwiększała się liczba mieszkańców, przy-
bywało rzemieślników reprezentujących 
niemal wszystkie branże niezbędne do pra-
widłowego funkcjonowania miasta, a sam 
Grodzisk powiązany gospodarczo z po-
wstającymi w okolicy folwarkami szlachec-
kimi cieszył się sławą znanego w okolicy 
ośrodka handlu i przemiału zboża. Zało-
żony w owym czasie w mieście cech mły-
narzy kontrolował sprzedaż zbóż w całym 
regionie, podporządkowując sobie nawet 
młyny z terenu powiatu warszawskiego. 

W 1623 r. prawa do Grodziska nabyła ro-
dzina Mokronoskich herbu Bogoria. Wy-
wodząca się ze wsi Mokronosy w Wielko-

polsce szlachecka familia rozbudowywała 
swoje wpływy na Mazowszu, gdzie od cza-
su wyznaczenia Warszawy na rezydencjo-
nalne miasto królów polskich znajdował się 
główny nurt spraw politycznych. Posiada-
jący już (najpewniej od 1611 r.) sąsiadujące 
z  miastem wsie, Mokronoscy osiedlili się 
w graniczących z Grodziskiem od wscho-
du Jordanowicach, sytuując tam swoją 
rodową siedzibę. Tragiczne piętno na dal-
szych losach miasta, stanowiącego wespół 
z Jordanowicami centrum dóbr kolejnych 
przedstawicieli grodziskiej linii Mokrono-
skich, odcisnęła doba potopu szwedzkiego. 
Ciągłe przemarsze wojsk, grabieże, w koń-
cu nawiedzające cały region, powtarzają-
ce się epidemie, w połączeniu z klęskami 
naturalnymi doprowadziły do znacznego 
ubytku ludności miasta. 

Krótki okres pokoju pozwolił na roz-
poczęcie budowy murowanego kościoła 
parafialnego. W 1687 r. z funduszy Mo-
kronoskich udało się wznieść prezbite-
rium z zakrystią i kaplicą rodową. Dzieło 
budowy kontynuował w latach 1699-1714 
ks. proboszcz Franciszek Rogowski, po-
trzebne środki uzyskując z ofiar, a gdy te 
okazały się niewystarczające – ze sprzeda-
ży należących do kościoła kosztowności. 
Jako wytłumaczenie faktu przeciągania się 
prac, które ostatecznie trwały 15 lat, rzut-
ki i operatywny kapłan pisze, że „wielkie 
calamitates temporum nastąpiły i różnych 
wojsk inkursye; przechodzili: Sasi, Kozacy, 
Polacy, Litwa, Moskale, Tatarzy, Kałmucy 
i inne narody, które szkody wielkie czyniły, 
plądrując i pustosząc całą Polskę. Do tego 
przyczyniło się również powietrze wielkie, 
wprzód w innych stronach polskich, a po-
tem w Warszawie i circum circa Warsza-
wy…”. Niemniej w tych niesprzyjających 
warunkach rozbudowa kościoła, wspoma-
gana tak oryginalnymi donacjami jak ko-
bierce, futro rysie czy spódnica po śp. pani 
Okęckiej, postępowała. W wyniku prac 
świątynia otrzymała bryłę opartą na planie 
krzyża łacińskiego, złożoną z nawy głów-
nej, transeptu (nawy poprzecznej) i prezbi-
terium – utrzymanych w stylu barokowym. 

Niestety początek XVIII wieku, 
a  zwłaszcza czas wojny północnej przy-
niósł miastu dalsze zniszczenia. Trwające 
nieprzerwanie przez kilkanaście lat najaz-

dy, dziesiątkujące ludność choroby zakaź-
ne, klęski żywiołowe i towarzyszący im 
głód przesądziły o największym w dziejach 
upadku miasta. Katalog plag, jakie spotka-
ły Grodzisk na przestrzeni zaledwie kilku-
nastu lat, jest zatrważający: 1702 r. – woj-
ska saskie zrabowały miasto, 1703 r. – na 
terenie parafii grasowały oddziały szwedz-
kie, 1704-1705  r. – przemarsze wojsk sa-
skich, litewskich, polskich i szwedzkich, 
1706-1707  r. – najazdy i rabunki (wojska 
moskiewskie, Kozacy i Kałmucy „ludzi 
nie tylko z szat, ale i z koszul obdzierali), 
1708 r. – w wyniku fali epidemii dżumy 
w  mieście i okolicach zmarło blisko 500 
osób, 1709 r. – najazd wojsk moskiewskich, 
1710 r. – nawrót epidemii, której ofiarą pa-
dło 230 osób, 1711 r. – trzecia fala „moro-
wego powietrza, 1715 r. – w wyniku klęski 
głodu oraz srogich mrozów zmarło w Gro-
dzisku 20 osób.  

Ratunkiem przed ostateczną ruiną 
miały być kolejne przywileje wyjednane 
u króla Augusta III przez Mokronoskich, 
ale wobec ogólnego kryzysu gospodarcze-
go zabiegi związane z uzyskaniem trzech 
dodatkowych jarmarków w roku i  za-
twierdzeniem dwóch dotychczasowych 
nie przyniosły spodziewanego rezultatu. 
Zniszczone i  wyludnione miasto, pozba-
wione szansy na ożywienie handlu z powo-
du powojennego kryzysu wsi, traciło swój 
miejski charakter, pochłaniane przez tere-
ny rolnicze. Wewnętrzne problemy pań-
stwa i  rozbiory przypieczętowały drama-
tyczny los Grodziska. „Podług opowiadań 
starych ludzi miasto Grodzisk miało być 
wielkim miastem, mieszczącym w sobie 
więcej 200 domów, lecz przez wypadki wo-
jenne dawniejsze upadło” – pisał burmistrz 
Jan Wolański w 1820 r. przedstawiając 
władzom cywilnym stan miasta, którym 
przyszło mu zarządzać. Sporządzona na 
podstawie tego opisu opinia nie pozosta-
wiała złudzeń do przyszłości ośrodka: „Nie 
masz nadziei, aby miasteczko szlacheckie 
Grodzisk stanęło w rzędzie miast znacz-
niejszych”. I gdy wydawało się, że dla Gro-
dziska nie ma już ratunku i miasto na za-
wsze pogrąży się w biedzie i zapomnieniu, 
na końcu ciemnego dotąd tunelu zabłysło 
światło należące do lokomotywy parowej.

n Łukasz Nowacki

Nieszczęścia czasów 

Najstarszy zachowany wizerunek Grodziska. Rysunek nieznanego 
autora z II poł. XIX w. Zbiory Muzeum Narodowego. 
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W nawiązaniu do przypadającej 2 marca 42. rocznicy śmierci Jarosława 
iwaszkiewicza, w Muzeum w Stawisku 27 marca zorganizowano spotkanie 
poświęcone korespondencji iwaszkiewicza i Jerzego Lisowskiego oraz 
lutowemu numerowi miesięcznika „Twórczość”, którego pisarze byli 
długoletnimi redaktorami naczelnymi. 

po sąsiedzku22

W spotkaniu wzięli udział edy-
torzy korespondencji Agniesz-
ka i Robert Papiescy (na zdję-
ciu) oraz aktualni redaktorzy 
„Twórczości”: Mateusz Werner  
i Leszek Bugajski. Rozmowę pro-
wadził pisarz Krzysztof Bielecki.

Korespondencja Iwaszkiewicza 
z J. Lisowskim jest ważna również 
ze względu na wyjątkowy charak-
ter tej przyjaźni. Gdy się poznali, 
Lisowski miał 19  lat, a  Iwaszkie-
wicz 54. W chwili rozpoczęcia 
wymiany listów pierwszy z  nich 
był studentem uniwersytetu w Lil-
le. Urodził się 10 kwietnia 1928 r. 

w  rodzinie polsko-francuskiej. 
Ta genealogia Lisowskiego z  do-
mieszką ukraińskości była dla po-
chodzącego z Ukrainy Iwaszkiewi-
cza bardzo ważna. Skamandryta 
postrzegał Lisowskiego jako ko-
goś bliskiego mu duchowo, z kim 
łączyła go młodość spędzona na 
ukraińskiej ziemi, a  kto potem 
zanurzył się w żywioł mowy fran-
cuskiej, będąc zarazem najsilniej 
przywiązanym do kultury polskiej. 

Iwaszkiewicz przekonał młode-
go przyjaciela, by po studiach wró-
cił do Polski. W 1950 r. zamieszkał 
w Warszawie. Ich koresponden-

cja jest wielowymiarowa. Trwała 
ponad trzydzieści lat. Publikacja 
pod redakcją Agnieszki i Roberta 
Papieskich składa się z  czterystu 
dwudziestu jeden koresponden-
cyjnych pozycji: listów, telegra-
mów, tekstów umieszczonych na 
kartkach pocztowych. Autorzy ko-
rzystali z rękopisów znajdujących 
się w Muzeum im. A. i J. Iwasz-
kiewiczów oraz archiwum J. Li-
sowskiego w Muzeum Literatury 
im. A. Mickiewicza w Warszawie. 
Chłonie się tę korespondencję jak 
żywą historię powojennej litera-
tury, a listy Iwaszkiewicza dorów-

nują często najpiękniejszym stro-
nom jego dzieł. 

Korespondencja z Lisowskim 
uzupełnia i poszerza informacje 
na temat życia i twórczości Iwasz-
kiewicza, jego przyjaźni i miłości, 
podróży, pracy, współpracowni-
ków; stała się ona lustrem uka-
zującym portrety małżeństwa 
Iwaszkiewiczów. 

Spotkaniu towarzyszył koncert 
kameralny oraz wernisaż wysta-
wy „Warszawa Jarosława Iwasz-
kiewicza w rysunkach Kazimierza 
J. Nowaka”.  

  Sławomir Sadowski

24 marca w Starym Kinie w Mi-
lanówku odbyło się spotkanie 
z dziennikarzem i publicystą 
Mariuszem Staniszewskim, 
autorem książki „Polska woj-
na kulturowa”. Inspiracją do jej 
napisania było dla niego jakże 
częste postrzeganie polskiej po-
lityki jako konfliktu 2-3 osób, 
pojedynku na złośliwości i bon 
moty, co sprawia, że staje się ona 
przez to banalna. Według autora 
dzielimy się na tych, którzy chcą 
stworzyć nowego człowieka, 
i  tych, którzy uważają, że tego 
typu zmiany prowadzą do kata-
strofy. Tym, co łączy obie, często 
zwaśnione strony, jest priorytet, 
jaki dają sprawom rodziny, bez 
której nie ma kapitalizmu.  

Podczas spotkania nie zabra-
kło pytań o sytuację związaną 
z wojną na Ukrainie. M. Stani-
szewski stwierdził, że wojna ta 
wytycza granice zachodniego 
świata. Jednocześnie ukazała 
tkwiący w Polakach olbrzymi po-
tencjał reagowania na krzywdę.

– Dawno nie było sytuacji 
umożliwiającej stwierdzenie, 
kto jest po stronie dobra, a kto 
jest po stronie zła – powiedział 
autor. Odnosząc się do wpływu 
konfliktu zbrojnego na Unię 
Europejską wyraził nadzieję, 
że w sytuacji niezdolności Nie-
miec i Francji do przywództwa 
w UE, większą podmiotowość 
uzyska Polska.

   Sławomir Sadowski

Premierowy koncert projektu 
odbył się 1 sierpnia 2021 r. w 77. 
rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego, 10 marca tego 
roku miała miejsce premiera pły-
ty, natomiast 19 marca w Podko-
wie Leśnej artyści zaprezentowali 
materiał z tego albumu.

– Koincydencja tych zda-
rzeń – wydanie płyty z poezją 
wojenną Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego, który zginął jako 
żołnierz podczas  Powstania 
Warszawskiego, i moment wy-
dania jej w połączeniu z tym, co 
nas realnie otacza, czyli napaści 
agresora na naród ukraiński  – 

daje wiele do myślenia – powie-
dział w wywiadzie dla Polskiego 
Radia Włodek Pawlik. 

Podczas koncertu wystąpi-
li Włodek Pawlik (fortepian), 
Łukasz Pawlik (syntezatory), 
Damian Kostka (kontrabas) 
i  Cezary Konrad (perkusja). 
Śpiewali Natalia Wilk i Marek 
Bałata. Wiersze Baczyńskiego 
czytał Daniel Olbrychski.

Dochód ze sprzedaży 10 ze-
stawów płyt W. Pawlika prze-
znaczony został na pomoc 
uchodźcom z Ukrainy, których 
przyjęła Podkowa Leśna.

   Sławomir Sadowski

Korespondencyjna  
historia literatury

Wojny kulturowe  
i konwencjonalne 

Baczyński aktualny 

ul. Kilińskiego 11
Grodzisk Mazowiecki

(koło Ratusza)
tel. 794 599 799

Sprzedamy Twoją  
nieruchomość 
w 3 MIESIĄCE

Płytę „Baczyński 100” z muzyką do wybranych 
wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Włodek 
Pawlik – kompozytor, pianista jazzowy i laureat 
Grammy zadedykował Ukrainie, która walczy o swoją 
wolność i niepodległość. 
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Uchwałą z 26 stycznia Rada Miejska podjęła decyzję 
o  nadaniu imienia „bł. kard. S. Wyszyńskiego” drodze, 
która docelowo połączy ul. Chełmońskiego i ul. Montwił-
ła. Ulica na odcinku od ul. Chełmońskiego do Dalekiej już 
istnieje, natomiast fragment do ul. Montwiłła jest w trakcie 
budowy. W związku z pomyślnym zakończeniem procedu-
ry nadania nazwy drodze publicznej, do redakcji wpłynął list 
otwarty inicjatorów tego przedsięwzięcia.  
Szanowni Państwo,
W imieniu Komite-
tu Organizacyjnego 
Akcji Katolickiej Pa-
rafii św. Anny i wielu 
Mieszkańców Gro-
dziska Mazowieckie-
go wyrażamy nasze 
głębokie i szczere po-
dziękowanie Radzie 
Miejskiej, członkom Komisji 
Gospodarki Gminnej oraz 
Panu Burmistrzowi i Pra-
cownikom Urzędu Miejskie-
go za przygotowanie, prze-
prowadzenie całego procesu 
i podjęcie uchwały, dotyczącej 
nadania nazwy ulicy imienia 
błogosławionego kard. Stefa-
na Wyszyńskiego.

Dzięki Państwa decyzji 
pamiętna uroczystość beaty-
fikacji, a także obchodzony 
Rok Jubileuszowy Prymasa 

Tysiąclecia został 
w  ten sposób na-
leżycie uczczony, 
a  szczególne związ-
ki Błogosławionego 
Księdza Kardynała 
Prymasa z Gro-
dziskiem Mazo-
wieckim utrwalone 
w  nazwie ważnej 

arterii naszego Miasta, które 
w tym roku obchodzi swój wy-
jątkowy jubileusz 500-lecia 
nadania praw miejskich.

Raz jeszcze dziękując za 
przychylne odniesienie się do 
naszej prośby wyrażamy au-
tentyczną radość, że wspólnie 
możemy uczestniczyć w dziele 
umacniania tożsamości na-
szej małej ojczyzny.

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny  

Akcja Katolicka Parafii św. Anny

Przedszkole nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Króla Ma-
ciusia Pierwszego w Grodzisku 
Mazowieckim uzyskało grant 
w programie „Rosnę z mate-
matyką”. Jest to pilotażowa 
edycja dofinansowań Fundacji 
mBank kierowanych do przed-
szkoli. W programie należało 
złożyć plan działania eduka-
cyjnego, którego celem jest roz-
wijanie kompetencji matema-
tycznych u dzieci. 

Grupa nauczycieli wysłała 
zgłoszenie z programem eduka-
cyjnym o nazwie „Liczymy i ko-
dujemy z Królem Maciusiem”. 
Spośród 233 złożonych wnio-
sków zaledwie 40 otrzymało 
dofinansowanie, w tym nasza 
placówka. 

Program „Liczymy i koduje-
my z Królem Maciusiem” został 

opracowany, aby wspomagać 
i wspierać dziecięce rozumo-
wanie i przybliżyć zagadnie-
nia matematyczne w zabawie. 
Przeznaczony jest dla dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat. Działa-
nia edukacyjne podzielone są 
na bloki tematyczne – dziecięca 
matematyka i kodowanie. 

Na realizację projektu edu-
kacyjnego Przedszkole nr 4 
otrzymało 5 tys. zł. Projekt roz-
począł się w lutym i potrwa do 
31 maja 2022 roku. Obejmuje 
dwie grupy 3-latków i  dwie 
grupy 6-latków w  naszej pla-
cówce. Do działań przedszkola 
dołączą także rodzice dzieci 
biorących udział w projekcie.

Agnieszka Bryła-Gmitruk 
Anna Chmielarska 

Karina Więch

Błogosławiony patron 

Liczą i kodują z królem
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Remis i walkower 

Piast zaskoczył

u

u
Zaledwie jeden mecz do tej pory roze-
grali piłkarze rezerw LKS-u Chlebnia, 

w którym doznali zaskakująco wysokiej, 
wyjazdowej porażki ze znacznie niżej klasy-
fikowanym Piastem Piastów 1:5. Honorowe 
trafienie dla ekipy prowadzonej przez tre-
nera Pawła Krzemińskiego uzyskał Marcin 
Fornalik. W tabeli A-klasy, Chlebnia II z do-
robkiem 21 pkt zajmuje 7 miejsce.    (mś)

Przeklęty jeden set
Są czasem takie sytuacje, gdy nie pozostaje nic 
innego jak usiąść i załamać ręce. Tak pewnie 
czują się zawodnicy i wszyscy sympatycy siat-
karzy grodziskiej Sparty. Mimo że do zakoń-
czenia rozgrywek II ligi pozostawała jeszcze 
jedna kolejka spotkań, to już przed nią wia-
domo było, że nasi siatkarze nie zajmą 2 miej-
sca w swej grupie, które jest premiowane grą 
w  barażach o I ligę. Na początku kwietnia 
Spartiaci, z dorobkiem 51 pkt, zajmują 3 miej-
sce w tabeli, ze stratą trzech do drugiej w kla-
syfikacji Arki Tempo Chełm, która rozegrała 
już wszystkie mecze. Jednak nawet w przy-
padku spodziewanej wygranej 3:0 w ostatnim 
spotkaniu z zamykającym tabelę Huraganem 
Wołomin nasz klub nie wyprzedzi ekipy z Lu-
belszczyzny, bowiem do osiągnięcia tego celu 
zabraknie jednego seta. Dosłownie. Aż trud-
no uwierzyć, że o roku pracy wszystkich lu-
dzi związanych z  klubem, przy rozegranych 
22  meczach (wliczam to wspomniany poje-
dynek z Huraganem), w ostatecznym rozra-
chunku, o wszystkim  zadecyduje jeden set!

W ostatnich czterech spotkaniach za-
wodnicy prowadzeni przez trenera Tomasza 
Rosę zanotowali komplet wygranych, jednak 
w dwóch ostatnich stracili po jednej partii, co 
okazało się w tym wypadku decydujące. Gdy-
by zwyciężyli wszystko po 3:0, mieliby pewne 
2 miejsce, zaś przy stracie tylko jednego seta, 
o wszystkim decydowałyby małe punkty. 
Niestety, stało się inaczej, a wszyscy Spartia-
ci niech pamiętają słynne powiedzenie, że co 
nas nie zabije, to nas wzmocni. W przyszłym 
sezonie na pewno się odkujecie.

W cieniu rywalizacji mężczyzn trzecioli-
gowe rozgrywki zakończyły siatkarki grodzi-
skiej Sparty. I zakończyły je udanie, bowiem 
w czterech ostatnich meczach zanotowały trzy 
zwycięstwa. Dzięki temu podopieczne trenera 
Tomasza Lukowskiego, z 9 pkt, uplasowały się 
na 5 pozycji w grupie mistrzowskiej.  

Wyniki. II liga mężczyzn: Lotnik Łęczyca (w) 3:0, 
KKS Kozienice (d) 3:0, MOS Wola W-wa (d) 3:1, 
Bzura Ozorków (w) 3:1. III liga kobiet: UKS Espe-
ranto W-wa (d) 3:1 i (w) 1:3, SPS Level Up Jedlińsk 
3:2 (d) i (w) 3:1.    (mś)
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Dopóki piłka w grze… 
Zaledwie jedno zwycięstwo w czterech me-
czach – taki dorobek w marcu sprawił, że 
na początku kwietnia sytuacja walczącej 
o  utrzymanie w II lidze Pogoń Grodzisk 
stała się dramatyczna. Nasz klub z dorob-
kiem 21 pkt zajmował 16 miejsce w tabeli, 
a  strata do bezpiecznej strefy wynosiła 10 
pkt. Biorąc pod uwagę, że do rozegrania 
pozostało nam jeszcze 9 meczów, wydaje 
się, że zniwelowanie tej różnicy graniczyć 
będzie z cudem. Wiara jednak umiera 
ostatnia, a  dopóki piłka w grze… Wszyst-
ko teraz w nogach i głowach naszych piłka-
rzy, którzy nie grają źle, często są zespołem 
lepszym, jak choćby w starciach ze Zniczem 
czy Hutnikiem, jednak punktów od tego nie 
przybywa. W najgorszym scenariuszu war-
to powalczyć chociaż o 15 miejsce, czyli naj-
wyższe w strefie spadkowej, ponieważ pro-
ces licencyjny od ekstraklasy do II ligi jest 
bardzo restrykcyjny i różne rzeczy podczas 
niego mogą się wydarzyć. Po wyjazdowej 
porażce z Hutnikiem Kraków, na rzecz któ-
rego utraciliśmy wspomnianą 15 pozycję, 
trenerem pierwszego zespołu przestał być 
Krzysztof Chrobak, a jego obowiązki prze-
jął dotychczasowy asystent Mateusz Dudek. 
W tym miejscu należą się ogromne słowa 
uznania dla trenera Chrobaka za olbrzymi 
wkład pracy w naszym klubie, pamiętając, 
że jest on autorem największego sukce-
su w  100-letniej historii Pogoni, jakim był 
awans do II ligi. Jednak każda współpraca 
ma kiedyś swój koniec, zwłaszcza kiedy jej 
możliwości zaczynają ulegać wyczerpaniu. 
Cóż, taki jest niewdzięczny zawód piłkar-
skiego trenera.

Pogoń – Znicz Pruszków (d) 0:1 (  Gła-
dysz,  Owczarek)

Misztal Show. Niestety, tak najkrócej 
można opisać derby Mazowsza, bowiem 
bramkarz Znicza Pruszków Piotr Misztal 
był absolutnym bohaterem tego spotkania. 

Nie tylko w I połowie wyszedł obronną ręką 
z kilku, wydawałoby się, beznadziejnych 
sytuacji, ale też dwukrotnie obronił rzut 
karny wykonywany przez Jakuba Kołaczka. 
Grająca w tym meczu „o życie” Pogoń była 
zespołem lepszym, kreującym grę, stwarza-
jącym okazje bramkowe, przy posiadaniu 
piłki sięgającym niemal 70 proc. Cóż z tego, 
skoro liczy się to co w sieci, a w tym aspek-
cie lepszy okazał się Znicz, który w swej 
pierwszej groźnej akcji uzyskał prowadze-
nie w 38 minucie. Na domiar złego tuż 
przed przerwą czerwoną kartkę ujrzał Mi-
chał Gładysz i do końca meczu podopieczni 
trenera Krzysztofa Chrobaka musieli grać 
w osłabieniu. Mimo to nadal atakowali, 
próbując zmienić niekorzystny rezultat, 
jednak ich próby kończyły się na znakomi-
cie dysponowanym tego dnia Misztalu.  

Pogoń: Artur Haluch, Aleksander Theus (79’ 
Michał Zimmer), Rafał Zembrowski, Michał Gła-
dysz, Mariusz Sławek, Jakub Apolinarski (46’ Kacper 
Łoś), Jakub Kołaczek, Piotr Owczarek (60’ Mateusz 
Lisowski), Michał Wrzesiński (79’ Wojciech Kali-
nowski), Jean Franco Sarmiento (60’ Damian Paw-
łowski), Maciej Bortniczuk.

Pogoń – Ruch Chorzów (w) 1:4 (Jakub 
Apolinarski – 10,  Kołaczek, Lisowski)

Wyjazdowe starcie w obecności niemal 
6  tysięcy kibiców gospodarzy oraz kilku-
osobowej grupy najwierniejszych kibiców 
Pogoni rozpoczęło się dla nas znakomicie, 
bowiem już w 10 minucie Jakub Apolinar-
ski dał naszemu zespołowi prowadzenie. 
Niestety, później na boisku dominowali 
piłkarze 14-krotnego mistrza Polski, któ-
rzy tuż przed przerwą doprowadzili do 
wyrównania, zaś w drugiej połowie jeszcze 
trzykrotnie pokonali debiutującego w ofi-
cjalnym meczu w naszych barwach Eryka 
Mirusa.

Pogoń: Mirus, Theus (90’ Zimmer), Zembrowski, 
Łoś, Sławek, Apolinarski (78’ Michał Sacharuk), Ko-
łaczek, Pawłowski (72’ Daniel Choroś), Lisowski (72’ 
Bortniczuk), Wrzesiński (78’ Kalinowski), Sarmiento.

Pogoń – Śląsk II Wrocław (d) 2:1 (Ma-
ciej Bortniczuk – 45, Jean Franco Sarmien-
to – 83,  Apolinarski, Kalinowski)

Po sześciu porażkach z rzędu piłkarze 
i kibice Pogoni wreszcie mogli cieszyć się ze 
zwycięstwa, które dało promyk nadziei, że 
uda się jeszcze uratować II ligę dla Grodzi-
ska. Wprawdzie przez większą część meczu to 
wrocławianie posiadali optyczną przewagę, 
jednak nasi zawodnicy umiejętnie rozbijali 
ataki rywala, sami groźnie kontrując. Jed-
na z takich akcji przyniosła powodzenie tuż 
przed przerwą za sprawą Macieja Bortniczu-
ka. Kiedy pod koniec meczu Jean Franco Sar-
miento, strzałem głową podwyższył na 2:0, 
wydawało się że nic złego nam się nie stanie. 
Jednak goście na początku doliczonego czasu 
gry zdobyli gola kontaktowego i ostatnie mi-
nuty spotkania były bardzo nerwowe. Mimo 
starań rywali zwycięski rezultat udało się do-
wieźć do ostatniego gwizdka sędziego.

Pogoń: Haluch, Zimmer, Gładysz, Łoś, Sławek, 
Apolinarski (88’ Kalinowski), Kołaczek, Owczarek 
Sacharuk (71’ Sarmiento), Wrzesiński, Bortniczuk 
(84’ Łukaszczyk).

Pogoń – Hutnik Kraków (w) 0:1  
(  Theus, Kołaczek)

Niestety, w kolejnym meczu Pogoń nie 
poszła za ciosem, ulegając na wyjeździe 
przedostatniemu w tabeli Hutnikowi Kra-
ków 0:1. W I połowie Michał Wrzesiński 
trafił w słupek i poprzeczkę, jednak później 
mecz stał się bezbarwny i wydawało się, że 
zakończy się bezbramkowym remisem. Po 
raz kolejny nasza drużyna dała się jednak 
zaskoczyć w końcówce spotkania i punkty 
pozostały w grodzie Kraka. A nam uciekła 
szansa na zmniejszenie strat do bezpiecznej 
strefy. Po tej porażce doszło do rozstania 
z trenerem Krzysztofem Chrobakiem.

Pogoń: Haluch, Theus (59’ Zimmer, 83’ Choroś), 
Gładysz, Łoś, Sławek, Apolinarski (59’ Sarmiento), 
Kołaczek, Owczarek, Sacharuk (70’ Kalinowski), 
Wrzesiński, Bortniczuk.

  Michał Śliwiński

u

Cztery punkty po dwóch pierwszych 
meczach rundy wiosennej dopisali 

sobie na koncie piłkarze rezerw grodziskiej 
Pogoni, na co dzień występujący w lidze 
okręgowej. Po remisie na własnym boisku 
z  Rysiem Laski 1:1 (gola z rzutu karnego 
zdobył Damian Jaroń) nasi zawodnicy, pro-
wadzeni przez trenera Macieja Przybylskie-
go, otrzymali komplet punktów za walkower 
z wycofaną z rozgrywek ekipą Błonianki II, 
dzięki czemu, z 25 pkt plasują się na 9 pozy-
cji w tabeli.   (mś)
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Pewne utrzymanie

Doświadczenie  
zaprocentuje 

Walki pięćsetlecia

Decydujące  
mecze przed nimi
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Walczący o utrzymanie w I lidze teni-
siści stołowi grodziskiej Bogorii ulegli 

u siebie grającemu o awans KTS-owi Gliwice 
3:7, jednak decydujące mecze w kwestii po-
zostania na zapleczu Lotto Superligi dopiero 
przed nimi. I miejmy nadzieję, że uda się 
osiągnąć ten cel. W pojedynku ze śląskim 
klubem indywidualne zwycięstwa (wszyst-
kie w stosunku 3:1) odnieśli: Michał Gaw-
las z Pawłem Chmielem, Jakub Stecyszyn 
z  Grzegorzem Felkelem oraz Przemysław 
Sałaciński z Łukaszem Nadolskim.   (mś)

e
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Mimo trzech porażek po 0:3 w trzech 
ostatnich meczach reprezentantki 

grodziskiej Bogorii bez żadnych problemów 
zdołały się utrzymać w Ekstraklasie. Nasz ze-
spół zajął ostatecznie 8 miejsce z 18 pkt na 
koncie, mając 4 „oczka” przewagi nad strefą 
barażową. Biorąc pod uwagę, że zawodniczki 
trenera Zbigniewa Grześlaka debiutowały na 
najwyższym poziomie rozgrywkowym, osią-
gnięty rezultat należy uznać za sukces.    (mś)

Wyniki: KU AZS Wrocław (w) 0:3 (Julia Więc-
kowska – Natalia Bajor 0:3, Aleksandra Falarz – Ka-
tarzyna Węgrzyn 1:3, Martyna Lis – Anna Węgrzyn 
1:3), SKTS Sochaczew (d) 0:3 (Lis – Ilona Sztwiert-
nia 1:3, Więckowska – Irina Ciobanu 0:3, Falarz – 
Zuzanna Wielgos 1:3), Bebetto AZS UJD Często-
chowa (w) 0:3 (Milena Mirecka – Tatiana Bilenko 
0:3, Falarz – Anastasiya Dymytrenko 0:3, Zofia 
Śliwka – Roksana Załomska 2:3).

Zawodniczki grodziskiego Klubu Ko-
szykarskiego udanie zakończyły sezon, 

pokonując na wyjeździe AKS Zły W-wa  
62:58, co stanowiło rewanż za porażkę na 
własnym parkiecie. W pojedynku tym punk-
ty dla GKK zdobyły: Marta Nitkiewicz – 24, 
Martyna Sabatowska – 18, Julia Ogonowska 
– 9, Ewa Bagrowska – 6, Sandra Jędrzejew-
ska – 3 oraz Agata Skibicka – 2. Ostatecznie 
podopieczne trenera Sławomira Kołaczka 
uplasowały się na przedostatnim, 9 miejscu 
w II lidze, jednak należy pamiętać, że nasza 
drużyna debiutowała w tym sezonie w roz-
grywkach, a dla wielu zawodniczek był to 
pierwszy kontakt z seniorską koszykówką. 
Zdobyte doświadczenie na pewno zaprocen-
tuje w kolejnych sezonach.   (mś)

9 klubów sportowych z Grodziska 
i okolic wzięło udział w 3. edycji Gro-

dziskiej Ligi Sportów Walki, która odbyła 
się 20 marca. Zawody rozgrywają się w dys-
cyplinach charakterystycznych dla poszcze-
gólnych sztuk walki: karate, taekwondo oraz 
kickboxing. Specjalnie dla najmłodszych 
zawodników opracowany został specjalny 
tor przeszkód Ninja Quest, w którym udział 
mogą wziąć wszyscy. Grodziska Liga Sportów 
Walki powstała z okazji 500-lecia Grodziska 
z inicjatywy Jakuba Malickiego, prezesa UKS 
Budo, a we współorganizację włączył się klub 
taekwondo – TDK Tigers.    (kb)

Medale pod Jasną Górą 

Jarosław na drodze 

e

e

Z czterema medalami powrócili tenisiści 
stołowi Dartomu Bogorii Grodzisk z roz-
grywanych w Częstochowie Indywidual-
nych Mistrzostw Polski. W singlu srebrny 
krążek wywalczył Marek Badowski, zaś 
brązowy – Miłosz Redzimski, powtarzając 
swój sukces z ubiegłego roku. Ponadto gra-
jąc w parze z Natalią Bajor z AZS-u Wro-
cław „Bany” ponownie stanął na drugim 
stopniu podium, tym razem w turnieju 
miksta. Z kolei Miłosz, który mimo bardzo 
młodego wieku regularnie zaczyna zdo-
bywać medale w seniorskich imprezach, 

sięgnął po brązowy medal w grze deblo-
wej w duecie z Przemysławem Walaszkiem 
z KTS Energa Toruń.

Jeśli chodzi o występy pozostałych repre-
zentantów grodziskiego klubu, to w krajo-
wym czempionacie swój start w zanotowali: 
Zofia Śliwka, Martyna Lis i Michał Gawlas. 
Nie odnieśli wprawdzie spektakularnych 
sukcesów, jednak w ich przypadku już sam 
występ w gronie najlepszych zawodników 
w  kraju jest sukcesem, a każde zwycięstwo 
tylko wspomniany sukces powiększa i stano-
wi świetny prognostyk na przyszłość.   (mś)

W trzech ostatnich meczach rundy zasad-
niczej w grupie mistrzowskiej reprezentanci 
Dartomu Bogorii Grodzisk zanotowali dwa 
zwycięstwa, w tym spektakularne 3:0 z De-
korglassem Działdowo, oraz ponieśli jedną 
porażkę, z wyjątkowo niewygodnymi Dojli-
dami Białystok. Te wyniki spowodowały, że 
podopieczni trenera Tomasza Redzimskiego 
z 43 pkt zajęli 2 miejsce w tabeli. W ćwierćfi-
nale rywalem naszych reprezentantów będzie 
Sokołów S.A. Jarosław, a obydwa pojedyn-
ki rozegrane zostaną w pierwszej dekadzie 

kwietnia, więc kiedy Państwo weźmiecie do 
ręki ten numer naszej gazety, wynik tej rywa-
lizacji będzie już znany.   (mś)

Wyniki: Dekorglass Działdowo (d) 3:0 (Pavel Si-
rućek – Patryk Chojnowski 3:2, Panagiotis Gionis 
– Jakub Dyjas 3:2, Miłosz Redzimski – Patryk Le-
wandowski 3:0), Dojlidy Białystok (w) 1:3 (Michał 
Gawlas – Patryk Zatówka 1:3, Shiyu Sun – Aleksan-
der Khanin 2:3, Sirućek – Kamil Zdzienicki 3:1, Sun 
– Zatówka 1:2), AZS AWFiS Balta Gdańsk (d) 3:1 
(Redzimski – Adam Dudzicz 3:0, Marek Badowski 
– Szymon Malicki 3:1, Jakub Stecyszyn – Tomasz 
Tomaszuk 2:3, Redzimski – Malicki 2:1).

Utrzymali fotel lidera

Z Mazovią trzeba się liczyć 

Trzynastka o dwóch twarzach 

Trzech w Bratysławie Podia w Mińsku 

u

u

u

Liderująca w lidze okręgowej po rundzie 
jesiennej Chlebnia od falstartu rozpoczęła 
wiosenne zmagania. W pierwszym spotka-
niu podopieczni trenera Tomasza Feliksiaka 
przegrali na wyjeździe z Okęciem W-wa 0:1. 
Jednak drugi mecz pokazał, że porażkę z 
„lotnikami” należy traktować jako wypadek 
przy pracy. Grająca tym razem na własnym 

boisku Chlebnia pokonała 3:1 inny zespół 
z ligowej czołówki KS Teresin. Bohaterem 
tego pojedynku był superstrzelec „zielo-
nych” – Michał Ocipka, notując hat-trick. 
W tabeli ligi okręgowej nasz zespół z 43 pkt 
utrzymuje fotel lidera, z przewagą 2 „oczek” 
nad MKS Polonią W-wa, ale też z  jednym 
meczem rozegranym mniej.    (mś)

Czwartoligowe piłkarki grodziskiej Mazo-
vii w dwóch pierwszych meczach rozgry-
wanych na własnym boisku pokazały, że 
runda wiosenna może być dla nich udana 
i będzie się z nimi musiał liczyć każdy ry-
wal. Wprawdzie w inaugurującym pojedyn-
ku zawodniczki trenera Grzegorza Kwasi-

żura przegrały z wyżej notowaną Ostrovią 
Ostrów Mazowiecka 2:4 (Julia Mońka, 
Klaudia Klocek), jednak w drugim zdołały 
pokonać czwarty w tabeli KS Raszyn II 3:2 
po dwóch trafieniach Alicji Faderewskiej 
i jednym Julii Mońki. W tabeli nasze piłkar-
ki z 11 pkt zajmują 10 miejsce.    (mś)

W meczu inaugurującym rundę wiosenną 
B-klasy zawodnicy KS 13 Grodzisk pokazali 
dwie twarze. W wyjazdowym starciu z   UKS 
Ołtarzew po bardzo dobrej I poł wie prowadzi-
li po golu Piotra Synala, jednak o drugiej części 
spotkania pewnie chcieliby jak najszybciej za-

pomnieć, bowiem stracili w niej pięć bramek, 
sami odpowiadając jedynie trafieniem Kamila 
Mackiewicza. Ostatecznie mecz zakończył się 
porażką „Trzynastki” 2:5, po której podopiecz-
ni trenera Jakuba Jasińskiego z 13 pkt, plasują 
się na 9 pozycji w tabeli.    (mś)

Wśród 1500 zawodników z 30 krajów, 
którzy w dniach 26-27 marca wzięli 

udział 42 Grand Prix Slovakia w Bratysławie, 
znaleźli się trzej przedstawiciele UKS Budo. 
Nasi karatecy mimo tremy związanej z rangą 
zawodów osiągnęli bardzo dobre rezultaty – 
Szymon Budny w kumite w kategorii 40 kg 
chłopców 10-11 lat zajął 3 miejsce, a Borys 
Bortniak w tej samej kategorii wagowej, tyle że 
dla chłopców 12-13 lat, zajął miejsce 9.    (kb)

8 medali zdobyli reprezentanci gro-
dziskiego klubu Raion BJJ Dragons 

Team podczas  rozegranego w Mińsku Maz. 
IX Grand Prix Polski w brazylijskim jiu-jitsu. 
Złoto i srebro wywalczył Jakub Cegiełko, sre-
bro padło też łupem: Pawła Płachciaka, Anny 
Domaradzkiej, Maksymiliana Wysockiego 
i Wojciecha Spytka, zaś na trzecim stopniu 
podium stanęli: Vanessa Domagała i Mateusz 
Raczkiewicz.    (mś)
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Krzyżówka wielkanocna
Rozwiązanie utworzą litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu i uszeregowane od 1 do 23.
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Rozwiązanie 
krzyżówki z nr. 316:
W krzyżówce  zaszyfrowane było 
hasło „Aurelia Sobieraj”. Zwycięż-
czynią została p. Beata Bender. Po 
odbiór nagrody zapraszamy do sie-
dziby redakcji: Centrum Kultury, 
ul. Spółdzielcza 9, II piętro. 

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

 Biuro reklamy: 
a.siejka@centrumkultury.eu, tel. 605 838 751

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, 
kondolencji oraz materiałów UM, MGK i GRS. 

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

www.lingbrett.pl

Redakcja:
Krzysztof Bońkowski (redaktor naczelny), 

Anna Redel (sekretarz redakcji) 
05-825 Grodzisk Maz. ul. Spółdzielcza 9 

 tel. 22 734 78 59
e-mail: redakcja@gazetabogoria.pl

FB: Grodziskie Pismo  
Społeczno-Kulturalne Bogoria 

www.gazetabogoria.pl

100% Druk: DB PRINT
Polska Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 32,
05-825 Grodzisk
Mazowiecki
www.dbprint.pl
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Aktualne informacje na temat  
działalności kina na:   
www.centrumkultury.eu 

Fundatorem nagrody jest  s

Uwaga, krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 
czekamy do 30 kwietnia. Odpowiedzi 
prosimy nadsyłać na adres redakcji pocztą 
tradycyjną bądź elektroniczną. Nagrodą 
jest zaproszenie dla dwóch osób do Kina 
Centrum Kultury na dowolnie wybrany 
seans filmowy.

Poziomo:
3. gatunek owadożernego nietoperza; 
8.  „Rozdzióbią nas …, wrony” – w tytule 
noweli Stefana Żeromskiego; 9. niedopa-
lony do końca kawałek świecy; 10.  doku-
ment zapewniający komuś bezpieczeństwo 
osobiste; 11. porywisty lub umiarkowany; 
12. święty byk czczony w starożytnym Egip-
cie; 13. alarm, bicie na trwogę; 14.  przy-
stanek na trasie kolejki WKD; 15.  rodzaj 
placków lub naleśników; 16.  amerykań-
ska „Centralna Agencja Wywiadowcza”; 
19.  obieżyświat; 22.  Kazimierz (zm. 
w  1989  r.) wielokrotny kapitan reprezen-
tacji Polski w piłce nożnej; 23.  część obu-
wia, na której wspiera się pięta; 24. miasto 
na Krymie; 25. fiasko; 26. stolica Sardynii; 
31.  kawałek tkaniny uciętej pod ostrym 
kątem; 33.  niskie drzewo o białych lub 
fioletowych kwiatach; 34.  głośne wołanie; 
35.  miasto na Florydzie; 36. przeciwień-
stwo dobra; 37. jednoroczna roślina oleista; 
38. belka podtrzymująca krokwie dachu; 
39. przezwisko, pseudonim; 40. zawieszony 
na szyi eleganckiego pana.

Pionowo:
1. żołnierzy wyklęty; 2. potrzask, zasadzka; 
3. ból głowy; 4. Elvis – król rock and rolla; 
5. klika; 6. jeden z gatunków zadań szara-
dziarskich; 7. w medycynie – biała gorącz-
ka; 17. japońska sztuka układania kwiatów; 
18. imię męskie; 19. zmartwienie; 20. naj-
starsza era w dziejach Ziemi; 21. układanka 
z kart; 26. naczynie z klepek drewnianych; 
27. słychać je w czasie burzy; 28. najazd, 
agresja; 29. coraz skuteczniejsza w ręku Igi 
Świątek; 30. zając; 31. ryba z rodziny kar-
piowatych; 32. aktorzy grający w jednym 
przedstawieniu.
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OGŁOSZENIA DROBNE
n    PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki 

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

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

n    Wyprzedaż perełek z mojej szafy. Na stronie 
Vinted.pl pod nazwą użytkownika vaili_my. 
Ciuchy są w bardzo dobrym stanie i niedrogie. 
Serdecznie zapraszam do zakupów – www.
vinted.pl/member/965332-vailimy 

n    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Grodzisku Mazowieckim Ewelina Lal 
Kancelaria Komornicza nr III w Grodzisku 
Mazowieckim 05-825 Grodzisk Mazowiecki  
ul. w. Bartniaka 12A/2 NIP: 9182015910

Najświeższych informacji lokalnych słuchaj 
o pełnych godzinach od 7.00 do 17.00 
oraz w godz. 7.30, 8.30, 15.30 i 16.30

Jubileusz 500-lecia Grodziska Mazowieckie-
go to dla nas szczególne wydarzenie. Mamy 
w nim swój udział, bo w jakiś sposób wpły-
wamy na dzieje tego miasta. Dlatego świę-
tujemy i przekazujemy swoje wspomnienia 
młodszym pokoleniom. Bierzemy udział 
w organizowanych obchodach, ale mamy 
też własny kalendarz, a w nim m.in. liczne 
warsztaty pielęgnujące tradycje, a także spo-
tkania i spacery tematyczne. Gościliśmy pi-
sarkę Katarzynę Kowalewską, która umieściła 
bohaterkę swojej ostatniej powieści nie dość, 
że w Grodzisku, to jeszcze w naszej dzielnicy 
Łąki. To wyjątkowa radość rozpoznawać na 
kartach książki ulubione miejsca znane na co 
dzień. Pani Katarzyna jest niezwykle intere-
sującą osobą, więc była okazja do dyskusji nie 

tylko o literaturze, ale i przede wszystkim do 
pięknych wspomnień. Zaplanowaliśmy cykl 
spotkań z Łukaszem Nowackim, który o Gro-
dzisku wie wszystko, a co najważniejsze chęt-
nie i wspaniale opowiada. Pierwsze już się 
odbyło, a na następne, po Wielkanocy, cze-
kamy niecierpliwie. Pan Łukasz jest wyjątko-
wym pasjonatem naszego miasta, dokumen-
talistą jego dziejów i bieżących wydarzeń. 
Dlatego chętnie uczestniczymy osobiście lub 
online w jego „Spotkaniach z  historią”. Wy-
bieramy się też wspólnie na grodziski „Spacer 
dla seniorów”. Interesujemy się tradycjami 
kulinarnymi dlatego przeczytaliśmy „Kuch-
nię Grodziską” wydaną przez Stowarzyszenie 
Odkrywamy Bliskie Historie, a  w  niej m.in. 
przepis na „Grodziską szarlotkę” i  „Chleb 

Chełmońskiego na zakwasie żytnim”. Ważne 
są tam barwne opowieści, bo tworzą żywą 
kulinarną historię. Podoba nam się projekt 
Stowarzyszenia „500 grodziskich rzeczy na 
500 lat” i podczas wiosennych porządków 
szukamy „dziwnych znalezisk”. Na czerwiec 
przygotowujemy okolicznościowy piknik 
pod hasłem „Seniorzy z Łąk na 500-lecie 
Grodziska Mazowieckiego”.

Minęło sześć lat istnienia naszego Klu-
bu, to już spory dorobek, a najważniejsze, 
że tworzymy wspaniałą grupę. To też do-
bra okazja do świętowania, więc w Łąkach 
w najbliższych tygodniach będzie ciekawie. 
Zapraszamy!

   Danuta Dubielecka,  
Opiekunka Klubu Seniora Łąki

Sześć lat z pięciuset 
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Z Ogniskiem Plastycznym związany jest 
z przerwami od lat 60 XX w. Wówczas sie-
dziba placówki mieściła się jeszcze w Willi 
Radogoszcz, a po niego miała zaraz upo-
mnieć się armia. – Na koniec zasadniczej 
służby wojskowej dostałem dobrą opinię 
z  jednostki, przez dowódców byłem wy-
syłany na ASP do Warszawy, ale niestety 
moje realistyczne obrazy nie przekonywały 
komisji, chociaż wszyscy byli pewni, że się 
dostanę – wspomina Zdzisław Banasiak.

Jego talent objawił się samoistnie – po-
noć pierwszy rysunek, przedstawiający 
zagrodę wiejską, stworzył w wieku pięciu 
lat, wprawiając dorosłych w osłupienie. 
– Ja nie kończyłem żadnych liceów pla-
stycznych, jestem technik włókiennik po 
technikum w Żyrardowie, mieszkańcem 
Grodziska jestem od 1955 roku, a praco-
wałem w branży gazownictwa – mówi. Po 
wojsku znów zaczął uczęszczać na zajęcia 
do Ogniska, a  potem była długa, czter-
dziestoletnia przerwa – na życie zawodowe 

i rodzinne. Co nie znaczy, że Zdzisław Ba-
nasiak przestał malować. Wręcz przeciwnie 
– najstarszy spośród kilkudziesięciu obra-
zów zaprezentowanych na wystawie po-
chodzi z 1982 roku. – Od 2016 roku jestem 
na emeryturce, mam więcej czasu i pra-
wie codziennie maluję. W Ognisku jestem 
w każdą środę,  w piątki na akwareli u Kuby 
Cwieczkowskiego.

– Staram się pokazywać w Ognisku róż-
ne rzeczy, bo ludziom się różne rzeczy po-
dobają, a te wystawy oprócz tego, że mają 
pokazywać przekrój twórczości, mają cha-
rakter edukacyjny. Malarstwo realistyczne 
wymaga mnóstwa umiejętności, cierpliwo-
ści i skrupulatności. I te wszystkie elemen-
ty charakteryzują Zdzisława Banasiaka. 
Jestem pod wrażeniem jego pracowitości, 
warsztatu i dokładności, z jaką pracuje. To 
widać i  na zajęciach, i na jego obrazach – 
dzieliła się spostrzeżeniami Agnieszka An-
tosik, kurator wystawy. 

         Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

Zmysły wielbicieli obrazów olejnych, którzy 
2 kwietnia odwiedzili Publiczne Ognisko 
Plastyczne, były ze pewnością usatysfakcjo-
nowane – galeria Popkolor tym razem za-
prezentowała twórczość Agnieszki Kremky 
oraz Beaty Kamoji. Tematyka malarstwa 
była różnorodna, zaczynając od portretów, 
a kończąc na pejzażach. W trakcie wernisa-
żu można było również nabyć jeden z obra-
zów, a dochód ze sprzedaży został przezna-
czony na pomoc Ukrainie.

– Najbardziej zależy nam na państwa in-
terpretacji. To nasza praca, ale cieszę się, że 
możemy się dzielić czymś tak ważnym – po-
wiedziała do przybyłych gości Agnieszka 
Kremky. 

  Tekst i fot. Weronika Kostrzewa

Czar realizmu Podzielić 
się pracą 

Za sprawą Zdzisława Banasiaka w działającej przy Publicznym Ognisku 
Plastycznym Galerii Popkolor 11 marca po raz pierwszy zagościło malarstwo 
realistyczne. – Na razie w abstrakcję nie wchodzę, chociaż szczególnie dyrektor 
Ogniska mnie namawia – opowiada urodzony w 1950 roku artysta.
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      Najlepszy 

     prezent 

   świąteczny

   – voucher  

podarunkowy

Zapraszamy  
na grodziski deptak

Chemia z niemieC 
 anglii i Włoch

grodzisk mazowiecki  
ul. Żwirki i Wigury 1A

Wesołego 
Alleluja
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Umocnienia w wierze, nadziei  
i miłości, a także wszelkiej radości  

i dobra z okazji  
Świąt Zmartwychwstania  

Pańskiego 
życzy

Michał Prószyński
Szef Gabinetu  

Politycznego MSWiA 
Radny Sejmiku Województwa  

Mazowieckiego
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WIOSNA! ŚWIETNY MOMENT NA ZMIANĘ PRACY!
FRITO LAY W GRODZISKU MAZOWIECKIM CZEKA WŁAŚNIE NA CIEBIE!

Frito Lay to nie tylko jedna z największych firm na lokalnym rynku, ale przede wszystkim znana 
marka, która gwarantuje swoim pracownikom stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, 

pakiet dodatkowych benefitów i bezpieczne warunki pracy. Brzmi ciekawie? Dołącz do nas!

Poszukujemy osób do pracy na stanowiska:
OPERATOR MASZYN
n   od kandydatów wymagamy posiadania doświadczenia 

w pracy przy obsłudze maszyn produkcyjnych
n   na stanowisku nasi pracownicy odpowiedzialni są 

za obsługę maszyn używanych w całym ciągu 
produkcyjnym

KONTAKT:

tel. 667 391 299,  605 650 641
e-mail: rekrutacje@pepsico.com

UWAGA!
Pracujemy w systemie 3-zmianowym, 4-brygadowym. 
Praca w naszym zakładzie wiąże się z koniecznością 
wyrobienia tzw. książeczki sanepid.

OPERATOR WÓZKA  WIDŁOWEGO
n   od kandydatów wymagamy posiadania uprawnień 

do kierowania wózkami z UDT
n   na tym stanowisku nasi pracownicy odpowiedzialni 

są za obsługę wózka widłowego, kompletację 
zamówień, załadunki, rozładunki, odbieranie palet

Hurtownia motoryzacyjna
zaprasza do nowego sklepu w Grodzisku Mazowieckim  

ul. Warszawska 2H/9 n tel. 663 747 141, 663 747 146
www.gawelmoto.pl, www.sklepgawelmoto.pl

w naszej ofercie szeroki wybór  
części samochodowych, akcesoria,  

oleje, chemia motoryzacyjna
Karty 

rabatowe
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Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby 
człowiek był nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo samotny.

 Ernest Hemingway

FUNDACJA  
Terapeuci Dla Ciebie

 „POROZMAWIAJMY”
Potrzebujesz pomocy?
         Potrzebujesz wsparcia?
             Nie wiesz do kogo się zwrócić? 

Zadzwoń: 729 917 905
Jeżeli nie odbieramy, to znaczy, że pracujemy. 

Zostaw wiadomość – oddzwonimy.

Spotkania indywidualne i grupowe  
– Grodzisk Maz., Grójec

www.porozmawiajmy.org.pl

Rembud

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

 Usługi Remontowo-Budowlane od A do Z
 Zewnętrzne docieplenia budynków

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
czas odradzania się wiary w siłę  
Chrystusa i drugiego człowieka.

Życzę aby Zmartwychwstanie Pańskie, 
które niesie odrodzenie duchowe,  

napełniło wszystkich spokojem i wiarą, 
dało siłę w pokonywaniu trudności  

i pozwoliło z ufnością patrzeć  
w przyszłość.

Dariusz Olszewski 
Poseł na Sejm RP
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Zapraszamy do nowego punktu
pobrań Alab Laboratoria
w Grodzisku Mazowieckim!

Oferujemy ponad 3 tysiące badań,  
bezpłatne badania HCV.

Do końca marca 2022 obowiązuje  
promocja – 20% na wszystkie badania  
(nie dotyczy pakietów badań).

Punkt pobrań Alab Laboratoria  
Grodzisk Mazowiecki, ul. Żyrardowska 31 

tel. 22 349 11 83
Czynny od poniedziałku do piątku  

w godzinach 7:00 – 14:00 
Pobrania między 7:30 – 13:00
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FOLIA ALUMINIOWA  
(SZEROKOŚĆ 30 CM DŁUGOŚĆ 150M) 

FOLIA ALUMINIOWA  
(SZEROKOŚĆ 45 CM DŁUGOŚĆ 150M) 

Cena brutto 
49,99 zł 

Cena brutto 
27,99 zł 

Cena brutto 
17,99 zł 

PAPIER DO PIECZENIA 
(SZEROKOŚĆ 38 CM, DŁUGOŚĆ 50M) 

FOLIA SPOŻYWCZA 
(SZEROKOŚĆ 45 CM DŁUGOŚĆ 220 M) 

FAIRY 84 SZT. ALL IN ONE 
(KAPSUŁKI DO ZMYWARKI) 

FOLIA SPOŻYWCZA 
(SZEROKOŚĆ 30 CM DŁUGOŚĆ 220 M) 

Cena brutto 
49,99 zł 

Cena brutto 
11,99 zł 

Cena brutto 
16,99 zł 

FAIRY 5L 
PŁYN DO NACZYŃ  

(LEMON) 

Cena brutto 
39,99 zł 

Cena brutto 
10,49 zł 

NIVEA MEN 400 ML  
PRZECIWŁUPIEŻOWY 

(SZAMPON) 

Cena brutto 
54,99 zł 

RĘCZNIKCELULOZA 6 ROLEK 
(DŁUGOŚĆ 6 X 100M, 2-WAR) 

Cena brutto 
74,99 zł 

CZYŚCIWO CELULOZA 2 ROLKI 
(DŁUGOŚĆ 2 X 460M, 2-WAR) 

Cena brutto 
16,99 zł 

MULTI TOP WORKI 240L/10 SZTUK 
(WORKI ZAWIĄZYWANE) 

Cena brutto 
9,99 zł 

CILLIT BANG 750 ML 
PŁYN KAMIEŃ I 
RDZA, TŁUSZCZ 

 

Cena brutto 
24,99 zł 

COPY PAPIER XERO 
(RYZA, 80G FORMAT A4 

KLASA C) 


