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Specyfika miesięcznika
Ponieważ długość procesu wydawniczego naszego miesięcznika sprawia, że czasami od 
momentu zamknięcia numeru do chwili, gdy „Bogoria” trafi do rąk Czytelników, upływa kilka 
dni, na relacje z niektórych wydarzeń trzeba będzie poczekać do numeru wakacyjnego. 
Wśród materiałów przewidzianych do kolejnego wydania znajdą się m.in. relacje z bogatego 
w  wydarzenia weekendu 16-17 czerwca, który rozpoczął się odsłonięciem tablicy 
upamiętniającej Feliksa Dzierżanowskiego (na zdjęciu), a pomieścił jeszcze Dni Hobby, Marsz 
Różni a Równi, Piknik z psem oraz Dzień energii.

Wydaje Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki od 1992 roku ISSN 1233–0337

10 czerwca na straganach tradycyjnie królo-
wały wyroby spożywcze, wszelkie różności 
spod igły i nitki czy z pieca do wypalania ce-
ramiki. Na scenie ofertę artystyczną zapre-
zentowały zarówno zespoły rodzime, m.in. 
prowadzona przez Macieja Kierzkowskiego 
Kapela Folkowa od Grodziska, jak i  repre-
zentanci gości – szantowy OKAW Sztorm 
z  Giżycka. Jarmark miano międzynarodo-
wego może zawdzięczać nie tylko regional-
nym smakom z różnych zakątków Europy, 
lecz także towarzystwu. W tym roku na 
uliczny festyn przyjechali partnerzy i przyja-
ciele z austriackiego Weiz, Šiauliai na Litwie 
oraz  francuskiej gminy Port-sur-Saône. Lu-
dowy i międzynarodowy dzień na miejskim 
deptaku zakończył się polskim akcentem. Ze 

sceny wybrzmiały znane niemalże wszyst-
kim szlagiery m.in. Seweryna Krajewskiego, 
tyle że zaśpiewane i zagrane nie przez Czer-
wone Gitary, a Trzy Gitary.

Zgoła inny wydźwięk miał koncert, któ-
ry w godzinach popołudniowych odbył się 
w  kościele Miłosierdzia Bożego. Grodzi-
ski Chór Kameralny Cantata pod dyrekcją 
Barbary Paszkiewicz z okazji 15-lecia dzia-
łalności przygotował iście duchową ucztę 
w zjawiskowej oprawie muzycznej, okraszo-
ną anegdotami Jacka Wolszczaka, występu-
jącego w roli konferansjera. Liczna publicz-
ność miała okazję wysłuchać utworów, które 
przyniosły Cantacie sławę na międzynaro-
dowych oraz ogólnopolskich konkursach 
i festiwalach. Koncert stał się okazją do oko-

licznościowych powinszowań i podziękowań 
wygłoszonych m.in. przez sekretarz gminy 
Marię Grabowską oraz przewodniczącą 
Rady Miejskiej Joannę Wróblewską, która 
odczytała list gratulacyjny od burmistrza 
Grzegorza Benedykcińskiego.

– Barbara Paszkiewicz stworzyła jeden 
z lepszych chórów w Polsce i to jest przede 
wszystkim jej sukces – mówił Andrzej 
Okurowski, jeden z pomysłodawców zało-
żenia chóru. Słowa wieloletniego dyrektora 
Ośrodka Kultury potwierdził obecny szef 
placówki. – Chór Cantata brzmi jak jeden 
instrument. Macie piękne, anielskie głosy. 
Niech anioł głosu prowadzi was dalej – ży-
czył zespołowi Paweł Twardoch.

   Małgorzata Müldner

Kolorowe kramy oraz występy artystyczne zachęciły smakoszy swojskich produktów i wielbicieli sztuki w każdym jej 
wymiarze do spaceru grodziskim deptakiem. Organizowany przez Urząd Miejski oraz Centrum Kultury Międzynarodowy 
Jarmark Produktów Regionalnych cieszy się już od dekady zainteresowaniem mieszkańców miasta i okolic.

Jarmark z jubileuszem 
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Regaty, animacje oraz kon-
kursy wypełniły Żeglarski 
Dzień Dziecka, który odbył się 
3 czerwca na terenie i wodach 
Stawów Walczewskiego. Głów-
ną atrakcją dnia był wyścig na 
myszkach, czyli na miniatu-
rowych, drewnianych żaglów-
kach wykonanych własno-
ręcznie przez najmłodszych 
członków Grodziskiego Klubu 
Żeglarskiego Czysty Wiatr.

– Mamy za sobą piękny 
dzień, dopisała nam i pogoda, 
i frekwencja. A co najważ-
niejsze kolejny egzamin zdała 
młodzież z Dziecięcej Aka-
demii Żeglarskiej działającej 
przy GKŻ, która zorganizo-
wała całe wydarzenie i za to 
należy im podziękować – mó-
wił prezes GKŻ Czysty Wiatr 
Mirosław Łyszkowski. 

  (mm)

Dzieci pod żaglami

w skrócie2
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Aktywne trio w Poczekalni
„Smooth Night” – to kolejna 
kompozycja grodziskiego ze-
społu T.T. Band, która trafiła 
do szerszego obiegu, m.in. 
dzięki falom Radia Bogoria. 
Tym utworem, niektórym na-
suwającym skojarzenia z  naj-
ciekawszymi dokonaniami 
SBB, grupa promuje nową, 
rozszerzoną płytę EP, wzbo-

gaconą o książeczkę. Aktyw-
ność zespołu występującego 
w składzie Tomasz Tarczyński 
(perkusja), Krzysztof Domań-
ski (gitara) i Witalik Zbierz-
chowski (bas) nie ogranicza 
się tylko do dokonań studyj-
nych. 8 czerwca trio wystąpiło 
w Poczekalni PKP.

   (kb)

Zima jest zielona, a awokado 
smakuje najlepiej prosto z drze-
wa – o fascynacji Australią opo-
wiadał w Poczekalni PKP jeden 
z najbardziej rozpoznawalnych 
głosów polskiego radia. 

– Czasami wydaje się, że to nie 
może tak być, że drzewo tak wy-
gląda, że kwiaty tak kwitną. Nie-
kiedy spotykam wielki ogród, 
w którym rosną tylko awokado. 
Szczerze mówiąc nie wiedziałem 
wcześniej jak rośnie awokado. 
Myślałem, że to jest krzak, a tym-
czasem to są ogromne drzewa, 
które wyglądają jak grusze. To 
wszystko tam jest, w tym jednym 
miejscu, na wyspie, która właści-
wie żyje tylko na obrzeżach, bo 
jej środek, choć zjawiskowo się 
fotografuje, w zasadzie jest mar-
twy – mówił Marek Niedźwiecki, 

dziennikarz muzyczny, wielo-
letni prezenter radiowej Trójki, 
znany m.in. z kultowych audycji 
Top Wszechczasów, Markoma-
nia, a przede wszystkim piątko-
wej Listy Przebojów Programu 
Trzeciego.

5 czerwca w murach grodzi-
skiego dworca popularnego 
Niedźwiedzia, niczym przy 
odbiornikach radiowych, słu-
chali młodsi i starsi, których 
na spotkanie przywiodła nie 
tylko ciekawość świata. Opo-
wieściom o  Antypodach towa-
rzyszył wernisaż wystawy zdjęć 
pt. „Australia okiem Niedź-
wiedzia”. Spotkanie odbyło się 
w ramach Grodziskiego Klubu 
Podróżnika, a poprowadziła je 
Monika Samoraj.

  Małgorzata Müldner 

Każdy wolny skrawek ścia-
ny, a nawet okna, nadproża, 
fragmenty sufitu – wszystkie 
możliwe przestrzenie zostały 
wykorzystane przez Agnieszkę 
Antosik, która musiała wyka-
zać się nie lada kreatywnością, 
by maksymalnie powiększyć 
powierzchnię ekspozycyjną 
Galerii Popkolor i pomieścić 
ok. 350  prac. Ta rekordowa 
liczba dzieł plastycznych po-
wstała na prowadzonych przez 
Hannę Jankowską-Lekszyc-
ką zajęciach organizowanych 
w  Ognisku Plastycznym dla 
dzieci w wieku 5-9 lat.

– To pierwsza zbiorowa wy-
stawa naszych najmłodszych 
słuchaczy. W ten sposób po-
stanowiliśmy wynagrodzić ich 

całoroczną pracę, bo tych prac 
podczas całego roku powstało 
kilkaset i ciężko byłoby je po-
łączyć z innym tematem. Poza 
tym oni zasługują na  oddziel-
ną ekspozycję – przekonuje 
Agnieszka Antosik, odpowie-
dzialna za Galerię Popkolor, 
gdzie 8 czerwca odbył się wer-
nisaż. Zapewnia też, że mimo 
tak dużej liczby prac, ekspozy-
cję poprzedziła bardzo skru-
pulatna selekcja, bo do wybo-
ru było ich znacznie więcej. 
W  sumie wyeksponowane zo-
stały prace 25 autorów, którzy 
z godną podziwu regularnością 
przychodzą co tydzień do pra-
cowni, często wyczekując przed 
drzwiami na długo przed go-
dziną rozpoczęcia zajęć.     (kb)

Niedźwiedź o Antypodach 

Najmłodsi z rekordem 

Koderzy w Kozerkach
Już jesienią tego roku gmin-
na świetlica w Kozerkach za-
prosi dzieci na nowe, ciekawe 
warsztaty. W ramach Projek-
tu Pracowni Orange placów-
ka pozyskała grant w  wyso-
kości 2,5 tys. zł na realizację 

programu SuperKoderzy. 
Adresowany do uczniów 
w  wieku 9-12 lat program 
obejmuje naukę programo-
wania, podstaw robotyki, 
inspiruje do poznania świata 
i nowych technologii.   (mm)
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Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Warszawie ogłosił przetarg na rozbudowę 
drogi nr 579 na odcinku Grodzisk Mazo-
wiecki – Radziejowice. Jest to jedna z naj-
ważniejszych dróg przechodzących przez 
naszą gminę, a na inwestycję szczególnie 
czekają mieszkańcy wsi Kałęczyn, Janinów, 
Mościska, Czarny Las i Makówka. Przetarg 
powinien zostać rozstrzygnięty do 2 lipca, 
rozpoczęcie robót planowane jest na począ-
tek października br. Inwestycja finansowa-
na jest ze środków unijnych. Prace obejmą 
m.in. wymianę nawierzchni, poszerzenie 
jezdni drogi głównej do 7 metrów, rozbu-
dowę istniejących i budowę nowych ciągów 
pieszo-rowerowych, a także budowę rond 
w miejscowościach Mościska i Kuklówka. 
Nie ukrywam, że ze względu na poprawę 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz 
polepszenie warunków codziennego życia 
okolicznych mieszkańców, jakie spowoduje 
modernizacja, bardzo się cieszę z ogłoszenia 
przetargu i rozpoczęcia już niebawem robót 
budowlanych. Jestem również dobrej myśli, 
jeśli chodzi o decyzje związane z wydaniem 
pozwolenia na budowę obwodnicy.

Mam świadomość, że wiele Państwa obaw 
budzi planowana budowa Centralnego Portu 
Komunikacyjnego i związanych z nim in-
westycji. W tym miesiącu na terenie naszej 
gminy odbyło się spotkanie mieszkańców 
z ministrem Mikołajem Wildem. Z informa-
cji, jakie posiadamy, wynika, że docelowa, 
szczegółowa lokalizacja lotniska nie jest jesz-
cze znana. Wiemy jedynie, że CPK powstanie 
na obszarze gmin Baranów, Teresin i Wiskit-
ki. Jeżeli pojawią się nowe doniesienia w tej 
sprawie, będziemy je Państwu przekazywać.

Obecnie na terenie naszej gminy realizuje-
my dwa projekty unijne, na które otrzymali-
śmy ok. 12 mln zł dotacji, co stanowi 80 proc. 
wydatków, które przeznaczymy na zieleń. 
Jak Państwo zapewne zauważyli, buduje-
my nowe parki, m.in. przy ul. Jaśminowej, 
Ordona, al. Piłsudskiego. Powstają skwery, 
a także nasadzenia przydrożne. Inwestycje te 
są jednym z elementów troski o czyste po-

wietrze, zdrowie i jakość życia mieszkańców. 
Dodatkowo zieleń uchroni tereny przed ich 
trwałą zabudową, wpływając w ten sposób 
korzystnie na ogólną estetykę miasta. 

Niestety mam niepomyślne informa-
cje dotyczące przetargów na przebudowę 
skrzyżowania ulic Chełmońskiego i Żyrar-
dowskiej, wykonanie na terenie gminy na-
wierzchni z destruktu oraz remonty dróg 
w Natolinie. Po raz kolejny żadna firma nie 
była zainteresowana realizacją powyższych 
inwestycji. Oczywiście ponownie ogłosili-
śmy przetargi, ale w związku z utrzymują-
cymi się trudnościami z pozyskaniem wy-
konawców w branży drogowej mamy obawy, 
że niektóre zaplanowane budowy odsuną się 
w  czasie. Udało nam się natomiast zreali-
zować połączenie ul. Żwirki i Wigury z al. 
Piłsudskiego. Mam nadzieję, że ta inwesty-
cja już usprawniła komunikację w centrum 
Grodziska Mazowieckiego. 

Szczęśliwie zbliżamy się do zakończenia 
innych ważnych projektów na terenie miasta. 
W lipcu nastąpi uroczyste otwarcie zrewita-
lizowanej Willi Niespodzianka, a w sierp-
niu uruchomimy parking wielopoziomowy 
przy ul. Żydowskiej. Zaś na św. Jana odda-
my do Państwa dyspozycji w pełni gotowe, 
poszerzone miejskie kąpielisko. W wyniku 
prowadzonych aktualnie rozbiórek starych 
obiektów przy ul. Wioślarskiej Stawy Wal-
czewskiego zyskają także nową przestrzeń 
przeznaczoną na parkingi i kino letnie. 

Dobrymi wiadomościami mam przyjem-
ność podzielić się z rodzicami przedszkola-
ków. 30 maja ruszyła rekrutacja uzupełnia-
jąca do przedszkoli. W nadchodzącym roku 
szkolnym nie zabraknie miejsc dla dzieci, 
których rodzice zadecydowali o wyborze 
placówki publicznej. 

Korzystając z okazji pragnę skierować sło-
wa powinszowania i serdeczne życzenia do 
wszystkich pracowników i wychowanków 
Przedszkola przy ul. Górnej, które 4 czerwca 
obchodziło jubileusz 40-lecia. Życzę Pań-
stwu dalszych sukcesów na drodze edukacji 
najmłodszych, a dzieciom wielu przygód 
i wspaniałych przyjaciół na miarę Króla Ma-
ciusia Pierwszego.

Wstępniak od Burmistrza

Nie zapominamy o potrzebach dzieci na 
terenach naszych sołectw. Na przełomie 
czerwca i lipca zostanie ogłoszony przetarg 
na budowę kolejnej świetlicy wiejskiej, tym 
razem w Mościskach, a pod koniec wakacji 
na realizację takiego obiektu w Czarnym 
Lesie. Już wkrótce z nowego miejsca inte-
gracji będzie mogła cieszyć się społeczność 
Kraśniczej Woli. Natomiast w Izdebnie Ko-
ścielnym mieszkańcy spotkają się w świeżo 
wyremontowanej remizie strażackiej, która 
pełni również rolę świetlicy. 

Z innego obiektu skorzystają jeszcze tego 
lata wielbiciele piłki nożnej, których już te-
raz zapraszamy na murawę nowego boiska 
w Kłudnie Starym. 

O uroczystościach otwarcia wszystkich 
obiektów będziemy Państwa informować na 
bieżąco i serdecznie na nie zapraszać.

Pozostając przy tematyce sportowej, gra-
tuluję naszym tenisistom stołowym z Dar-
tomu Bogorii, którzy zapewnili sobie awans 
do wielkiego finału LOTTO Superligi. Trzy-
mamy kciuki za dalsze sukcesy!

Z myślą o Państwa wygodzie, a w szcze-
gólności osób starszych, które często mają 
utrudniony dostęp do internetu, do czerw-
cowego wydania „Bogorii” dołączamy roz-
kład jazdy komunikacji miejskiej. Mam 
nadzieję, że mapka okaże się pomocna 
w Państwa codziennych podróżach.

Drodzy Państwo, u progu wakacji życzę 
Wam pięknej pogody, wypoczynku i zawsze 
bezpiecznych powrotów do domu.

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Prace będą kontynuowane po przepro-
wadzeniu inwentaryzacji wykonanych 
robót i  ogłoszeniu przetargu na ich do-
kończenie. Liczymy na szybkie wyłonie-
nie firmy, która sprawnie zrealizuje ten 
piękny projekt.

W momencie zakupu przez Gminę 
stan dworku wskazywał na konieczność 
remontu. Elementy drewniane były 
uszkodzone przez szkodniki, a budynek 
groził zawaleniem. W związku z tym, 
zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków, został częściowo rozebrany. Część 
materiałów zostanie wymieniona. Warto-
ściowe elementy, jak np. fragmenty ścian, 
piece kaflowe czy dachówka, przejdą za-
biegi impregnacyjne i zostaną ponownie 
wykorzystane. Obecnie są w odpowiedni 
sposób zabezpieczone. Do zadań nowe-
go wykonawcy będzie więc należało od-
tworzenie budynku według pierwowzo-
ru. Planuje się także prace porządkowe 
w parku, przylegającym do dworku. 

Docelowo Dworek Rodziny Chełmoń-
skich ma służyć społeczności Szkoły 
Podstawowej w Adamowiźnie oraz ce-
lom kulturalnym mieszkańców Gminy 
i regionu.

Gmina podjęła decyzję o rozwiązaniu umowy z wykonawcą rewaloryzacji 
Dworku Rodziny Chełmońskich w Adamowiźnie.

Dworek Rodziny Chełmońskich  
– prace będą kontynuowane
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WIEŚCI Z RATUSZA
Wyrażenie zgody na użycie herbu Grodziska, zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego części gminy Grodzisk oraz części wsi Natolin, 
a także zatwierdzenie regulaminów parkingów przy ul. Żydowskiej i Piaskowej  
– to główne tematy 47 sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 30 maja.
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Podziękowania za sukcesy  
i pracę 
Sesja rozpoczęła się od podziękowań ze 
strony władz samorządowych dla Daniela 
Góraka, pingpongisty Dartomu Bogorii 
Grodzisk, oraz Jana Magiereckiego, wie-
loletniego animatora Grodziskiej Alter-
natywy. 

Daniel Górak, to olimpijczyk, wielo-
krotny mistrz Polski zarówno indywidu-
alnie, jak i drużynowo. Po ośmiu latach 
spędzonych w Grodzisku, karierę będzie 
kontynuować we Francji.

– To, co najlepsze w dotychczasowej ka-
rierze, spotkało mnie tutaj, w Grodzisku. 
I to najlepszy powód, by wracać tu myśla-
mi – mówił zawodnik. 

Upominek od gminy otrzymał także Jan 
Magierecki, odchodzący na emeryturę do-
bry duch i mentor młodzieży gromadzącej 
się w Grodziskiej Alternatywie. 

„Hubalczycy” z herbem
Dwaj mieszkańcy Grodziska, Zbigniew 
Kowalski i Włodzimierz Kałagate, niegdyś 
harcerze 73 MDH, którzy wiele lat temu na-
tknęli się na grób mjr. Henryka Dobrzań-
skiego „Hubala” w Imielnie, w powiecie 
opoczyńskim, i postanowili kultywować 
pamięć o ostatnim żołnierzu września 
i  miejscu jego wiecznego spoczynku, wy-
stąpili do Rady Miejskiej o wyrażenie zgo-
dy na umieszczenie herbu Grodziska na 
odznace „Hubalczycy”. Jak motywowali, 
okazją do wykonania takiej odznaki jest 
setna rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości, o którą major Dobrzański 
walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, 
jak również w latach 1939-1940. Odznaka 
będzie wręczana osobom kultywującym 
pamięć o „Hubalu” i szańcu, gdzie został 
pochowany. Radni jednogłośnie wyrazili 
zgodę na użycie herbu na odznaczeniu.

Szersze spektrum
Zmiany studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
części gminy Grodzisk oraz części wsi Na-
tolin dotyczyły dwóch gminnych działek, 
na których od kilku lat planowana była 
budowa Centrum Innowacji. Grunty były 
oferowane do sprzedaży, jednak przetargi 
nie zostały rozstrzygnięte. Obecnie tereny 
te ponownie będą kierowane do sprzedaży, 
lecz by poszerzyć spektrum wykorzystania 
tych terenów, konieczne było dokonanie 
zmian w studium.

Bezpłatne, ale z ograniczeniami
Radni zatwierdzili regulaminy parkin-
gów, które powstają przy ulicy Żydow-
skiej oraz przy przystanku WKD Piasko-
wa. Ponieważ miejsca te będą działały 
w systemie „Parkuj i jedź”, przeznaczone 
będą dla użytkowników, którzy po za-
parkowaniu i pozostawieniu pojazdów – 
dalszą podróż będą odbywali środkami 
transportu zbiorowego. Uwaga – do tej 
kategorii należą również miejskie rowery. 
Właśnie dla takich użytkowników parko-
wanie będzie bezpłatne. Kierowcy wyjeż-
dżający z parkingów mogą być proszeni 
o okazanie np. biletów komunikacji miej-
skiej czy aplikacji korzystania z rowerów 
miejskich. Ponadto regulamin przewi-
duje bezpłatne korzystanie z parkingów 
aż przez dwie godziny dla pozostałych 
użytkowników, np. odwożących kogoś do 
pociągu, oczekujących czy załatwiających 
swoje sprawy w Urzędzie Skarbowym lub 
pobliskich przychodniach. Regulaminy 
warszawskich parkingów dopuszczają 
taką możliwość tylko przez 20 minut. Dla 
kierowców, którzy przekroczą dwugo-
dzinny limit regulaminy przewidują kary 
finansowe.

Ponadto radni zmienili uchwałę 
695/2018 z marca tego roku dotyczącą 
określenia zasad rozliczania tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli oraz wyrazili zgodę na naby-
cie nieruchomości gruntowych z prze-
znaczeniem na cele drogowe.

   (miecz.)
Z treścią wszystkich uchwał oraz protoko-
łami z sesji można zapoznać się na stronie  
bip.grodzisk.pl. 
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        Naszej koleżance
Krystynie Majewskiej

najszczersze wyrazy 
współczucia i żalu
z powodu śmierci

Matki
składają

członkowie Grodziskiego 
Chóru Nauczycielskiego 

Viva La Musica

Januszowi 
Wilczyńskiemu

wyrazy głębokiego 
współczucia

z powodu śmierci
ukochanej siostry 

Hani
składa 

Dyrygentka z chórem 
Fermata

    Z żalem zawiadamiamy,  
że 25 maja zmarła nasza Koleżanka

Krystyna Krzesińska
zasłużony członek Światowego Związku 

Żołnierzy AK, ps. „Krysia”. 
Nabożeństwo żałobne zostało odprawione 

3 czerwca 2018 r. w kościele na 
Cmentarzu Komunalnym Północnym  

w Warszawie. 
Zawiadamiają i żegnają

Towarzysze broni środowiska „Osa” AK 
w Grodzisku Mazowieckim
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A my zgodnie z sugestią zainte-
resowaliśmy się. Wizja lokalna 
na ul. Zacisze potwierdziła do-
niesienia pani Joanny, która in-
formowała również, że pozwo-
lenie na zasypanie zbiornika 
wodnego wydało Starostwo Po-
wiatowe. W pozwoleniu termin 
na wykonanie tego rodzaju prac 
określono na czas od sierpnia 
do listopada.   

Zadzwoniliśmy do powiato-
wej ochrony środowiska i  tu… 
pozytywna niespodzianka – nie 
było unikania tematu, wymija-
jących odpowiedzi, lecz goto-
wość do udzielenia informacji. 
Jak wynikało z rozmowy z na-
czelnik wydziału Irminą Pietra-
szek, sprawa jest urzędnikom 
znana, całą dokumentację mają 
pod ręką i chętnie udzielą rów-
nież pisemnej odpowiedzi, nie-
mniej od początku roku tego 
rodzaju sprawy są w kompe-

tencjach Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej. 

Napisaliśmy zatem do staro-
stwa, jak również do rzeczni-
ka PGW Wody Polskie – Re-
gionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej. I tu z kolei spotkało 
nas zdziwienie – na zapyta-
nie zawierające cztery punkty, 
dotyczące m.in. działań pod-
jętych w związku z tą sprawą, 
możliwości natychmiastowe-
go zatrzymania zasypywania 
stawu, a także ewentualnych 
konsekwencji, jakie może po-
nieść inwestor, z RZGW otrzy-
maliśmy lapidarną odpowiedź: 
„Tak, znamy sprawę. Została 
podjęta decyzja o przeprowa-
dzeniu kontroli gospodarowa-
nia wodami”. Po prośbie o do-
precyzowanie dowiedzieliśmy 
się, że sprawę można zgłosić 
na policję, a ewentualne konse-
kwencje będą znane po kontro-

li. Niestety, jej terminu już nie 
poznaliśmy.

O wiele bardziej wylewne 
w odpowiedzi pisemnej było 
Starostwo Powiatowe, które 
w  dwustronicowym tekście 
podpisanym przez wicestarostę 
Zbigniewa Kajaka poinformo-
wało, że zezwolenie na zsypanie 
zbiornika na wniosek właścicieli 
nieruchomości zostało wyda-
ne w lutym 2016 roku zgodnie 
z ówczesnym Prawem Wodnym 
i po publicznym udostępnieniu 
zawiadomienia o wszczęciu po-
stępowania. Ponadto w decyzji 
starostwa zawarto szczegółowy 
opis planowanych prac likwi-
dacyjnych z dokładnym harmo-
nogramem i dopuszczalną licz-
bą wywrotek dziennie, a także 
wskazaniem terminu wykona-
nia tych robót między sierpniem 
a listopadem, a więc okresie 
najbardziej suchym. Starostwo 

wyraziło również gotowość do 
udostępnienia całej dokumenta-
cji, a także wskazało, że jedyną 
instytucją władną cofnąć lub 
ograniczyć pozwolenie wodno-
prawne jest Państwowe Gospo-
darstwo Wodne Wody Polskie. 

Z naszych informacji wynika, 
że obecnie, choć nad staw wciąż 
zwożony jest materiał, nie trafia 
on już do zbiornika. Ponadto 
na miejscu pojawiła się policja, 
zaalarmowana przez Stowarzy-
szenie Musszelka. 

Niezależnie od tego, jaki bę-
dzie finał tej sprawy, jej przebieg 
przywraca wiarę w społeczeń-
stwo obywatelskie – oto przed-
stawiciele organizacji pozarzą-
dowej nie pozostają obojętni 
na nieprawidłowość, alarmują 
instytucje i nagłaśniają sprawę, 
a w efekcie prace zostają wstrzy-
mane. I tylko żab szkoda…

   Krzysztof Bońkowski

Już ponad 74 tys. kilometrów 
pokonali w tym sezonie użyt-
kownicy Grodziskiego Ro-
weru Miejskiego, którzy od 
15 czerwca mogą korzystać 
z dwóch nowych stacji – przy 
ul. Piaskowej i Okrężnej. 

– Przy ul. Piaskowej do-
stępnych jest 12 stojaków 
i 8 rowerów, a w drugiej loka-
lizacji na użytkowników cze-
ka 15 stojaków i 10 rowerów. 
Dzięki budowanej obecnie 
ścieżce rowerowej wzdłuż ul. 
Królewskiej mieszkańcy tego 
rejonu niebawem będą mogli 
bezpiecznie dojechać na ro-
werach aż do centrum miasta 
– mówił burmistrz Grzegorz 
Benedykciński. Zaś Grażyna 
Kopeć z wydziału przygoto-
wania inwestycji i funduszy 
zewnętrznych w grodziskim 
magistracie dodała, że bu-
dowa nowych stacji została 
zrealizowana ze środków unij-
nych, które pokryją też koszty 
związane z uruchomieniem 
przy ul. Żydowskiej trzyna-
stej stacji na terenie miasta. 
Jej otwarcie planowane jest na 

początek września. Rozrasta 
się nie tylko sieć stacji rowero-
wych – w przyszłości w ofercie 
Grodziskiego Roweru Miej-
skiego mają pojawić się m.in. 
jednoślady wyposażone w fo-
teliki do przewozu dzieci.

Z nowego miejsca posto-
ju ucieszą się także kierowcy 
mniej ekologicznego środ-
ka transportu, którzy od 
15  czerwca mogą korzystać 
z parkingu dla samochodów 
przy ul. Piaskowej.    (mm)

W drugiej połowie maja do redakcji wpłynął e-mail, którego już pierwsze zdania były alarmujące: „Proszę 
o zainteresowanie się sprawą nielegalnego zakopywania oczka wodnego przy ul. Zacisze w Grodzisku Mazowieckim 
(…). Oczko to jest siedliskiem żab i kijanek, a te jako płazy są gatunkami chronionymi, oraz wielu ptaków. W wyniku 
prowadzonych na tym terenie prac zasypywane są żywe zwierzęta w różnych stadiach rozwojowych.” – napisała 
Joanna Miś-Skrzypczak z Fundacji Musszelka, zajmującej się m.in. edukacją ekologiczną.

Żabi rapsod żałobny

Parkuj i jeźdźKomitety dwa
W dniu rocznicy wyborów do 
sejmu kontraktowego, które od-
były się 4 czerwca 1989 roku, 
Komitet Pamięć i Komitet Oby-
watelski Gminy Grodzisk Mazo-
wiecki zorganizowały spotkanie 
pt. „Z dziejów Komitetów Oby-
watelskich 1914 i 1989”. W Cen-
trum Kultury dziejową rolę 
Komitetu Obywatelskiego z lat 
I wojny światowej przypomniał 
Wojciech Hardt, pomysłodawca 
spotkania, a w 1989 roku inicja-
tor powołania i przewodniczą-
cy Komitetu Obywatelskiego.  
Do moderowanej przez Łukasza 
Nowackiego rozmowy o czasie 
przełomu, początkach samo-
rządności i realiach tamtego 
okresu w  grodziskich warun-
kach, oprócz Wojciecha Hardta 
zostali zaproszeni Euzebiusz 
Sowa, pierwszy po odrodzeniu 
samorządu lokalnego burmistrz 
Grodziska, oraz Krzysztof Boń-
kowski, autor książki „Szli-
śmy po zwycięstwo” poświę-
conej założycielom Komitetu  
Obywatelskiego.

Spotkanie w Centrum Kul-
tury, które było okazją do wrę-
czenia symbolicznych legity-

macji osobom zaangażowanym 
w działania KO w 1989 roku, po-
przedziła uroczystość na cmen-
tarzu parafialnym przy grobie 
zmarłych w  1915 roku sióstr 
Zofii i Katarzyny Dąbrowskich.

– W Grodzisku działało 6 la-
zaretów. W jednym z nich pra-
cowały dwie siostry, studentki 
medycyny, które przybyły z kre-
sów, aby tutaj, w centralnej Pol-
sce, gdzie toczyły się działania 
wojenne, zaangażować się w po-
moc dla ofiar wojny. Pracując 
jako sanitariuszki, nabawiły się 
szkarlatyny i zmarły. Ten grób 
i ten napis na tablicy nagrobnej, 
z podpisem Sekcji Sanitarnej 
Komitetu Obywatelskiego to 
poza monografią ks. Bojanka 
jedyny materialny ślad w prze-
strzeni publicznej miasta po 
pierwszym komitecie – mówił 
Wojciech Hardt.    (red)
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Remis z pogodą

Trafić na szczęście nie było trudno, bo 
z przestrzeni pomiędzy blokami znajdują-
cymi się u zbiegu ulic Teligi i Bairda do-
biegały odgłosy zabaw, a dmuchane wesołe 
miasteczko przykuwało wzrok kolorami.

– Okazało się, że jest to fantastyczne 
miejsce na imprezę plenerową, bo cie-
szyła się ona ogromną popularnością. 
Zmieściliśmy i warsztaty plastyczne dla 
dzieci, i konkursy sportowe, i eurobun-
gee i scenę plenerową, na której były wy-
stępy artystyczne, zabawy taneczne, po-
kazy sportowe i cyrkowe, a w wykonaniu 
Teatru Trip oglądaliśmy spektakl „O tym 
jak Frędzelka i Wiecipiętka spotkały cza-

Nie tylko do dobrej zabawy, lecz także do poszerzenia wiedzy 
o topografii był okazją miejski Dzień Dziecka przygotowany 
przez Centrum Kultury 2 czerwca. Po raz pierwszy tego 
rodzaju impreza odbyła się bowiem na Górce Teligi, choć 
zapewne wielu mieszkańców nie widziało o istnieniu takiego 
miejsca na mapie miasta.

Po cyklu lokalnych imprez „Nasze wsie naszą dumą”, które zaistniały w ubiegłym roku 
i w tegorocznym sezonie artystycznym są kontynuowane, przyszedł czas na bardziej 
kameralne wydarzenia plenerowe w mieście. Pierwszą próbą takiego spotkania był rodzinny 
piknik w Dniu Matki zorganizowany przy ul. Górnej  przez Centrum Kultury i Przedszkole nr 4. 

Tego dnia karty jednak rozdawała pogoda i 
jedna z nielicznych w ostatnich tygodniach 
deszczowa sobota nie sprzyjała wysokiej 
frekwencji, a najmłodszym utrudniała 
korzystanie z placu zabaw i  zjeżdżalni. 
Chociaż z aurą wygrać trudno, to można 
w tym wypadku mówić o remisie. Deszcz 
nie straszny był choćby małym cyklistom, 
którzy z zapałem mierzyli się z zawiłościa-
mi miasteczka ruchu drogowego, na swo-
ich fanów pod sceną mogli też liczyć mło-
dzi artyści z grodziskich szkół, a  przede 
wszystkim grupy taneczne ze Studia Tańca 
MW, których popisy zgromadziły spory 
tłum, niemałym zainteresowaniem cie-

szyły się warsztaty plastyczne i to nie tylko 
dlatego, że były pod namiotami. 

– Co roku mamy sporo nowych miesz-
kańców, chcemy stworzyć im możliwość, 
by spotkali i poznali swoich sąsiadów, 
a  także dogodne okoliczności, by zapyta-
li się o interesujące ich sprawy związane 
z  oświatą, planami zagospodarowania 
przestrzennego czy planami inwestycyj-
nymi. Nie wszyscy mają czas, by pójść do 
Urzędu Miejskiego w tygodniu, a dziś jest 
sobota, można przyjść, pobawić się i do-
wiedzieć się czegoś interesującego. Dlate-
go te spotkania są dla nas ważne – mówi 
burmistrz Grzegorz Benedykciński. n  (kb)

Na górce jest OK 

peczkę” – mówi Marta Kowalczyk z Cen-
trum Kultury.

Wśród dodatkowych atrakcji był turniej 
w grę FIFA 2018, fotobudka, malowanie 
buziek, a także stoiska Urzędu Miejskiego 
i straży miejskiej, gdzie można było otrzy-
mać rozmaite materiały i informacje. 

– Chcielibyśmy złożyć wam napraw-
dę fajne życzenia, żeby wszystko wam się 
w życiu fajnie układało, żeby było wesoło – 
mówił burmistrz Grzegorz Benedykciński 
w trakcie krótkiej części oficjalnej, podczas 
której na scenie towarzyszyli mu przewod-
nicząca Rady Miejskiej Joanna Wróblew-
ska, starosta Marek Wieżbicki oraz radni 

miejscy Norbert Cegliński, Ewa Górska 
i Tomasz Suchożebrski. – Z okazji waszego 
święta życzę wam pięknego dzieciństwa, 
żebyście wyrośli na dobrych, wspaniałych 
i mądrych ludzi i żebyście byli dla swoich 
rodziców największą pociechą w życiu – 
powiedziała Joanna Wróblewska. n  (kb)
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Krok dalej od stresu

Oddział Pediatryczny od kilkunastu mie-
sięcy jest modernizowany nieustannie, co 
nie przeszkadza w normalnym funkcjono-
waniu. Co jakiś czas pojawiają się skromne 
z pozoru elementy, które razem składają 
się na rezultat gwarantujący coraz bar-
dziej zasłużony tytuł miejsca przyjaznego 
i komfortowego dla małych pacjentów i ich 
rodziców. Zaczęło się od zmiany nieuży-
wanej mlecznej kuchni dla maluchów na 
dodatkową łazienkę, potem dzięki pracy 
wolontariuszy ściany korytarza i sal ubar-
wiły postaci z bajek, następnie rodzice zy-
skali pomieszczenie, gdzie mogli spokojnie 
przygotować posiłek czy zrobić herbatę.

– Dla małych pacjentów najważniejszy 
jest na pewno wystrój, dla rodziców wy-
goda, bo mają gdzie usiąść, skorzystać z lo-
dówki, mikrofalówki, a dla nas najważniej-
sze, że nie chodzą z gorącymi napojami po 
oddziale, bo to zawsze jest potencjalne 
zagrożenie. A poza tym im mniej ruchu 
na oddziale, tym mniejsze ryzyko zakażeń 
wewnątrzszpitalnych, więc dodatkowe ła-
zienki to też bardzo ważna sprawa nie tyl-
ko ze względu na wygodę – mówi Bożena 
Grygiel, pielęgniarka oddziałowa, która na 
pediatrii w grodziskim szpitalu pracuje od 
początku istnienia oddziału. 

Teraz w ramach modernizacji, zreali-
zowanej dzięki zaangażowaniu marki 
Pampers i Fundacji Polsat, został przepro-
wadzony generalny remont dwóch łazie-
nek, dotychczasowa świetlica zmieniła się 
w salę szpitalną dla małych dzieci i dodat-
kową łazienkę, a oddział został wyposażo-
ny w 3 nowe komody kąpielowe dla nie-
mowląt. Dla rodziców czuwających przy 
swoich pociechach pojawiły się 22 fotele, 
które po rozłożeniu stają się wygodnymi 
łóżkami. – Jeden z rodziców skomentował, 
że wyspał się lepiej niż w  domu – mówi 
Bożena Grygiel.

Na inauguracji oprócz reprezentantów 
grodziskiego samorządu w osobach staro-
sty Marka Wieżbickiego i sekretarz gminy 
Marii Grabowskiej pojawili się również 
przedstawiciele dobroczyńców – Krysty-
na Aldridge-Holc, prezes Fundacji Polsat, 
oraz Mariola Mirek, Kierownik do spraw 
komunikacji marki Pampers.

– Pobyt w szpitalu zawsze wiąże się ze 
stresem – i dziecka, i rodzica. Tego nie 
da się zmienić, ale ten stres można zmi-
nimalizować. I to staramy się robić. Stres 
można zmniejszać w przeróżny sposób 
– przez prosty uśmiech, przez gesty, ale 
również przez otoczenie. Rodzic jest nie-

zbędny w trakcie hospitalizacji i leczenia 
dziecka, więc cieszymy się, że będzie mógł 
towarzyszyć dziecku w bardziej komforto-
wych warunkach. Bo żaden lekarz, żaden 
wykształcony personel medyczny nie do-
strzeże tego, co dostrzeże rodzic – mówił 
ordynator pediatrii dr Radosław Suchner.

O tym, że podobnie kwestię obecności 
rodziców na oddziale postrzegają sami 
zainteresowani, świadczą słowa pani Ka-
roliny, której synek znalazł się w szpitalu. 

– Rozstanie nie wchodziłoby w ogóle 
w grę, więc to, że jest bardzo komforto-
wo i  bardzo kolorowo, jest super. To, że 
jesteśmy razem, na pewno przyczynia się 
do tego, że dziecko szybciej zdrowieje, bo 
tęsknota działa bardzo na niekorzyść – 
mówi mama czterolatka.

Dzięki powstaniu dodatkowej sali cho-
rych udało się również zmniejszyć liczbę 
łóżek w pozostałych pokojach. To daje nie 
tylko komfort, lecz także zmniejsza ryzy-
ko zarażenia się na oddziale.

– Do tej pory mieliśmy sale dwuosobo-
we i trzyosobowe. Teraz to się zmieniło, 
mamy tylko sale dwuosobowe – mówi dr 
Suchner, który grodziską pediatrią kieruje 
od lutego 2016 roku. 

n  Tekst i fot.Krzysztof Bońkowski

Blask fleszy, oko niejednej kamery, a także bardzo ważne osobistości towarzyszyły otwarciu zmodernizowanego 
Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Zachodnim, które nastąpiło 24 maja.  – Sama nie poznaję własnego 
oddziału! – mówiła zachwycona Krystyna Płukis, dyrektor szpitala, którego patronem jest św. Jan Paweł II. 

– To droga w niedużej wsi, ale bardzo 
ważna, bo prowadzi do autostrady – mó-
wił burmistrz Grodziska Grzegorz Bene-

dykciński podczas podpisania umowy na 
przebudowę drogi w  Kłudnie Nowym. 
Radości z inwestycji nie kryła sołtys wsi 

Remont ważnej drogi Katarzyna Makowska, która wraz Miro-
sławem Gajowniczkiem, wiceprzewod-
niczącym Rady Miejskiej, a jednocześnie 
sołtysem Kłudna Starego, zabiegała o re-
mont zniszczonej nawierzchni. 

– Przebudujemy ok. 1,3 km drogi. Prace 
obejmą usunięcie nawierzchni, położenie 
tzw. warstwy wyrównawczej, a następnie 
ścieralnej. Dodatkowo wykonamy nowe 
pobocza o szerokości 80 cm, z kruszywa 
łamanego – mówił 16 maja w grodziskim 
magistracie Przemysław Klonowski, dy-
rektor naczelny Przedsiębiorstwa Robót 
Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrko-
wa Trybunalskiego, które zrealizuje inwe-
stycję. Wykonawca przewiduje, że remont 
drogi zakończy się w lipcu.   

 Tekst i fot. Małgorzata Müldner
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Ideą spotkania było zaangażowanie star-
szych uczniów do podzielenia się wiedzą 
z młodszymi kolegami. Czwarto-, piąto-, 
szósto- i siódmoklasiści przygotowali roz-
maite stanowiska, gdzie prowadzili kilku-
minutowe lekcje, pokazując czar takich 
dziedzin jak fizyka, chemia, geografia czy 
biologia, nie zabrakło też zagadnień ma-
tematycznych i potyczek językowych, jak 
również konkursów sportowych. Wśród 
najbardziej widowiskowych pokazów wy-

różniało się stanowisko z mrożącą krew w 
żyłach nazwą „płonąca ręka”, gdzie widzo-
wie o mocnych nerwach mogli na własne 
oczy zobaczyć dłonie, co płomieniom się 
nie kłaniają. Oczywiście, wszystkie eks-
perymenty były prezentowane pod opie-
ką lub z udziałem nauczycieli, więc bez-
pieczeństwo nie zostało wystawione na 
szwank.

Piknik był również okazją do inaugura-
cji strefy gier, przygotowanej na szkolnym 

placu przez nauczycieli i rodziców, którzy 
w ciągu poprzedzających imprezę dni 
w pocie czoła wymalowali na kostce tra-
sy do gry w kapsle, planszę do chińczyka, 
a nawet chłopka do gry w klasy i nie tylko. 
Jakie jeszcze atrakcje kryje plac za szkołą, 
można przekonać się samemu. 

– Zapraszamy każdego dnia. Strefa gier 
jest otwarta nawet dla osób z zewnątrz – 
mówi Agnieszka Rutecka.  

n  (kb)

– Dzieci kochają naukę i kochają zabawę. Udało nam się to połączyć te dwa elementy 
i dziś króluje nauka, sport i zabawa – mówiła Agnieszka Rutecka, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 6, gdzie z okazji Dnia Dziecka 30 maja odbył się II Piknik Edukacyjny. 

„Zdrowe dania do zabrania” przygotowali finaliści VI edycji konkursu  
pt. „Kto je owoce i warzywa – ten zdrowie wygrywa”. Jedenaście 
zespołów ze szkół powiatu grodziskiego stanęło do kulinarnej  
rywalizacji 8 czerwca w murach grodziskiego ZS nr 1.

Wyniki organizowanych przez 
grodziskie szkoły konkursów 

dla uczniów klas gimnazjalnych 
zostały ogłoszone 6 czerwca 

w Urzędzie Miejskim. 

Płonąca ręka mroziła krew

Smacznie i zdrowo

Laureaci z laurami

Jury wzorem lat ubiegłych oceniało za-
wartość składników odżywczych oraz 
smak i sposób podania przyrządzonych 
potraw. Najlepszą kombinacją okazały 
się naleśniki z pastą z tuńczyka i batoniki 
musli zaproponowane przez triumfato-
rów konkursu, wyróżnianych w jego po-
przednich edycjach, Michała Halickiego 
i Piotra Kwiatkowskiego z SP w Kaskach 
(na zdjęciu). Kolejne stopnie kulinarnego 

podium zajęły uczennice grodziskich pla-
cówek – zdobywczynie drugiego miejsca 
Agata Ryczałek i Ewelina Sulik z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 oraz nagro-
dzone za miejsce trzecie Julia Mikołaj-
czyk i Dominika Pastuszka z SP nr 6.

– Przy okazji konkursu kulinarne-
go przypomnimy, że obowiązują nas 
wszystkich zasady higienicznego przygo-
towywania posiłków. W związku z tym 

z ramienia inspekcji sanitarnej będziemy 
zwracać szczególną uwagę podczas kon-
troli w okresie letnim na przestrzeganie 
zasad higieny pomieszczeń, w których 
jest przygotowywana, przechowywa-
na czy sprzedawana żywność – mówiła 
Halina Sankowska, dyrektor Powiato-
wej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w  Grodzisku, która przy współpracy 
ZS nr 1 organizuje konkurs.  n  (mm)

– Mamy okazję uhonorować najzdolniej-
szych uczniów w wieku gimnazjalnym, 
którzy w konkursach powiatowych osią-
gnęli najlepsze wyniki w różnych dziedzi-
nach. Warto jest doceniać młodych ludzi, 
gdyż oni na pewno to zapamiętają i będzie 
to dla nich dodatkowa motywacja do tego, 
aby dalej się rozwijać – mówił wicebur-
mistrz Tomasz Krupski.

Podczas spotkania ogłoszono wyniki 
kilku konkursów, wręczając ich laure-
atom dyplomy i nagrody rzeczowe. Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 1 zorganizował 
dwa konkursy przygotowane przez na-
uczycielki Katarzynę Domańską i Graży-

nę Brożek. Laureatem międzyszkolnego 
konkursu „Dawno, dawno temu” został 
reprezentant SP nr 4, siódmoklasista Hu-
bert Gałajda, zaś w konkursie językowo-
-ortograficznym laureatką została Julian-
na Banaś z SP nr 2.

Szkoła Podstawowa nr 5 zorganizowała 
„Gimnazjadę Fizyczną”, której laureatem 
został Mateusz Staniak z SP nr 2, a tak-
że konkurs języka angielskiego, którego 
uczestnicy popisywali się znajomością 
idiomów angielskich. Arkusze konkurso-
we przygotowały Justyna Kawałko i  Ka-
rolina Okulska, zaś zwyciężyła Julianna 
Banaś. Szkoła Podstawowa nr 2, do któ-
rej uczęszcza laureatka, zorganizowała 
Powiatową Olimpiadę Polonistyczną, 
koordynowaną przez nauczycielki Beatę 
Tycińską i Adelę Zyskowską. Zwycięzcą 

okazał się Krzysztof Sankowski z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi.

Podczas gali zaprezentowały się też gro-
dziskie młode talenty wokalne i muzycz-
ne pod kierownictwem Andrzeja Siwika.

 n  (miecz.)

fo
t. 

kb
 (4

)

fo
t. 

m
m

fo
t. 

m
iec

z.



BOGORIA nr 279 czerwiec 2018

edukacja 9

„Spotkał mnie dziś Pan” zaśpiewali uczniowie grodziskiej Dwójki 
dla niecodziennego gościa. Z okazji wizyty kanonicznej w parafii 
Miłosierdzia Bożego społeczność szkolną 16 maja odwiedził 
ks. biskup Rafał Markowski.

Milion zużytych kredek, trzy tony wyczerpanych farb plakatowych oraz dwie tony wylepionej plasteliny – 
tak w liczbach przedstawia się historia Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia 
Pierwszego. 4 czerwca w grodziskim Centrum Kultury jego społeczność w towarzystwie przyjaciół 
i licznie przybyłych gości, świętowała jubileusz 40-lecia placówki.

9

Czas upływa, sił nie ubywa

Powołanie największym sukcesem

– Miałem przyjemność powołać panią na 
stanowisko dyrektora. To była bardzo do-
bra decyzja – mówił burmistrz Grzegorz 
Benedykciński tuż po występie przedszko-
laków, które przy udziale wychowawców 
i rodziców w tanecznym i śpiewającym 
skrócie pięknie przedstawiły historię gro-
dziskiego Króla Maciusia Pierwszego.

Adresatem słów burmistrza była oczywi-
ście kierująca od dwudziestu lat placówką  
przy ul. Górnej Bożena Malczewska. 

– Nam zależy przede wszystkim na tym, 
żeby dzieci dobrze się czuły z nami, ze swo-
imi kolegami, by były radosne. Wszystko 
inne dzieje się przy okazji – mówiła dyrek-
tor przedszkola. 

Na przestrzeni 40 lat podopieczni Króla 
Maciusia Pierwszego swojego patrona ofi-
cjalnie doczekali się w 2005 roku, a nową, 
wygodną siedzibą cieszyli się sześć lat 
później. Pokolenia małych wychowanków 
rozwinęły swoje talenty i zainteresowania 
na zajęciach kół muzycznych, tanecznych, 
plastycznych czy szachowych i ekologicz-
nych, które działają w przedszkolu i są 

częścią jego bogatej oferty edukacyjnej, 
o której m.in. opowiedziała w krótkiej pre-
zentacji Bożena Malczewska.

Podczas jubileuszowej uroczystości zo-
stał wprowadzony sztandar ufundowa-
ny przez Radę Rodziców, a poświęcony 
w  kościele Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy przez proboszcza parafii ks. Jarosła-
wa Miętusa na porannym nabożeństwie 
z  okazji rocznicy przedszkola. Nie zabra-
kło także okolicznościowych nagród dla 
pracowników o najdłuższym stażu pracy, 
sięgającym nawet początków działalności 
placówki oraz życzeń i powinszowań, które 
obok burmistrza Grodziska wygłosili tak-
że przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna 
Wróblewska, starosta grodziski Marek 
Wieżbicki oraz prezes grodziskiego od-
działu Związku Nauczycielstwa Polskiego 
Kazimierz Rybka. 

– Miałam uśmiech na twarzy i radość 
w  sercu z powodu niesamowitych prze-
żyć, jakich mi dostarczyliście. Gratuluję 
przedszkolakom, rodzicom i kadrze. Pra-
ca w  przedszkolu wiąże się z ogromną od-

powiedzialnością, bo dzieci są wrażliwe, 
ciekawe życia i potrzebują dużo miłości. 
Te  wszystkie oczekiwania muszą spełnić 
wychowawcy – mówiła Joanna Wróblewska.

W murach przedszkola od początku jego 
działalności wychowało się ponad 6 tys. 
dzieci, obecnie do siedziby Króla Maciusia 
Pierwszego uczęszcza prawie 400 przed-
szkolaków, które każdego dnia poznają 
zasady życia społecznego, uczą się przyjaź-
ni, rozwijają swoje talenty i poszerzają ho-
ryzonty, o czym świadczy zarówno kunszt 
zaprezentowanego w jubileuszowym dniu 
programu artystycznego, jak i jego wszech-
stronność. Jakie jeszcze można mieć ocze-
kiwania wobec takiej placówki? Może je-
dynie, by łzy od czasu do czasu wylewane 
w jej murach rzadko świadczyły o tęskno-
cie, a były wyrazem radości i wzruszenia, 
by wychowawcom zawsze przyświecało 
motto zgodne ze słowami wykonanej przez 
nich na zakończenie piosenki „ (…) I cho-
ciaż czas upływa, sił nam nie ubywa, bo nas 
na wiele jeszcze stać (…)”.

n  Tekst i fot. Małgorzata Müldner 

W programie spotkania znalazły się 
krótkie przemówienia burmistrza Grze-
gorza Benedykcińskiego oraz dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2 Danuty Pokro-
pek. Nie zabrakło także wspólnej modli-
twy i błogosławieństwa.

– Życzę młodym ludziom, aby umie-
jętnie wybrali swoją przyszłość. By de-
cyzje o wyborze szkół, kierunku studiów 

były przemyślane, przemodlone i szły 
w parze z wewnętrznymi pragnienia-
mi. Niezwykłym szczęściem jest odkryć 
w sobie powołanie, które człowiek reali-
zuje przez całe swoje życie. Myślę, że to 
jest największy sukces, dlatego też życzę 
wszystkim, by odkryli swoje powołanie 
– ks. biskup Markowski specjalne słowa 
skierował do gimnazjalistów i tegorocz-
nych maturzystów. 

Dla dostojnika, znanego ze swej 
skromności i życzliwości, uczniowie 
przygotowali występ artystyczny, album 
ze zdjęciami upamiętniającymi szkolne 
uroczystości oraz specjalny zestaw pytań. 
Ciekawość gospodarzy budziły kwestie 
m.in. ulubionego apostoła, przedmiotu 
szkolnego i oczywiście utworu Perfectu, 
bowiem zamiłowanie do muzyki i zbież-
ność nazwisk ks. biskupa oraz wokalisty 

legendarnego zespołu nie są przypadko-
we. Bez trudu można dostrzec podobień-
stwo braci, którzy choć powołani do róż-
nych zadań, realizują je z sukcesem.

Wizycie biskupa towarzyszyła wysta-
wa fotografii „Siedem cudów Grodziska 
Mazowieckiego”. Na wyeksponowaną 
w budynku szkoły galerię zdjęć złożyły 
się lubiane i uwiecznione przez uczniów 
miejsca w mieście.

 n  Małgorzata Müldner
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Skąd pomysł na Cantatę?
– Cantata to utwór wokalno-instru-

mentalny o uroczystym nastroju, ale kie-
dy w  2003 roku tworzyliśmy Cantatę my-
śleliśmy o włoskim słowie cantare, czyli 
śpiewać. Kończyłam właśnie współpracę 
z dziecięcym chórem Bogorya i ówczesny 
dyrektor grodziskiego Ośrodka Kultury 
Andrzej Okurowski powiedział „Baśka 
stwórz chór z osób dorosłych. Mam zalążek 
dla ciebie”. Tak powstała Cantata, a owym 
zalążkiem było zaledwie kilka pań i panów 
z chóru kościoła św. Anny.
Ile osób dziś liczy chór?

– Aktualnie zespół skupia 25 muzyków 
amatorów w różnym wieku, różnej profesji, 
o odmiennych charakterach i wspólnej pasji, 
którą jest śpiewanie. Niektórzy z nich, jak 
Estera i Marcin Lipińscy, są związani z chó-
rem niemalże od początku jego istnienia. 
Czy to właśnie stałość jest siłą Cantaty?

– Powiedziałabym, że stałość składu ze-
społu i różnorodność repertuaru. Chór 
jest dobry, gdy zaczyna odnosić sukcesy, 
a te przychodzą, kiedy od kilku lat śpiewa 
w tym samym składzie. Bo chór polega na 
pracy zespołowej, na nauczeniu się gestów 
dyrygenta i zespajania głosów w harmo-
niczną całość. Bez stałości nawet najlepsze 
głosy nie stworzą chóru, będzie to jedynie 
zespół solistów. Oczywiście Cantata na 
przestrzeni lat uległa i ciągle ulega meta-
morfozie. Rotacja jest naturalnym zjawi-
skiem w zespołach amatorskich. Przycho-
dzą do nas nowe osoby, głosy, które dodają 
brzmienia, dobudowują i wzbogacają chór, 
ale jego trzon i specyfika jest wciąż ta sama 
i to na niej opiera się chór.
W repertuarze chóru znajdują się utwory 
sakralne, świeckie, rozrywkowe. Jaki ro-
dzaj muzyki najbardziej lubi wykonywać 
zespół?

– Trudno mi powiedzieć, wiele zależy 
od okoliczności. Bogaty repertuar pomaga 
zaistnieć nam na różnych płaszczyznach 
artystycznych. Cantata zapewnia oprawę 
muzyczną nabożeństw i wielu uroczysto-
ści w Grodzisku Mazowieckim, na nich 
zazwyczaj wykonujemy utwory religijne, 
patriotyczne, niekiedy ludowe. Na wyda-
rzenia ogólnopolskie, konkursy i festiwale 
międzynarodowe przygotowujemy inny 
program, spełniający oczekiwania i wy-
mogi regulaminów konkursów, głównie są 
to dzieła muzyki sakralnej. Okazuje się, że 
kiedy chór opanuje dobrze utwory sakral-
ne, lepiej śpiewa też rozrywkowe. 

Bogaty repertuar nie jest jednak wynikiem 
demokratycznych decyzji.

– Gdybym pozwoliła decydować chó-
rzystom, spowodowałoby to ogromne za-
mieszanie i bałagan. Chórzyści mają oczy-
wiście prawo zasugerować pewne kwestie, 
ale ostateczną decyzję podejmuje zawsze 
dyrygent. 
Co sprawia największą trudność w pracy 
z chórem?

– Zarządzanie grupą ludzi. Wiadomo, że 
ludzie mają różne poglądy, kierują się su-
biektywnymi odczuciami, co niekiedy do-
prowadza do nieporozumień, a nawet kon-
fliktów. Dyrygent musi wznieść się ponad 
własne sympatie, a to bywa trudne. Czasa-
mi irytuje mnie niewystarczająca frekwen-
cja na próbach, ale rozumiem, że chórzy-
ści mają swoje życie, obowiązki rodzinne 
i z różnych przyczyn opuszczają spotkania. 
W sensie wokalnym największym proble-
mem jest ujednolicenie głosów, praca nad 
emisją, intonacją. I tu chciałabym  wspo-
mnieć o naszej specjalistce od emisji głosu 
Annie Marii Krawczykiewicz, z którą wspa-
niale mi się współpracuje. To jest osoba, 
która potrafi dotrzeć indywidualnie do każ-
dego chórzysty i potrafi znaleźć sposób na 
poprawę jego kunsztu wokalnego.
Czy Pani zdaniem ludzie mają coraz 
mniej czasu na pielęgnowanie własnych 
pasji?

– Z perspektywy piętnastu lat mogę po-
wiedzieć, że tak. Obecnie życie zawodowe, 
rodzinne bywa tak absorbujące, że brakuje 
nam siły, ochoty, a czasami po prostu moż-
liwości na rozwijanie naszych pasji. Szkoda, 
bo śpiew w chórze wyzwala endorfiny, roz-
wija kreatywność, wzbogaca serce i duszę. 
Dobry dyrygent to techniczny rzemieśl-
nik czy artysta, który daje się ponieść 
emocjom?

– Te dwie kwestie przenikają się wza-
jemnie. Bazując na typowo technicznych 
umiejętnościach daję się ponieś muzyce na 
każdym koncercie. Moi chórzyści zawsze 
mówią, że każda emocja maluje mi się na 
twarzy. Kiedy widzą mój błogi uśmiech, 

też dają się ponieść muzyce i z utworu na 
utwór śpiewają coraz lepiej. Gdy zaś czują 
dezaprobatę, nieco zamykają się w sobie, 
ale dzięki temu wiedzą, że coś trzeba zaak-
centować, wycofać, zaśpiewać delikatniej, 
melodyjniej lub drapieżnie. Tak naprawdę 
interpretacja utworu dojrzewa na koncer-
tach, a nie podczas prób. Wtedy właśnie 
chór odpowiada najpełniej na moje emo-
cje, moją wewnętrzną muzykę. Muzyka nie 
może być tylko samymi nutami technicznie 
wyśpiewanymi, nie słyszelibyśmy wtedy 
komentarzy z widowni „Ojej, jakie to pięk-
ne, wzruszające”.
Koncert jest zjawiskiem estetycznym. Czy 
dyrygent dba o elegancję ruchów?

– Kiedy dyryguję, nie myślę o tym. Mu-
zyka to nie graficzne znaki na pięciolinii, 
ale coś pomiędzy nimi i to właśnie musi 
wydobyć dyrygent. Muzyka ze strony dyry-
genta to mowa ciała, stąd niekiedy pojawia 
się przerysowanie, śmieszność w naszych 
gestach czy mimice twarzy. 
W jaki sposób Cantata pracuje  
nad wokalem?

– Spotykamy się dwa razy w tygodniu na 
próbach, otwieramy gardła, rozgrzewamy 
struny głosowe, pracujemy nad oddechem, 
dłubiemy nad linią melodyczną głosu, zaj-
mujemy się dykcją, a w końcu pracujemy 
nad interpretacją całościową utworu. 
Czy jest ktoś, kogo szczególnie brakuje na 
próbach?

– Myślę, że jest wiele takich osób, które 
w pewnym momencie istnienia chóru były 
znaczące dla zespołu. Zawsze będę wspa-
niale wspominała z sentymentem Aurelię 
Sobieraj, Elę Bartosiak, Jadzię Klimkiewicz, 
Basię Patejuk, Ryszarda Federa, Sławomira 

Z okazji jubileuszu 15-lecia 
Grodziskiego Chóru Kameralnego 
Cantata z dyrygentką zespołu 
Barbarą Paszkiewicz rozmawiała 
Małgorzata Müldner.

Między nutami 
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Organizator, Grzegorz Krawczykowski 
ze stowarzyszenia Skrzydła, zaznacza, że 
to inicjatywa osób świeckich, które chcą, 
aby wiara wyszła na place i ulice naszych 
miast, pozwalając osobom, które są daleko 
od chrześcijaństwa, zobaczyć, że Kościół 
nie jest martwy, sztywny i zamknięty 
w swoich ścianach.

Na scenie wystąpiła grupa muzyczna 
GDJ. Ukształtowała się z przedstawicieli 
czterech parafii i miała za zadanie zjed-
noczyć społeczność Grodziska. Ich nazwa 
jest skrótem tytułu wydarzenia. Modlitwę 
uwielbienia prowadził Marcin Zieliński, 
lider wspólnoty Głos Pana ze Skierniewic.  

Po odczytaniu Ewangelii słowo do ze-
branych wygłosił dziekan dekanatu gro-
dziskiego ks. Janusz Starosta. – Ważne, 

że jest taka wspólnota mieszkańców mia-
sta. Forma jest bardzo dobra, aczkolwiek 
może niektórych szokować. Jednak warto 
zauważyć, że w samych psalmach znaj-
dziemy sporo takich miejsc, gdzie autorzy 
wołają, śpiewają, krzyczą i tańczą wielbiąc 
Boga – przekonuje ks. dziekan.

Na koniec wystąpił popularny zespół 
Deus Meus. Zgromadzonym podczas 
spotkania towarzyszyły relikwie świętych 
Jana Pawła II i Stanisława Kostki, które 
uroczyście wnieśli na scenę Rycerze Za-
konu Jana Pawła II. Wydarzenie współor-
ganizowali: Zgromadzenie Sióstr Opatrz-
ności Bożej, Grupa Akademicka Klema z 
parafii przy Piaskowej oraz Gmina Gro-
dzisk. Konferansjerem spotkania był Ra-
fał Folwarski.  n  (ag)

Zakon Rycerzy Jana Pawła II to stowa-
rzyszenie świeckich mężczyzn. W parafii 
Przemienienia Pańskiego w Grodzisku 
Mazowieckim 20 maja dziesięciu rycerzy 
złożyło przysięgę, aby wstąpić w szeregi 
chorągwi. Uroczystość odbyła się w trak-
cie mszy świętej w samo południe. 

– Zależało mi na tym, aby utworzyła 
się jakaś grupa mężczyzn przy parafii – 
mówi proboszcz i dziekan dekanatu gro-

dziskiego Janusz Starosta. Oni są gdzieś 
z boku, mają do Kościoła jakiś dystans. 
I tak się stało, że dotarli do mnie Paweł 
Biliński i Grzegorz Krawczykowski. Za-
proponowali taką formę służby. Do tego 
zakonu wstępują osoby z różnych parafii, 
nie tylko z Grodziska. To nie są tylko żo-
naci, ale i kawalerowie. Dla nich ważny 
jest Jan Paweł II Wielki – dodaje kapłan. 

n  (ag)
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Słoneczna pogoda sprzyjała uczestnikom III Koncertu Uwielbienia 
„Grodzisk dla Jezusa”, który odbył się 30 maja w Parku Skarbków. W tym 
roku hasło spotkania brzmiało „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. 
Na scenie wieczorem królował śpiew, a przed sceną taniec. Był też namiot 
spowiedzi i modlitwy.

Z wiarą do parku 

Rycerze w Grodzisku

Zegarskiego oraz wspaniałego dyrygenta 
Orkiestry Dętej Polfy Wacława Karonia, 
który niestety odszedł od nas na zawsze.
Z których osiągnięć Cantaty jest Pani 
szczególnie  dumna?

– W naszej historii było wiele konkur-
sów, festiwali i w zasadzie zawsze wracali-
śmy z nich z nagrodą. Myślę jednak, że do 
naszych największych osiągnięć zalicza się 
I miejsce wyśpiewane w Ogólnopolskim 
Konkursie Chóralnym „Silesia cantat” 
w Głogowie w 2014 r., złoty dyplom, który 
w 2013 r. przywieźliśmy z Ogólnopolskie-
go Konkursu Maryjnego „Mater Miseri-
cordiae”, srebrny i brązowy medal zdobyty 
w 2012 r. na Międzynarodowym Konkursie 
Pieśni Chóralnej w Rimini, a  także srebr-
ne medale z 2011 r. z Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Adwentowej i Bożona-
rodzeniowej w Pradze oraz Międzynaro-
dowego Festiwalu w Ołomuńcu. Dzięki 
ogromnemu wsparciu władz miasta i dy-
rektora Ośrodka Kultury udało nam się 
te wszystkie cele artystyczne zrealizować 
i możemy podejmować kolejne działania. 
Wiele za Wami, a co przyniesie najbliższa 
przyszłość?

– Cantata zadba o oprawę muzyczną 
grodziskiej uroczystości obchodów setnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Tradycyjnie wystąpimy również 
na cyklicznych miejskich uroczystościach. 
W październiku jesteśmy zaproszeni do 
wykonania Requiem Mozarta pod dyrekcją 
zaprzyjaźnionego dyrygenta Jakuba Kacz-
marka. Czeka nas ogrom pracy, bowiem 
będziemy stawiać pierwsze kroki śpiewając 
tak wielkie dzieło instrumentalno-wokalne. 
Mamy zaproszenie również od olsztyńskie-
go dyrygenta, żeby wykonać je wspólnie. 
Chcielibyśmy zaprezentować ten utwór, przy 
sprzyjających okolicznościach także w Gro-
dzisku. Myślimy też o udziale w ogólnopol-
skim konkursie Cantio Lodziensis, który 
odbędzie się w listopadzie w Łodzi.
Jak dobrze trzeba śpiewać, żeby stać się 
częścią historii Cantaty?

– Chór jest na bardzo dobrym poziomie. 
Minimalne wykształcenie muzyczne, jeśli 
chodzi o znajomość nut, jest mile widziane. 
Niekiedy jednak zdarza się wybitnie utalen-
towana osoba, obdarzona bardzo dobrym 
słuchem i pamięcią muzyczną, która i bez 
tych podstaw doskonale sobie radzi. Jest 
w zespole kilku takich chórzystów, więc nie 
jest to niemożliwe. Oczywiście poszuku-
jemy przede wszystkim głosów męskich, 
zachęcamy więc panów kochających śpiew, 
aby się odważyli i dołączyli do Cantaty.
Dziękuję za rozmowę.
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Głównym wydarzeniem podczas całego 
tygodnia różnych akcji i działań organi-
zowanych przez grodziską bibliotekę był 
zaaranżowany przed Pawilonem Kultury 
piknik literacki, w którym wzięło udział 
ponad 200 osób. Podczas finału projek-
tu odbyło się uroczyste zakończenie akcji 
dla dzieci „Zaczytaj się z Misiem Krzy-
siem”  oraz prowadzonego na antenie Ra-
dia Bogoria konkursu, w którym można 
było wygrać zestawy książek. Gratką dla 
czytelników były też „wymianki”, w któ-
rych swoją książkę można było zamienić 
na jeden z tytułów innego czytelnika. Nie 
zabrakło również animacji dla dzieci i pik-
niku na trawie. Zwieńczeniem było spo-
tkanie z Jakubem Małeckim, autorem m. 
in. „Rdzy”, „Dygotu”, „Śladów” oraz „Dżo-
zefa”, który z zawodu jest urzędnikiem 
bankowym, a z pasji – pisarzem. Wielo-

krotnie nagradzany i nominowany do pre-
stiżowych wyróżnień literackich w 2017 
roku został laureatem stypendium Młoda 
Polska przyznawanego przez  Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– Gdy przeprowadziliśmy ankietę wśród 
czytelników naszej biblioteki z zapyta-
niem, jakiego autora chcieliby zaprosić do 
Grodziska, okazało się, że nazwisko na-
szego dzisiejszego gościa pojawiało się naj-
częściej. Dlatego postanowiliśmy spełnić 
marzenie czytelników – mówiła podczas 
spotkania Magdalena Żerek z Biblioteki 
Publicznej.

Autor odpowiadał na liczne pytania fa-
nów oraz opowiadał m.in. o swoich inspi-
racjach i kondycji czytelnictwa w Polsce.

– Pisanie książek jest dla mnie dużo po-
ważniejszym zajęciem niż moja poprzed-
nia etatowa praca. Biorę odpowiedzialność 

za to, co przekazuję ludziom, którzy sięgają 
po moje książki. Jednocześnie cieszę się, że 
mogę zarabiać i realizować swoją pasję jed-
nocześnie. Gdy akurat nie piszę powieści, 
zajmuję się tworzeniem scenariuszy filmo-
wych czy opowiadań. Tłumaczę też książki 
z języka angielskiego. Jest to praca na 24h, 
ponadetatowa – mówił Jakub Małecki.

W czasie całego Tygodnia Bibliotek zor-
ganizowano także spotkania książkowe 
i lekcje biblioteczne pt. „Po kulturę do bi-
blioteki” skierowane do przedszkolaków 
i uczniów grodziskich szkół. Dużym po-
wodzeniem cieszył się też jubileusz pra-
cy twórczej Doroty Gellner, uwielbianej 
przez większość dzieci. Dla miłośników 
literatury był to wyjątkowo ciekawy ty-
dzień z mnóstwem atrakcji i niezwykłych 
spotkań.

n  Katarzyna Mandes

Tydzień wysokoliteracki
Już od 15 lat Stowarzyszenie Bibliotek Polskich ogłasza w dniach 8-15 maja Tydzień Bibliotek, 
w którym przygotowywane są różnorodne atrakcje dla czytelników. Grodziska Biblioteka Publiczna 
po raz kolejny zaangażowała się w ten projekt, którego celem jest rozpowszechnianie czytelnictwa 
i podkreślanie roli zawodu bibliotekarza w życiu człowieka. Tegoroczna edycja odbyła się pod 
hasłem „(Do)wolność czytania”.

      Twoja ekologiczna kolej 
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W piknikowym dniu pogoda dopisała, nie 
zabrakło też powodów do dumy. 

– Władków szczególnie dumny jest 
z mieszkańców, którzy podejmują różne-
go rodzaju inicjatywy, m.in. prowadze-
nie ośrodka hipoterapii, szkoły języków 
obcych, rozsławiające sołectwo i służące 
dobru ogółu – mówił sołtys wsi Krzysztof 
Szymański. Czarny Las może poszczycić 
się pięknymi terenami, a Kałęczyn sma-
kiem ciast i pysznych obiadów przygoto-
wywanych przez miejscowe gospodynie. 
Jak przekonywała sołtys Ewa Dąbrowska, 
Mościska słyną z zupy rybnej, wyrobów 
garmażeryjnych oraz cyklicznie orgazni-

zowanych na terenie wsi konkursów ku-
linarnych. 

Przytaczanych powodów do chluby 
było wiele, ale zawsze na pierwszym miej-
scu sołtysi wymieniali fantastycznych, 
chętnych do współpracy mieszkańców. 
O  zasadności słów przedstawicieli lokal-
nej społeczności mógł przekonać się każ-
dy, kto w sobotni upalny dzień zawitał do 
Kałęczyna. 

W programie pikniku, oprócz degu-
stacji miejscowych specjałów, znalazły 
się także występy artystyczne i sportowe, 
które przygotowały dzieci z Czarnego 
Lasu oraz z SP w Adamowiźnie. Publicz-

ność podziwiała również popisy cyrkowe 
w wykonaniu grupy Klaunik, a najmłodsi 
korzystali z uroków dmuchanego wesołe-
go miasteczka. 

n  Małgorzata Müldner

Obecnie teren jest ogrodzony i trwa budo-
wa, ale to właśnie tutaj, w pomieszczeniu 
dawnego sklepu wiejskiego o powierzchni 
20 m² przez 16 lat działała świetlica wiejska.

– Aż boję się powiedzieć, bo w tak ma-
łym pomieszczeniu czasami mieściło się 
50 osób. A w zajęciach regularnie uczest-
niczyło trzydzieścioro dzieci – mówi pani 
sołtys. Taka liczba osób w nowej świetlicy 
zmieści się bez trudu, gdyż obiekt będzie 
miał ok. 100 m². – Tu będzie wszyst-
ko: i  klub seniora, i przeróżne animacje, 
i  zajęcia teatralne, i zajęcia socjoterapeu-
tyczne, i spotkania wiejskie, i wszystkie 
imprezy związane z tradycjami, a może 
jeszcze jakieś zajęcia sportowe – przeko-
nuje Danuta Dubielecka. 

Mimo chwilowego braku świetlicy, jej 
podopieczni nie próżnują i na uroczystość 
wmurowania kamienia węgielnego przy-

gotowali przedstawienie, w którym wcie-
lili się w postaci leśnych zwierząt. 

– Przez te 16 lat pokazaliście, że moż-
na z czystym sumieniem wydać z budże-
tu gminy duże pieniądze i zbudować taki 
ładny obiekt, bo zrobiliście państwo ka-
wał pięknej roboty. To było imponujące. 
Bardzo wam dziękuję – mówił burmistrz 
Grzegorz Benedykciński, który znalazł 
się wśród sygnatariuszy aktu erekcyj-
nego wraz z sołtys Danutą Dubielecką, 
wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, 
sołtysem Kłudna Starego Mirosławem 
Gajowniczkiem oraz ks. dziekanem Janu-
szem Starostą. Ceremonię wmurowania 
poprzedziło poświęcenie placu budowy 
i aktu erekcyjnego przez proboszcza para-
fii Przemienienia Pańskiego, piastującego 
godność dziekana dekanatu grodziskiego.  

n  (kb)

Mieszkańcy na pierwszym miejscu 

Tu będzie wszystko

– Przede wszystkim zależy nam na integracji mieszkańców okolicznych wsi – mówił 9 czerwca 
wiceburmistrz Grodziska Piotr Galiński. Na drugim tegorocznym pikniku sołeckim z cyklu „Nasze wsie 
nasza dumą” integrowali się mieszkańcy Czarnego Lasu, Janinowa, Makówki, Mościsk, Kozerek, Wężyka 
i Władkowa oraz Kałęczyna – gospodarza wydarzenia. 

– Marzyłam, marzyłam i jeszcze 
raz marzyłam o nowej świetlicy 

i te marzenia się spełniają. To dla 
mnie i dla całej naszej społeczności 

dzień bardzo ważny i radosny – 
mówiła Danuta Dubielecka, sołtys 
Zabłotni, a jednocześnie opiekun 

świetlicy, która w najbliższym 
czasie doczeka się nowej siedziby. 

Akt erekcyjny obiektu został 
wmurowany 2 czerwca. 
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Obszar ten jest ograniczony od północy 
rzeką Pisią oraz miejscowością Szymanów. 
Od południa ogranicza go autostrada A2, 
a od zachodu droga krajowa nr 50. Jest to 
maksymalny obszar, z którego zostaną wy-
odrębnione dwie lokalizacje. Ostateczna 
zostanie wskazana w 2020 r. 

Minimalny obszar pod lotnisko wyno-
si 35.6 km2, ale w celu uzyskania decyzji 
środowiskowej potrzebny jest dwukrotnie 
większy obszar obejmujący 20 wsi. Budo-
wa CPK będzie się wiązała z wysiedleniem 
ok. 3,5 tys. osób.

Wiceminister M. Wild powiedział, że 
nieruchomości potrzebne pod budowę 

CPK nie będą wyceniane wg wartości 
gruntów rolnych, ale zostanie za nie wy-
płacona „godziwa cena”, bądź będzie moż-
liwość kontynuowania działalności rolni-
czej w nowej lokalizacji. Dla takich osób 
będą zapewnione grunty o takiej samej 
lub lepszej wartości. Punktem wyjścia ma 
być wysokość odszkodowań wypłacanych 
w przypadku budowy autostrad, która wy-
nosi 35-40 zł za m2, ale – jak podkreślił wi-
ceminister – jest to pułap minimalny.  

Podczas spotkania zorganizowanego 
23  maja w OSP w Baranowie mieszkańcy 
dowiedzieli się, że zobowiązania wynikają-
ce z przerwania dotychczasowej działalno-
ści, w tym projektów współfinansowanych 
ze środków publicznych i europejskich, 
będzie przejmowała powołana w celu bu-
dowy CPK spółka celowa. Przewidziane 
jest skrócenie obowiązkowego ubezpiecze-
nia emerytalno-rentowego z 30 lat do 12,5 
roku oraz przyznanie emerytury wyjątko-
wej przez prezesa KRUS na wniosek pełno-
mocnika ds. CPK. 

Inwestycja będzie realizowana w trzech 
etapach: pierwszy to wskazanie maksymal-
nego obszaru, jaki będzie mógł zająć CPK. 
Odbędą się konsultacje społeczne, opu-
blikowany będzie raport i rozpoczną się 
półtoraroczne negocjacje z mieszkańcami. 
Etap II w 2019 r. to wyznaczenie docelo-
wego obszaru inwestycji i rezerwacja tere-
nu dla dwóch wariantów lokalizacji CPK. 
W  tym etapie zakończone zostaną nego-
cjacje z mieszkańcami. Etap III w 2020 r. 
– to decyzja lokalizacyjna, czyli wskazanie 

ostatecznej lokalizacji CPK. Grunty staną 
się wtedy własnością Skarbu Państwa. Roz-
pocznie się czteromiesięczna procedura 
odszkodowawcza tylko tam, gdzie nie uda 
się odkupić nieruchomości drogą negocja-
cji. Uzyskanie pozwolenia na budowę i bu-
dowa to lata 2021-2027.

16 maja ustawę o Centralnym Porcie 
Komunikacyjnym przyjął bez poprawek 
Senat, a 1 czerwca ustawa została podpisa-
na przez Prezydenta RP. 4 czerwca w Urzę-
dzie Gminy Baranów został uruchomiony 
punkt informacyjno-konsultacyjny dla 
mieszkańców gmin, na terenie których 
ma powstać Port „Solidarność”. Jest on ob-
sługiwany przez osoby wyznaczone przez 
pełnomocnika rządu ds. CPK. Mieszkań-
cy trzech gmin objętych inwestycją (Ba-
ranów, Teresin i Wiskitki) mogą uzyskać 
w nim wszelkie dane dotyczące inwestycji 
oraz zgłosić swoje uwagi lub postulaty. 
Konsultanci udzielają informacji doty-
czących ustawy o CPK i dalszych kroków 
z  nią związanych, a także wpływu inwe-
stycji na życie mieszkańców. Punkt, w za-
leżności od zainteresowania mieszkańców, 
będzie działał co najmniej do końca listo-
pada 2018 r. Ponadto na stronie interne-
towej Gminy Baranów od kilku miesięcy 
funkcjonuje formularz do zadawania py-
tań przez mieszkańców. A na 17 czerwca 
zostało zaplanowane referendum, w któ-
rym mieszkańcy wypowiedzą się, czy chcą 
budowy CPK.

   n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Do zabytkowych obiektów Mila-
nówka zalicza się Willa Waleria wy-
budowana w 1920 r., przez Rufina 
Morozowicza. W 1913 r. jego córka 
Maria wyszła za mąż za rzeźbiarza 
z  kręgu artystów krakowskich – 
Jana Szczepkowskiego, który w tej 
willi zamieszkał wraz z żoną i córką 
w 1918 r. Wybudował tu pracownię 
i tworzył aż do śmierci w 1964 r. 
W domu tym bywała elita artystycz-
na międzywojennej Polski, m.in. Zo-
fia Stryjeńska i Xawery Dunikowski. 

Podczas Nocy Muzeów w Walerii 
pokazano dzieła sztuki i przedmioty 
użytkowe z XX-lecia międzywojen-
nego. Zaprezentowano prace malar-
skie Zofii Stryjeńskiej, Jana Cybisa 
i Zbigniewa Pronaszki, fragment 
kompletu mebli do jadalni projektu 
Jana Szczepkowskiego, porcelanę, 
wyroby szklane, tkaniny artystycz-
ne i drobne przedmioty codzienne-
go użytku. 

W 2007 r. obiekt został kupiony 
przez miasto Milanówek. Po remon-

cie ma być siedzibą muzeum Jana 
Szczepkowskiego. Organizatorami 
wystawy w ramach projektu „Opo-
wiadania z Milanówka” były Sto-
warzyszenie Razem dla Milanówka 
i Centrum Środowisk Twórczych 
Willa Waleria. Wystawa jest czę-
ścią obchodów Stulecia Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. Projekt 
otrzymał dofinansowanie z budżetu 
miasta Milanówka.

   n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Mieszkańcy Baranowa jako pierwsi zostali poinformowani przez 
Mikołaja Wilda – sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego 
dla RP – o tym, że teren tej inwestycji obejmie łącznie 66,2 km2.  

Położony jest w gminach: Baranów (powiat grodziski),  
Teresin (powiat sochaczewski) i Wiskitki (powiat żyrardowski).

W Milanówku – mieście, w którym nie ma żadnego muzeum, po raz pierwszy odbyła się 
„Noc Muzeów”. To pozorna sprzeczność, ponieważ miasto w przedwojennych granicach 
zostało wpisane do rejestru zabytków, jako zespół urbanistyczno-krajobrazowy. Zatem 
jakkolwiek by tego nie rozumieć, całe miasto stanowi swego rodzaju muzeum architektury. 

Trzy gminy i trzy powiaty 

Noc Muzeów w Milanówku
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Niedawno Młodzieżową Orkiestrę Dętą Airplay z Barnim-Gymnasium, za-
przyjaźnionej z Grodziskim Chórem Bogorya szkoły w Berlinie, można było 
oklaskiwać w Książenicach. Na przełomie maja i czerwca przyszedł czas na 
rewizytę i w podróż do stolicy Niemiec udały się grodziskie chórzystki. 
Początek współpracy chóru Bogorya i Bar-
nim-Gymnasium, ogólnokształcącej szkoły 
średniej, w której szczególny nacisk położony 
jest na intensywną edukację muzyczną, datu-
je się na 2015 rok. Wyjazd na kolejne odwie-
dziny drugiego po Londynie największego 
miasta w Unii Europejskiej nastąpił 30 maja, 
a dzień później nasze chórzystki zameldo-
wały się 20-minutowym koncertem w part-
nerskiej placówce. 1 czerwca zespół pod 
dyrekcją Marcina Łukasza Mazura wystąpił 
z pełnym programem w nowo wybudowanej 
sali koncertowej  tamtejszego gimnazjum im. 
Georga Friedricha Haendla, zaś nazajutrz 
zaprezentował się Gedächtniskirche, czyli 
ewangelickiej świątyni zwanej Kościołem Pa-
mięci Cesarza Wilhelma.

Tradycyjnie bogaty był również program 
krajoznawczo-turystyczny wyjazdu. Oprócz 
rejsu po Szprewie, wizyty w Altes Museum, 
czyli jednej z pięciu placówek składających 
się na tzw. Wyspę Muzeów, jeden z najważ-
niejszych kompleksów muzealnych na świe-
cie, w harmonogramie znalazła się również 
wycieczka na kopułę Reichstagu. 

– Niestety, mimo rezerwacji, nie wpusz-
czono nas na samą górę z powodu panują-
cych wówczas w Berlinie upałów. To nasze 
drugie podejście, bo trzy lata temu rów-
nież nie udało nam się dostać na najwyższą 
część, więc trzeba będzie pojechać jeszcze 
raz – mówi Marcin Łukasz Mazur. Kolej-
nym poznawczym wyzwaniem jest Wyspa 
Muzeów, chór – co prawda w różnych skła-

Malarstwo Elżbiety Danuty Lipskiej to-
warzyszyło słuchaczom i gościom Ogni-
ska Plastycznego w drugiej połowie maja. 
Wystawa bardzo dobrze komponowała się 
z kalendarzem, bowiem wśród 79 obrazów 
wykonanych w technice olejnej lub akrylo-
wej dominowały kwiaty.

– Są to bardzo ciekawe prace, niezwy-
kle barwne, niektóre z akcentem folklo-
rystycznym. Takiej wystawy, poniekąd 
monotematycznej, jeszcze u nas nie było – 
mówi kierująca Galerią Popkolor Agniesz-
ka Antosik, wyliczając, że otwarta 12 maja 
ekspozycja była już trzynastą po przepro-
wadzce Ogniska Plastycznego na ul. Ży-
rardowską. Uzupełnieniem florystycznej 
tematyki były obrazy z plenerów m.in. 
w  Bułgarii i na Węgrzech.  n  (kb)

Trzynasta 
w kwiatach 

Kolory, kształty, ludzie, zwierzęta

Pierwszy polski maszynista

Irina Ozarinskaya urodziła się 
w  Odessie, gdzie uczęszczała do 
szkoły plastycznej. Po ukończeniu 
Narodowej Akademii Sztuk Wi-
zualnych i Architektury wystawia-
ła m.in. w Moskwie, Warszawie, 
Bolonii, Kijowie czy rodzinnej 
Odessie. Przez kilka lat mieszkała 
w Wenecji i tworzyła jako artystka 
uliczna. Obecnie żyje i kształci się 
w Łodzi, a 14 maja jej prace po raz 
pierwszy zostały wyeksponowane 
w Grodzisku. Wernisaż wystawy 
„Dog Art Ozi” miał miejsce w Po-

czekalni PKP. Na ekspozycję złoży-
ły się wizerunki zwierząt, głównie 
ptaków i psów. Artystka przedsta-
wia je w karykaturalny i nierzeczy-
wisty sposób. Ponadto zaprezento-
wany został powstały na Ukrainie 
cykl pt. „The Lines” inspirowany 
już nie tak częstym jak kiedyś wi-
dokiem ludzi stojących w  kolejce. 
Barwy dodają energii szarej rzeczy-
wistości, a niestandardowe kształty 
rozbudzają wyobraźnię widzów 
pozostawiając miejsce na ich oso-
bistą interpretację.

– Ta wystawa zaskoczyła mnie 
kolorami i abstrakcyjnością obra-
zów. Jednocześnie jest mi bardzo 
bliska, bo sama jestem miłośnicz-
ką czworonogów i nie tylko. Moim 
zdaniem jest to jedna z ciekawszych 
wystaw w Poczekalni PKP, którą od-
wiedzam dość często – powiedziała 
Maria Urbanowicz z Milanówka.

A kiedy o swoich obrazach opo-
wiada malarka, od razu wyczuwa 
się jej pasję i zamiłowanie. Sztuka 
i malarstwo to po prostu jej życie. 

n  Katarzyna Mandes

Pierwszym polskim maszynistą był 
Leon Miaskowski. Obszerniejszą 
informację o nim można zna-
leźć w „Kurierze Warszaw-
skim” z 1886 r. w rubryce 
pod tytułem „Suum cuique”, 
co znaczy „Oddać każde-
mu, co mu się należy”, czy-
tamy, że po wybudowaniu 
w 1845 r. Kolei Warszawsko-
-Wiedeńskiej „on to właśnie 
otwierał drogę w miarę otwie-
rania wszystkich stacyj kolejno, 
prowadząc pociągi osobowe najprzód 
do Grodziska, następnie aż do Piotrkowa.”

W tym samym piśmie z 22 kwietnia 
1892 r. napisano, że był „roztropny, biegły 
w prowadzeniu pociągów, z powodu przy-
tomności umysłu i znajomości przedmiotu 
cieszył się wielkiem uznaniem u zwierzch-
ności kolejowej”. Leon Miaskowski urodził 
się w Łęczycy w 1822 r. Był najmłodszym sy-
nem Mariana i Rozalii z Ottów. Miał dwóch 

braci: Feliksa Bernarda i  Edwarda 
Idziego oraz siostrę Mariannę 

Anielę. Żoną Leona była Ma-
rianna ze Stefańskich.  

W magazynie „Wiek” 
(90/1892) wspominano, 
że „po ukończeniu szkół 
w  Warszawie udał się na 
praktykę do zakładu bu-
dowy lokomotyw Borsiga 

w Berlinie. Pod jego też kie-
runkiem kształcili się następ-

nie zarówno sprowadzani z za-
granicy, jak i miejscowi maszyniści”.

Pierwszy polski maszynista zmarł w War-
szawie 21 kwietnia 1892 r. Jak donosiła ów-
czesna prasa „ceniony, kochany i żałowa-
ny przez tych, którzy go bliżej znali, jako 
człowieka prawego charakteru, wytrwałej 
a pożytecznej pracy i nader sympatycznego 
w stosunkach towarzyskich”. Pochowany 
został na warszawskich Starych Powązkach.

n  Sławomir Sadowski

dach osobowych – w 2012 roku odwiedził 
Muzeum Pergamońskie, w 2015 roku Nowe 
Muzeum, a teraz Stare Muzeum, zatem do 
kompletu brakuje jeszcze dwóch.

Uzupełnieniem edukacyjnej części wy-
jazdu były wizyty w muzeum Story of Ber-
lin oraz w Filharmonii Berlińskiej, gdzie 
chórzystki miały okazję wysłuchać kon-
certu z utworami Dymitra Szostakowicza, 
Antonina Dvořáka i Leoša Janáčka. n  (kb)

Podziękowania
Tegoroczny wyjazd Grodziskiego Chó-
ru Bogorya był był możliwy dzięki 
wsparciu finansowemu firm Agri-Rol 
i Inter-Team, którym niniejszym skła-
dam serdeczne podziękowanie.

Marcin Łukasz Mazur

Niezdobyta kopuła
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Nieco odmienna niż w ubiegłych latach formuła sprawiła, że tegoroczna Noc 
Muzeów w Grodzisku miała bardziej eklektyczny charakter, choć całość spajał 
wspólny mianownik, jakim był styl retro. Wybór stylistyki był nieprzypadkowy 
i nawiązywał do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie zmieniło 
się natomiast to, czym poprzednie edycje zyskały sobie popularność: umiejętne 
połączenie aury tajemniczości, dobrej zabawy, wysokiej kultury i narracji wpisującej 
historię lokalną w dzieje powszechne. 

W odróżnieniu od poprzednich 
edycji, gdy wszystkie wydarze-
nia koncentrowały się w  Willi 
Radogoszcz, a punktem kul-
minacyjnym był naszpikowany 
„efektami specjalnymi” spacer 
historyczny, 19 maja wyda-
rzenia toczyły się równolegle 
w  kilku miejscach – oprócz 
Willi Radgoszcz w Dworku 
Skarbków, Willi Foksal, Pocze-
kalni PKP i Izbie Tradycji EKD/
WKD. Kolejność i tempo zwie-
dzania obiektów były dowolne, 
z czego uczestnicy skwapliwie 
korzystali. 

Muzeum na szlaku
Inauguracja Nocy Muzeów od-
była się w rodowej siedzibie Mo-
kronoskich, dawnych właści-
cieli Grodziska, czyli w Dworku 
Skarbków, a uczestników 
koncertem powitali ucznio-
wie znajdującej się tu obecnie 
Państwowej Szkoły Muzycznej. 
O tym, jakie były wcześniejsze 
dzieje obiektu, opowiedział… 
Jan Bogumił Plersch, nadwor-
ny malarz króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego i au-
tor zdobiących westybul po-
lichromii stanowiących jeden 
z najcenniejszych grodziskich 
zabytków. W postać artysty 
wcielił się Jakub Bendkowski, 
historyk sztuki, który o lo-
sach rodu Mokronoskich i ich 
jordanowickiego gniazda wie 
wszystko i chętnie się tą wiedzą 

dzieli. Przy takim przewodniku 
oczami wyobraźni można było 
zobaczyć ciągnący się do Sta-
wów Goliana ogród, któremu 
według współczesnych mogły 
dorównać jedynie słynne ogro-
dy drezdeńskie, imponujący 
projekt rozbudowy dworku 
rozpoczęty przez Andrzeja 
Mokronoskiego w XVIII wieku 
oraz drogę prowadzącą niegdyś 
od strony Warszawy wprost do 
bram majątku. Ślad wielkości 
tego miejsca pozostał na mapie 
Grodziska w postaci charakte-
rystycznego łuku ul. Królew-
skiej, która na wysokości ul. 
Szkolnej w nienaturalny sposób 
odbija na południe, by do wła-
ściwego, zachodniego kierunku 
przebiegu powrócić dopiero 
w okolicach centrum miasta. 

Choć wszystkie obiekty pre-
zentowane podczas Nocy Mu-
zeów mają bogatą historię, to 
w  kontekście nazwy imprezy 
dworek przy ul. Okulickiego 
wyróżniał się w sposób szcze-
gólny. To tu do lat 90. ubiegłe-
go wieku znajdowało się Mu-
zeum Regionalne PTTK, jedyna 
w mieście placówka spełniająca 
formalne kryteria muzeum.  

Elegancja Francja 
W tym samym czasie co Dwo-
rek Skarbków swoje podwoje 
otworzyła Willa Radogoszcz, 
gdzie w godzinach popołudnio-
wych odbywały się warsztaty.

– Wykonywaliśmy ozdoby 
głowy, czyli tzw. fascynatory, 
dzieci mogły pokolorować ko-
lorowanki w stylu retro, zrobić 
wieżę Eiffla z makaronu, mie-
liśmy też escape room, co było 
nowością na Nocy Muzeów. 
Była też nauka makijażu w sty-
lu francuskim i bardzo ciekawe 
opowieści o paryskiej bohemie 
lat 20. – mówi Aldona Józefo-
wicz z Willi Radogoszcz.

Gwoździem programu był 
koncert Lydie Kotlinski pod 
wszystko mówiącym tytułem 
„Chansons d’Amour”, który 
przeniósł publiczność w świat 
paryskich uliczek i namiętno-
ści. Po uczcie muzycznej moż-
na było skorzystać z dołado-
wania energii na dalszą część 
wieczoru i skosztować francu-
skich potraw na specjalnym 
poczęstunku.

– Pomysł na wątek francuski 
również zrodził się w związku 
ze stuleciem odzyskania nie-
podległości, w czym Francja 
odegrała niebagatelną rolę. 
Poza tym w dwudziestoleciu 
międzywojennym Francja była 
takim miejscem, gdzie tworzyła 
się moda, która oddziaływała 
również na Warszawę. Myślę, 
że było u nas czuć klimat tego 
okresu, co nas cieszy, bo nie 
chcieliśmy odwoływać się do 
strony militarnej odzyskania 
niepodległości, tylko właśnie 
do atmosfery, kultury, mody 

– mówi Aldona Józefowicz. 
Warto podkreślić, że w pomoc 
organizacyjną imprezy w Ra-
dogoszczy włączyli się również 
przedstawiciele Młodzieżowej 
Grupy Konsultacyjnej. 

Dworzec 
 – nie dworzec?
Najbardziej tajemniczym 
obiektem na szlaku spacerów 
uczestników Nocy Muzeów 
była bez wątpienia Willa Fok-
sal, gdzie obecnie znajduje się 
oddział Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa, więc od lat nie-
ruchomość nie jest dostępna 
szerszej publiczności, choć wy-
jątkowy kształt i legenda pierw-
szego grodziskiego dworca 
z  pewnością intrygują. Ile jest 
prawdy w tej legendzie, można 
się było dowiedzieć od Łukasza 
Nowackiego, który przybliżył 
historię powstałego w 1845 
roku budynku. Oczywiście 
jego związek z uruchomieniem 
Kolei Warszawsko-Wiedeń-
skiej jest bezdyskusyjny, nato-
miast rola pierwszego dworca 
w dzisiejszym rozumieniu – 
mocno wątpliwa.

– Jest w tym element jakiejś 
prawdziwej intuicji, niemniej 
kiedy zajrzymy do dokumen-
tów z epoki, to okazuje się, że 
pod datą 8 października 1845 
roku odkrywamy tekst z „Kur-
jera Warszawskiego” i z relacji 

Noc w blasku retro
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korespondenta, który wyruszył 
w podróż koleją, dowiadujemy 
się, że oto w Grodzisku mijamy 
piękny Foksal w stylu gotyc-
kim, w którym niejedna Polka 
prześliźnie się po posadzce sali 
balowej. To mówi nam naj-
więcej o przeznaczeniu tego 
obiektu – przekonywał Łukasz 
Nowacki, przypominając, że 
u swych początków kolej miała 
funkcję przede wszystkim roz-
rywkową, więc nie dziwne, że 
dla spragnionego uciech war-
szawskiego towarzystwa trze-
ba było zorganizować miejsce, 
w którym po podróży będą mo-
gli wygodnie wypocząć, dobrze 
zjeść i potańczyć.

Z sentymentem  
do wagonu
Trop kolejowy znacznie szerzej 
został rozwinięty w Izbie Tra-
dycji EKD/WKD, która po raz 
pierwszy włączyła się w Noc 
Muzeów dzięki grupie spo-
łeczników i wielbicieli historii 
transportu oraz życzliwości 
zarządu spółki. Odwiedzający 
chętnie oglądali pełną intere-
sujących eksponatów, archi-
waliów i zdjęć wystawę stałą 
i słuchali opowieści znawców 
historii kolejki. Największe 
emocje i radość sprawiała im 
możliwość zwiedzenia taboru 
wycofanego z eksploatacji – 
pociągów EN80, które woziły 
pasażerów w latach 1927-72, 
oraz powszechnych jeszcze do 
niedawna EN94, które z rozkła-
du jazdy wypadły ostatecznie 
w   2016 roku po zmianie na-
pięcia w sieci trakcyjnej. To też 
trudność stojąca na przeszko-
dzie w organizacji okazjonal-
nych przejazdów retro – obec-
nie nie ma takiej technicznej 
możliwości, by zabytkowe po-
jazdy wyruszyły na trasę choć-
by incydentalnie. 

– Pojazdy historyczne EN80 
i EN94 są dostosowane do niż-
szego napięcia, czyli 600 volt. 
Na razie nie zanosi się na to, by 
doszło do zakupu elementów 
przystosowujących te pojazdy 
do wyższego napięcia w trakcji. 
Myślę, że to ogromne zaintere-
sowanie wynika z sentymentu, 
jakim darzą kolejkę pasażero-
wie, i faktu, że te pojazdy po 
prostu wywołują pozytywne 
wspomnienia – mówi Maciej 
Radecki z portalu Komunika-
cyjny Grodzisk, który w przy-
gotowanie Nocy Muzeów na 
„wukadce” zaangażował się 
wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Sympatyków Komunikacji Szy-
nowej w Warszawie i społecz-
nością „Po szynach”.  

Bal i film
Finał grodziskiej Nocy Mu-
zeów miał miejsce również 
w obiekcie związanym z trans-
portem szynowym, bo w dzia-
łającej na dworcu Poczekalni 
PKP, gdzie odbył się Bal Folk, 
któremu przygrywał zespół 
Czuczu i  Pustki. O to, by tan-
cerze stawiali na parkiecie tyl-
ko właściwe kroki, zadbali in-
struktorzy Agata Abramowicz 
i Patryk Wernio. A by stylowi 
retro stało się zadość, przygoto-
wano specjalne atelier fotogra-
ficzne, gdzie dzięki stylizacjom 
Roksana Styl można było pod-
dać się przemianie. Jej efekty, 
ku uciesze modeli, uwieczniał 
Marcin Masalski.  

Na deser filmowe danie przy-
gotowało Kino Centrum Kul-
tury, które na fali ubiegłorocz-
nego sukcesu projekcji filmu 
„Generał”, wieńczącego wów-
czas Noc Muzeów, tym razem 
dla najbardziej wytrwałych 
zaserwowało obraz „Cinema 
Paradiso”. 

 n  Krzysztof Bońkowski

fo
t. 

M
. M

as
al

sk
i (

3)



BOGORIA nr 279 czerwiec 2018

kultura18

 

Rozrywka z klasą

Komeda nie tylko na maj

W ramach XI edycji Przeglądu Amatorskich Zespołów Ludowych zaprezentowało się 17 zespołów z gminy  
i powiatu grodziskiego. Impreza odbyła się 8 czerwca w Centrum Kultury. Poza doznaniami natury estetycznej 
była też okazja do wspomnień o pierwszych Siemionaliach, których pomysłodawcą był Wojciech Siemion.

W ramach cyklu koncertów „Klasyka w Dworku Skarbków” w siedzibie Państwowej 
Szkoły Muzycznej wystąpiła grupa CelloManiax. Czterech młodych utalentowanych 
mężczyzn, cztery wiolonczele i pasja – tyle wystarczy, aby oczarować publiczność, 
która 18 maja wypełniła po brzegi kameralną salę koncertową.

Krzysztof Trzciński, noszący pseudonim artystyczny Komeda, był 
pierwszym polskim muzykiem jazzowym światowego formatu. Spełniał 
wszystkie warunki postaci legendarnej. Był wybitny, tajemniczy, umarł 
młodo (żył niespełna 38 lat) i w niewyjaśnionych okolicznościach.

– Odbyły się w one w Petrykozach na wło-
ściach pana Wojciecha – wspomina Lidia 
Abramczyk. – Podczas jednego ze spo-
tkań Wojciech Siemion powiedział mi, że 
w Koszalinie organizowane są „Duże Sie-
mionalia”, więc może na terenie powiatu 
grodziskiego byśmy zorganizowali „Małe 
Siemionalia”. Pomysł był wspaniały, ale 
nie bardzo wiedziałam, gdzie moglibyśmy 
taką imprezę zorganizować, więc Wojtek 
zaproponował, aby „Małe Siemionalia” 
odbyły się u niego. Tak się stało. Pierwsze 
„Małe Siemionalia” były niezapomnia-
ne, bo odbywały się na trawie, na kocach, 
natomiast za estradę służyła nam platfor-
ma zbita z  desek. Wspólnie z Wojtkiem 

Siemionem prowadziliśmy ten pierwszy 
przegląd, a w  jego organizacji pomagała 
nam Beata Pawłowska, ówczesna dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku – 
opowiadała wieloletnia naczelnik powia-
towego wydziału oświaty, kultury i sportu.

Przez 11 lat Siemionalia rozrosły się, bie-
rze w nich udział coraz więcej szkolnych 
zespołów ludowych, przyciągając także 
rzesze publiczności. W jedenastej edycji 
na scenie zaprezentowały się zespoły re-
prezentujące różne miejscowości i grupy 
wiekowe – począwszy od przedszkolaków 
z  Grodziska, Jaktorowa czy Międzyboro-
wa, poprzez młodych artystów ze szkół 
podstawowych z Grodziska, Międzyboro-

wa, Adamowizny i Kuklówki i flecistów 
z Domu Kultury w Żabiej Woli, po wyko-
nawców ze szkół średnich w Grodzisku. 
Gwiazdą tegorocznej edycji był Zespół 
Ludowy Radlanie złożony z uczniów klas 
gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Jó-
zefinie. Grupa powstała 11 lat temu na trzy 
miesiące, bo tak przewidywał unijny pro-
jekt, od którego wszystko się zaczęło. Jed-
nak wysoki poziom artystyczny zespołu 
i ogromna chęć do pracy młodych tancerzy 
sprawiły, że formacja istnieje do dziś nadal 
ciesząc widzów kunsztem układów tanecz-
nych i  barwą strojów. Tegoroczne „Małe 
Siemionalia” prowadzili Marysia Kopyść 
i  Wojciech Szczęsny.  n  (miecz.)

Muzyka zintegrowała pokolenia i zain-
teresowała nawet tych najbardziej wy-
magających słuchaczy. Swobodna forma 
koncertu i konferansjerka z dużą dozą 
humoru stworzyły atmosferę do połą-
czenie muzyki klasycznej z rozrywką, 
co spotkało się z żywymi reakcjami pu-
bliczności.

Zespół umiejętnie łączy muzykę roz-
rywkową, filmową, rock, pop, jazz, folk 
i własną stylistykę tworząc nowe oblicze 
klasyki. Zabrzmiały także covery m.in. 
utworów Stinga, który jest autorytetem 

muzyków. Słuchacze mogli oklaskiwać 
„Jet Lag” Simple Plan, „Modlitwę Jana 
Pawła II o pokój” i autorskie kompozy-
cje, jak „Story about…” o miłości między 
dwojgiem ludzi. Kwartet udowadnia, że 
muzyka ma nieograniczone możliwości. 
Będzie się można o tym przekonać rów-
nież 19 sierpnia, kiedy zespół wystąpi 
w Parku Skarbków. 

– Pomysł zrodził się parę lat temu, 
kiedy pomyślałam, że w naszym dwor-
ku brakuje profesjonalnych koncertów 
muzyki klasycznej. Natomiast na zespół 

Zaczął grać w okresie, gdy nawet słucha-
nie jazzu było zakazane. Za datę objawie-
nia się światu polskiego modern jazzu 
powszechnie uznaje się triumf Komeda 
Sextet na I Festiwalu Jazzowym w Sopocie 
latem 1956 r. Artysta wprowadził do pol-
skiego jazzu nowoczesność, a następnie 

polskość i europejskość. Był urodzonym 
muzykiem, który wybrał zawodowe gra-
nie i komponowanie jazzu, choć otwierała 
się przed nim obiecująca kariera lekarza 
laryngologa. To on odkrył talenty Toma-
sza Stańki i Janusza Muniaka. Nic dziw-
nego, że również obecnie młodzi muzycy 
biorą na warsztat muzykę Komedy. 

Publiczność mogła się o tym przekonać 
18 maja podczas koncertu w Przestrzeni 
Przyjaznej Kulturze na grodziskim dwor-

cu kolejowym. Kompozycje Komedy oraz 
utwory autorskie wykonał kwartet sak-
sofonisty Przemysława Chmiela. Razem 
z nim zagrali: Mateusz Gramburg (forte-
pian), Piotr Narajowski (kontrabas) oraz 
Michał Szeligowski (perkusja). 

Koncert nosił tytuł „Maj z Komedą”, ale 
muzyki tego kompozytora można słuchać 
przez cały rok.

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

CelloManiax trafiłam w internecie i od 
razu postanowiłam ich zaprosić, byłam 
pewna, że zostaną ciepło przyjęci. Od 
września planujemy też kolejne koncerty, 
na pewno nie jest to ostatnie takie wyda-
rzenie. Jestem szczęśliwa, że wszystkim 
bardzo podobał się ten wieczór – mó-
wiła Wioletta Hajdus, dyrektir PSM im. 
T. Bairda, która cykl organizuje wspólnie 
z Centrum Kultury.

    Katarzyna Mandes

Doznania i wspomnienia 
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Jeden z najbardziej 
kontrowersyjnych muzyków oraz 

kompozytorów, w latach młodości 
nazywany „bardem Krakowa”. 

14 maja na scenie Centrum 
Kultury wystąpił Maciej Maleńczuk. 

Przy okazji koncertu z muzykiem 
rozmawiała Katarzyna Mandes.

Spójrz w słońce  
– trafisz do okulisty

W Pana piosenkach jest dużo przekazów 
społeczno-politycznych, chciałby Pan, 
żeby coś zmieniły w naszych polskich 
głowach?

– Nie wiem, czy coś to zmieni w polskich 
głowach. Raczej postawa, którą prezentu-
ję, może dać do myślenia. Nie kłaniam się 
nigdy żadnej władzy, niezależnie od tego, 
która partia jest u steru.
Zagrał Pan w kilku filmach i spekta-
klach. Nie ciągnie Pana dalej w tę stronę?

– Nienawidzę kina i bycia aktorem. Pa-
rokrotnie zatrudniano mnie w tej roli. Jest 
takie serbskie słowo określające teatr – po-
zorište, które bardzo dobrze oddaje, co tam 
się dzieje. Gdy Maleńczuk wychodzi na sce-
nę z gitarą i śpiewa swoje piosenki – to jest 
kawałek prawdy. Jak wychodzi aktor i mówi 
„zajeździłem szkap bez liku”, to jest sztucz-
ne i tego nie lubię. Nienawidzę też czekać 
na planach filmowych, a granie w filmach 
polega głównie na czekaniu. Z tego powo-
du mocno zastanowię się, jeśli otrzymam 
propozycję zagrania w filmie. Obecnie 
robię swoje – gram solowe koncerty, które 
miały być buforem między jednym pro-
jektem a  drugim, ale okazało się, że zain-
teresowanie jest ogromne. Przynoszą one 
ludziom w dzisiejszych – nie tyle trudnych 
co ogromnie zawirowanych – czasach tro-
chę radości i dystansu do codziennych 
wydarzeń. Wydaje mi się, że to, co mówię 
do ludzi podczas koncertów na temat poli-
tyków i ich działań, hipokryzji itd., jest im 
potrzebne, bo widzowie wychodzą nałado-
wani energią. Myślą, że jeszcze nie jest tak 
źle w tym kraju, jeśli jest ktoś taki jak Ma-
leńczuk, który chodzi na wolności.
Wszystkie Pana teksty dotyczą Pana życia 
czy jest w nich nuta wyobraźni i fantastyki?

– Zdecydowanie tak. Nie lubię pisać tek-
stów, które nie opisują żadnej historii i dają 
tylko dobre rady, np. spójrz prosto w słońce, 
nie bój się bać albo nie poddawaj się. To są 
jakieś bzdury pełne sprzeczności z rzeczy-
wistością – tzw. dobre rady spod lady, które 
wyśpiewują wokaliści. Jakby człowiek miał 
wziąć sobie te rady do serca, np. spójrz pro-
sto w słońce, to można by było wylądować 
u okulisty. Wolę opowiadać historie, które 
znam, słyszałem lub sam przeżyłem, ponie-
waż pokazują kawałek prawdziwego życia, 
dają do myślenia. Przedstawiają codzienne 
wydarzenia z nieco innej perspektywy.
Na ulicach którego miasta grało się Panu 
najlepiej? 

– Zawsze grałem zarobkowo – w War-
szawie dało się zarobić i było nieźle, ale 
najfajniej grało się w Krakowie. Miałem 
swoje miejsca i rewiry, lecz szybko się tam 

opatrzyłem, wystarczyły 2-3 lata. Ludzie 
mnie znali, a włócząc się po ulicach, pijąc 
i nie tylko, zacząłem sobie robić wrogów 
i miałem ich coraz więcej. Więc zacząłem 
wyjeżdżać i to dało fajne efekty. Grałem 
w Warszawie, Gdańsku, gdzie też zawsze 
było fajnie, i w większości dużych miast 
w Polsce, oprócz Poznania, bo po co, i tak 
by mi tam grosza nie wrzucili.
Czy są jakieś nietypowe, nieoczekiwane 
wydarzenia z koncertów, które będzie się 
zawsze pamiętać?

– Mam mnóstwo takich. Na przykład jak 
graliśmy z Homo Twist w klubie Utopia w 
Częstochowie, gdzie było wody po kostki. 
A wzmacniacz miał ponad 2 tys. V i to cud, 
że w ogóle to przetrwaliśmy. Śmiałem się, 
że w Utopii zaraz wszyscy utoniemy.
Ma Pan jeszcze jakieś niespełnione ma-
rzenia?

– Obecnie gram utwory Młynarskiego, 
a płyta z tym materiałem otrzymała sta-
tus platynowej. Kiedy miałem już goto-
we nagrania, Wojciech Młynarski zmarł, 
odłożyłem więc premierę płyty i obecnie 
skumulowało się kilka projektów. Mam 
nagrany materiał z Calvinem Westonem, 
amerykańskim, poważnym perkusistą, 
którego ściągnąłem do Polski i zrobiłem 
z nim drugą płytę Jazz for Idiots, głównie 
instrumentalną, gdzie gram na saksofonie, 
ale też na gitarach. Tym razem zrezygno-
wałem z fortepianu i całkowicie z dancin-
gowego brzmienia. Będzie to ostry jazz 
rock. Próbuję zrealizować tą nienapisaną 
teorię harmolodic music, której próbowa-
li m.in. James Blood Ulmer czy Ronald 
Shannon Jackson. Każdy z nich grał i rozu-
miał ten mętny przekaz Ornette'a Colema-
na na swój sposób. Coleman bez przerwy 

miał jointa w pysku i wymyślił coś nowego 
po free jazzie. Uważam, że miał rację, po-
nieważ muzyka powinna oddawać rzeczy-
wistość, a rzeczywistość, w której powsta-
wał jazz, czyli lata 20. i 30., może jeszcze 
40., była inna niż nasza współczesna, która 
zgęściła się. W związku z tym muzyka też 
powinna być gęsta i wielowątkowa, ponie-
waż poruszamy się teraz w kilku płaszczy-
znach świata naraz. Uważam, że muzyka 
też powinna oddawać formą otaczający 
nas uporządkowany chaos. Lecz zarobić 
raczej na tym się nie da. Jednak udaje mi 
się dobrze zarabiać na solowych koncer-
tach, wystąpiłem też w reklamie, dlatego 
teraz mogę się spokojnie poświęcić jakie-
muś innemu gatunkowi. Za ambitnymi 
projektami tęskni już moja dusza. Uwa-
żam, że jestem do tego gotowy i mam w tej 
chwili takie warunki, że grzechem byłoby 
tego nie zrobić.
Jak Pan sobie wyobraża siebie, w wieku 
75-80 lat?

– Mojej kariery na pewno już sobie nie 
wyobrażam. Nie wiem nawet, czy zostało 
mi jeszcze 10 lat, dlatego nie planuję zbyt 
wiele. Jednak wiem na pewno, że jeśli uda 
mi się założyć band, to będę grał z Amery-
kanami – nie z Angolami, Niemcami czy 
Francuzami, bo całe życie słuchałem ame-
rykańskiej muzyki. Calvin Weston udo-
wodnił mi, że oni są mistrzami muzyki. 
Gdy przyjechał do mnie na wieś, rozstawił 
bębny i zaczęliśmy grać, to od razu wie-
działem, że dobrze zrobiłem. Amerykanie 
są wychowani w innej kulturze muzycznej, 
o jakiej my nie mamy zielonego pojęcia. To 
było słychać od pierwszego dźwięku.
Kto dla Pana jest muzycznym autoryte-
tem? Jest taki ktoś, komu Pan Maleńczuk 
powiedziałby „największy szacunek”?

– Jest wielu takich muzyków. Najpierw 
słuchałem bluesmanów takich jak John 
Lee Hooker czy Muddy Waters – to są bar-
dzo poważne nazwiska. Mniej znany to 
Jack Petersen, na którym wzorowałem się 
śpiewając wysokim głosem, kiedy byłem 
młody, bo jeszcze nie miałem tego dołu, 
który mam teraz. Oczywiście jest też John 
Coltrane, Charles Mingus i Miles Davis. 
Lubię też ciężkie granie np. Alice in Cha-
ins i niektóre płyty Sepultury również. 
Zamierzam wrócić też do gitary, dlatego 
specjalnie skonstruowałem swoją, która 
jest większa i bardziej przystosowana do 
moich gabarytów. Brzmi niesamowicie. 
Będę się przygotowywał do następnych 
koncertów, ale najpierw wydam Jazz for 
Idiots 2. Równolegle zamierzam przygo-
tować materiał instrumentalny – najpraw-
dopodobniej już bez saksofonu, tylko z gi-
tarą elektryczną. Pomysłów mam wiele, 
tylko czy starczy mi czasu?
Na pewno! Bardzo dziękuję za rozmowę.
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Wiosna ze  
Skamandrytami

Aida to opera Verdiego. Trudno byłoby 
dopatrywać się jej związków z jazzem. 
Ale Aida to także nazwa willi w Podko-
wie Leśnej. Budynek należał do teściów 
Jarosława Iwaszkiewicza. Przed przepro-
wadzką do Stawiska mieszkał tu pisarz 
razem z żoną. Od 19 maja to również ko-
lejne miejsce, w którym można posłuchać 
jazzu na żywo. Cykl koncertów rozpoczął 
kwartet Michała Skwierczyńskiego. Grupa 
powstała w  2016 r. W jej skład wchodzą 
obecni oraz byli uczniowie Wydziału Jaz-
zu i Policealnego Studium Jazzu w Zespo-
le Państwowych Szkół Muzycznych im. F. 
Chopina w Warszawie. Zespół zdobył trze-
cie miejsce na Blue Note Poznań Competi-
tion 2017. Lider jest jednym z najbardziej 

utalentowanych gitarzystów jazzowych 
młodego pokolenia.

Jak zapowiedział Jakub Iwiński, pomy-
słodawca jazzowych koncertów w  ogro-
dzie Aidy, prezentowani będą w tym 
miejscu przede wszystkim młodzi i zdolni 
muzycy jazzowi. 

Zespół wystąpił w składzie: Michał 
Skwierczyński – gitara, Jan Wierzbicki – 
kontrabas, Piotr Iwański – instrumenty 
klawiszowe, Jarosław Mysłek – perkusja. 
W pewnej chwili na estradzie pojawił się 
mistrz pierwszego planu – pies i ani myślał 
ją opuścić, co zrodziło podejrzenia, czy 
zespół jest kwartetem czy już kwintetem. 
Pies okazał się gościem specjalnym. 

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Prezentacje wierszy, dyskusje, koncer-
ty i  wykłady złożyły się na III Wiosnę 
Poetycką, która odbyła się w dniach  
26-27 maja w Muzeum im. Anny i Jaro-
sława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Otwo-
rzono również wystawę „Skamandryci 
w Stawisku” z okazji setnej rocznicy po-
wstania grupy poetyckiej Skamander. 

„Cudowi odzyskania przez Polskę nie-
podległości towarzyszył cud spotkania 
się w tym samym miejscu i w tym samym 
czasie 5 genialnych pisarzy: Jarosława 
Iwaszkiewicza, Jana Lechonia, Antoniego 
Słonimskiego, Juliana Tuwima i Kazimie-
rza Wierzyńskiego” – napisali kuratorzy 
wystawy Robert Papieski i Małgorzata Za-
wadzka. Na wystawie zgromadzono zdjęcia 
skamandrytów, książki z dedykacjami, rę-
kopisy i rysunki. Pokazano też film Wiktora 
Skrzyneckiego o grupie Skamander „Mło-
dość winna być nagła i ostra jak klinga”. 

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Kwartet i gość specjalny
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Artysta 
bezgraniczny 
Podobnie jak światło niektórych gwiazd dociera do ziemi, gdy 
ich samych już nie ma, tak pamięć o wyjątkowych ludziach 
promieniuje i rozbłyska mimo ich braku. Takim człowiekiem 
niewątpliwie był Tadeusz Łapiński, który 20 czerwca  
obchodziłby swoje 90. urodziny. 

Kim był Tadeusz Łapiński, przypominać 
nie trzeba i nie wypada. Mówią o tym ob-
szernie i doniośle noty biograficzne roz-
siane po encyklopediach, leksykonach, 
pracach uniwersyteckich i katalogach 
dzieł sztuki, sytuując Łapińskiego w  gro-
nie najbardziej wpływowych artystów 
naszych czasów i wymieniając w rzędzie 
największych twórców i wizjonerów sztuk 
plastycznych.

Przy okazji 90. rocznicy urodzin mistrza 
litografii barwnej warto wszakże pokusić 
się o refleksję na temat istoty niezaprze-
czalnego fenomenu Tadeusza i odpowie-
dzieć sobie na pytanie: co sprawiło, że stał 
się tak niezwykłym zjawiskiem zarówno 
w skali globalnej, jak i w granicach swej 
małej, wybranej przezeń ojczyzny, czyli 
Grodziska Mazowieckiego. Wydaje się, że 
najtrafniejszą odpowiedzią, określającą 
osobowość i sztukę Łapińskiego – niero-
zerwalnie ze sobą związane – jest umie-
jętność komunikacji. Komunikowanie 
się, wchodzenie w dialog z innymi na po-
ziomie werbalnym i pozawerbalnym – za 
pomocą środków wyrazu artystycznego, 
stało się w przypadku wynalazcy druku 
tęczowego drogą do celu i celem samym 

w sobie, uświadomionym darem, który 
umożliwił mu osiągnięcie sukcesu.

Urodzony w Rawie Mazowieckiej 
20  czerwca 1928 r. Tadeusz Łapiński był 
niejako predestynowany do uprawiania 
sztuki – grafikiem i grawerem był jego 
pradziad, organistą dziadek, na fortepianie 
i wiolonczeli grywał ojciec, urzędnik magi-
stratu. Odziedziczona po przodkach arty-
styczna dusza, odkrycie języka sztuki jako 
medium do przekazywania uczuć i emocji, 
w połączeniu z talentami lingwistycznymi 
okazały się fundamentem dla dalszych wy-
borów. Od chwili wyjścia z domu Tadeusz 
Łapiński poznawał i udoskonalał warsztat 
artysty, szlifował język, którym chciał się 
porozumiewać. Przygotowaniem do doj-
rzałych wypowiedzi twórczych były studia 
w warszawskiej ASP, a pierwszym ważnym 
doświadczeniem komunikacyjnym praca 
pedagogiczna w grodziskim Ognisku Pla-
stycznym. Potem posypały się zaproszenia 
z zagranicy, a temperament, witalność, 
optymizm, upór i zdolność komunikacji 
prowadziły młodego twórcę przez ziemski 
glob, otwierając przed nim granice państw, 
podwoje galerii, uniwersyteckie sale, przy-
sparzając wciąż nowych przeżyć, wielbicie-
li i przyjaciół.

Trzeba bowiem powiedzieć, że osią-
gnięciom w dziedzinie sztuk plastycznych 
dorównywały skalą nieomal fantastyczne 
przygody. Niech za przykład takich „opo-
wieści niesamowitych” posłuży historia 
zatrucia się benzenem – oto w wyniku wy-
tężonej pracy do krwi artysty przedostają 
się związki chemiczne, autor kosmicznych 
litografii ląduje w szpitalu, gdzie czeka 
go wyczerpujące leczenie, chemioterapia 
i transfuzje krwi, amerykańskie gazety 
wieszczą, że Łapiński żegna się z życiem, 
w Polsce organizowane są jego pośmiert-
ne wystawy. A tymczasem ta sama sztuka, 
która (dosłownie i w przenośni) weszła mu 
w krew i dając Tadeuszowi nowe życie w 
Ameryce nieomal go uśmierciła, zwraca 
go żywym – na szpitalnym łóżku Łapiński 
zaczyna malować, parametry krwi wyrów-
nują się, artysta odradza się niczym Feniks 
z popiołów. Niewiarygodne, ale prawdzi-
we, tak samo jak Tadeusz Łapiński.

Ale powróćmy do komunikacji czy mó-
wiąc językiem współczesnej psychologii 
do inteligencji emocjonalnej – jak przy-

stało na alchemika, Tadeusz posiadł se-
kret rozmowy z ludźmi, tej bezpośredniej, 
w której był mistrzem, czarując, uwodząc, 
zniewalając optymizmem, oraz tej poza-
werbalnej, opartej na emocjach, podświa-
domych skojarzeniach, zaskakujących 
konceptach realizowanych poprzez dzieła. 
O szarlatanerię ocierała się jego zdolność 
pozyskiwania słuchacza, dzięki znajo-
mości języków stawał się Austriakiem, 
Chorwatem, Węgrem, Amerykaninem, 
a każda z  tych przemian kwitowana była 
aplauzem zaskoczonych i zauroczonych 
odbiorców. Jako artysta „bezgraniczny” 
znajdował żywy kontakt i z koneserem, 
i  z przygodnym widzem jego grafik i ob-
razów, każdemu oferując to, czego ten od 
niego oczekiwał, a często więcej niż mógł 
się spodziewać. Tańczące na jego pracach 
planety, kule, walce, tęczowe refleksy wcią-
gały obserwatora w fantastyczne światy, 
których Łapiński był kreatorem, panując 
za sprawą perfekcji warsztatu nad materią 
dzieła i – dzięki empatii i sile swych wizji 
– nad umysłem widza, którego umiał za-
hipnotyzować.

Wobec 90. rocznicy urodzin Tadeusza 
Łapińskiego, Honorowego Obywatela 
Grodziska Mazowieckiego, poświęćmy 
mu chwilę wspomnień, być może stając 
nad jego grobem na grodziskim starym 
cmentarzu, przed pomnikiem ozdobionym 
litografią o symbolicznym tytule „Birth of 
Moon” – narodziny księżyca. Podobnie 
jak ziemski satelita rozciąga swoją władzę 
nad ludźmi, roślinami i morzami, postać 
i dokonania zmarłego we wrześniu 2016 r.  
Tadeusza Łapińskiego wciąż wywierają 
wpływ na nasze „tu i teraz”, domagając 
się uwagi, inspirując do działania i wzbo-
gacając o treści, których jeszcze sobie nie 
uświadamiamy, wciąż przesuwając granice.

Łukasz Nowacki
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Birth of Moon, 1972
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Dmuchnęło nam troszkę na Dobskiem, był mały przechył, nieco grozy, ale wszystko się dobrze 
skończyło. Mimo ulewnego deszczu, gwałtownych porywów wiatru i niebezpiecznych przechyłów, każda 
z 25 załóg z Grodziska Mazowieckiego, okolic oraz dalszych zakątków Polski, ścigających się na wodach 
mazurskich jezior bezpiecznie powróciła do sztynorckiej mariny. 

Żeglarz z przypadku i od przypadku
Z Pierwszych Grodziskich Regat smaku 
zwycięstwa nie zapamiętałam, bardziej 
cenny był ten kawy i jajecznicy konsumo-
wanej na środku jeziora. Takielunek pozo-
stał nadal plątaniną linek, a żagle po prostu 
żaglami. Nieco więcej wiem o sterze, bo za 
sprawą kłopotów nim spowodowanych na-
sza załoga zdobyła nagrodę fair play. Głów-
ne trofeum – Puchar Burmistrza Grodziska 
Mazowieckiego powędrował wówczas do 
zwycięskiego Agri-Rolu S.A Książenice 
i  pozostał do tego roku w rękach kapitana 
Dariusza Pury, bowiem II Regaty triumfato-
ra nie miały, wszystkich pokonała pogoda. 
Przyroda nie musiała pokazać najgroźniej-
szego ze swych oblicz, żeby udowodnić, 
kto niepodzielnie panuje na jeziorach Do-
bskiem, Łabap, Dargin i Kisajno. Przy total-
nej flaucie mogliśmy jedynie zająć pozycje 
na mecie, a następnie ze zwiniętymi ża-
glami, żeby nie użyć słowa z podkulonymi 
ogonami, powrócić przez kanał sztynorcki 
do ukrytej za wąskim przesmykiem i bujny-
mi trzcinami przystani. Takie były początki 
mojej przygody z żeglarstwem, która choć 
powtarza się co roku od trzech lat, nigdy 
powtarzalna nie jest. Zmieniają się okolicz-
ności, które nam towarzyszą przed wyjaz-
dem, zmienia się skład załóg, forma regat. 
Stała pozostaje jedynie trasa wyścigu i per-
spektywa, którą uchwyciłam za pierwszym 
razem. Ta sprawia, że codzienność odpływa 
na chwilę w dal. 

Grot z fokiem nie współpracował
Marinę zazwyczaj witamy w blasku księży-
ca, bo ludzkie sprawy powodują, że opusza-
my domową przystań o godzinie, która nie 
pozwala dotrzeć do Sztynortu za dnia. Ską-
pany w ciszy mazurskiej nocy pomost szyb-
ko wypełnia się gwarem powitań i krzątani-
ną załóg, które lokują się na wylosowanych 
jachtach. Następnego dnia nad przystanią 
unoszą się flaga z herbem Grodziska Ma-
zowieckiego oraz logo Grodziskiego Klubu 
Żeglarskiego Czysty Wiatr i… zapach śnia-
dania. 18 maja tradycyjnie sternicy stawili 
się na odprawie, a załogi w komplecie na 
uroczystym apelu, tym samym III Grodzi-
skie Regaty im. Leonida Teligi zostały ofi-
cjalnie otwarte. Wszystko wskazywało na 

to, że zawody odbędą się pod niebem zasnu-
tym ciężkimi, szarymi chmurami, z których 
za moment lunie deszcz. 

Już chwilę po stracie gwałtowne szkwały 
szarpały żaglami, fortuny i twistery cięły 
granatową toń wody osiągając przechyły 
dochodzące do 70 stopni. Obserwowałam 
jak woda wlewała się za kołnierz sztormia-
ka Mirka Łyszkowskiego i wylewa nogaw-
ką spodni, jak Jurek Ostalski doszczętnie 
przemoczony próbuje utrzymać kierunek 
jachtu, i pomyślałam, że to nie jest sport dla 
mnie. Dołączyłam do naszej załogantki Kasi 
Klonowskiej, na co dzień pełniącej wachtę 
w Urzędzie Miejskim, która już wcześniej 
zeszła pod pokład. Żywioł szalał nam nad 
głowami, a my rozmawiałyśmy o życiu 
spoglądając od czasu do czasu w kierunku 
kamizelek ratunkowych. Na naszym jachcie 
tylko jeden żeglarz wykazał się zdrowym 
rozsądkiem i dał się namówić na kapok – 
mój pies Brego.

Gdzieś za wyspą Kormoranów żaglówką 
szarpnęło, wpadliśmy na płyciznę, a z szaf-
ki wypadły szklanki i kubki czyniąc sytuację 
jeszcze bardziej dramatyczną. Jurek krzy-
czał do Mirka, że nie może utrzymać steru, 
Mirek walczył z żaglami. Grot z fokiem nie 
współpracował. Pies próbował znaleźć dla 
siebie bezpieczną płaszczyznę, a my wyszły-
śmy na pokład. Wyścig trwał. Mimo trud-
nych warunków na boczny tor nie dała się 
odstawić załoga „wukadki”, kilka innych za-

łóg wyraźnie nie było zainteresowanych na-
grodą fair play zapływając drogę, wymusza-
jąc pierwszeństwo. Natomiast specjaliści od 
wody z grodziskiego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji, pełni do niej respektu, zwinęli 
żagle i bezpiecznie powrócili do portu. 

– Dmuchnęło nam troszkę na Dobskiem, 
płetwa sterowa wypłynęła i był mały problem 
z utrzymaniem kierunku, przechył, troszkę 
grozy, ale wszystko się dobrze skończyło. Nie 
było pisków – mówił sternik Czystego Wia-
tru Jurek Ostalski. Pisków nie było, bowiem 
było zaufanie do doświadczenia żeglarzy, 
z którymi miałyśmy przyjemność pływać.

Po wodzie inaczej niż na lodzie
– Gdyby tafla jeziora była zamarznięta, 
wzięłabym łódkę na hol i bylibyśmy bezkon-
kurencyjni. Trochę pogoda nas wystraszyła, 
ale jeszcze damy z siebie wszystko – żarto-
wała Luiza Złotkowska, którą na pokład 
przyjęła załoga ZWiKu. Dwukrotna meda-
listka olimpijska w panczenach przyznała, że 
regaty są dla niej dużą odmianą, jeśli chodzi 
o sportową rywalizację, i już zapowiedziała 
swój udział w przyszłorocznych. A załoga 
ZWiK-u pod dowództwem Michała Klo-
nowskiego, mimo przyznanej Czerwonej 
Latarni za zajęcie ostatniego miejsca, była 
bezkonkurencyjna jeśli chodzi o strój i roz-
wagę, która nie dała się pokonać brawurze.

– Myślę, że osoby, które tutaj pływa-
ją, mają jakieś doświadczenie i starały się 
zrobić wszystko wedle swoich możliwości. 
Podczas takich zawodów ważna jest zaba-
wa i rywalizacja, ale nie można zapominać 
o bezpieczeństwie – mówił dyrektor Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji Mariusz Smysło.

Na zabawę przychodzi odpowiedni czas 
na stałym lądzie. Wieczór wycisza sportowe 

Czegóż chcieć więcej?
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emocje i kołysze żeglarzy, bynajmniej nie do 
snu, muzyką w sztynorckiej Zęzie, tawernie, 
z której rozpościera się widok na całą mari-
nę. Ci, którzy po intensywnym dniu szukają 
spokoju i nie straszne są im komary, mogą 
wyruszyć na spacer ścieżkami wiekowego 
parku okalającego górującą nad portem sie-
dzibę rodową Lehndorffów lub po prostu 
pozostać na pokładzie jachtów, z których 
jeszcze długo dobiegają przytłumione od-
głosy mazurskich opowieści. 
Były emocje, była rywalizacja
W drugim dniu regat żeglarzy powitało 
słońce. Wiatr nie osłabł, nadal w porywach 
osiągał do 4 w skali Beuforta, jednak wody 
jezior połyskujące złotymi promieniami 
utraciły na swej grozie, podobnie jak prze-
chyły miotające jachtami. W zależności od 
halsu siedzieliśmy niemalże w wodzie lub 
wisieliśmy nad pokładem podziwiając białe 
i błękitne motyle pod pełnym wiatrem, na 
tle dalekiej zieleni brzegu, którą tym razem 
mogliśmy dostrzec. 

– Wczoraj było katastrofalnie, po raz 
pierwszy pływałem w takich warunkach. 
Lało makabrycznie, momentami było nie-
bezpiecznie. A dzisiaj piękna pogoda, jest 
fantastycznie, a co najważniejsze moja za-
łoga wygrała z doświadczonymi żeglarzami 
– mówił 19 maja miłośnik żeglarstwa, bur-
mistrz Grodziska Grzegorz Benedykciński, 
pod którego komendą ekipa Urzędu Miej-
skiego wywalczyła miejsce w  zaszczytnej 
pierwszej dziesiątce kategorii open plasując 
się na pozycji siódmej.

Triumfatorem tegorocznych regat zosta-
ła załoga Cafe Książenice „Bagietka”, której 
fortuna dowodzona przez Łukasza Rundsz-
tuka, okazała się nie tylko najbardziej for-
tunna w swojej klasie, lecz także najszybsza 
w kategorii open. 

– Jesteśmy załogą złożoną z przyjaciół, 
nigdy wcześniej nie ćwiczyliśmy. Były emo-
cje, była rywalizacja. Nie byliśmy pewni 
swojej pozycji, wyniku, więc do końca wal-
czyliśmy i myśleliśmy, co zrobić, żeby jak 
najlepiej dopłynąć. Ten puchar to dla nas 
wielki sukces – dzielił się radością ze zwy-
cięstwa Marcin Kupiec. 

Wśród twisterów pierwsze miejsce wy-
walczyła załoga Dziecięcej Akademii Że-
glarskiej z Filipem Grudniewskim za ste-
rem. Miejscem na podium może poszczycić 
się również Adam Zawiasa z Klubem Że-
glarskim Wyszków (II miejsce w kat. open, 
II miejsce w kl. fortuna), kapitan Bogdan 
Belke z 8 WDH-Old Grodzisk Mazowiecki 
(III miejsce w kat. open i III miejsce w kl. 
fortuna), a także Agri-Rol S.A Książenice 
ze sternikiem Dariuszem Purą (II miejsce 
w kl. twister) i załoga Szpitala Zachodniego 
dowodzona przez Bartosza Krzemińskiego 
(III miejsce w kl. twister). W III Grodzi-
skich Regatach udział wzięły także załogi 
m.in. z Gimnazjum nr 3 im. L. Teligi, Hufca 
ZHP gminy Jaktorów, Zespołu Szkół nr 1 
w Milanówku, C-Klasiści z Koszalina i uho-
norowana statuetkę fair play Stomatologia 
Żabia Wola.

– Tegoroczne zawody były wyjątkowe, bo 
trwały dwa dni. Umiejętności żeglarzy, jeśli 
chodzi o te regaty, a są to oczywiście regaty 
turystyczne, oceniam jako wysokie. Załogi 
ścigały się na równym poziomie, szczegól-
nie czołówka, gdzie różnice na mecie były 
naprawdę niewielkie – mówiła sędzia regat 
Dorota Michalczyk. 

Najlepsze podsumowanie
– Błękitne niebo i wiatr to wymarzona po-
goda dla żeglarzy. Czegóż chcieć więcej… 

– mówiła Julia Muchajer z załogi Dziecięcej 
Akademii Żeglarskiej przy GKŻ.

Rzeczywiście, niewiele więcej potrzeba 
do szczęścia. Nasza załoga, pływająca trady-
cyjnie pod banderą Czystego Wiatru, zajęła 
trzynaste miejsce w kategorii open i była to 
prawdziwie szczęśliwa trzynastka. Nawet je-
śli regaty wydają się przedsięwzięciem nieco 
kłopotliwym ze względu na logistykę życia 
prywatnego i irracjonalnym, bo przecież 
Grodzisk dostępu do większych akwenów 
nie ma, a z żeglarstwem kojarzy się głównie 
za sprawą Leonida Teligi, to już w  pierw-
szych godzinach pobytu w Sztynorcie, 
wiem, że za rok z przyjemnością dołączę do 
żeglarskiej rodziny. Dzielenie czasu i prze-
strzeni z ludźmi, którzy mają pasję, podob-
nie jak każda podróż, wzbogaca i poszerza 
horyzonty. 

– Przeżyliśmy fantastyczną przygodę, 
ulewny deszcz, piękną falę, wspaniały wiatr. 
Wszyscy wrócili zadowoleni, szczęśliwi 
i pytają, kiedy będą kolejne zawody. Chyba 
to jest najlepsze podsumowanie – mówił 
prezes Grodziskiego Klubu Żeglarskiego 
Czysty Wiatr Mirosław Łyszkowski, pod 
którego komendą, przy wsparciu Urzędu 
Miejskiego oraz gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji odbywają się regaty.

Ahoj, kapitanie! Pływać z Panem to praw-
dziwa przyjemność!

   Tekst i fot. Małgorzata Müldner
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Solidne wsparcie 
z jedynki 

Mazovia na 6

Srebrne amazonki

Okazuje się, że decyzja prezesa Sławomira 
Jackowskiego i zarządu o powierzeniu pro-
wadzenia pierwszego zespołu trenerowi Paw-
łowi Żeglińskiemu okazała się znakomita. To 
człowiek, który przeszedł wszystkie klubowe 
szczeble, od zawodnika po najważniejszego 
szkoleniowca. Opłaciło się, bowiem pod jego 
okiem piłkarze Chlebni w rundzie wiosennej 
spisali się świetnie, zdobywając 29 pkt, na 
które złożyło się 9 zwycięstw, 2 remisy przy 
zaledwie czterech porażkach. Dzięki tym 
wynikom nasz klub z 54 pkt zajmuje 6 miej-
sce i raczej je utrzyma, bowiem depczący po 

piętach KS Teresin czeka trudny, wyjazdowy 
pojedynek z Żyrardowianką. Przyszłość dru-
żyny rysuje się w kolorowych barwach. Bar-
dzo młody, rozwijający się zespół i panująca 
w nim dobra atmosfera pozwalają z optymi-
zmem oczekiwać na kolejny sezon.

Wyniki: KS Teresin (w) 1:1 (Sebastian Pata-
nowski), Józefovia (w) 1:5 (Mikołaj Ozimek), 
KS Konstatncin (d) 4:1 (Damian Skalniak – 
2, Marcin Ejsmont, Ozimek), KS Raszyn (w) 
0:1, Pogoń II (d) 3:0 (Piotr Chłystek, Ejsmont, 
Patanowski), Naprzód Brwinów (d) 1:0 (Chły-
stek), Sparta II Jazgarzew (w) 3:0 w.o.     (mś)

u Z optymizmem w przyszłość
W ostatniej kolejce rozgrywek ligi okręgowej Chlebnia otrzyma punkty walkowe-
rem za mecz z rezerwami Sparty II Jazgarzew, które wycofały się z rozgrywek. Dla-
tego już dziś można dokonać krótkiego podsumowania występów naszego klubu.
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Komfort gry  
o pietruszkę

Mimo corocznego odpływu zawod-
ników zasilających okoliczne kluby 

i co za tym idzie kolejnego odmładzania 
składu, rezerwy Pogoni Grodzisk po raz ko-
lejny zdołały utrzymać się na poziomie ligi 
okręgowej, co nie udało się choćby klubom 
z Brwinowa czy Piastowa. To pokazuje, jak 
wartościowe to osiągnięcie. Najmłodszy 
w lidze zespół, prowadzony przez trenera 
Roberta Brudzińskiego, złożony z wycho-
wanków klubu (w większości z roczników 
2000/2001) na jedną kolejkę przed końcem 
ma 31 pkt i plasuje się na 12 pozycji, dzięki 
czemu ostatni, wyjazdowy mecz z Przyszło-
ścią Włochy zagra o pietruszkę. Na ten kom-
fort solidnie sobie zapracował, zdobywając 
punkty we wcześniejszych spotkaniach.

Wyniki: KS Konstancin (w) 2:2 (Mikołaj 
Czaplicki, Marcin Misiak), KS Raszyn (d) 
0:4, Naprzód Brwinów (d) 2:2 (Jakub Szczę-
sny, Łukasz Gwardiak), Chlebnia (w) 0:3, 
Sparta II Jazgarzew 3:0 w.o.    (mś)

Mimo kłopotów kadrowych, które za-
owocowały m.in. walkowerem w meczu 

z Zaborowianką, solidne wsparcie z pierwszego 
zespołu pozwoliło wywalczyć 6 pkt w derbach 
powiatu z Wrzosem oraz w wyjazdowym poje-
dynku z silną Passovią, które mogą okazać się 
kluczowe w kwestii utrzymania w A-klasie. Na 
jedną kolejkę przed końcem rozgrywek piłka-
rze trenera Grzegorza Mamli z 25 pkt zajmują 
12 miejsce w tabeli i jeśli po ostatnim meczu 
z Partyzantem Leszno je utrzymają, to zapew-
nią sobie pozostanie w lidze. 

Wyniki: Wrzos Międzyborów (d) 4:0 
(Krzysztof Mamla, Mikołaj Ozimek, Michał 
Chojnacki, samobójcza), Zaborowianka (w) 0:3 
w.o., Piast Feliksów (d) 1:2 (Mamla), Passovia 
(w) 1:0 (Daniel Paciorkowski).     (mś)

Na jedną kolejkę przed końcem rozgrywek 
III  ligi piłkarki grodziskiej Mazovii z 24 pkt 
zajmują 6 miejsce w tabeli. Podopieczne trene-
ra Marcina Malinowskiego raczej go nie popra-
wią, bowiem nawet w przypadku zwycięstwa 
z silną ekipą Królewskich Płock, trudno liczyć, 
że wyprzedzająca je bezpośrednio Ostrovia 
straci punkty w starciu z outsiderem z Siedlec.

Wyniki: Tygrys Huta Mińska (d) 0:1, WAP 
Warszawa (w) 2:2 (Justyna Kucharczyk, Wik-
toria Malinowska), Żbik Nasielsk (d) 3:2 (Ka-
rolina Czyż, Joanna Krzyżanowska, Wiktoria 
Starosz), Ostrovia (w) 0:1.     (mś)

Dwa srebrne medale wywalczyły pod-
opieczne trenerki Marii Król z UKS 
Primo Kozerki podczas rozegranych 

w Solcu Kujawskim Ogólnopolskich Zawodów 
Jeździeckich. W skokach przez przeszkody na 
drugim stopniu podium w swych kategoriach 
stanęły Alicja Markiewicz i Aleksandra Małek. 
Warto dodać, że ta pierwsza we wcześniejszych 
zawodach, które odbyły się w Warce, triumfo-
wała w konkursie licencyjnym.      (mś)

u Pogoń bez happy endu
Szalony pościg się nie udał. Piłkarze czwartoligowej Pogoni Grodzisk nie zajmą 
w tym sezonie pierwszego miejsca w grupie, dającego prawo gry w barażach 
o III ligę, bowiem na jedną kolejkę przed końcem, z 56 pkt zajmują 3 miejsce, 
tracąc 6 do Broni Radom, która zapewniła sobie zwycięstwo w rozgrywkach. 
Jeszcze kilka tygodni temu, kiedy Pogoń pla-
sowała się w środku stawki z dwucyfrową 
stratą do czołowych drużyn, nikt przy zdro-
wych zmysłach nie wierzył, że nasz zespół 
może jeszcze włączyć się do walki o wygranie 
ligi. A jednak piłkarze pokazali charakter. Se-
ria zwycięstw w połączeniu z korzystnymi dla 
nas wynikami innych meczów spowodowała, 
że nagle pojawiła się szansa na to, co wyda-
wało się poza zasięgiem. Niestety, jak zapo-
wiadałem w poprzednim numerze „Bogorii”, 
czkawką odbija się przegrany pojedynek 
z Drogowcem Jedlińsk. Gdybyśmy zainkaso-
wali wówczas komplet punktów, ostatni wy-

jazdowy mecz z Bronią decydowałby o zwy-
cięstwie w lidze. I na pewno nie stalibyśmy na 
straconej pozycji. 

Teraz nie pozostaje nic innego, jak przygo-
towywać się do kolejnego sezonu.

Wyniki: Mszczonowianka (w) 2:0 (Ma-
riusz Baranowski, Patryk Szymański), Ener-
gia Kozienice (d) 1:0 (Michał Strzałkowski), 
Błonianka (w) 2:2 (Szymański, Jakub Ko-
łaczek), Znicz II Pruszków (d) 2:0 (Adrian 
Grabowski, Strzałkowski), Wilga Garwolin 
(d) 4:1 (Grabowski – 2, Damian Jaroń, Paweł 
Czarnecki).

  Michał Śliwiński

Wielki sukces podczas rozegranych w Pruszkowie Młodzieżowych Mi-
strzostw Polski U-23 w kolarstwie torowym odnieśli zawodnicy GKK Opty-
-Mazowsze, zdobywając złoty medal w sprincie drużynowym.

h
Zwycięski zespół reprezentowali: 
Jakub Soszka, Daniel Król i Bar-
tosz Kucharski. Dla tego ostatniego 

były to szczególnie udane zawody, bowiem 
dodatkowo wywalczył srebro w sprincie in-
dywidualnym.

Klubowa młodzież nie chciała być gorsza 
od swych mistrzowskich kolegów i potwier-
dziła to podczas Małego Wyścigu Pokoju (na 
zdjęciu), który składał się z 5 etapów – dwa 
z nich odbyły się w Ciechanowie, a pozosta-
łe w  Chrzanowie koło Grodziska, Nowym 

Dworze Mazowieckim oraz Długosiodle. 
Dość powiedzieć, że nasi reprezentanci na 
6 kategorii triumfowali w trzech, a w ry-
walizacji młodzików zajęli całe podium. Tu 
bezkonkurencyjny okazał się Marek Kape-
la, czemu trudno się dziwić, skoro wygrał 
wszystkie etapy. Taka sytuacja wcześniej 
miała miejsce tylko raz, a dokonał tej sztuki 
inny wychowanek Opty-Mazowsza Mateusz 
Pomaski, obecnie reprezentujący klub z Pu-
ław. Podium uzupełnili Antoni Świderski – 
czterokrotnie drugi i raz czwarty oraz Antoni 
Kida, który dwa razy był trzeci, dwukrotnie 
czwarty i raz szósty. Rywalizację młodziczek 
wygrała Maria Chrzanowska, która obok 
trzech zwycięstw etapowych po razie przyje-
chała do mety na 3 i 5 pozycji. Podobnie jak 
Kapela, bezkonkurencyjna w gronie żaczek 
okazała się Marcelina Świderska, mająca na 
koncie komplet pięciu zwycięstw. Warto też 
wspomnieć o wysokiej 7 pozycji Natalii Lat-
ko, startującej w kategorii młodziczek.

Wielkie brawa dla grodziskich kolarzy 
oraz ich opiekunów – trenera Krzysztofa Sa-
dowskiego oraz trenera koordynatora Nor-
berta Ogórka!     (mś)

Sukcesy na torze, sukcesy na szosie 
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Prosimy o cierpliwość

Organizacyjnie 
i sportowo na medal 

8 medali wywalczyli repre-
zentanci grodziskiej Spar-
ty podczas rozegranych 
w  Dusznikach-Zdroju Mi-
strzostwach Polski w  jeździe 
szybkiej na rolkach. Jak zwy-
kle spośród grona podopiecz-
nych trenera Sławomira 
Chmury najjaśniej świeciła 
gwiazda Marty Dobrowol-
skiej, która zdobyła 5 medali 
indywidualnie i jeden w szta-
fecie. Złote krążki wywal-
czyła w wyścigu na 1000  m 

oraz w  wieloboju, srebrne 
– na 500 m oraz dwukrotnie 
na 5000 m, zarówno w biegu 
eliminacyjnym, jak i punkto-
wym. Ponadto wraz z Ame-
lią Steć i Eweliną Kozerską 
stanęła na drugim stopniu 
podium w sztafecie. Do tego 
Amelia Steć zdobyła dwa brą-
zowe medale w wyścigu na 
500 m oraz punktowym na 
3000 m, a wysokie 5 miejsce 
na 1000 m zajął Mateusz Go-
dlewski.    (mś)

Śmigali w Dusznikach  

Międzynarodowa 
szabla

– Szermierze przyjechali z całej 
Polski, z wszystkich liczących się 
w kraju klubów, po raz pierwszy 

w historii turnieju na starcie stanęli też go-
ście z zagranicy – mamy dwie dziewczyn-
ki z Białorusi i jednego Wenezuelczyka 
– mówił Krzysztof Karlicki z Grodziskie-
go Klubu Szermierczego, który 19 maja 
zorganizował II Memoriał Jerzego Paw-
łowskiego – Grodziska Szabla 2018 – mię-
dzynarodowy turniej szermierczy w szabli 
dziewcząt i chłopców Na starcie stanęło 
w sumie 161  zawodniczek i zawodników, 
w tym reprezentanci kraju, a także 32 pod-
opiecznych trenera Krzysztofa Karlickiego. 
Najlepiej z naszych szermierzy spisała się 
Lidia Tabędzka, która wywalczyła brązowy 
medal w kategorii dzieci. Wysokie lokaty 
zajęli również: Makary Mosak – siódmy 
w rywalizacji dzieci, dziesiąta w tej katego-
rii Pola Padewska oraz zamykająca pierw-
szą dziesiątkę w gronie juniorek młodszych 
– Julia Szlaga. 

Ta sama zawodniczka wywalczyła 2 ty-
godnie później brązowy medal w woło-
mińskim Turnieju Szermierczym „O szablę 
Skrzetuskiego”, a oprócz niej na trzecim 
stopniu podium w kategorii młodziczek 
stanęła Maja Karlicka. Ponadto do szero-
kich finałów dotarli Maria Łaba, plasując 
się na 7  pozycji wśród młodziczek, oraz 
ósmy w rywalizacji kadetów Jan Ignasiak

    (kb, mś) 

To nie tajny kod, lecz miejsca, które zajęli 
adepci Akademii Tenisa Stołowego Bogorii 
Grodzisk podczas Mistrzostw Mazowsza 
w kategorii żaków, rozegranych w Jeżewie. 
Złoty medal zdobył Fabian Sprzączak, zaś 

Ponieważ skromna ilość miejsca, 
jakim dysponujemy na stronach 
sportowych w bieżącym nume-

rze, jest zupełnie nieadekwatna do ogromu 
sukcesów odniesionych w ostatnim czasie 
przez karateków UKS Budo Grodzisk, o ich 

osiągnięciach szerzej napiszemy w  kolej-
nym wydaniu. Liczymy na wyrozumiałość 
Czytelników i cierpliwość samych zaintere-
sowanych, wszak jest ona jednym z funda-
mentów tej dyscypliny. 

   Redakcja

Aż 130 zawodniczek i zawodni-
ków z  całego kraju stanęło na star-

cie organizowanego przez Dartom Bogorię 
IV Ogólnopolskiego Turnieju Skrzatów i Ża-
ków w tenisie stołowym, który podobnie jak 
poprzednie, zarówno pod względem sporto-
wym, jak i organizacyjnym, stał na najwyż-
szym poziomie. Wyniki: Skrzatki – 1. Anna 
Ulatowska, 2. Zuzanna Piekarczyk, 3. Emilia 
Twardawa, debel – 1. Zuzanna Bazylewska/
Ulatowska, 2. Weronika Pilarska/Piekarczyk, 
3. Lena Rucińska/Julia Witkowska; skrzaty – 
1. Fabian Sprzączak, 2. Krzysztof Wnęk, 3. 
Kacper Perkowski, debel – 1. Aleks Pakuła/
Wnęk, 2. Stanisław Wróblewski/Sprzączak, 
3. Bartosz Ziemka/Perkowski. Żaczki – 1. 
Natalia Bogdanowicz, 2. Julia Bartkiewicz, 
3. Zofia Śliwka, 4. Milena Mirecka; żacy – 1. 
Rafał Formela, 2. Artur Gromek, 3. Kacper 
Toton, 4. Kamil Sadowski, debel – 1. For-
mela/Gromek, 2. Śliwka/Bogdanowicz, 3. 
Krzysztof Żurawski/Toton.     (mś)
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Zwycięska droga do finału
W momencie kiedy Państwo rozpocz-
niecie lekturę tego numeru „Bogorii”, 

wiadomo już będzie, czy nasz klub obronił 
tytuł Drużynowego Mistrza Polski, bowiem 
finałowy pojedynek z Kolpingiem Frac Ja-
rosław zaplanowano na 15 czerwca, już po 
zamknięciu stron sportowych. Zanim jed-
nak doszło do decydującego starcia nasi za-
wodnicy musieli rozegrać jeszcze dwa mecze 
rundy zasadniczej, a następnie dwa pojedynki 
półfinałowe. Te pierwsze decydowały jedynie 
o tym, czy do gry o medale nasi zawodnicy 
przystąpią jako trzecia czy czwarta drużyna 
sezonu zasadniczego.

Mimo dwóch porażek, w tym zaskakują-
cej u  siebie z Unią AZS Gdańsk, podopiecz-
ni trenera Tomasza Redzimskiego zachowali 
z 40 pkt trzecią pozycję i w walce o finał musie-
li zmierzyć się ze świeżo upieczonym zdobyw-
cą Pucharu ETTU Dekorglassem Działdowo, 
z którym w dodatku wyraźnie przegrali u sie-
bie w przedostatniej kolejce. Faworytem starcia 
więc nie byli. Potwierdziło się to w pierwszym 
spotkaniu w Grodzisku, gdzie niezwykle silni 
kadrowo goście wygrali pewnie 3:1. Rewanż 

wydawał się w tym wypadku smutną dla nas 
formalnością. A jednak! Sport bywa nieprze-
widywalny i na tym polega jego urok. Nasi 
zawodnicy w wyjazdowym rewanżu dokonali 
wręcz niemożliwego i zwyciężając rywali 3:0, 
z nawiązką odrobili straty z pierwszego meczu. 
Trener Redzimski świetnie taktycznie ustawił 
drużynę do poszczególnych gier, a ta zagra-
ła na 100 proc. swoich możliwości, co dało 
przepustkę do walki o złoto, a opuszczającemu 
nasz klub Danielowi Górakowi, pozwoli zagrać 
jeszcze raz w jego barwach. I to w finale DMP!

Wyniki. Runda zasadnicza: Dekorglass 
Działdowo (w) 1:3 (Chuanxi Han – Wong 
Chun Ting 3:0, Pavel Sirucek – Jiri Vrablik 
2:3, Daniel Górak – Paweł Fertikowski 1:3, Si-
rucek – Wong 0:2),Unia AZS Gdańsk (d) 1:3 
(Górak – Michaił Pajkow 1:3, Michał Bańkosz 
– Marek Badowski 0:3, Sirucek – Marco Golla 
3:1, Górak – Badowski 0:2). Półfinały: Dartom 
- Dekorglass 1:3 (Han – Zhang Chao 0:3, Si-
rucek – Wang Yang 1:3, Górak – Fertikowski 
3:2, Han – Yang 0:2), Dekorglass – Dartom 0:3 
(Sirucek – Chao 3:1, Górak – Yang 3:1, Han – 
Fertikowski 3:1).     (mś)

b
Bezkonkurencyjne w Inowrocławiu

Świetny występ zanotowały młode za-
wodniczki Grodziskiego Klubu Koszy-

karskiego, które okazały się bezkonkurencyjne 
podczas zorganizowanego w  Inowrocławiu 
Ogólnopolskiego Turnieju Koszykarskiego 
Dziewcząt U-13 Casper Cup. W  drodze po 
końcowy triumf nasze koszykarki pokonały 
kolejno UKS Atlas Ksawerów 64:55, MKS MOS 
Konin 49:47, Noteć Inowrocław 70:23 oraz go-
spodynie imprezy SKS Kasprowicz Inowrocław 
43:37. Oprócz zwycięstwa w zawodach pod-

opiecznym trenera Tomasza Pierca przypadły 
też wyróżnienia indywidualne, bowiem królo-
wą strzelczyń z 88 pkt na koncie została San-
dra Jędrzejewska, zaś Weronika Broda zdobyła 
tytuł MVP turnieju. Oprócz nich, barwy GKK 
w inowrocławskich zawodach reprezentowały: 
Antonina Góra (uznana za najlepszą zawod-
niczkę drużyny), Maja Jędrzejewska, Maja Sło-
wińska, Gabriela Lubas, Aleksandra Reducha, 
Maja Balcerek, Maria Pierc, Kaja Słowińska, 
Ewa Bagrowska i Katarzyna Bodych.     (mś)

3

brąz Stanisław Wróblewski. Warto dodać, 
że triumfator zawodów nie przegrał w nich 
żadnego seta, co jeszcze bardziej podkreśla 
jego dominację. Udany występ zanotowali 
też inni podopieczni trenera Adama Biał-
ka, bowiem Jakub Dobosz był piąty, a To-
masz Fabisiak – siódmy.    (mś)
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Krzyżówka z patronem
Rozwiązanie, zawierające nazwisko patrona jednej z grodziskich ulic, utworzą litery z pól 
ponumerowanych w dolnym rogu i uszeregowane od 1 do 17.
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Rozwiązanie  
krzyżówki z nr. 278:
W krzyżówce zaszyfrowane było hasło 
„Krzysztof Mlosek”. Zwycięzcą został 
p. Krzysztof Lipski. Po odbiór nagrody 
zapraszamy do siedziby redakcji: Centrum 
Kultury, ul. Spółdzielcza 9, II piętro.

Uwaga, 
krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 
7 lipca. Odpowiedzi prosimy nadsyłać na 
adres redakcji. Nagrodą jest zaproszenie 
dla dwóch osób do Kina Centrum Kultury 
na dowolnie wybrany seans filmowy.

Poziomo:
4. Louis – twórca pisma dla niewidomych; 
8. ośmiościan; 9. ponaglanie; 10. mały, czte-
rokołowy pojazd zaprzęgowy bez resorów; 
11. imię Gabina (1904-1976), wybitnego 
aktora francuskiego; 15. Wanda, wokalist-
ka jazzowa, żona Andrzeja Kurylewicza; 
16.  dorosła postać owada; 17. tańcowała 
z nitką; 18. okres dziesięciu dni; 21. budow-
la ogrodowa; 23. cześć ręki; 24. imię Zegar-
skiego – grodziskiego strażaka, wybitnego 
twórcy modeli wozów strażackich; 25. cha-
beta; 27.  tytuł opery Giuseppe Verdiego; 
32. brytyjskie terytorium położone na pół-
nocy półwyspu Iberyjskiego; 33. podziemna 
kolej miejska; 34. urządzenie do przeprowa-
dzania łańcuchowych reakcji i rozszczepia-
nia jąder atomowych; 35. rodzaj jednomasz-
towego statku o dwóch żaglach. 
Pionowo:
1. tu taksówkarze oczekują pasażerów; 
2. wiele przedmiotów ułożonych bezład-
nie jeden na drugim; 3. drewniany drąg; 
4. wyjątkowo gęste błoto; 5. działo; 6. duży, 
dziesięcionogi rak; 7. wiadukt, pomost nad 
poziomem terenu; 12. Jerzy, były selekcjo-
ner polskich piłkarzy; 13. jezioro w Afryce; 
14. tyran, despota; 15. statek wodny z płata-
mi nośnymi umieszczonymi pod kadłubem; 
19. stały zespół pracowników/ 20. chroniony 
ptak z rzędu wróblowatych; 21. twierdzenie 
nie wymagające dowodu; 22. rzeczoznaw-
ca określający wartość; 26. stan atmosfery 
ziemskiej w danym miejscu i czasie; 28. oso-
ba, stworzenie; 29. w mitologii: rzymska 
bogini świtu; 30. budynek gospodarczy dla 
bydła; 31. frazes pospolite powiedzenie. 

Wydaje Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Maz., ul. Spółdzielcza 9

 Biuro reklamy: 
bea_michalska@o2.pl, tel. 781 356 427

 k.pokropek@centrumkultury.eu 
tel. 605 838 751, 22 734 79 47

Ogłoszenia przyjmuje także  
Agencja IN–FORM tel. 22 755 69 28, 

www.biuroogloszen.net
Zastrzega się prawo skracania i redagowania 

tekstów oraz zmiany tytułów.

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

oraz materiałów UM.  
Skład i przygotowanie do druku: 

Ling Brett, tel. 22 7 555 488  
www.lingbrett.pl

Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa Sp. z o.o. 
ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Maz. 

tel. 22 724 30 21, e-mail: ado@ado.com.pl

Redakcja:
Krzysztof Bońkowski (redaktor naczelny), 

Małgorzata Müldner (sekretarz redakcji)

05-825 Grodzisk Maz. ul. Spółdzielcza 9 
 tel. 22 734 79 14, faks 22 734 79 01

e-mail: redakcja@gazetabogoria.pl

FB: Grodziskie Pismo  
Społeczno-Kulturalne Bogoria
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Grodziski Klub Filmowy  
– czwartki, godz. 20.15

Aktualne informacje na temat  
repertuaru na:   

www.centrumkultury.eu 

Fundatorem nagrody jest  
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Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów

Zatrudnimy pracowników  
produkcyjnych i magazynowych  

- gwarantujemy atrakcyjne  
warunki pracy.

Kontakt: tel. 605 122 024  
lub  biuro@terrarecycling.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
n  PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki oraz MYCIE 

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

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

n  Zatrudnię kierowcę kategorii E+C, izoterma, Brwinów. 
Jazdy w obszarze Mszczonów-Warszawa.  
Tel. 608 201 368

n  Naprawa lodówek, zamrażarek, lad i szaf chłodni-
czych. Naprawy tylko u klienta. Tel. 601 344 139

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

n   KUPIĘ KAŻDY SAMOCHÓD – GOTÓWKA OD RĘKI!!!  
Za auta krajowe z niskim przebiegiem płacę najwięcej!!! 
Tel. 603 903 405

n  Przeprowadzki, opróżnianie mieszkań, piwnic.  
Tel 605 303 836

n  Sprzedam działkę 1900 m², Sade Budy, ul. Małego 
Księcia. Media w drodze. Cena 75 zł za m². 
Tel. 602 417 613

n  Solid Security Sp. z o.o. zatrudni Pracownika Ochrony 
w Grodzisku. Tel 667 676 200 

Podziękowania
Za życzliwość i pomoc w orga-
nizacji, przygotowanych z oka-
zji 4 czerwca – Święta Wolności 
i Praw Obywatelskich – uro-
czystości upamiętniających sa-
moorganizację społeczeństwa 
w przełomowych momentach 
historii pt. „Z dziejów gro-
dziskich Komitetów Obywa-
telskich 1914 i 1989” słowa 
podziękowania kierujemy do 
starosty Marka Wieżbickiego, 
burmistrza Grzegorza Bene-
dykcińskiego, wiceburmistrza 
Tomasza Krupskiego oraz Ma-
rysi Gabrel i Macieja Ostaszkie-
wicza z Młodzieżowej Grupy 
Konsultacyjnej, Gabrieli Szpot 
– Studio Lingbrett, dyrektora 
ZS nr 1 Cezarego Skalskiego 
wraz z uczniami, dyrektora 
Centrum Kultury Pawła Twar-
docha oraz uczestników panelu 
dyskusyjnego: pierwszego po 
transformacji ustrojowej bur-
mistrza Grodziska Mazowiec-
kiego Euzebiusza Sowy oraz 

Łukasza Nowackiego i Krzysz-
tofa Bońkowskiego, a także do 
Aliny Witkowskiej i Krzysztofa 
Jaworskiego z CKiIO w Podko-
wie Leśnej. Dziękujemy!

Ponadto chcemy wyrazić 
słowa ogromnego uznania dla 
Władysława Szpilarskiego, wie-
loletniego społecznego opieku-
na grobu sióstr Dąbrowskich, 
zmarłych w 1915 roku sanita-
riuszek lazaretu prowadzone-
go przez Komitet Obywatelski 
w  latach poprzedzających od-
zyskanie niepodległości. 

Wojciech Hardt, pierwszy 
przewodniczący Komitetu 

Obywatelskiego „Solidarność” 
w Grodzisku Mazowieckim,
Teresa Kucharska-Górska, 
wieloletnia przewodnicząca 

Komitetu Obywatelskiego Gminy 
Grodzisk Mazowiecki,

Grzegorz Sędziński, 
przewodniczący Komitetu 

Obywatelskiego Gminy Grodzisk 
Mazowiecki 

Żyjąc wspomnieniem pięknej 
uroczystości z okazji dzie-
sięciolecia Chóru UTW Fer-
mata, którą zaszczycili swoją 
obecnością liczni sympatycy 
i goście, pragniemy wszystkim 
serdecznie podziękować za 

wspólne świętowanie, zaś Panu 
Redaktorowi Naczelnemu 
Krzysztofowi Bońkowskiemu 
za uwiecznienie niezapomnia-
nych chwil w gazecie „Bogoria”.

Dyrygentka Alicja Paciorek
 z Chórem Fermata

o
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Pełen atrakcji wieczór pt. „Afrykańska 
Wioska” wspólnie z Biblioteką Publiczną 
zorganizowali Salezjański Ośrodek Mi-
syjny, grodziszczanie i autorzy bloga po-
laimichalwpodrozy.pl. Było to pierwsze 
wydarzenie z cyklu imprez, na których 
prowadzona jest zbiórka pieniężna na akcję 
charytatywną – Grodzisk Mazowiecki Po-
maga Afryce.

– Byłem na misji salezjańskiej w Za-
mbii, w parafii, w której na 100 km przypa-
dało dwóch księży. Naprawdę brakuje du-
chownych i wolontariuszy. Trzeba wspierać 
takie projekty charytatywne, ponieważ ci 
ludzie potrzebują naszej pomocy. Wolon-
tariusze nie muszą nawet starać się do nich 
dostać, bo sami nawiązują z nami kontakt, 
zwłaszcza sieroty, dzieci i młodzież. Musi-
my odciągnąć ich od patologii ulicy i za-
pewnić lepszy start w dorosłe życie – mówił 
Albert.

W „Afrykańskiej wiosce” wiele atrakcji 
przygotowanych przez wolontariuszy z Bi-
blioteki Publicznej i Willi Radogoszcz cze-
kało szczególnie na najmłodszych – m.in. 
malowanie kamieni i miseczek w kolorowe 
wzory, robienie marakasów – instrumentów 
muzycznych, afrykańskich masek i naszyj-
ników. Dzieci cieszyły się też z malowania 
buziek w etniczne wzory. Klimat prawdzi-
wej afrykańskiej wioski dopełniały dźwięki 
bębnów, które zabrzmiały podczas koncer-
tu Lucjana Wesołowskiego z zespołem.

Zobaczyć Afrykę można było dzięki ro-
dzinie Szustakiewiczów, którzy z 6-letnimi 
bliźniętami – Polą i Michałem przygotowali 
relację ze swojej podróży na Czarny Ląd, 
pokazując zdjęcia, filmy i opowiadając ob-
razowe anegdoty.

Wolontariusze, współpracujący z księ-
dzem Markiem Kowalskim z Salezjańskiego 
Ośrodka Misyjnego, opowiedzieli o misjach, 

pracy społecznej z dziećmi i młodzieżą, po-
mocy charytatywnej w państwach Afryki 
oraz realizacji projektów misyjnych w  sze-
ściu obszarach: ewangelizacji, edukacji 
i wychowaniu, leczeniu, dożywianiu, infra-
strukturze i transporcie oraz pomocy hu-
manitarnej. Na ich stanowisku można było 
kupić np. afrykańską biżuterię wykonaną 
przez tamtejszą ludność. Całkowity koszt 
z jej sprzedaży trafia na konto charytatywne 
i na rzecz dzieci.

Przymierzanie afrykańskich chust oraz 
słuchanie opowieści o tym, z czego dzie-
ci w  Afryce robią sobie zabawki, również 
głęboko zainteresowało najmłodszych. 
Ks. Marek przywitał ich w afrykańskim ję-
zyku cicewa, co bardzo się spodobało. Na 
zakończenie można było obejrzeć wzrusza-
jący film o spełnianiu marzeń dzieci z da-
lekiej Afryki pt. „Feliks”. 

    Tekst i fot. Katarzyna Mandes

W slumsach zambijskiego Makululu wiele 
dzieci mieszka na ulicach. W tym miejscu 
gęstość zaludnienia jest ogromna. Ludzie 
chorują, a w całej dzielnicy jest tylko jedna 
przychodnia, w której brakuje podstawo-
wych lekarstw. Ogromnym zagrożeniem 
jest wirus HIV i rozwijające się AIDS. Dzie-
ci zostają sierotami. Żyją na ulicy także 
z  powodu przemocy panującej w domach, 
głodu, braku akceptacji, bezpieczeństwa 
i  miłości. Pracują i starają się zarobić na 
swoje utrzymanie. Wpadają w nałogi, wal-
czą o życie. Jeśli im nie pomożemy, nigdy 
nie odzyskają swojego dzieciństwa.

W 2016 r. Salezjanie z Ośrodka Misyj-
nego rozpoczęli tam budowę pierwszego 
w Zambii domu dziecka. Dali mu nazwę 
właśnie Iciloto. Kolejnym krokiem ma być 
wybudowanie szkoły i dużego ośrodka dla 
dzieci i młodzieży. Projekt został podzie-
lony na etapy. Na początku zostanie wy-
budowana i wyposażona szkoła. Potrzeba 
naprawdę niewiele, by dzieci mogły poczuć 
się godnie: 10 komputerów, 4 drukarki, 
podręczniki, zeszyty, przybory, mundurki 

szkolne. W tym samym czasie planuje się 
wybudowanie i wyposażenie świetlicy oraz 
biblioteki. Kolejnym etapem będzie sala 
multimedialna, w której znajdować się bę-
dzie od 40 do 50 komputerów.

Nasze miasto postanowiło włączyć się 
w tę szczytną akcję. Potrzebujemy zebrać 
100 000 zł. Sierot jest 5000. Jeśli na każde 
z tych dzieci wpłacimy chociaż po 20 zł, 
uzbieramy potrzebną kwotę.

Wpłat na budowę szkoły możemy doko-
nywać podczas zbiórek pieniężnych organi-
zowanych przy okazji rozmaitych imprez, 
a także poprzez platformę 

ht tp://mi s je salezjanie .pl /projekt-
-539-grodzisk-dla-afryki/

i przelewem
Salezjański Ośrodek Misyjny
Nr konta 50 1020 1169 0000 8702 0009 
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Zapraszamy do hojności. Okażmy serce 
sierotom w Afryce.M
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– „Żniwo wielkie, a robotników mało” – to przysłowie biblijne, które świetnie obrazuje to, co dzieje się  
w Afryce – powiedział Albert, jeden z wolontariuszy misji salezjańskiej, podczas Nocy Bibliotek,  
która odbyła się 9 czerwca w Pawilonie Kultury przy ul. Westfala.

Nasze miasto pomaga budować szkołę w Afryce. Iciloto to afrykańskie 
słowo, oznaczające marzenie. Jest to też nazwa kampanii, w którą 
włączył się Grodzisk Mazowiecki. Dla sierot w Afryce marzeniem jest 
możliwość nauki w normalnych warunkach.

W rytmie bębnów na Westfala 

Grodzisk Mazowiecki pomaga Afryce


