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Derrick Mckenzie w CK
30 października o godz. 20.00 w sali 
widowiskowej Centrum Kultury czas 
na jazz, funk i soul w wykonaniu  
Derrick Mckenzie JFE (Jazz Funk 
Experience).

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, 13 października, w sali widowiskowej Centrum Kultury 
odbyło się spotkanie władz samorządowych z pracownikami powiatowych i gminnych placówek 
oświatowych. Uroczystość była okazją do złożenia życzeń, wręczenia nagród i wyróżnień, 
a także uspokojenia nastrojów w kontekście zapowiadanej przez rząd likwidacji gimnazjów. 

– Chciałbym powiedzieć, żebyście się nie 
denerwowali kolejną reformą. Mam świa-
domość, że znów wchodzimy w moment 
dość trudny. Duchowo jesteśmy na to 
przygotowani, finansowo też będziemy 
i wierzę głęboko, że przy państwa pomo-
cy, szczególnie dyrektorów szkół, wszyst-
ko pójdzie sprawnie. Marzę, żeby dzieciaki 
jak najmniej odczuły zamieszanie – po-
wiedział burmistrz Grzegorz Benedykciń-
ski, który zadeklarował się jako zwolennik 
gimnazjów i pomysłu, by sześciolatki cho-
dziły do szkoły. Oprócz niego życzenia na-

uczycielom złożył również starosta Marek 
Wieżbicki. – To dla mnie wielki zaszczyt 
móc w przeddzień Święta Edukacji Naro-
dowej zwrócić się do tak zacnego grona 
– mówił starosta.

Wśród tegorocznych laureatów Na-
grody Burmistrza znaleźli się nauczycie-
le Agnieszka Smolik, Beata Markowska 
Edyta Barczyńska, Agnieszka Gontarz, 
Magdalena Bagińska, Anna Malinow-
ska, Ewa Banaszczyk, Adela Zyskowska 
i Iwona Wójcik-Mikulska oraz pracownicy 
administracji Agnieszka Wyrzykowska, 

Sabina Wąż, Ewa Mitrowska, Agniesz-
ka Orzech i  Tadeusz Wilkoński. Z kolei 
starosta postanowił nagrodzić dyrek-
torów placówek Cezarego Skalskiego, 
Andrzeja Chojnackiego i Agnieszkę 
Boczek, nauczycieli Annę Gruziele-
wicz, Bożenę Jałowiecką, Waldemara 
Ołdaka, Beatę Jakubowską, Wiesława 
Oziemkiewicza, Urszulę Dąbrowską- 
-Cychol, Pawła Cabanowskiwgo i Luizę 
Wiśniewską oraz pracownika admini-
stracji Iwonę Koblak. 

    Krzysztof Bońkowski

Podziękowania dla nauczycielifo
t. 
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Laureaci Nagrody Starosty

Laureaci Nagrody Burmistrza
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w skrócie

FCC Team Grodzisk Mazowiec-
ki – drużyna pod taką nazwą 
reprezentowała nasze miasto 
podczas szóstej edycji Firefigh-
ter Combat Challenge, zawodów 
sprawdzających umiejętności 
strażaków, którzy musieli zmie-
rzyć się z zadaniami odwzorowu-
jącymi różne czynności związane 
z akcjami ratowniczo-gaśniczymi. 

W zmaganiach zorganizowanych 
w Szczecinie ekipa w składzie Ma-
ciej Kalisz, Witold Kalisz, Krzysztof 
Zegarski, Jakub Pindor oraz Ewe-
lina Malkowska zajęła 37. miej-
sce wśród najlepszych drużyn 
z Polski i Europy. Indywidualnie 
najwyższą lokatę zajął Krzysztof 
Zegarski, który został sklasyfiko-
wany na 101 miejscu.   (kb)

Rywalizowali z najlepszymi

2

Przez wiele lat słowa „Milanó-
wek” i „jedwab” były niero-
zerwalnie ze sobą związane. 
Jedwab to jeden z najważ-
niejszych wyróżników Mila-
nówka – niekwestionowanej 
stolicy polskiego  jedwab-
nictwa. Ta bogata tradycja na 
pewno zasługuje nie tylko na 
ocalenie od zapomnienia, ale 
także spopularyzowanie, tym 
bardziej że w tym roku przy-
pada 120. rocznica urodzin 
Stanisławy Witaczek i  115. 
rocznica urodzin jej brata 
Henryka – rodzeństwa, które 
było  twórcami polskiego je-
dwabnictwa.

Jednym z wydarzeń przy-
pominających o tradycji było 
otwarcie 24 września w Willi 
Borówka w Milanówku wy-
stawy „Jedwabne bogactwo 
Milanówka w czasach PRL-u”. 
Na wystawie można wysłu-
chać archiwalnych nagrań 
z  1946 roku współzałożyciel-
ki Centralnej Doświadczalnej 
Stacji Jedwabniczej Stanisła-
wy Witaczek oprowadzającej 
po fabryce, po podniesieniu 

słuchawki telefonu wysłu-
chać wywiadów z  byłymi 
pracownikami z archiwum 
Polskiego Radia, obejrzeć 
makietę zakładów z  lat 60. 
oraz liczne dokumenty, tka-
niny, filmy i  zdjęcia archiwal-
ne, a wszystko to oczywiście 
w  klimacie PRL-u. Wystawa 
opowiada o jedwabiu z wielu 
perspektyw, nie tylko pro-
duktów. Przede wszystkim 
ludzi, którzy je tworzyli. 

   Tekst i fot.  
Sławomir Sadowski

Jedwab z wielu perspektyw 

Słowno-muzyczna podróż peł-
na dźwięków, opowieści, na-
głych zwrotów akcji i zagadek 
stała się udziałem najmłod-
szych gości Willi Radogoszcz, 
którzy 25 września przyszli 
na spektakl „Latający kufer”.  
O atmosferę magii Bliskiego 
Wschodu zadbali Basia Bahar 

Zaidlewicz, Agnieszka Aysen 
Kaim, Adeb Chamoun i Albert 
Kwiatkowski, którzy byli tak 
przekonujący, że w finale po-
jawił się najprawdziwszy lata-
jący dywan, co prawda w ruch 
wprawiony przez dzieci, a nie 
tajemne moce, niemniej i tak 
było bajkowo.    (kb)

Publiczność, która 10 październi-
ka odwiedziła Centrum Kultury, 
trafiła za sprawą Natalii Sikory 
w świat poezji Cypriana Kamila 
Norwida. Koncert został zorgani-
zowany w ramach projektu „Te-
atr Polski im. Arnolda Szyfmana 
w Warszawie dla Mazowsza”. W re-
citalu pojawiły się utwory z    płyty 
„Absurdustra. Próba Norwida”, 
artystka zaśpiewała m.in. Kółko, Ty 
mnie do pieśni nie wołaj czy Nerwy. 
Wyjątkowość koncertu polegała 

również na tym, że trochę niespo-
dziewanie Natalia Sikora nie miała 
akompaniamentu i musiała za-
śpiewać a capella. – Pierwszy raz 
mam taki wieczór – przyznała na 
koniec występu. – Czuję jednak, 
że Norwid czuwa nad sytuacją.

Na zakończenie wykonała 
utwór będący ukłonem w stronę 
poety – Sen o Norwidzie, a także 
na prośbę słuchaczy – Mercedes 
Benz z repertuaru Janis Joplin.

   Anna Nawara

Norwid czuwa 

Kufer z latającym dywanem 
fo

t. 
ar

ch
. p

ry
w

at
ne

  

Jan Bebel mieszka w Mila-
nówku. Zajmuje się fotografią 
reportażową, portretową, ale 
głównie pasjonuje go tematy-
ka muzyczna, która przyniosła 
mu największe osiągnięcia. 
Startując w 33 konkursach 
w  kraju i za granicą zdobył 
33  nagrody i wyróżnienia, 
m.in. na Jazz Photo ‘85, ‘85 i ‘89 
oraz jedną z najbardziej pre-
stiżowych Diamond Awards 
w Antwerpii w 1989 r. Jego 
fotografie „Jazz Live!” można 
oglądać w Willi Waleria w  Mi-
lanówku na jego pierwszej 
od siedemnastu lat wystawie 
w tym mieście. Pierwsze zdję-
cia jazzowe wykonał w 1983 r. 
na koncercie Milesa Daviesa. 
Do dziś prezentowane na wy-
stawie zdjęcie tego muzyka 
uchodzi za jedno z trzech naj-
lepszych na świecie. Pomimo 

nagród Jan Bebel nie kryje roz-
goryczenia, że większe zainte-
resowanie jego fotografiami 
wykazują Amerykanie.

Willa Waleria, gdzie niegdyś  
mieszkał i tworzył artysta 
rzeźbiarz Jan Szczepkowski, 
okazała się dobrym miejscem 
również do zorganizowana 
25 września koncertu blu-
esowo-jazzowego wokalistki 
Idy Zalewskiej i pianisty Kuby 
Płużka. Na repertuar złożyły 
się m.in. standardy jazzowe 
Billie Holiday oraz kompozy-
cje Idy Zalewskiej, nastrojowe 
ballady, energetyczne bluesy 
z domieszką soulu. Słuchanie 
tego typu muzyki wśród odra-
panych ścian i odsłoniętych in-
stalacji miało w sobie coś nie-
słychanie autentycznego.

   Tekst i fot.  
Sławomir Sadowski

Waleria pełna jazzu

Mieszkanka Grodziska Maja 
Żurawiecka została laureatką 
pierwszej nagrody w kategorii 
„Różnorodność biologiczna” 
podczas prestiżowego Między-
narodowego Biennale Plakatu 
w Meksyku. Gratulujemy!    (kb)

Laury  
w Meksyku
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Szeregi uczniów Państwowej 
Szkoły Muzycznej im. T. Bair-
da w Grodzisku powiększyły 
się o 30 nowych adeptów. 
Uroczyste ślubowanie odbyło 
się 3 października w Dwor-
ku Skarbków, a po złożeniu 
uczniowskiej przysięgi, każdy 
z przyszłych muzyków został 

przez dyrektor Wiolettę Haj-
dus pasowany na ucznia za 
pomocą klucza wiolinowego. 
O tym, jakie efekty przynosi 
nauka w tej szacownej pla-
cówce już po jednym roku za-
jęć, można było się przekonać 
podczas koncertu w wykona-
niu drugoklasistów.     (kb)

Włodek Pawlik przyznaje, że 
żyje nie tylko jazzem. Od mło-
dości miał skłonności literac-
kie, pisał wiersze, opowiada-
nia i słowa do piosenek. „Mam 
potrzebę bycia w  symbiozie 
z  literaturą i  poezją” – przy-
znał w jednym z  wywiadów. 
Potwierdzają te słowa kom-
pozycje i nagrania do wierszy 
Jarosława Iwaszkiewicza, Jó-
zefa Czechowicza oraz Ada-
ma Zagajewskiego. Właśnie 
kompozycje do wierszy tego 
ostatniego poety złożyły się 
na projekt i płytę „Mów spo-
kojniej” nagraną z  młodymi 
artystami z zespołu Weezdob 
Collective. Muzycy repertuar 
ten zaprezentowali 25  wrze-

śnia podczas koncertu roz-
poczynającego XVII Festiwal 
Muzyczne Konfrontacje od-
bywający się w tym roku pod 
hasłem „Inspiracja, inwencja, 
interpretacja”. Nawet przepeł-
niona sala Centrum Kultury 
i Inicjatyw Obywatelskich 
w  Podkowie Leśnej nie była 
w  stanie popsuć artystycz-
nych wrażeń. 

Włodek Pawlik swoimi 
kompozycjami nadał poezji 
Adama Zagajewskiego więk-
szą komunikatywność. Ale 
byłoby to niemożliwe bez 
wokalistów: Marka Bałaty, Na-
talii Wilk i Łukasza Jemioły. 

   Tekst i fot.  
Sławomir Sadowski

Bardzo dobre recenzje zbiera 
płyta „One”, nagrana w tym 
roku przez grodziski zespół T.T. 
Band. „Grają zawodowo i na 
europejskim poziomie” – moż-
na przeczytać w październi-
kowym wydaniu czasopisma 
„Teraz rock”. Z kolei kwartalnik 
„Twój blues” dokonania grupy 
w składzie Tomasz Tarczyński 

(perkusja i instrumenty per-
kusyjne), Krzysztof Domański 
(gitara basowa, wokaliza) i Wi-
talik Zbierzchowski (gitara ba-
sowa) podsumowuje krótko: 
„Niezła płyta”. Jak zapowiada 
lider tria Tomasz Tarczyński, 
zespół ma w planach reali-
zację teledysku – oczywiście 
z Grodziskiem w tle.     (kb)

W sali dawnego Kina Orzeł 
w  Milanówku 22 września 
wyświetlone zostały dwa do-
kumentalne filmy Szymona 
Wdowiaka. Ten zasłużony 
mieszkaniec Milanówka ukoń-
czył studia na Wydziale Geolo-
gii Uniwersytetu Warszawskie-
go, ale największą pasją jego 
życia stały się góry, alpinistyka, 
a przede wszystkim fotografo-
wanie i podróżowanie. Z kame-
rą towarzyszył licznym polskim 
wyprawom eksploracyjno-
-alpinistycznym. Filmował na 
Kaukazie, w Pamirze, w górach 
Alaski i Kanady, Patagonii, Mon-
golii, Tybecie, Indiach, w Hima-
lajach i Nepalu. Plonem jego 
wypraw jest ponad 70 filmów 

dokumentalnych, zrealizowa-
nych całkowicie we własnym 
opracowaniu autorskim. Dwa 
z nich „Tao i kormorany” i „Czer-
wona tajga” przypomniano na 
pokazie filmowym.    

Filmy Szymona Wdowiaka 
mają w sobie coś niesłychanie 
poetyckiego. Nie przypominają 
dzisiejszych obrazów tego typu 
nie tylko ze względu na inną 
technikę. Ich autor nie usiłuje na 
siłę przypodobać się odbiorcy, 
ale mówi językiem swoich boha-
terów. Filmy te były wielokrotnie 
nagradzane na festiwalach fil-
mów podróżniczych. Warto do 
nich wracać. Szymon Wdowiak 
zmarł 28 listopada 2013 r.   

   Sławomir Sadowski

Językiem swoich bohaterów

Stowarzyszenie Pracownia 
Etnograficzna im. Witolda Dy-
nowskiego rozpoczęło cykl 
spotkań skierowanych do dzie-
ci, którym w ramach projektu 
„Etnografia dla najmłodszych” 
chce przybliżyć kulturę i tra-
dycję Indii i Japonii. 24 wrze-
śnia w  Willi Radogoszcz mali 
etnografowie mieli okazję wy-

słuchać opowieści o Ganesi, in-
dyjskim bogu-słoniu, a w części 
warsztatowej przyozdobić ce-
kinami własnego słonia. Twór-
czych emocji było co nie miara 
– kolejne czekają na maluchy 
już 29 października, kiedy to 
animatorzy przybliżą im świat 
indyjskich świateł i nauczą ro-
bić wycinanki.     (kb)

Midisaż wystawy „Artyści z Ło-
twy”, który odbył się 19 wrze-
śnia w galerii PKP Poczekal-
nia, był okazją do wspomnień 
o  zmarłym niedawno prof.  
Tadeuszu Łapińskim, wybit-
nym artyście grafiku, Hono-
rowym Obywatelu Grodziska 
Mazowieckiego. 

– Wielka postać. To był czło-
wiek bardzo zaskakujący, miał 
swoją wizję świata, przemy-
ślenia, opinie. Któregoś roku 
w  ramach półkolonii organi-
zowaliśmy w Radogoszczy 
zajęcia plastyczne. Tematem 
było malowanie na tkaninie. 
Całkiem przypadkowo zajrzał 
Tadeusz i spontanicznie zrobił 
dzieciom cudowną lekcję, na-

wiązał z nimi piękny kontakt, 
tłumaczył jak trzymać pędzel, 
jak rozrabiać farbę, jak ją na-
bierać – opowiadała Aurelia So-
bieraj, w przeszłości instruktor 
w Centrum Edukacji Kulturalnej 
Radogoszcz. Opowieści o pro-
fesorze Łapińskim było więcej 
– wspominali go m.in. malarz 
Paweł Cabanowski, kurator 
wystaw Krzysztof Wasilewski, 
który aktualnie zajmuje się 
wystawą prac Tadeusza Łapiń-
skiego otwartą 14 października 
w Centrum Sztuki Marka Ro-
thko w  Daugavpils na Łotwie. 
Wspominali go także grodziscy 
znajomi – jako osobę sponta-
niczną, pełną entuzjazmu i oso-
bistego uroku.     (kb)
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Midisaż pełen wspomnień

Po słoniu czas na światło 

Pasowani kluczem

W symbiozie z literaturą

Chwalą T.T. Band
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WIEŚCI Z RATUSZA
XXV sesja grodziskiej Rady Miejskiej odbyła się 28 września. Obrady trwały wyjątkowo krótko. Radni 
dokonali poprawek w statucie Biblioteki Publicznej oraz lokalnym programie rewitalizacji. Wyrazili 
zgodę na utworzenie nowej ulicy oraz zmienili swoje uchwały z lat ubiegłych w sprawie przystąpienia 
do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Stypendia na początek

Sesję rozpoczęło wręczenie stypendiów 
czwórce utalentowanych uczniów miesz-
kających na terenie gminy Grodzisk. Otrzy-
mali je: Zofia Gojke – finalistka konkursu 
polonistycznego, Julia Grabska – laureatka 
konkursów skrzypcowych, Stanisław Bie-
gała – finalista konkursu informatycznego 
oraz judoka Hubert Onuszkiewicz, który 
zajął pierwsze miejsce w swojej kategorii 
na Mistrzostwach Polski w Nowej Soli. Mło-
dzi stypendyści z rąk burmistrza Grzegorza 
Benedykcińskiego otrzymali także zestawy 
upominków.

Statut wymaga poprawek
Radni dokonali poprawek w statucie gro-
dziskiej Biblioteki Publicznej, która w myśl 
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Panu  
Kazimierzowi Polaszkowi

z powodu śmierci

Mamy
składamy wyrazy 

najserdeczniejszego współczucia
Koleżanki i koledzy z Urzędu 

Miejskiego w Grodzisku 
Mazowieckim

Pani  
Małgorzacie Zagajewskiej

wyrazy najserdeczniejszego 
współczucia z powodu śmierci

Taty
składają

Dyrekcja, Rada  Pedagogiczna  
i Pracownicy Szkoły  

Podstawowej nr 2  
w Grodzisku Mazowieckim

Pani  
Danucie Marcinik

wyrazy najserdeczniejszego 
współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 
i Pracownicy Szkoły  

Podstawowej nr 2 w Grodzisku 
Mazowieckim

Panu  
Kazimierzowi Polaszkowi

wyrazy głębokiego współczucia  
i słowa otuchy z powodu śmierci

Mamy
składają

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Joanna Wróblewska

Burmistrz  
Grzegorz Benedykciński

W związku ze śmiercią prof. 
Tadeusza Łapińskiego, jed -
nego z najwybitniejszych 
współczesnych grafików, Ho  -
no rowego Obywatela Grodzi-
ska Mazowieckiego, pragnę 
w  imieniu rodziny, jak rów-
nież swoim własnym, zaprosić 
mieszkańców na uroczystości 
pogrzebowe w dniu 28  paź-
dziernika 2016  r. Msza świę-

ta żałobna rozpocznie się 
o godz. 14.00 w kościele pw. 
Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy przy ul. Piaskowej 21 
w  Grodzisku Mazowieckim. 
Po nabożeństwie kondukt ża-   
łobny uda się na Cmentarz 
Parafialny przy ul. Radońskiej. 

Grzegorz Benedykciński,  
Burmistrz  

Grodziska Mazowieckiego

porozumienia zawartego ze starostwem 
pełni funkcję placówki powiatowej. Dyrek-
tor Dorota Olejnik argumentowała, że sta-
tut wymaga poprawek, gdyż zmieniła się 
ustawa regulująca pracę bibliotek publicz-
nych. W nowym statucie naniesiono także 
poprawki, na które zwróciła uwagę jedna 
z komisji Rady Miejskiej. 

Oceny wysokie, ale korekty 
konieczne
Dokonano także aktualizacji lokalnego 
programu rewitalizacji Grodziska Ma-
zowieckiego. Nie tak dawno uchwalony 
program został skierowany do Urzędu 
Marszałka Województwa Mazowieckiego. 
Jak mówi Urszula Chrzanowska z wydzia-
łu przygotowania inwestycji i funduszy 
zewnętrznych grodziskiego magistratu, 
program uzyskał wysokie oceny, jednak 
w  pięciu działach zaproponowano doko-
nanie uszczegółowienia.

– Do programu zostały dołączone mapy 
miasta i gminy, pokazujące w formie gra-
ficznej problemy poszczególnych obsza-
rów, które objęte są programem rewitaliza-
cji, ponadto przedsięwzięcia inwestycyjne 
zostały podzielone na kategorie główne 
i pomocnicze – dodała szefowa wydziału.
Nowa gminna ułatwi dojazd
Radni wyrazili także zgodę na utworzenie 
nowej drogi gminnej, będzie to przebicie 
od ulicy Chełmońskiego (za ulicą Fredry) 

do ulicy Dalekiej. Jak argumentował wice-
burmistrz Piotr Galiński, podjęcie uchwały 
pozwoli na wystąpienie o dofinansowanie 
zewnętrzne na wykonanie 410-metrowej 
ulicy, która ułatwi mieszkańcom dojazd od 
ulicy Chełmońskiego do szpitala czy urzę-
du skarbowego.
Prostowanie planów
Podczas sesji radni zmienili także uchwały 
z lat 2013, 2014 i 2016 roku w sprawie przy-
stąpienia do sporządzania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzenne-
go dla części miasta Grodziska (po połu-
dniowej stronie ulicy Piaskowej), części wsi 
Marynin i wsi Chlebnia.

Planista Krzysztof Zgierski argumen-
tował, że po przystąpieniu do ich sporzą-
dzania natrafiono na nieścisłości. – Tereny, 
które formalnie są lasami, nie są lasami 
w  obecnych planach zagospodarowania 
przestrzennego i na odwrót – tereny, które 
faktycznie są lasami, w tych planach prze-
widziane były pod zabudowę. Musimy to 
„wyprostować” – dodał urbanista.

Przed zakończeniem obrad burmistrz 
Grzegorz Benedykciński przedstawił 
radnym informację o stanie negocjacji 
w sprawie wykupienia gruntów będących 
w  bezpośrednim sąsiedztwie planowane-
go przebiegu obwodnicy Grodziska Mazo-
wieckiego, prosząc jednocześnie radnych 
o zaakceptowanie zawarcia wstępnego 
aktu notarialnego, do czego radni przychy-
lili się jednogłośnie. 

Na zakończenie Rada Miejska na wnio-
sek radnego Andrzeja Okurowskiego 
uczciła minutą ciszy zmarłego 14 września 
prof. Tadeusza Łapińskiego, wybitnego ar-
tysty grafika, Honorowego Obywatela Gro-
dziska Mazowieckiego.  

  (miecz.)

 Z treścią wszystkich uchwał i protokołami z se-
sji można zapoznać się w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie grodzisk.pl
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Za rok o tej porze prace nad przywróceniem 
blasku willi „Niespodzianka”, nazywanej przez 
wielu mieszkańców „domem z wieżyczką” przy 
ul. Kościuszki, powinny być już na finiszu. Tak 
przynajmniej wynika z przetargu, który Urząd 
Miejski ogłosił 11 października pod nazwą „Re-
waloryzacja zabytkowej willi „Niespodzianka”, 
rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania na 
cele administracji i kultury, wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie”. Zakończenie ro-
bót budowlanych przewidziane jest na koniec 
listopada 2017 roku, zaś końcowy odbiór został 
określony na 20 grudnia 2017 roku. Jeśli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem, w przyszłym roku 
odnowiona „Niespodzianka” może wystąpić 
w charakterze wyjątkowego prezentu gwiazd-
kowego dla mieszkańców.      (kb)

– Od dwóch lat jeź-
dzimy po Polsce 
i  opowiadamy, w jaki 
sposób oszczędzać 
energię elektryczną 
i cieplną. Pokazuje-
my różne urządzenia, 
które mają zastoso-
wanie zarówno w na-
szych domach, jak 
i  budynkach użytecz-
ności publicznej – mówił Stanisław Pruszek 
oprowadzający po Autobusie Energetycz-
nym, który zawitał 12 października na plac 
przed grodziskim Centrum Kultury w ramach 
projektu informacyjno-edukacyjnego re-
alizowanego przez Krajową Agencję Posza-
nowania Energii. Głównym celem kampanii 
dofinansowanej ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej jest zwiększenie świadomości spo-
łecznej w zakresie zmian klimatu, przyczyn 
ich zachodzenia oraz działań, jakie każdy 
z nas może podjąć w swoim najbliższym oto-
czeniu, by im zapobiegać. W mobilnym cen-
trum informacji wszystkie osoby, które nie 
chcą tracić energii na niekorzystne zmiany 
klimatu mogły obejrzeć m.in. model pompy 
ciepła, kolektora słonecznego, czy perlatory, 
które zmniejszają ilość zużycia wody bez ob-
niżenia wygody życia. 

    Małgorzata Müldner  

Piąta edycja kampanii społecznej „Kręć Ki-
lometry” zakończyła się 30 września. Gmina 
Grodzisk Mazowiecki po raz pierwszy wzięła 
udział w akcji zrealizowanej przez funda-
cję Allegro All For Planet. Zaangażowanie 
mieszkańców, którzy systematycznie nakrę-
cali liczbę kilometrów pokonanych podczas 
przejażdżek rowerowych bądź innych aktyw-
ności, przyniosło Grodziskowi Mazowieckie-
mu bardzo wysokie, 9. miejsce wśród 1500 
miast i  gmin biorących udział w zabawie. 
Duma jest tym większa, że wyprzedziliśmy 
takie miasta jak Kraków, Wrocław czy Gdańsk, 
a tegoroczna edycja akcji była bardzo popu-
larna i pobiła trzy rekordy: liczby miast biorą-
cych udział w kampanii, sumy wykręconych 
kilometrów oraz liczby stojaków – nagród dla 
najbardziej aktywnych miejscowości. Od po-
czątku akcji, która rozpoczęła się 1 maja, do 
30 września prawie 50 tysięcy cyklistów w ca-
łej Polsce przejechało niemal 9 milionów kilo-
metrów, w tym dla Grodziska Mazowieckie-
go ponad 700 osób wykręciło na rowerach  
203 015 km, co zaowocowało znalezieniem 
się wśród 20 najbardziej aktywnych miast 
w  Polsce i wygraniem 15 oryginalnych sto-
jaków rowerowych, których kształt na razie 
owiany jest jednak tajemnicą.    (kmj)

Niespodzianka na gwiazdkę
Grodziski społecznik Robert Augusty-
niak został nominowany do Nagrody PO-
LIN 2016. Kapituła konkursu w ten spo-
sób doceniła jego działalność związaną 
z przywracaniem pamięci o społeczności 
żydowskiej Grodziska Mazowieckiego. 
Ogłoszenie laureata tegorocznej edycji 
konkursu nastąpi 20 października, a więc 
już po zamknięciu numeru.     (kb)

Po wakacyjnej przerwie powróciły spo-
tkania z cyklu Przedsiębiorczy Grodzisk, 
organizowanego przez Urząd Miejski. 
10  i  11  października w Centrum Kultury 
odbyły się spotkania dotyczące funduszy 
europejskich, adresowane do osób rozpo-
czynających działalność gospodarczą, jak 
również przedsiębiorców zainteresowanych 
rozwojem istniejącej działalności gospodar-
czej. Szkolenie w tym zakresie poprowadzi-
ły przedstawicielki Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych Karolina 
Baranowska i Małgorzata Bugalska.    (kb)

Konsultacyjna Grupa Młodzieżowa – nie-
formalna grupa doradcza burmistrza skła-
dająca się z przedstawicieli grodziskich 
gimnazjów i szkół średnich, spotkała się 
3 października, by podsumować swo-
ją dotychczasową działalność i wybrać 
nowe prezydium. Podczas spotkania po-
dziękowano ustępującemu prezydium, 
a  podczas jawnego głosowania wybrano 
nowego przewodniczącego – Wojciecha 
Szczęsnego oraz dwoje wiceprzewodni-
czących: Marię Gabrel i Sebastiana Sobo-
lewskiego.     (kmj)

Nominacja za pamięć

O funduszach dla przedsiębiorców

Miejski flesz

Przyjechały  
perlatory  

Stojaki zdobyte!

Jesteśmy na „fejsie”! 
Młodzi podsumowali i wybrali
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Rewirowi w gminie
Grodziska Straż Miejska w celu lepszej 
skuteczności w czuwaniu nad bezpie-
czeństwem mieszkańców podzieliła gminę 
na rewiry jednocześnie wyznaczając dzie-
sięciu opiekunów tych rejonów, tzw. rewi-
rowych, którzy będą uczestniczyć w spo-
tkaniach z mieszkańcami, współpracować 
z sołtysami, przedstawicielami wspólnot 
mieszkaniowych i organizacji oraz inter-
weniować, kiedy będzie trzeba. Z rewiro-
wymi można skontaktować się pod nr. tel. 
22 755 54 31 w godzinach pracy grodzi-
skiej Straży Miejskiej.    (kmj)

Choć redakcja „Bogorii” jest głęboko zakorze-
niona w tradycji analogowej, to i na nas przy-
szedł czas, by otworzyć się na takie zdobycze 
cywilizacji jak media społecznościowe. Od 
września na facebooku działa nasz fanpage 
pod całkiem tradycyjną nazwą „Grodziskie Pi-
smo Społeczno-Kulturalne Bogoria”. Co praw-
da na razie raczkujemy, ale zachęcamy do 
odwiedzin, można tam znaleźć nieco spraw 
bieżących, trochę archiwaliów, a nawet nasze 
redakcyjne „fejsy”, by nie użyć jakże trącącego 
myszką słowa „twarze”.

Ponadto zamierzamy udostępniać bieżące 
wydania w formacie PDF. Na stronie centrum-
kultury.eu w zakładce „Nasze media” można 

pobrać wydanie lipcowo-sierpniowe, a lada 
moment pojawi się również numer wrześnio-
wy. Uprzedzając pytanie – nad digitalizacją ca-
łego archiwum myślimy, obecnie trwają prace 
koncepcyjne, podobnie zresztą jak nad naszą 
mało aktywną stroną gazetabogoria.pl, która 
jest nieustannie w przebudowie. 

  Krzysztof Bońkowski  
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Protest sięgnął stolicy

Pierwsza taka inauguracja

Mieszkańcy terenów, przez które ma przebiegać linia wysokiego napięcia 
nie odpuszczają i cały czas planują protesty, nie tylko na drogach. 
22 września odbył się czarny marsz w proteście przeciwko wariantowi 
przebiegu linii 400 kV przez 12 gmin Mazowsza. 

– Jeszcze parę lat temu, jakby studenci spy-
tali mnie, czy przewiduję, że w tym miejscu 
Europy może wybuchnąć wojna, powiedział-
bym: zero prawdopodobieństwa. Dziś nie 
powiem, że prawdopodobieństwo jest duże, 
ale ono nie jest równe zeru – mówił prof. 
Radosław Markowski, dyrektor Centrum Stu-
diów nad Demokracją Uniwersytetu SWPS 
oraz szef Zakładu Badań Porównawczych 
nad Polityką w ISP PAN, który 6 października 
w auli ZSTiL nr 2 wygłosił wykład „Demokra-
cja na rozdrożu: obawy, iluzje, zagrożenia” 
inaugurujący nowy rok akademicki grodzi-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Podczas uroczystości jak co roku za-
brzmiał hymn „Gaudeamus igitur” w wyko-
naniu Chóru UTW Fermata, a także słowa 
ślubowania, wypowiedziane przez grupę 
nowych słuchaczy, którzy indeksy odebrali 
z rąk prof. Radosława Markowskiego. Tego-
roczna inauguracja miała jednak charakter 
wyjątkowy, ponieważ było to pierwsze 
rozpoczęcie roku bez inicjatorki powołania 
pod auspicjami Stowarzyszenia Europa i My 
uniwersytetu dla seniorów, wieloletniej ko-
ordynator UTW, zmarłej niedawno Krystyny 
Rymaszewskiej-Prędkopowicz. Hołdem dla 
jej osoby był film ukazujący jej działalność 

związaną z UTW, a także koncert chóru Fer-
mata i jego gościa Dariusza Biernackiego. 

– Rozpoczynamy jedenasty rok akade-
micki, a wraz z nim kolejny zestaw bardzo 
ciekawych zajęć, wykładów i fakultetów 
dla seniorów. Po 10 latach funkcjonowa-
nia uniwersytetu musimy sobie poradzić 
bez jego dotychczasowej koordynatorki 
– mówi Daniel Prędkopowicz, prezes Sto-
warzyszenia Europa i My. Dodaje też, że 
wykłady będą odbywać się tradycyjnie raz 
w tygodniu w  godzinach 10-12 w sali wi-
dowiskowej Centrum Kultury w Grodzisku 
Mazowieckim.  n  (kb)

Ich symbolem było 12 czarnych trumien z na-
zwami gmin, za nimi w rytm marsza żałob-
nego „kondukt” przeszedł spod Ministerstwa 
Energii na Placu Trzech Krzyży do Kancelarii 
Premiera. Protestujących było kilka tysięcy, 
większość niosła transparenty z hasłami doty-
czącymi nie tylko sprzeciwu, ale i oczekiwań, 
każdy miał w ręce czarny balon z trupią czasz-
ką. Niestety nikt z ministerstwa nie wyszedł 
do zebranych, co wzbudziło ogromne nieza-
dowolenie, wszyscy oczekiwali bowiem sza-
cunku dla demokracji i obywateli walczących 
o swoją sprawę. Odebrano to jako ignorancję 
co nie przeszkodziło w marszu pod siedzibę 
Prezesa Rady Ministrów.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przed-
stawiciele protestujących nie spotkali się z panią 
premier tylko z dyrektorem biura pełnomocnika 

rządu do spraw strategicznej infrastruktury ener-
getycznej Krzysztofem Kowalikiem i dyrektorem 
Departamentu Spraw Obywatelskich Leszkiem 
Białkiem, którzy obiecali zająć się sprawą bliżej 
i przeprowadzić audyt w Polskich Sieciach Ener-
getycznych. Demonstrujący mówili, że skoro już 
ktoś z władz rządowych ich wysłuchał, to w jakiś 
sposób jest to satysfakcjonujące, ale nie wierzyli 
do końca w sumienność urzędników. Ci już nie 
raz ich zawiedli, obiecując wybranie najkorzyst-
niejszego społecznie wariantu i ich zdaniem nie 
dotrzymali słowa.

Wart podkreślenia był fakt uczestnictwa 
w  marszu władz samorządowych wszystkich 
zagrożonych linią gmin. Samorządowcy zadbali 
także o transport, dlatego nikt nie miał proble-
mu, aby dostać się do Warszawy na protest.

  n  Maria Barańska

Wiadomość ta obudziła w nas ból 
i smutek. Odeszła od nas sąsiad-
ka, liderka, skarbnica pomysłów, 
wulkan energii. Odeszła przyja-
ciółka, ktoś naprawdę bliski.

Drobna, piękna i pomysłowa ko-
bieta, która zawsze idąc w  pierw-
szym szeregu – zarażała pozytyw-
nym myśleniem oraz niepospolitą 
determinacją w działaniu. 

Poprzez swoją postawę Ewa 
pokazywała, jak wytrwale i mą-
drze walczyć. Jak dążyć do celu, 
jak działać skutecznie. Wielkim 

darem było poznać Ewę i pracować 
razem z Ewą.

Mieszkańcy północnej części 
gminy Grodzisk Mazowiecki po-
znali Ewę dzięki jej zaangażowaniu 
w obronę naszych domów przed 
kontrowersyjnymi planami budo-
wy linii 400 kV. Ewa cementowa-
ła naszą jedność i umacniała nas 
w  działaniu i wierze w dobre za-
kończenie tej nierównej walki. 

Dziś być może Ewa jest potrzeb-
na Panu Bogu do innych działań, 
my natomiast, dzięki zaszczepionej 

w nas przez Ewę jedności, kontynu-
ujemy wspólnie rozpoczęte dzieło.

Ewuniu – za Twoją postawę i całe 
dobro, jakie czyniłaś dla naszej 
społeczności, dziękujemy Tobie 
modlitwą…

Będzie nam Ciebie, Ewo, bardzo 
brakowało.

Rodzinie i Bliskim składamy naj-
szczersze wyrazy współczucia.

Halina Zbyszyńska, Katarzyna  
Tarwacka, Ireneusz Kozera

w imieniu mieszkańców północnych 
terenów Gminy Grodzisk Mazowiecki

Odeszła Ewa Kamińska…
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– W Grodzisku warto inwestować – podkre-
ślał podczas otwarcia prezes spółki Marek 
Wójcikowski dodając, że miejsce nie zostało 
wybrane przypadkowo, gdyż decyzję o loka-
lizacji poprzedziły badania marketingowe, 
które potwierdziły też, że w galerii powinny 
znaleźć się znane marki handlowe z branży 
spożywczej, odzieżowej i obuwniczej.

Burmistrz Grzegorz Benedykciński pod-
czas otwarcia powiedział m.in., że takie 
inwestycje wpływają na rozwój miasta 
i przyciągną do Grodziska nowych  
mieszkańców.

– Jestem przekonany, że otwarcie tego 
parku handlowego wpłynie na rozwój mia-
sta, gdyż mamy tu marki, które występują w 
dużych aglomeracjach, lecz do tej pory nie 
było ich w naszym mieście. Cieszę się, gdyż 
mieszkańcy nie będą musieli teraz jeździć 
gdzieś dalej, by zrobić w tych sklepach zaku-
py. Zapewne będzie to też miało wpływ na 
decyzję o zamieszkaniu w Grodzisku, bo lu-
dzie wybierając miejsce do życia nie kierują 
się tylko możliwością pracy, ale także bezpie-
czeństwem, dostępem do oświaty, rozrywki 
oraz możliwością robienia zakupów. Nie 

obawiam się, że otwarcie galerii spowoduje 
problemy naszych lokalnych kupców, gdyż 
ten etap mamy już za sobą, gdy otwierały 
się w mieście dyskonty. Tutaj mamy marki 
z wyższej półki – zakończył burmistrz.

Park Handlowy „Retalia” powstał w szyb-
kim tempie. Prace budowlane rozpoczęto 
w  kwietniu, natomiast kamień węgielny 
wmurowano w czerwcu tego roku. W dniu 
otwarcia w galerii pojawiły się tłumy gro-
dziszczan, którzy jednak trochę narzekali na 
zbyt mało miejsc parkingowych.

n  (miecz.)

Gimnazjum nr 3 gościło 21 września  
dyrektorów szkół i nauczycieli bibliote-
karzy, którzy przybyli na coroczną kon-
ferencję zorganizowaną przez Bibliotekę  
Pedagogiczną we współpracy ze Staro-
stwem Powiatowym. 

– Corocznie na przełomie września 
i  października zapraszamy przedstawicieli 
placówek oświatowych, by zapoznać ich 

z  bieżącą ofertą, nowościami dotyczącymi 
edukacji oraz działaniami biblioteki i powia-
towego wydziału oświaty. Przedstawiamy 
także priorytety edukacyjne państwa. Sporo 
miejsca poświęcimy rozwijaniu kompeten-
cji kluczowych uczniów, ponieważ bibliote-
ka właśnie realizuje projekt dotyczący tego 
zagadnienia – mówi Sylwia Bąbik, kierownik 
grodziskiej Biblioteki Pedagogicznej.  n  (kb)

W sposób szczególny postanowi-
ło przypomnieć o swoim patro-
nie Gimnazjum nr 3. Z okazji 50. 
rocznicy wciągnięcia bandery na 
jacht Opty, którym Leonid Teliga 
opłynął świat, na szkolny budynek 
również została wciągnięta ban-
dera. Przekazana przez Grodziski 
Klub Żeglarski Czysty Wiatr, zanim 
4  października przyozdobiła pla-
cówkę przy ul. Zondka, przez wiele 
lat towarzyszyła naszym żeglarzom 
w rejsach – również po Atlantyku.

– Rozpoczynamy obchody Roku 
Teligi. Bandera na naszym jachcie, 
jakim jest szkoła, będzie obec-

na do 28 maja 2017 roku, kiedy 
będziemy uroczyście świętować 
stulecie urodzin Leonida Teligi – 
mówiła dyrektor Gimnazjum nr 3 
Małgorzata Okurowska.

Do wciągnięcia bandery zapro-
szeni zostali Bogdan Belke z GKŻ 
Czysty Wiatr, nauczycielka Wiesła-
wa Śleszyńska, opiekunka szkolnej 
Izby Pamięci, oraz przewodniczący 
samorządu uczniowskiego Woj-
ciech Szczęsny. Ceremonii – jak na 
zamówienie – towarzyszyły silne 
podmuchy wiatru, więc można 
było się poczuć jak na oceanie. 

n  (kb)

W opublikowanej w poprzed-
nim wydaniu „Bogorii” relacji  
z powiatowo-gminnych do-
żynek zabrakło informacji 
o  obecności przedstawicieli 
Koła Pszczelarzy w Grodzisku 
Mazowieckim, którzy repre-
zentowani byli przez prezesa 

Stanisława Walczaka, Tade-
usza Jałowieckiego, Jerzego 
Komorowskiego i Ireneusza 
Świerzbińskiego. Grodziscy 
pszczelarze w darach do ołta-
rza zanieśli miód, wino i świe-
cę – jako plony całorocznej 
pracy.  n  (red)

Co nowego w oświacie

Z banderą na stulecie 

Pszczelarze obecni! 

Tym razem jest to park handlowy o powierzchni ponad 2,5 tys. m². 12 października swoje podwoje 
otworzyła „Retalia” – centrum handlowe przy ulicy Królewskiej, gdzie swoje miejsce znalazły m.in. 
marki do tej pory nieobecne w mieście.

Park otworzył podwoje
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Plebiscyt zorganizowano dla uczczenia 
25. rocznicy uchwalenia przez Sejm RP 
pierwszej w Polsce ustawy o zatrudnieniu 
i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, co 
dało początek współczesnemu systemowi 
wsparcia. Ideą konkursu było wyróżnienie 
osób, których działania i inicjatywy w spo-
sób szczególny przyczyniły się do rozwoju 
tego systemu. Złotą Dziesiątkę Liderów 
25-lecia wyłonili  w głosowaniu internauci, 
a redaktorzy Radia Bogoria znaleźli się na 
trzecim miejscu. 

– Dla nas to znak, że jesteśmy potrzeb-
ni. Decydując się na prowadzenie audy-
cji chcieliśmy informować o problemach 
niepełnosprawnych, jak również o tym, że 

niepełnosprawni istnieją i osiągają sukcesy 
– mówi Jerzy Fijałkowski, współautor pierw-
szej w kraju cyklicznej audycji radiowej po-
święconej osobom niepełnosprawnym. 

Marek Konarzewski podkreśla, że przez 
lata zmienił się nieco profil audycji, która na 
początku miała przede wszystkim charak-
ter informacyjny i stanowiła źródło wiedzy 
– w  czasach gdy Internet nie był tak po-
wszechny – niemal tajemnej.  

– Teraz staramy się lansować postawy 
osób niepełnosprawnych i pokazać, że nie-
pełnosprawność nie wyklucza z życia, nie 
każe siedzieć w domu i czekać na listonosza. 
Czego jesteśmy najlepszym przykładem – 
Jurek ma dysfunkcję ruchu, ja – wzroku. Nie-

pełnosprawność nie jest prawem do stagna-
cji, daje jednakowe prawa do aktywności.  
Oczywiście, że trzeba pokonać więcej barier, 
ale już w tej chwili jest i sprzęt techniczny, 
i dostępność obiektów jest lepsza – mówi.

Jak zapowiada Jerzy Fijałkowski, kolejnym 
krokiem ewolucji i audycji, i społeczeństwa 
powinno być włączenie artystów niepeł-
nosprawnych do publicznego życia kultu-
ralnego. – Są plenerowe imprezy miejskie, 
powiatowe, wojewódzkie, gdzie występują 
gwiazdy, dlaczego obok nich nie mieliby po-
jawić się również artyści niepełnosprawni? 
Przecież tacy są między nami i wcale nie są 
gorsi od tych pełnosprawnych – przekonuje 
redaktor Radia Bogoria.     n  (kb)

Liderzy dają przykład

Jerzy Fijałkowski i Marek 
Konarzewski, którzy od 17 lat na 
antenie Radia Bogoria prowadzą 

audycję „My jesteśmy”, 
poświęconą sprawom osób 

niepełnosprawnych, znaleźli się 
w Złotej Dziesiątce konkursu 

Liderzy 25-lecia, ogłoszonego 
przez Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej we 
współpracy z Państwowym  

Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.
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Nasza mistrzyni! 
Pochodząca z Grodziska za-
wodniczka po mistrzostwo pa-
raolimpijskie pomknęła jako 
pełnosprawny pilot tandemu 
wspólnie z niedowidzącą Iwoną 
Podkościelną w wyścigu ze startu 
wspólnego na szosie. 

– Pojechałyśmy po to złoto. Pra-
cowałyśmy na nie sześć ciężkich 
lat, ale emocje były tak wielkie, że 
trudno nam było w zwycięstwo 
uwierzyć. Nawet jak już miałyśmy 
te medale w ręku, to do końca nie 

byłyśmy pewne, czy to na pewno 
my wygrałyśmy – mówi Aleksan-
dra Tecław, podkreślając, jak waż-
ne w tandemach jest wzajemne 
zaufanie. – Tandem jest taką ma-
szyną, że mknie bardzo szybko, 
a hamulce ma takie, jak zwykły 
rower. Najwyższa prędkość, jaką 
osiągnęłyśmy w Rio, to 92,6 km/h, 
oczywiście na zjeździe, więc przy 
takiej masie i takiej szybkości nie-
trudno o wypadek – mówi nasza 
mistrzyni, która wspólnie z Iwoną 

Ze złotym medalem wróciła z Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro Aleksandra  
Tecław, wychowanka grodziskich klubów kolarskich UKS Jaguar i GKK Opty Mazowsze.

Podkościelną ma na koncie również złote 
medale mistrzostw świata. Zwycięstwo 
w  Rio jest tym cenniejsze, że początek 
ścigania na igrzyskach był mocno niefor-
tunny – Aleksandrę Tecław dopadł wirus, 
wobec czego do konkurencji na torze 
przystąpiła z gorączką i ta część rywalizacji 
zakończyła się klapą. Zwiastunem rewela-
cyjnego wyniku ze startu wspólnego była 
jazda indywidualna na czas, w której nasz 
tandem zajął 5 miejsce.

Warto dodać, że w tandemach jako pilot 
startowała również inna wychowanka GKK 
Opty Mazowsze Natalia Morytko. Wspól-
nie z Anną Duzikowską zajęła dwukrotnie 
13  miejsce w konkurencjach szosowych, 
a na torze uplasowała się na 11 i 12 miejscu. 

   Krzysztof Bońkowskifo
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Autorzy audycji „My jesteśmy” Jerzy Fijałkowski (z lewej) i Marek Konarzewski
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– Uosobienie kultury osobistej – tak Zdzisława Słoniewicza wspominali harcerze, absolwenci Liceum 
Pedagogicznego i sąsiedzi, którzy 26 września zgromadzili się na uroczystości odsłonięcia upamiętniającej 
jego osobę tablicy, zainstalowanej na kamienicy przy ul. Kościuszki 6, gdzie mieszkał komendant 
grodziskiego Hufca ZHP w latach 1932-1939.  

miasto i gmina 9

Uroczystość stanowiła podwójną inaugu-
rację – grodziski Hufiec ZHP rozpoczął rok 
harcerski 2016/17, zaś Urząd Miejski akcję 
upamiętniania zasłużonych mieszkańców 
Grodziska.

– Mam wielki zaszczyt, że mogę przema-
wiać właściwie z własnego podwórka, bo 
pod tymi oknami bawiłem się i stąd patrzy-
łem jak druh Słoniewicz wędruje do szkoły 
– powiedział Janusz Sobieraj, który przypo-
mniał zgromadzonym postać urodzonego 
15 stycznia 1902 roku Zdzisława Słoniewicza.

Już jako młody chłopak brał udział w roz-
brajaniu Niemców w 1918 roku w swoim ro-
dzinnym Łowiczu. Dwa lata później walczył 
na froncie z bolszewikami. Po wojnie dał się 
poznać jako świetny organizator, co zaowo-
cowało mianowaniem na stopień harcmi-
strza w 1927 roku. W 1932 roku sprowadził 
się do Grodziska, gdzie prowadził 6  Mazo-
wiecką Drużynę Harcerską i do 1939 roku był 
komendantem hufca. Zasłynął jako animator 
sportowego życia młodzieży i inicjator bu-
dowy Domu Harcerza przy al. Mokronoskich, 
który został otwarty w lipcu 1938 roku. Pod-
czas okupacji jako nauczyciel zaangażowany 
był w tajne komplety. Po wojnie włączył się 

w ruch odbudowy, stworzył w Osowcu Ośro-
dek Harcerski, którego był komendantem 
w  latach 1945-49. W  1956 roku nie włączył 
się w życie odrodzonego harcerstwa, ale 
służył radą i pomocą w tworzeniu struktur. 
Był za to inicjatorem działalności krajoznaw-
czo-turystycznej w Liceum Pedagogicznym, 
a  następnie w Studium Nauczycielskim, 
gdzie pracował jako nauczyciel wychowania 
fizycznego. W latach 70. zasiadał w zarzą-
dzie grodziskiego oddziału PTTK. Ostatnie 
lata życia spędził w Warszawie, gdzie zmarł 
17 września 1985 roku. 

– Mam ten niefart, że nie wychowywa-
łem się w Grodzisku. Bardzo tego żałuję, 
bo historia tego miasta jest niezwykle cie-
kawa i niestety wielu ludzi znam tylko ze 
wspomnień, bo nigdy nie miałem przyjem-
ności ich poznać. Chciałem podziękować 
inicjatorom tej tablicy, bo to, co w nas jest 
najcenniejsze, to pamięć o tych, którzy 
w naszym życiu zaznaczyli się pozytywnie 
– powiedział burmistrz Grzegorz Benedyk-
ciński, który wspólnie z druhnami Teresą 
Pacułą, Krystyną Górnicką, Ewą Lipińską, 
Elżbietą Pokropek, Małgorzatą Chajnetą 
i  druhem Bogdanem Kuciabińskim doko-

nał odsłonięcia tablicy ufundowanej przez 
Gminę Grodzisk. 

Uroczystość była okazją do spotkania 
osób pamiętających Zdzisława Słoniewicza 
z działalności harcerskiej, jak również jego 
uczniów z Liceum Pedagogicznego, którzy 
wspominali swojego nauczyciela jako oso-
bę wymagającą zarówno od siebie, jak i od 
innych, ale jednocześnie sprawiedliwą, peł-
ną empatii, a także niezrównanego organi-
zatora wycieczek.

– Chodził spokojnie, rozglądał się, wszyst-
kim mówił „dzień dobry”, czy to była kuchar-
ka, czy sprzątaczka, do każdego odnosił się 
z szacunkiem – wspomina Ewa Dzbankow-
ska, absolwentka Liceum Pedagogicznego 
i sąsiadka Zdzisława Słoniewicza.

Wyjątkową pamiątką może poszczycić 
się Mirosław Łyszkowski, który Zdzisława 
Słoniewicza poznał jako młody harcerz przy 
okazji organizacji wystawy o historii grodzi-
skiego Hufca ZHP. – Pan Słoniewicz podaro-
wał mi wówczas swój krzyż harcerski, który 
później nosiłem na własnym mundurze 
– mówi szef Grodziskiego Klubu Żeglarskie-
go Czysty Wiatr.

  Krzysztof Bońkowski

Na pierwszy ogień poszła… łazienka, a do-
kładniej uporanie się z jej brakiem w części 
niemowlęcej oddziału.

– Mamy cztery sale indywidualne, w któ-
rych łazienki są, mamy część „przedszkola-
kową”, gdzie łazienka również jest. A na nie-
mowlęcej łazienki nie było – mówi Radosław 
Suchner. – Kiedy dowiedzieliśmy się o progra-
mie grantowym „Szpital Przyjazny Rodzicom” 
Fundacji Agora, pomyśleliśmy, że byłoby zbyt 
prosto kupić kilka talerzy czy poduszek dla ro-
dziców. Chcieliśmy zrobić coś, co realnie zmie-
ni warunki ich pobytu z dzieckiem na oddzia-
le. I tym pomysłem było stworzenie łazienki 
w miejscu dawnej mlecznej kuchni, z której 
obecnie już się nie korzysta, gdyż posiłki są 
przygotowywane centralnie – dodaje pedia-
tra, który długoletnie doświadczenie zdobył 
w szpitalu na Niekłańskiej w Warszawie. 

Fundacja sfinansowała zakup materia-
łów, szpital wziął na siebie koszt robocizny 

i pomysł się urzeczywistnił. Dzięki temu nie 
tylko poprawił się komfort pobytu rodziców 
małych pacjentów, lecz także zmniejszyło 
się ryzyko przenoszenia wirusów, gdyż nie 
trzeba już chodzić po całym oddziale w po-
szukiwaniu łazienki. Jak zapowiada Rado-
sław Suchner, to nie koniec zmian – udało się 
już powiększyć pomieszczenie do spożywa-
nia posiłków, gdzie rodzice mogą spokojnie 
zjeść, a w planach jest pokrycie do pewnej 
wysokości ścian we wszystkich salach łatwo 
zmywalną, odporną na uderzenia okładziną. 
Nad nią będzie można stworzyć kolorowe 
obrazki, przedstawiające zwierzątka, postaci 
z bajek czy zabawki.

– To koszt ok. 50 tys. zł. Nie da się tego 
zrealizować z budżetu rocznego szpitala, ale 
skoro udało się znaleźć sponsora na łazien-
kę, to mam nadzieję, że uda się zorganizo-
wać finansowanie odnowienia ścian – mówi 
szef pediatrii, który myśli również o rozwese-

leniu nieco ponurego szpitalnego korytarza. 
– To wszystko zmniejsza stres dzieci, które 
mocno przeżywają już sam pobyt w szpita-
lu. Dlatego kolejnym pomysłem, który mam 
nadzieję zrealizować wespół z burmistrzem 
Grodziska, człowiekiem otwartym i rzutkim, 
jest prezent powitalny z okazji przyjęcia na 
oddział. Podarunek będzie dostosowany do 
wieku dziecka, to może być kocyk, może być 
pluszak, książeczka. Taki zwyczaj widziałem 
w szpitalu w Los Angeles i uważam, że to 
świetny sposób, by skierować myśli dziecka 
w stronę czegoś przyjemnego – dodaje Ra-
dosław Suchner.

  Krzysztof Bońkowski

– Budynku nie zmienię, bo to jest niemożliwe, natomiast chciałbym zrobić jak 
najwięcej rzeczy, które można zrealizować w tych warunkach, jakie są – mówi 
dr Radosław Suchner, od lutego lekarz kierujący Oddziałem Pediatrycznym 
w Szpitalu Zachodnim.

Na pediatrii jak w Los Angeles

Szacunek zdobył szacunkiem

fo
t. 

kb
fo

t. 
kb

 (2
)

fo
t. 

ar
ch

. p
ry

w
at

ne



BOGORIA nr 262 październik 2016

kultura1010

– Okazuje się, że potrafimy nie tylko po-
uczać, ale również pomagać i współpra-
cować z lokalnymi instytucjami. Zmienia 
się oblicze policji i zmienia się nastawienie 
ludzi do nas. Może nie wszyscy nas lubią, 
ale coraz bardziej szanują. Cztery lata temu 
zaczynaliśmy od kameralnej imprezy, a na 
tegorocznej, dedykowanej cierpiącemu 
na zespół TRAPS Kacprowi, bawiło się ok. 
10  tys. osób. Po raz pierwszy taka liczba 
osób biła nam brawo! To zachęca do dal-
szej pomocy – dodaje jeden z koordynato-
rów akcji zorganizowanej przy współpracy 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Starostwa Po-
wiatowego oraz Urzędu Miejskiego.

W IV Charytatywnym Turnieju Halowej 
Piłki Nożnej Służb Mundurowych rozegra-
nym 17 i 18 września wzięło udział 21 zespo-
łów, głównie reprezentanci policji, w  tym 
delegacje z Litwy, Łotwy, Estonii i  Ukrainy, 
ale także strażacy, przedstawiciele Biura 
Ochrony Rządu czy Straży Granicznej. Naj-
lepsi w oddawaniu strzałów na bramkę oka-
zali się zawodnicy z KG Policji, tuż za nimi 
funkcjonariusze z Bydgoszczy, a na trzeciej 
pozycji uplasowali się goście z Ukrainy. 
Grodziscy policjanci zajęli pierwsze miejsce 
poza podium, ale tak naprawdę zwycięskie 

były wszystkie drużyny, bowiem nim stawiły 
się w hali przy ul. Westfala, wpłaciły 500 zł 
wpisowego na konto Fundacji „Zdążyć z Po-
mocą”, której podopiecznym jest Kacper.

Nie dla miejsca na podium zagrali także 
w odbywającym się równolegle Turnie-
ju Charytatywnym Piłki Nożnej chłopcy 
z rocznika 2007/2008. Na przylegającym 
do hali sportowej boisku mecze rozegra-
ło 8 drużyn, a gospodarzem zawodów był 
klub LKS Chlebnia. Najlepszym zawod-
nikiem turnieju okazał się reprezentant 
Gwardii 2008 Mateusz Talarek, najlepszym 
strzelcem – Bruno Jaworski z Chlebni, zaś 
bramkarzem Mikołaj Perlan, występujący 
w barwach KS Partyzant Leszno. Pamiątko-
we medale trafiły do wszystkich młodych 
piłkarzy, a drużyny wzbogaciły swoje tro-
fea o puchar przypominający, że w naturze 
człowieka nie tylko tkwi potrzeba walki, ale 
także bycia lepszym. 

Nie zabrakło również pamiątek i niespo-
dzianek dla obecnego na imprezie Kacpra, 
który zwycięstwo odnosi każdego dnia, 
stawiając czoło niezwykle trudnemu do 
pokonania przeciwnikowi. Zespół TRAPS 
objawia się bowiem napadową, ponad 
40-stopniową gorączką i niemożliwymi do 

zniesienia bólami. W tej nierównej walce 
obok policjantów i sportowców, posta-
nowili wspomóc chłopca także grodziska 
Biblioteka Publiczna, która zadbała o atrak-
cje dla najmłodszych kibiców, animato-
rzy z Parku Jurajskiego w Bałtowie, Daniel 
Olbrychski oraz aktorzy z filmu „Pitbull”. 
Specjalnie dla Kacpra do Grodziska zawi-
tał również Chuck Norris, co prawda nie 
we własnej osobie, jak gwiazdy polskiego 
ekranu, a jedynie jego sobowtór.

We własnej osobie stawiły się natomiast 
w niedzielę na palcu przy ul. Sportowej 29 
sławy muzyki disco polo. Dennis, Fanatic, 
Piękni i Młodzi, Weekend oraz 12 innych 
zespołów porwało do wspólnej zabawy 
tłumnie zgromadzoną publiczność, która 
chętnie zasilała puszki wolontariuszy. 

W sumie dzięki brawurowej akcji policji, 
celnie dobranym atrakcjom, nie tylko spor-
towym, ale także loteriom, licytacjom udało 
się uzbierać ok. 60 tys. zł. Środki te umoż-
liwią rodzicom Kacpra zakup kosztownego 
lekarstwa – jedynego skutecznego i nieste-
ty nierefundowanego przez NFZ. Dobrze, 
że tam, gdzie zawodzi opieka zdrowotna, 
nadal działa ludzka empatia.

n  Małgorzata Müldner

– Staramy się pomagać dzieciom naszych kolegów i zarazem pokazać dobre oblicze policji. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, 
z którymi można rozmawiać, którzy też mają rodziny i borykają się z różnymi problemami – mówi asp. szt. Norbert Sieczka  
z grodziskiej Komendy Powiatowej Policji, która zorganizowała dwudniową akcję charytatywną na rzecz chorego Kacpra.

Kacprowi postanowiły pomóc również Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto 
i Gmina oraz klub Dogoń Grodzisk, które przy wsparciu OSiR-u i Urzędu 
Miejskiego zorganizowały 17 września w Parku Skarbków bieg charytatywny 
Rodzinna Moc Kilometrów.

Pomaganie przez bieganie

społeczeństwo

Trasa biegła parkowymi alejkami, a jedna 
pętla liczyła ok. 500 m. W bieganie można 
było się włączyć w dowolnym momencie 
po wcześniejszej rejestracji w biurze za-
wodów. Za każdy przebiegnięty, przespa-
cerowany bądź przetruchtany kilometr 
sponsorzy, wśród których znalazły się gro-
dziskie firmy, dokładali złotówkę na poczet 
leczenia chłopca. Na mecie biegu zobaczyć 
można było zarówno małe dzieci, jak i do-
rosłych. Kilometrów, a tym samym złotó-
wek, na konto Kacpra dokładały wspólnie 
profesjonalne kluby biegowe, harcerze, zu-
chy, ratownicy medyczni i przedstawiciele 
przeróżnych dziedzin sportu, takich jak 
piłka nożna czy siatkówka. Po pięciu godzi-

nach biegania zmęczeni, ale przepełnieni 
pozytywną energią wolontariusze usłyszeli 
werdykt:

– 1850 kilometrów i 1850 złotych! Tyle 
udało się zdobyć! – powiedziała Jolanta 
Biela ze Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto 
i Gmina. 

Kacper wraz z rodzicami nie kryli wzru-
szenia. Rodzinna Moc Kilometrów była 
wspaniałą okazją do zadbania o siebie 
i  innych. Niektórzy z działaniem charyta-
tywnym połączyli swój codzienny trening, 
inni zaś dzięki akcji na rzecz chłopca przy-
pomnieli sobie, jak ogromną radość może 
sprawiać bieganie.

n  Wojciech Szczęsny  

Brawurowa akcja policji
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Rodzice często z troską i niepokojem myślą 
o przyszłości swoich dzieci. Wiele działań, któ-
re my, rodzice, podejmujemy, biorą się właśnie 
z tej troski. Dowożenie dzieci na rozmaite zaję-
cia dodatkowe, uwaga poświęcana sukcesom 
szkolnym – wszystko po to, by nasze pociechy 
miały zapewniony odpowiedni start w życiu. 
Jednak jak wielu z nas pamięta o tak funda-
mentalnej,  a zarazem niezwykle prostej rze-
czy, jaką jest czytanie dziecku książek?

Czytanie wpływa na wszechstronny rozwój 
dziecka. Przyczynia się do budowania moc-
nej, pełnej zaufania więzi między dorosłym 
i dzieckiem. Pobudza wyobraźnię oraz wspie-
ra rozwój mowy już od pierwszych lat życia. 
Poszerza słownictwo i wiedzę ogólną, uczy 
myślenia, poprawia koncentrację. Czytanie 
wzmacnia również poczucie własnej warto-
ści dziecka, a jednocześnie nie nachalnie, ale 
poprzez podawanie dobrych wzorców, które 
dziecko chce naśladować, aby upodobnić się 
do ulubionego bohatera, uczy wartości moral-
nych. To zapobiega uzależnieniu od telewizji 
i komputerów oraz chroni przed zagrożeniami 
ze strony kultury masowej.

Wielu rodziców zastanawia się, kiedy za-
cząć czytać swojemu dziecku. Badania prze-

prowadzone przez Fundację „ABCXXI – Cała 
Polska czyta dzieciom” wykazały, że warto 
czytać dzieciom już od urodzenia. Czytanie 
na głos niemowlęciu stymuluje rozwój jego 
mózgu. Znacząco przyśpiesza rozwój mowy 
biernej i czynnej. Przyzwyczaja dziecko do 
spędzania czasu z książką. Irena Koźmińska 
w książce Wychowanie przez czytanie pisze: 
„Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika 
trzeba wychować, codziennie czytając dziec-
ku dla przyjemności”.

I tak jest rzeczywiście. Dzieci mają swoje 
ulubione tytuły i domagają się czytania. Co-
dzienne czytanie przez rodzica (zwłaszcza 
na dobranoc) staje się przyjemnym dla obu 
stron rytuałem, który nie tylko uczy języka, 
lecz także pozwala dziecku przeżywać miłe 
emocje i daje poczucie bliskości z rodzicem. 

Aby nie być gołosłowną, podzielę się tu 
swoim doświadczeniem w tym zakresie. 
Pierwszemu dziecku nie czytałam od uro-
dzenia, ale na pewno zaczęliśmy w pierw-
szym roku życia. Pamiętam to dobrze, gdyż 
były to wiersze Tuwima. Rytm Lokomotywy 
wyraźnie wpadł mu w ucho. W tej chwili syn 
czyta zdecydowanie szybciej i więcej ode 
mnie – ma 13 lat i niestety nie nadążam. Nie 

mam tyle czasu co on, a ponadto jego gust 
czytelniczy podryfował w kierunku przeciw-
nym niż mój (nie przepadam za kryminałami 
i literaturą grozy). Zawsze pocieszam się jed-
nak tym, co powiedział J.R.R. Tolkien: „Było-
by jednak lepiej, gdyby dzieci czytały pewne 
książki – szczególnie baśnie – nieco powyżej 
niż poniżej swych możliwości intelektual-
nych. Ich lektury, podobnie jak ubrania, win-
ny pozwolić na wzrastanie, a przynajmniej 
do tego zachęcać”.

Kolejne dzieci rzeczywiście miały czyta-
ne od urodzenia, gdyż siłą rzeczy przysłu-
chiwały się temu, co czytaliśmy starszemu 
rodzeństwu. Wszyscy przepadamy za Astrid 
Lindgren. Nawet nasza najmłodsza, trzyletnia 
córeczka zna niektóre fragmenty Dzieci z Bul-
lerbyn na pamięć (łatwo to sprawdzić – zawie-
szam głos, a ona kończy zdanie). Ze starszą 
córką zalewamy się łzami czytając książki Fer-
dynanda Ossendowskiego (np. Słoń Birrara) 
i  powieści  Frances Hodgson Burnett (Mała 
księżniczka, Tajemniczy ogród). Czytanie jest 
dla mnie wspaniałym sposobem spędzania 
czasu z dziećmi, który serdecznie polecam 
zarówno ojcom, jak i mamom.

n  Izabela Żylińska

Czytanie od kołyski
Co Kubuś Puchatek ma wspólnego z karierą Twojego dziecka? – czyli 
dlaczego warto czytać dzieciom.
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70 lat – piękny wiek.  Jakie były początki 
Biblioteki Pedagogicznej w Grodzisku?

– Początki były niełatwe. Zalążek stano-
wiło 200 książek ze zbiorów Związku Na-
uczycielstwa Polskiego, uratowanych przed 
pożogą wojenną przez nauczycieli. Biblio-
teka, której organizacją zajęła się nauczy-
cielka Wiesława Sławińska, otworzyła swoje 
podwoje 15 listopada 1946 roku i udostęp-
niała zbiory trzy razy w tygodniu. Pierwsza 
siedziba znajdowała się przy ul.  Niepodle-
głości 22, dzisiejszej 11 Listopada.
Grodzisk wyróżniał się czymś szczegól-
nym, że powstała tutaj Biblioteka peda-
gogiczna?

– Biblioteki powstawały wówczas po-
wszechnie. Czasy powojenne nie były łatwe, 
wszystkiego brakowało, także książek dla 
nauczycieli. To na lokalnych władzach spo-
czywał obowiązek organizowania bibliotek 
i doskonalenia nauczycieli. Wpisy w naszej 
kronice z tamtych lat budzą zdziwienie i po-
dziw, bo oto bibliotekarka „siłaczka” jeździ 
co miesiąc z książkami do szkoły w Lutków-
ce. Można powiedzieć, że wtedy książka tra-
fiała pod strzechy fizycznie. 
Przez dwie dekady Biblioteka kojarzy-
ła się z budynkiem dawnego Zakładu 
Hydropatycznego. Teraz mieści się przy 
11 Listopada 48.

– Dzięki życzliwości lokalnych władz 
oraz dyrekcji SP nr 1 biblioteka funkcjo-
nowała przy ul. Kilińskiego do 2013 roku. 
Kiedy w  związku z modernizacją musieli-
śmy opuścić budynek, jedynym miejscem, 
które gmina mogła nam udostępnić, był 
lokal po szkole muzycznej. Wniesienie bez 
windy kilkudziesięciu tysięcy książek, kilku-
set regałów i innych sprzętów było sporym 
wyzwaniem. Brak windy w budynku jest 
też dużym utrudnieniem w korzystaniu 
z naszych usług i mamy nadzieję, że władze 
lokalne pomogą nam w rozwiązaniu tego 
problemu.
Co jakiś czas w kontekście bibliotek pe-
dagogicznych pojawia się groźne słowo 
„likwidacja”. Nad grodziską filią świeci 
słońce czy zbierają się chmury?

– Na razie słońce świeci nad wszystkimi 
bibliotekami pedagogicznymi w  woje-
wództwie mazowieckim. Marszałek Adam 
Struzik zadeklarował, że likwidacji placó-
wek już nie będzie, choć to, że biblioteki 
nie są likwidowane, powinno być stan-
dardem. Ostatnie dwa lata to dobry czas 
dla wszystkich bibliotek. Drugi rok z  rzę-
du priorytetem edukacyjnym państwa 
jest upowszechnianie czytelnictwa, nadal 
funkcjonuje Narodowy Fundusz Rozwoju 
Czytelnictwa, z którego przeznaczane są 
środki na zakup nowych książek. W stycz-
niu weszły w życie zapisy z Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicz-
nych bibliotek pedagogicznych, co podno-
si rangę biblioteki pedagogicznej w lokal-
nym środowisku.
Co charakteryzuje Bibliotekę  
Pedagogiczną?

– Przede wszystkim specjalistyczny 
księgozbiór z zakresu pedagogiki i nauk 
pokrewnych. Trzon zbiorów stanowią lek-
tury, które mają służyć nauczycielom i stu-
dentom, przygotowującym się do pracy 
w placówkach oświatowych. Oczywiście 
gromadzimy też literaturę pod kątem po-
trzeb studentów innych kierunków oraz 
osób poszukujących książek do rozwijania 
swoich zainteresowań i pasji. Integrujemy 
środowisko oświatowe w powiecie grodzi-
skim i wspieramy nauczycieli w ich rozwoju 
zawodowym i osobistym. Angażujemy się 
we współpracę z bibliotekami szkolnymi, 
z którymi realizujemy różnego rodzaju 
przedsięwzięcia i projekty edukacyjne. 
Prowadzimy warsztaty, konferencje meto-
dyczne, sieci współpracy i samokształcenia 
nauczycieli. Bogatą ofertę kierujemy do 
dzieci i młodzieży. Są to zajęcia z zakresu 
edukacji czytelniczej i informacyjnej, zaję-
cia z biblioterapii, konkursy czytelnicze, wy-
stawy. Jesteśmy do tego wszechstronnie 
przygotowani. Jako nauczyciele biblioteka-
rze podlegamy pod resort edukacji, mamy 
więc wykształcenie na poziomie wyższym 
bibliotekarskim plus wykształcenie pe-
dagogiczne. W naszej bibliotece pracuje 
dwóch nauczycieli dyplomowanych i jeden 
nauczyciel mianowany: Sylwia Bąbik, Rena-
ta Badowska, Mariola Suska.

Z Sylwią Bąbik, kierownikiem grodziskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie, 
placówki, która 15 listopada obchodzić będzie jubileusz 70-lecia, rozmawiał Krzysztof Bońkowski

wywiad

Bibliotekarz jak Picasso

Jak wygląda grodziska Biblioteka 
w liczbach?

– Mamy ponad 2700 zarejestrowanych 
czytelników w wypożyczalni. Jest to liczba 
porównywalna z podobnymi placówkami. 
Biblioteka jest czynna od poniedziałku do 
soboty, z tym że środa to dzień pracy we-
wnętrznej. W zbiorach mamy w tej chwili 
38 tys. pozycji książkowych. Oferujemy 
również szeroki dostęp do czasopism – na-
wet jeśli ich nie ma fizycznie w Grodzisku, 
to można zamówić skan, który jest do nas 
przesyłany z biblioteki głównej w Warsza-
wie. Czytelnicy bardzo cenią sobie także 
e-booki, tym bardziej że raz do roku ich 
lista jest zmieniana zgodnie z zapotrzebo-
waniem. 
Sporo z tych 70 lat grodziska Biblioteka 
Pedagogiczna spędziła pod Pani kie-
rownictwem.

– To jest po prostu moje miejsce, choć 
trafiłam tu przypadkowo – w 1989 roku, 
kiedy szukałam pracy w Grodzisku, tyl-
ko tu chciano mnie zatrudnić. Biblioteką 
kierowała wówczas pani Barbara Hołda. 
Jakaż to była wspaniała osoba! Ona po-
trafiła pokierować człowiekiem jak naj-
lepszy coach. A co najważniejsze potrafiła 
mnie przekonać, że ja chcę tu pracować. 
W efekcie skończyłam studia pedagogicz-
ne, bibliotekarskie, a kiedy pani Basia już 
rezygnowała z funkcji kierownika, to mnie 
na to stanowisko nominowała. Praca, którą 
wykonuję, daje mi tak wiele radości pew-
nie dlatego, że cały czas uczę się czegoś 
nowego. Każdy człowiek, który przychodzi 
do biblioteki, szuka czegoś innego. Kiedy 
trafiłam na myśl Pabla Picassa „Ja nie szu-
kam, ja znajduję” pomyślałam, że ona ide-
alnie do mnie pasuje. Czytelnik szuka, a ja 
znajduję. A Pablo Picasso byłby świetnym 
bibliotekarzem.
A jak na przestrzeni lat zmienili się 
czytelnicy?

– Bardzo. Są inni, tak jak czasy. I to my się 
musimy dostosować do tych zmian. Nato-
miast dostrzegam pewien problem w edu-
kacji, która nie kształtuje postaw. Kom-
petencje kluczowe składają się z wiedzy, 
umiejętności i postaw. Ludzie mają jakąś 
wiedzę, umiejętności, gorzej z postawami. 
Jesteśmy konsumentami, a nie twórcami 
i odczuwam to w bibliotece – przychodzi 
konsument i oczekuje gotowego produk-
tu. A to nie na tym ma polegać. Czytelnik 
powinien wiedzieć, z jakiego zakresu po-
trzebuje książki, co chce zbadać, z czego 
ma się dokładnie przygotować do egzami-
nu. Ja i moje koleżanki nie jesteśmy jeszcze 
w stanie czytać myśli innych ludzi.
Dziękuję za rozmowę.
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Goście – zarówno duzi jak i mali – mogli sko-
rzystać z wielu atrakcji, jak np. rodzinny tur-
niej, przygotowywanie sałatek owocowych, 
a także dekorowanie czapek kucharskich i far-
tuszków. Chętni wypisywali pozdrowienia dla 
swoich sąsiadów i wkładali je do specjalnego 
kosza. Można było skorzystać z kącika relaksu 
w bibliotece i kawiarenki, a także odwiedzić 
stoisko Dyskusyjnego Klubu Książki. Na fa-
nów aktywnego wypoczynku czekały pokazy 
UKS Budo, można było sprawdzić się w judo, 
zumbie, a także postrzelać do celu. Najmłodsi 
chętnie korzystali z trampoliny, dmuchanej 
zjeżdżalni, a także przejażdżek na kucyku.

– Każdego roku staramy się zorganizować 
Dzień Sąsiada w innym klimacie. To wydarze-
nie dodaje mi skrzydeł, bo wszyscy świetnie 
się bawią, jest rodzinnie, sąsiedzko, przyjaź-
nie – powiedziała dyrektor Biblioteki Publicz-
nej Dorota Olejnik.

Tegoroczna impreza została zorganizo-
wana we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 
w Grodzisku Mazowieckim. Gościem spe-

cjalnym imprezy był Robert Sowa, polski ku-
charz, restaurator i autor książek kulinarnych, 
który na oczach widzów przygotował trzy po-
trawy, a następnie zaprosił zgromadzonych 
do degustacji.

– Dzień Sąsiada to duże wyzwanie, ponie-
waż mam ogromną konkurencję we wszyst-
kich domach w Grodzisku. Polakom niedziela 
kojarzy się z rosołem i schabowym, doszliśmy 
więc do wniosku, że przygotujemy coś zu-
pełnie innego. Będą to marynowane udźce 
z kurczaka w sosie włoskim, pieczony indyk 
z soczewicą duszoną w pomidorach z cebulą 
oraz pieczony marynowany dorsz atlantycki 
w sosie z kiszonych ogórków – powiedział 
Robert Sowa.

Mieszkańcy Grodziska również mogli się 
wykazać, biorąc udział w konkursie kulinar-
nym. Do turnieju zgłosiło się pięć trzyosobo-
wych drużyn: Sąsiedzka ferajna (najmłodsi), 
Ziomki z podwórka (młodzież), Seniorzy są-
siedzi, Panie sąsiadki i Sąsiedzka inicjatywa. 
Zadaniem uczestników było przygotowanie 

potrawy ze składników, które otrzymali w spe-
cjalnym pudełku, zawierającym gruszkę, kala-
repę i serek Bieluch. Wszystkie drużyny były 
wspierane przez uczniów ZS nr 1, a dodatko-
we produkty mogły dobierać ze spiżarni.

Na zakończenie imprezy wśród mieszkań-
ców rozlosowano nagrodę w postaci roweru 
górskiego. Otrzymała go Elwira Studzińska. 

– Jesteśmy na Dniu Sąsiada po raz pierw-
szy, mieszkamy tu od dwóch lat. Takie im-
prezy są bardzo potrzebne. Kiedyś wszyscy 
wychodziliśmy na podwórko i wspólnie spę-
dzaliśmy czas, teraz jesteśmy tak zabiegani, 
że dopiero tutaj spotykam swoich znajomych 
– powiedziała pani Elwira, mama 4-letniej He-
lenki i 8-letniego Fryderyka.

   Natalia Kawałko-Dzikowska

6. grodziski Dzień Sąsiada był wspaniałą okazją, by poznać imprezę od 
kuchni. Co to oznacza? Kolejna edycja wydarzenia zorganizowanego 
25 września przy ul. Westfala przez Bibliotekę Publiczną oraz Grodziską 
Spółdzielnię Mieszkaniową podporządkowana była gotowaniu. 

Kulinarna integracja

Co sądzi Pan o wykorzystywaniu przypraw 
w kuchni?

– Przyprawy nadają daniu charakter, pod-
kreślają jego pochodzenie. Soczewica z ma-
jerankiem, pieprzem, czosnkiem i cebulą 

smakuje bardzo polsko. Ale gdy dodamy do 
niej kumin i siekaną kolendrę, poczujemy kli-
mat indyjski. To niezwykłe, że nie ruszając się 
z własnej kuchni możemy przenieść się na 
zupełnie inny kontynent, spróbować czegoś 
innego. Przyprawy są bardzo ważnym elemen-
tem kuchni, również przy wszelkiego rodzaju 
schorzeniach.
Jaki jest sekret zdrowego odżywiania?

– Obecnie żyjemy szybciej i często zapomi-
namy o dobrym śniadaniu, pożywnym obie-
dzie, rzadziej jemy zupy. Zaczynamy stosować 
system śródziemnomorski: rano pijemy kawę 
lub herbatę i dopiero po południu przypomi-
namy sobie, że należy coś zjeść, wtedy bardzo 
się najadamy. A powinno się jeść mało, często 
i pomału.
Czy jest potrawa, której by Pan nie zjadł?

– Jestem osobą ciekawską kulinarnie i ra-
czej zjadłbym wszystko. Aczkolwiek jak widzę 
niektóre rarytasy plemion afrykańskich, np. 

W kuchni można podróżować
Gościem specjalnym Dnia Sąsiada był kucharz Robert Sowa,  
z którym rozmawiała Natalia Kawałko-Dzikowska.

świeży móżdżek małpy, to myślę, że to nie jest 
przysmak dla mnie. 
Zdradzi Pan przepis na marynowane udźce?

– Myjemy udźce kurczaka, pozbawiamy je 
skóry. W misce przygotowujemy marynatę: 
łączymy oliwę z suszonych pomidorów, musz-
tardę delikatesową, majeranek i wszystko do-
kładnie rozcieramy. Udźce nacieramy marynatą 
i pieczemy w temperaturze 180 stopni C (ter-
moobieg) przez około 45 minut. Jeśli włożymy 
mięso do rękawa do pieczenia, będzie ono bar-
dziej soczyste.
Utrzymuje Pan kontakty ze swoimi sąsiadami?

– Muszę z przykrością powiedzieć, że obec-
nie nie mam już takich sąsiadów jak kiedyś, gdy 
mieszkałem w bloku w Krakowie. Wtedy znało 
się wszystkich, świętowaliśmy razem uroczysto-
ści, to miało swój urok. Dziś mieszkam w apar-
tamentowcu w Warszawie. Owszem, witamy się 
z sąsiadami na klatce, ale z żadnym z nich nie 
wypiłem herbaty. Wszyscy ganiamy, nie mogę od 
sąsiadów wiele wymagać. Sam jestem w domu 
gościem – to koszt moich działań kulinarnych, 
rodzina z tym nie walczy, bo robię to już od 30 lat.
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Artystyczna Familia i przyjaciele

Panie na medal! 

Przegląd Twórczości Artystycznej zorganizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich 
Familia odbył się 1 października w Grodziskiej Hali Sportowej przy ul. Westfala.
– Co roku organizujemy Zlot Trzeźwości, tym 
razem na scenie wystąpią ci, którzy chcą się 
pochwalić swoimi artystycznymi dokonania-
mi – powiedział prezes stowarzyszenia Le-
szek Lewandowski. Na przegląd zaproszone 
zostały organizacje z całego Mazowsza: m.in. 
z Sierpca, Błonia, Warszawy.

Impreza rozpoczęła się od wizyty przedsta-
wicieli grodziskiej policji, u których można 
było zasięgnąć porady, jak postępować wo-
bec osób nadużywających alkoholu.

– Mówimy o zagrożeniach związanych ze 
spożywaniem alkoholu, a także o proble-
mach związanych z zażywaniem środków 
odurzających i przemocą w rodzinie – po-
wiedział Sławomir Janowiec, aspirant z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz., 
asystent do spraw profilaktyki społecznej.

Oficjalne otwarcie Przeglądu miało miej-
sce po mszy św. odprawionej w pobliskim 

kościele Miłosierdzia Bożego. Goście mogli 
obejrzeć obrazy, a także fotografie członków 
stowarzyszenia Familia.

– Będąc w stowarzyszeniu, zainteresowa-
łem się fotografią. Najchętniej fotografuję 
przyrodę, głównie podczas wycieczek – po-
wiedział Jacek Mendygrał. – Maluję od 15 lat, 
to moja życiowa pasja, dzięki malarstwu ćwi-
czę pamięć – powiedziała Anna Szcześniak.

Zgromadzeni mogli posłuchać prelekcji 
Ewy Korzemskiej na temat samodoskonale-
nia się, idei coachingu, a także vedic art. 

– Kiedy w życiu dopadają nas jakieś słabości, 
kiedy czujemy, że coś nam nie wychodzi, wte-
dy pomocny okazuje się coach. Ma on za zada-
nie wydobyć z nas to, co najlepsze, to, o czym 
często nie mamy pojęcia, że w nas tkwi. Coach 
to osoba, która pomaga, ale nigdy nie mówi, 
co my mamy robić, bo to my o nas samych 
wiemy najwięcej – powiedziała prelegentka.

Na scenie wystąpiły młode wokalistki z Sierp-
ca pod opieką Tomasza Truszkowskiego, gi-
tarzysta Marcin, autor muzyki do piosenek 
wykonywanych przez Krzysztofa z  Piastowa, 
a  także gitarzysta Piotr Błahuta, do którego 
muzyki poezję czytała Małgorzata Kalinowska.

– W trakcie takich spotkań możemy wy-
mieniać się doświadczeniami z innymi sto-
warzyszeniami, integrujemy się. Ponadto 
udowadniamy, że możemy dobrze się ba-
wić bez alkoholu. Stowarzyszenie Rodzin 
Abstynenckich Familia ma swoją siedzibę 
w  starym Kinie Wolność, w podziemiu. Or-
ganizujemy dyżury, rozmawiamy, rozwijamy 
kącik zainteresowań, planujemy prowadzić 
warsztaty filmowe – powiedziała Małgorzata 
Kalinowska, członek zarządu stowarzyszenia. 
Impreza zakończyła się grillem oraz wystę-
pem zespołu muzycznego Pretext.

 n Natalia Kawałko-Dzikowska
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Szanowni Państwo,
Kierujemy serdeczną prośbę do Wa-
szych serc o pomoc i wsparcie finanso-

we naszej sprawy, jaką jest wybudowa-
nie i wyposażenie ośrodka stałego pobytu dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych ruchowo, 
oraz propagowanie tej szlachetnej idei w Pań-
stwa najbliższym otoczeniu. Wierzymy, że jeste-
ście Państwo ludźmi dobrej woli, dobrego serca, 
którzy nie miną obojętnie na swojej drodze 
dziecka pokrzywdzonego przez  los. My, zało-
życiele Fundacji „Godne Życie”, każdego dnia 
mamy w sercu troskę o godne życie i zdrowie 
dzieci niepełnosprawnych, ponieważ jesteśmy 
rodzicami dzieci niepełnosprawnych i jedno-
czymy takich rodziców jak my sami w Fundacji. 

Wspólnym wysiłkiem udało nam się już doko-
nać bardzo wiele na rzecz niepełnosprawnych. 
Naszym głównym celem fundacyjnym jest 
wybudowanie i wyposażenie ośrodka stałego 
pobytu we wsi Odrano-Wola pod Grodziskiem 
zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej dla 
51 osób – niepełnosprawnych dzieci i młodzieży 
z porażeniem mózgowym i urazami kręgosłupa. 
W ośrodku zapewnimy niepełnosprawnym dzie-
ciom nowoczesne i fachowe formy rehabilitacji 
i zaspokoimy ich potrzeby psychospołeczne. 
Będą mogli żyć w godnych warunkach.

Powołaliśmy Fundację w 2002 r. Działamy cał-
kowicie społecznie (bez wynagrodzenia, premii, 
zwrotu kosztów itp.) i solidnie, uczciwie. Od tego 
czasu, dzięki życzliwości, zrozumieniu, wsparciu 
i ciężkiej pracy wielu dobrych ludzi, wykonali-

śmy wiele prac związanych 
z budową ośrodka na działce 
budowlanej o powierzchni 

5,447 m2 pod Grodziskiem we 
wsi Odrano-Wola, którą to 

otrzymaliśmy w 2006 roku: 
n  doprowadziliśmy kanalizację do działki 

fundacyjnej (2012 r.),
n  uzyskaliśmy plan przestrzennego zagospo-

darowania działki fundacyjnej (2013 r.),
n  podpisaliśmy umowę z zakładem energe-

tycznym w Pruszkowie (2014 r.),
n  doprowadziliśmy wodę do działki fundacyj-

nej (2015 r.),
n  otrzymaliśmy zezwolenie Starosty Grodzi-

skiego na budowę ośrodka (2015 r.).
Szanowni Państwo, z całego serca głęboko 

wierzymy, że nas zrozumiecie, że przychylicie 
się do naszej prośby i  wesprzecie finansowo bu-
dowę ośrodka, który spełni nadzieje podopiecz-
nych Fundacji na lepsze, godne jutro.  Przekazu-
jemy los podopiecznych w Państwa ręce.   

Gorąco apelujemy do Waszych serc!
KRS: 0000150312
Konto: Bank Spółdzielczy  
48 8931 0003 0734 5270 2000 0001

Adres: ul. Spółdzielcza 9, 05-825 Grodzisk Maz. 
WWW: www.grodzisk.pl/godnezycie
e-mail:   godnezycie@grodzisk.pl

Apel do wszystkich ludzi dobrej woli

Wyników można pozazdrościć ping-
pongistkom stowarzyszenia Familia. 
25 września podczas II Turnieju Tenisa 
Stołowego Stowarzyszeń i Klubów Abs-
tynenckich im. Tadeusza Wasińskiego 
w Sierpcu panie z  Familii zdominowały 
całe podium – zwyciężyła Beata Przybyl-
ska, przed Małgorzatą Kalinowską i Emi-
lą Trójkowską, a jakby sukcesów było 
mało, to Agnieszka Ruszczyk zajęła piąte 
miejsce, zaś drużynowo w rywalizacji 
z mężczyznami żeńska reprezentacja Fa-
milii zajęła czwarte miejsce.   n (kb)
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Czas na Przyborę  

 

co? gdzie? kiedy? Redakcja nie ponosi  
odpowiedzialności  

za zmiany w programach

27 października, godz. 17.00 –  
Grodziska Scena Szkolnych Talentów: Szko-
ła Podstawowa nr 4 – sala widowiskowa
30 października, godz. 20.00 –  
Derrick McKenzie JFE –  koncert w klimacie 
jazzu, funk i soul –  sala widowiskowa
7 listopada, godz. 19.30 –  koncert 
zespołu Cree w składzie: Sebastian Riedel –  
gitara, wokal, harmonijka ustna, Sylwester 
Kramek –  gitara, Lucjan Gryszka –  gitara 
basowa, Tomasz Kwiatkowski –  perkusja 
i Adam Lomania –  instrumenty klawiszowe 
–  sala widowiskowa
11 listopada –  obchody Święta Niepod-
ległości
13 listopada, godz. 12.30 –  nie-
dzielny teatrzyk  w wykonaniu teatru Małe 
Mi „Alibaba i czterech rozbójników” –  spek-
takl aktorsko-lalkowy –  sala widowiskowa
14 listopada, godz. 18.30 – Wie-
czornica patriotyczna. Młodość oddaliśmy 
Ojczyźnie 1918-1944 – organizatorzy i part-
nerzy: Szkoła Azymut Pruszków, Szkoła Pro-
mienie Nadarzyn, Centrum Kultury w Grodzi-
sku Mazowieckim, Związek Dużych Rodzin 
3+, Willa Radogoszcz, Orkiestra Szkoły Mu-
zycznej w Sochaczewie – sala widowiskowa
17 listopada, godz. 17.00 –  Grodzi-
ska Scena Szkolnych Talentów: Szkoła Pod-
stawowa nr 1 –  sala widowiskowa
18 listopada, godz. 20.45 –  Kaba-
ret Ani Mru Mru w składzie: Michał Wójcik, 
Marcin Wójcik i Waldemar Wilkołek –  sala 
widowiskowa
18 listopada, godz. 18.00 –  koncert 
Michała Szuby –  gitarzysty, którego pasją 
jest granie na wielu instrumentach etnicz-
nych, m.in. sopiłce i okarynie –  Państwowa 
Szkoła Muzyczna, ul. Okulickiego 8
21 listopada, godz. 19.00 –  Mężczy-
zna idealny – spektakl teatralny, wyst. m.in. 
Katarzyna Cichopek, Michał Milowicz, Piotr 
Pręgowski i Krzysztof Ibisz –  sala widowiskowa
20 października, godz. 18.00 – 
Midisaż wystawy Pawła Cabanowskiego – 
Przestrzeń Kulturze Przyjazna (poczekalnia 
dworca PKP)

21 października, godz. 18.00 – Al-
bum rodzinny. Z Alzacji do Grodziska – spo-
tkanie z Joanną Krupińską-Trzebiatowską 
połączone z promocją książki „Zdrada”, sta-
nowiącej fabularyzowane dzieje rodzinne, 
które obejmują również wątek grodziski
22 października, godz. 17.00 – 
koncert zespołu T/Aboret w składzie: Nata-
lia Czekała (fortepian, śpiew), Karolina Ma-
tuszkiewicz (suka biłgorajska, fidel płocka, 
kamancze, skrzypce, gadułka, śpiew biały, 
śpiew klasyczny), Artur Siejka (kontrabas), 
Krzysztof Guzewicz (tabla, cajon, tonbak, 
udu, daf, darbuka) – Przestrzeń Kulturze 
Przyjazna (poczekalnia dworca PKP)

28 października, godz. 18.00 – 
Wojna i konspiracja. Mieszkańcy Grodziska 
w okresie II wojny światowej – prelekcja 
Janusza Sobieraja, współautora książki 
o Ośrodku AK „Gąbka” – „Osa”. Spotkanie 
w  ramach projektu „Historyczne 15 minut” 
współorganizowanego z Biblioteką Publicz-
ną Gminy Grodzisk Maz.
29 października, godz. 14.00 – 
Spacer historyczny: Alejkami starego cmen-
tarza. Czas przejścia ok. 1,5 godz. Zbiórka 

przy bramie cmentarza parafialnego od 
ul. Radońskiej. Prowadzenie: Łukasz Nowacki
29 października, godz. 16.00 – 
Etnografia dla najmłodszych. Obowiązują 
zapisy (tel. 22 755 51 45)
30 października, godz. 16.00 – 
Pieśni zaduszne z polskiego i ukraińskiego 
Wołynia. Występują: Natalia Serbina, Agata 
Hartz i Remek Hanaj

Od 6 września w każdy wtorek, 
godz. 11.00 – bezpłatne ogólnorozwojo-
we zajęcia sportowe z elementami karate dla 
osób 60+, duża sala przy ul. Świerkowej 1
21 października, godz. 18.00 – 
projekt „Kino muzyka” – rejestracja dwóch 
koncertów Johannesa Brahmsa. Zagrają 
m.in. Anne-Sophie Mutter i Emanuel Ax.
22 października, godz. 18.00 – 
premiera nowego spektaklu Nieformalnej 
Grupy Teatralnej Między Słowami pt. „S.O.S. 
22” w reżyserii Ewy Golis
22 października, godz. 17.00 –  
wykład Tadeusza Baruckiego „Domy własne 
architektów” – spotkanie z cyklu „Domy, 
wnętrza, ogrody” 

23 października, godz. 17.00 –  
XVII Festiwal Muzyczne konfrontacje: Krzysz-
tof Herdzin – fortepian, Kwartet Camerata. 
W programie: Juliusz Zarębski – Kwintet for-
tepianowy g-moll op. 34, Henryk Mikołaj Gó-
recki – Już się zmierzcha na kwartet smycz-
kowy, Epilog w 60. Rocznicę Powstania 
Węgierskiego: Béla Bartók – Tańce rumuń-
skie; Johannes Brahms – Tańce węgierskie
Do końca października  –  wysta-
wa malarska „Kwiaty lata” Natalii Sobkowicz 
z Tarnopola, uczestniczki Warsztatów Kultu-
rowo-Artystycznych dla Polaków z Ukrainy 
–  poddasze 
Do końca października –  wystawa 
fotograficzna zdjęć Jana Tadeusza Skłodow-
skiego i Tomasza Wierzejskiego z pleneru, 
który odbył się podczas 1. części Dialogu 
Dwóch Kultur w Krzemieńcu –  taras

Willa Radogoszcz  
ul. H. Sienkiewicza 31  
tel. 22 755 51 45
www.willaradogoszcz.eu

Muzeum Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów w Stawisku, 
Podkowa Leśna, ul. Gołębia 1

Grodzisk Mazowiecki
ul. Spółdzielcza 9  
tel. 22 734 79 00 
www.centrumkultury.eu

Już po raz czwarty w Baranowie 
odbędzie się Fetting Festiwal. 
Otwarty przegląd piosenki, ad-
resowany do młodzieży i doro-
słych, zarówno amatorów, jak 
i  profesjonalistów, organizują 
Wójt Gminy Baranów oraz Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Bara-
nowie, w partnerstwie z Parafią 

p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Baranowie oraz Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju Kask 
i Okolic. Tematem tegorocznego 
festiwalu będzie twórczość Je-
remiego Przybory. W IV Fetting 
Festiwalu mogą wziąć udział 
osoby, które ukończyły 14 lat 
i do 21 października złożą zgło-

szenie wraz z płytą CD z nagra-
nymi 2  utworami z  repertuaru 
Jeremiego Przybory. Koncert 
finałowy odbędzie się 12  listo-
pada w kościele św. Józefa w Ba-
ranowie. Szczegółowe informa-
cje oraz formularz zgłoszeniowy 
można znaleźć na stronie na 
www.fettingfestiwal.pl.   n  (kb)
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– Fenomen Ogrodów polega na tym, że wszyscy niepełnosprawni mogą tu 
pokazać swój talent. Wzrasta ich poczucie własnej wartości, oni są w tym 
momencie najważniejsi – mówi Ewa Kapuścińska, opiekun Koniczynek z ZS 
im. H. Szczerkowskiego. XII edycja Ogrodów Integracji odbyła się 23 września 
w Centrum Kultury, a towarzyszyło jej hasło „Talent – pasja – hobby”. 

wydarzenia16

Tegoroczny Powiatowy Przegląd Twórczości 
Artystycznej Osób Niepełnosprawnych roz-
począł się minutą ciszy dla upamiętnienia 
zmarłego w tym roku Jacka Banaszczyka, 
wieloletniego prezesa DSI Malwa.

– Dołączył do innego wielkiego przy-
jaciela Ogrodów Wojtka Siemiona. Myślę, 
że i  on, i Wojtek będą zawsze czuwać nad 
Ogrodami – powiedział prowadzący impre-
zę Andrzej Okurowski. 

Zanim na dobre rozpoczęła się część ar-
tystyczna, na scenie wystąpili goście spe-
cjalni. Iza Sopalska przybliżyła zasady rugby 
na wózkach, a jej koledzy z warszawskiej 
drużyny Four Kings wprawiali publiczność 
w  zachwyt (a niekiedy osłupienie) pod-
czas brawurowego pokazu gry. Tańcem na 
wózkach czarowały Katarzyna Leszczyńska 
i Julia Sadkowska ze Swing-Duet Łomianki, 
a atmosferę najwspanialszych sal koncerto-
wych świata wprowadził słynny bas Romu-
ald Tesarowicz, który na początek krótkiego 
recitalu zaśpiewał „Arię Skołuby” ze „Strasz-
nego dworu” Stanisława Moniuszki.

– Dla nas Ogrody Integracji to takie samo 
święto, jak dla uczestników, bo możemy być 
świadkami tej cudnej integracji osób z róż-
nych środowisk. Nigdy nikomu nie odmówi-
liśmy prezentacji, ale z powodu dużej liczby 
chętnych skracamy do minimum czas pre-
zentacji – mówi Grażyna Rymarczyk, szefowa 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
które wraz z Centrum Kultury i organizacjami 
pozarządowymi było organizatorem imprezy. 

Coraz większa liczba chętnych wynika 
z  tego, że Ogrody są unikalnym w skali re-
gionu przedsięwzięciem, a sam przegląd 
mimo słowa „powiatowy” w tytule od dawna 
powiatowe granice przekracza. Wśród arty-
stów, którzy wystąpili tego dnia, na scenie 
kolejno meldowali się Integracyjna Społecz-
na Szkoła Podstawowa nr 18 z Milanówka, 
następnie podopieczni placówek Katolic-

kiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych 
Archidiecezji Warszawskiej: Środowiskowy 
Dom Samopomocy z Podkowy Leśnej, WTZ 
z Milanówka, DPS z Brwinowa. Później przy-
szedł czas na występ gości z WTZ Czubin, 
po których zaprezentowały się Zespół Kółko 
Graniaste z ZSP w Jaktorowie, Środowiskowy 
Dom Samopomocy „Na górce” z Pruszkowa 
oraz Stowarzyszenie Malwa Plus, które przy-
gotowało pokaz taneczny pt.  „Lata 60.”

– Teraz to już tylko „Taniec z gwiazda-
mi”! – tak występ podopiecznych grodziskiej 
placówki skomentował Andrzej Okurowski. 

Kolejnymi przedstawicielami Grodziska 
byli artyści zespołu Koniczynki z ZS im. 
H. Szczerkowskiego, którzy przygotowali 
przedstawienie muzyczne „Po czerwonym 
dywanie” – w spektaklu wzięło udział ok. 
40  uczniów, co było chyba rekordem dnia, 
jeśli chodzi o liczebność grupy.

– Każdy program tworzony jest z myślą, 
by maksymalnie wykorzystać ich zdolności. 
Nieważne, czy dziecko zaśpiewa, zatańczy 
czy zagra drzewko, kwiatek, motylka, czy 
ma jakąś inną rolę. Każdy znajdzie swoje 
miejsce w naszym ogromnym zespole – 
mówi Ewa Kapuścińska, opiekunka Koni-
czynek i autorka scenariusza. 

W drugiej części Ogrodów „Moc przebo-
jów” przybliżyli podopieczni WTZ Krajowego 
Stowarzyszenia „Przyłącz się do nas” z Bra-
mek, pod opieką związanego z Grodziskiem 
Włodzimierza Sadowskiego, po nich na sce-
nę wkroczyli artyści z WTZ Ognisko z Prusz-
kowa, WTZ Sadowa oraz wokaliści z Domu 
Rehabilitacyjno-Opiekuńczego KSNAW 
z  Milanówka: Wojciech Mękarski, Kinga 
Kędzierska i Tomasz Czuchrowski. Po arty-
stach, którzy przez kolejne edycje Ogrodów 
zapracowali na status gwiazd przeglądu, 
publiczność oklaskiwała występy Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Łubcu, DPS 
Bramki, DPS Czubin, Grupy Samopomocowej 

Ogrody ukwiecone talentami
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– Chopin bywał w Książenicach 
w czasie letnim. Czego tutaj 
szukał? Inspiracji. Zapewne 
chłopcy włóczyli się po wsi, 
byli świadkami dożynek, wesel, 
zabaw wiejskich. Naszą ideą 
było połączenie na scenie folku 
z muzyką kompozytora – mówi 
Leszek Zduń, reżyser i scenarzysta 
przedstawienia „Chopin 
w Książenicach”, które odbyło się  
11 września w Parku Skarbków.

Klasyka folklorem 
malowana 

Barwne widowisko słowno-muzyczne stano-
wiło finał uroczystości związanych z nada-
niem Szkole Podstawowej w Książenicach 
imienia Fryderyka Chopina. Na plenerowej 
scenie obok charakterystycznych ludowych 
utworów z okolic Grodziska oraz dożynko-
wych pieśni rozbrzmiały polonezy i mazurki. 
Publiczność zobaczyła, jak młody Fryderyk, 
w którego postać wcielił się Krzysztof Szcze-
paniak, bawił się na wiejskim weselu, ile tchu 
w piersi starczyło, w towarzystwie swego 
przyjaciela i gospodarza Eustachego Maryl-
skiego, w tej roli wystąpił sam reżyser spekta-
klu. Do tańca przygrywała im orkiestra Maćka 
Kierzkowskiego, a śpiewały grodziskie chóry 

w ludowej odsłonie: Cantata pod dyrekcją 
Barbary Paszkiewicz oraz Bogorya kierowa-
na przez Marcina Łukasza Mazura. O oprawę 
muzyczną „zabawy na dworze” zadbali rów-
nież uczniowie grodziskiej Państwowej Szkoły 
Muzycznej oraz największy żywioł na scenie 
– roztańczeni wychowankowie Szkoły Podsta-
wowej im. Fryderyka Chopina w Książenicach, 
przygotowani przez Joannę Citlak. Słowami 
kompozytora zaklętymi w nuty przemawiała 
zaś do potomnych Monika Polaczek-Prze-
strzelska. Widowisko nie mogłoby się odbyć 
bez zaangażowania Centrum Kultury, które 
zadbało o stronę techniczną wydarzenia.

n  Małgorzata Müldner

Młodzieży Niepełnosprawnej „Sami Swoi” 
z  GOPS Jaktorów i DPS Izdebno Kościelne 
w skeczu „W pociągu”.  

– To niesamowite, że 12 raz Ogrody Inte-
gracji zakwitły i to z taką siłą. Brawa dla tych, 
których nie widać, a za sceną uwijają się jak 
małe mróweczki: dla pana Marcina i ekipy 
technicznej, która co roku dba o światło, 
dźwięk i o to, by na scenie wszystko znalazło 
się o czasie. Brawa dla całego zespołu PCPR 
– rozpoczęła swoje wystąpienie Bogumiła 
Siedlecka-Goślicka, która zachęcała, by nie 
przejmować się okolicznościami, robić swoje 
i odkrywać piękno każdej chwili życia.

Ostatnią prezentację przygotował Nie-
publiczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Brwinowie. 

– Z tych dwudziestu różnorodnych wy-
stępów rysuje się ogromne spektrum pracy, 
wykonywanej na co dzień w placówkach. 
Ja jestem pod szczególnym wrażeniem 
fantastycznego przygotowania zespołów 
z  mniejszych ośrodków. W ogóle niektó-
re dzisiejsze prezentacje były rewelacyjne 
i  warto byłoby pokazać je szerszej publicz-
ności, np. w szkołach. Potrzeba tylko odwagi 
dyrektorów – mówił Andrzej Okurowski.

Ogrody tradycyjnie zakończyły się wrę-
czeniem nagród laureatom, a w tym gronie 
decyzją jury pod przewodnictwem satyryka 
Pawła Dłużewskiego znaleźli się wszyscy 
uczestnicy przeglądu. Warto podkreślić, że 
organizatorzy od lat mogą liczyć na pomoc 
wolontariuszy z ZS nr 1 w Grodzisku. Nie 
inaczej było i w tym roku.

– To dla mnie nowe doświadczenie. Na 
pewno niektóre osoby, które wyszły na 
scenę, wywarły na mnie duże wrażenie – 
że ktoś, kto nie może chodzić, robi coś le-
piej od nas, pełnosprawnych. Motywacja 
uczestników jest niesamowita, atmosfera 
również, wszyscy emanują radością i to też 
pozytywnie ładuje – mówił Cyprian Front-
czak, uczeń Dziesiątki.

n  Krzysztof Bońkowski



BOGORIA nr 262 październik 2016

kultura18

Nie tylko „Droga w lesie”, ale również „Rzeka”, „Orka” oraz „Odlot 
ptactwa” prowadziły do Kuklówki 24 września. Tak bowiem 
zostały nazwane trasy złazu turystycznego „Babie Lato”, który 
w tym roku odbył się pod hasłem „Barwy Jesieni”. 

Prawdziwą podróż w czasie zafundowała mieszkańcom Willa Radogoszcz, która 
zorganizowała II Rodzinny Piknik Historyczny. Ci, którzy 17 września przybyli w okolice 
Gór Szwedzkich, trafili wprost do pełnego gwaru XVII-wiecznego obozowiska.

Wędrówkę upamiętniającą malarza Józefa 
Chełmońskiego oraz popularyzującą oko-
lice, w których żył i tworzył artysta, zorga-
nizowała Sekcja Turystyczna Grodziskiego 
Klubu Żeglarskiego Czysty Wiatr,  Szkoła 
Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego 
w Kuklówce oraz  Stowarzyszenie Nasza 
Kuklówka. W programie złazu znalazły się 
ceremonia składania tradycyjnych wiąza-
nek słoneczników pod pomnikiem artysty 

Złaz w barwach jesieni

Potop szwedzkiego ognia

na grodziskim deptaku, wizyta w Muzeum 
Lwowa i Kresów w Kuklówce Radziejo-
wickiej, plener malarski, a także konkursy, 
w  których wiedzę uczestników o Józefie 
Chełmońskim weryfikowali Łukasz No-
wacki i Wojtek Szczęsny, Janusz Sobieraj 
sprawdzał znajomość  zagadnień ekolo-
gicznych, zaś Michał Gaca zajął się tema-
tyką związaną z fotografią. Na zwycięzców 
czekały nagrody, a na wszystkich ciepły 

W bogatym programie imprezy największe 
wrażenie robiły rekonstrukcje historyczne 
i popisy zręczności bojowej. Na łące u wylotu 
ul. Ordona w licznych potyczkach brali udział 
husarze, rajtarzy, muszkieterzy, hajducy, pi-
kinierzy, Kozacy, Tatarzy, oddziały piechoty, 

kawaleria, słowem odgrywane były sceny 
rodem z Sienkiewiczowskiej „Trylogii”, 
a sygnałem do rozpoczęcia imprezy była 

armatnia salwa. Pomiędzy kolejnymi 
bataliami rekonstruktorzy popisywa-
li się niezwykłymi umiejętnościami, 
które szczególnie w cenie były na 
polu walki – precyzja w posługiwa-
niu się bronią podczas galopu była 
najwyższej próby. Dla uspokojenia 

emocji inscenizacje przeplatane były 
pokazami XVII-wiecznych gier towa-
rzyskich, tańców i zabaw. Podobnie 
jak w  ubiegłym roku duże wrażenie 
zrobili sokolnicy, a zwłaszcza ich 
skrzydlaci podopieczni.  

Uzupełnieniem naszpikowanego 
atrakcjami programu były rozłożone 
wkoło kramy rękodzielników, cieszące 
się szczególnym zainteresowaniem 
najmłodszych, którzy chętnie robili 
sobie pamiątkowe zdjęcia z tkaczka-
mi, koronczarkami, barwiarkami, garn-

carzami, kaflarzami, płatnerzami czy 

kowalami. Pewnej odwagi wymagała wizyta 
u alchemika, zwłaszcza z powodu krążącego 
w jego pobliżu doktora Plagi. Z kolei chwi-
lę spokoju można było znaleźć w tatarskiej 
jurcie lub słuchając opowieści gawędziarza. 
Ukoronowaniem udanego popołudnia był 
odbywający się już po zmroku spektakl Te-
atru Ognia Bohema „Płonące skrzydła husa-
rii” nawiązujący do wiktorii wiedeńskiej.

–  Hasło „W szwedzkim ogniu” towarzyszą-
ce piknikowi wskazuje na wyraźny kontekst 
historyczny i odwołanie się do pewnych 
epizodów z dziejów Grodziska. Sama na-
zwa Szwedzkich Gór ma źródło w legendzie 
o  tym, że na tych pagórkach Szwedzi mieli 
swój fort czy też obóz, który został spalo-
ny. Źródła historyczne podają, że w okresie 
potopu szwedzkiego oddziały najeźdźców 
przez kilka miesięcy plądrowały okolice Gro-
dziska, dając się we znaki lokalnej ludności, 
dla której ta obecność obcych wojsk musia-
ła stać się swego rodzaju traumą, utrwaloną 
dodatkowo przez przemarsze wojsk podczas 
wojny północnej. Dlatego nie ma lepszego 
miejsca do opowieści o XVII wieku i pusto-
szeniu Mazowsza przez Szwedów niż właśnie 
Szwedzkie Góry – mówi Łukasz Nowacki 
z Willi Radogoszcz. 

Piknik poprzedzony był korowodem histo-
rycznym, który nawiązywał do czasów jesz-

poczęstunek przy ognisku i piosenkach 
w wykonaniu kapeli Czysty Wiatr. Złaz, 
w którym wzięło udział ok. 200 osób, 
zakończył się w Kuklówce, zgodnie 
z przyjętym obyczajem złożeniem kwia-
tów pod tablicą upamiętniającą  Józefa 
Chełmońskiego. 

– Uczestnikami są przedstawiciele 
wszelkich pokoleń począwszy od ma-
łych zuchów po osoby starsze, które 
pamiętają trasy pierwszych wędrówek. 
Jest to impreza, która łączy ludzi, ale 
przede wszystkim zachęca do spędza-
nia czasu aktywnie, na świeżym powie-
trzu, a tego w dzisiejszych czasach bra-
kuje – mówi prezes Grodziskiego Klubu 
Żeglarskiego Czysty Wiatr Mirosław 
Łyszkowski.

n Małgorzata Müldner

cze wcześniejszych, bowiem odwoływał się 
do 1050. rocznicy chrztu Polski. Stąd wśród 
postaci, w które wcielili się uczestniczący 
w przemarszu uczniowie gminnych szkół 
i  podopieczni placówek przedszkolnych, 
można było odnaleźć Mieszka I, biskupa Jor-
dana czy średniowiecznych wojów.

n  Krzysztof Bońkowski
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Na początek w restauracji Babie Lato 
w  Centrum Kultury zaprezentował się 
duet  polsko-afrykański Buba Badjie Kuy-
ateh i Michał Górczyński. Pierwszy z nich 
to wirtuoz kory i kompozytor. Urodzony 
w Gambii w rodzinie griotów, czyli muzy-
ków. Naukę gry na tym instrumencie roz-
począł w wieku 7 lat. W 2012 r. przyjechał 
do Polski. Choć jego korzenie muzyczne 
to tradycyjna muzyka afrykańska, jest 
artystą otwartym na wszelkie fuzje kory 
z muzyką współczesną, jazzem, fusion. 
Brzmienie kory może przypominać dźwię-
ki harfy, ale gra się na niej dwoma palcami 
prawej i dwoma palcami lewej ręki. Michał 
Górczyński jest klarnecistą, absolwentem 
Akademii Muzycznej w Warszawie. Impro-
wizacje bardzo dobrze sprawdzały się na 
jednym i drugim instrumencie. W utwo-
rach śpiewanych oraz instrumentalnych 
słychać było odgłosy zwierząt. Po raz kolej-
ny okazało się, że brzmienie syntezatorów 
z powodzeniem mogą zastąpić tradycyjne 
instrumenty afrykańskie. 

Drugiego dnia festiwalu w galerii PKP 
Poczekalnia na grodziskim dworcu wystą-
pił zespół Werchowyna. Grupa powstała 
w 1991 r. i od tego czasu przybliża słucha-
czom zapomniany nierzadko folklor ziem 
górskich. Werchowyna wykonuje pieśni 
z  Łemkowszczyzny, różnych regionów 
Ukrainy, Białorusi oraz Rosji. 

Do tańca nie musiał długo zachęcać 
dobry duch grodziskiego festiwalu Maciej 
Kierzkowski, którego kapela zagrała m.in. 
tanga, walce i utwory należące do kanonu 
warszawskiego folkloru. – To nie jest taniec 
z gwiazdami, tu chodzi o dobrą zabawę! – 
mówił i parkiet zapełnił się tancerzami.

Trzeci dzień festiwalu to koncert w Cen-
trum Kultury. Publiczności zaprezentowa-
ła się Kapela Hanki Wójciak. Piosenkar-

ka w  2010 r. wygrała Studencki Festiwal 
Piosenki. Pochodzi z Zakopanego, ale 
w muzyce zespołu słychać echa muzyki 
orientalnej i celtyckiej oraz polskie me-
lodie ludowe. Spokój przeplata się w niej 
z dzikością, a radość ze smutkiem. To mu-
zyka bliska ziemi, taneczna, co udowod-
niła piosenkarka tanecznym krokiem na 
boso. W  tekstach Hanka Wójciak opisuje 
świat używając gwary góralskiej. W 2014 r. 
nagrała płytę „Znachorka”. Na pewno nie 
jest to tatrzańska cepelia. Hanka Wójciak 
bardzo dobrze wykorzystuje swoje duże 
możliwości wokalne. Ma także znakomity 
kontakt z publicznością. 

Słowiańsko-afrykański powiew afroco-
untry to domena Mamadou&Sama Yoon. 
Mamadou Diouf z wykształcenia jest leka-
rzem weterynarii. Od 2007 r. posiada pol-
skie obywatelstwo. Do naszego kraju przy-
jechał z Senegalu na studia w 1983 r. Od lat 
propaguje afrykańskie kultury w polskich 
mediach, śpiewa w języku wolof, współpra-
cował m.in. z Voo Voo. Rytmy z pogranicza 
etno, folku, afrobeatu, orientu i reggae wie-
lu porwały do tańca.

Tegoroczny festiwal zakończył koncert 
zespołu November Project. Zespół powstał 
z miłości do muzyki. Punktem wyjścia jego 
twórczości jest muzyka reggae w  różnych 
odmianach. Zwracają uwagę niebanalne 
teksty wokalisty Włodka „Paprodziada” 
Dembowskiego. Część muzyków zespołu 
to osoby niepełnosprawne.

2. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Fol-
kowej został zorganizowany przez Akade-
mię Profil przy dofinansowaniu ze środków 
gminy Grodzisk Mazowiecki. Odbywał się 
pod patronatem medialnym miesięcznika 
„Bogoria” i Radia Bogoria oraz magazynu 
prowincjonalnego „Ów”.

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Grodzisk ma tradycje folkowe. Dobrze, że są one podtrzymywane, 
także dzięki 2. Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Folkowej 
„Grodzisk Folk Fest”, który odbył się w dniach 5-7 października.

Trzy wieczory z folkiem 

Jazz zostaje w rodzinie
Jeśli chodzi o gitarzystki basowe, to zatrzymałem się na Suzi Quatro, która 
triumfy, także w Polsce, święciła w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku, ale Kinga Głyk, która wystąpiła w Babim Lecie 14 września, to 
zupełnie inna bajka, a raczej – muzyka.
Już samo nazwisko miłośnikom jazzu dużo 
powie, ponieważ jest córką znanego rów-
nież grodziskiej publiczności perkusisty jaz-
zowego Ireneusza Głyka. Na scenie pojawi-
ła się z Piotrem Wyleżołem, który zagrał na 
fortepianie i instrumentach klawiszowych, 
oraz… Ireneuszem Głykiem.

Kinga przyznaje, że lubi bluesa i taka jest 
muzyka, jaką zaprezentowała tego wieczo-
ru. Na repertuar złożyły się utwory z „Happy 
Birthday”, jej drugiej płyty autorskiej nagra-

nej w tym roku. Muzycy wykonali również 
kompozycje „Spain” Chicka Corei oraz „Don-
na Lee” niekwestionowanego króla gitary 
basowej Jaco Pastoriusa.

Już debiutancki album Kingi Głyk „Re-
jestracja” z 2015 r. nagrany wspólnie m.in. 
z  Natalią Niemen, Joachimem Menclem 
i Jorgosem Skoliasem, miał dobre recenzje. 
Nic dziwnego, że Kinga Głyk została uznana 
za najlepszą basistkę młodego pokolenia, 
co potwierdziły nominacje w ankietach Jazz 

Top i Blues Top „Nowa nadzieja”, „Gitara ba-
sowa” oraz „Odkrycie roku”. Koncerty z taki-
mi muzykami jak Bernard Maseli czy Leszek 
Winder na pewno dają jej jeszcze większą 
pewność siebie. Na scenie prezentuje się 
efektownie, co także jest bardzo ważne.

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski
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Historia parafii pw. Św. Michała Archanio-
ła sięga bowiem XVII w, kiedy to ówczesny 
właściciel wsi Adam Izbieński wzniósł nie-
wielką murowaną kaplicę z przeznaczeniem 
na miejsce pochówku dla siebie i rodziny. Za 
sprawą kolejnych „panów na Izdebnie”, ro-
dziny Szymanowskich, kaplica powiększyła 
się o dobudowany do niej drewniany kościół, 
który został wyświęcony w roku 1779, trzy 
lata po erygowaniu parafii. Kolejną zmianę w 
bryle świątyni przyniósł wiek XIX, wówczas 
od strony północnej dołączono murowaną 
zakrystię. Na przestrzeni lat kościół przecho-
dził kolejne remonty, a największy związany 
był z odbudową po pożarze z 1990 roku, któ-
ry pochłonął konstrukcję dachową i strawił 
część wyposażenia wnętrza. Zniszczenia po-
czynione przez ogień poniekąd przyczyniły 
się do odnalezienia kamienia węgielnego 
zakopanego pod murami kaplicy. Dziś wy-
dobyty spod prezbiterium kamień z wyrytą 
nań datą 1616 spoczywa po prawej stronie 
kruchty na zewnątrz kościoła.  

Historię obiektów sakralnych tworzą jed-
nak nie tylko zmiany na planie ich budowy, 
lecz także wszelkie doniosłe wydarzenia 
z  życia parafian. Do tych radosnych, obok 
liturgii z okazji ślubów czy chrztów para-
fia w  Izdebnie Kościelnym może dopisać 
obchody 400–lecia swego istnienia, które 
świętowała 18 września.

Wśród gości przybyłych na uroczystość 
do Izdebna Kościelnego znaleźli się przed-

stawiciele lokalnych władz samorządowych 
i instytucji, a także wysocy rangą reprezen-
tanci Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i  Administracji – podsekretarz stanu Seba-
stian Chwałek i szef Gabinetu Politycznego 
Ministra Łukasz Kudlicki oraz potomkowie 
fundatorów kościoła i plebanii – państwo 
Korwin-Szymanowscy i Plebańscy. Mszę 
świętą, o której oprawę muzyczną zadbała 
Orkiestra Gedeon Richter, celebrował ks. 
biskup Józef Zawitkowski, a procesję wokół 
zabytkowej świątyni poprowadził ks. dzie-
kan Eugeniusz Dziedzic.

Ten uroczysty dzień był również sposob-
nością do złożenia podziękowań osobom 

Na skraju równiny Łowicko-Błońskiej, 
otoczona polami, znajduje się niewielka 
wieś Izdebno Kościelne, a w niej jeden 
z najładniejszych zespołów sakralnych 

w pobliżu Warszawy. Drewniana 
świątynia wraz z dzwonnicą, osłonięta 

leciwymi drzewami przylegającego 
do niej parku jest szczególnym 

miejscem na mapie powiatu 
grodziskiego ze względu na urok 

zaklęty w architekturze będącej 
świadectwem dawnych czasów. Perła wśród pól

zasłużonym w szczególny sposób dla parafii. 
Z rąk burmistrza Grodziska Mazowieckiego 
Grzegorza Benedykcińskiego, sołtysa Izdeb-
na Kościelnego Wacława Smołucha oraz pro-
boszcza parafii ks. Józefa Nowackiego pa-
miątkowe dyplomy odebrali: Marek Praski, 
Marian Chyłek, Wojciech Oracki, Władysław 
Szperalski, Agnieszka Michałowska, Janina 
Dobrzycka-Kiwior, Małgorzata Pietraszek, 
Bogdan Stachlewski, Zbigniew Stępień oraz 
ks. Zenon Piskorski, którego determinacja 
jako ówczesnego proboszcza parafii dopro-
wadziła do odbudowy kościoła z popiołów. 

Ceremonia wręczenia wyróżnień poprze-
dziła część artystyczną, na którą złożyły się 
przedstawienie historyczne w  wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawowej w Izdebnie Ko-
ścielnym oraz występ Zespołu Pieśni i Tańca 
Politechniki Warszawskiej. Wyśpiewane i wy-
tańczone z przytupem ludowe melodie były 
zachętą do późniejszej potańcówki przy me-
lodiach zespołu Marka Musińskiego. A o to, 
by siły do tańca nikomu nie zabrakło, zadbały 
parafianki serwujące słynne izdebińskie pie-
rogi, smalec, ciasta i wszelkie pyszności wła-
snej produkcji.

– Nasz parafia jest mała, ale ma wielkie 
serce i tym wyróżnia się spośród innych. 
Jest chociażby jedną z nielicznych w Polsce, 
w której 1 września o godzinie 4.45 kościół 
zapełniają wierni skupieni na modlitwie 
w intencji ofiar II wojny światowej. Bywa, że 
gdy chrzcimy dzieci, ganiamy je po całym ko-
ściele, gdy udzielam ślubu ratujemy z opresji 
pannę młodą, której z przejęcia żołądek od-
mawia posłuszeństwa. A gdy ktoś odchodzi 
w swą ostatnią drogę, to żegnamy go zawsze 
na miarę człowieka, przy wypełnionym ko-
ściele po brzegi, i bez znaczenia jest, co po-
siadał, jak żył, czy był dobry, czy zły. Wycho-
dzę z założenia, że do sądzenia po śmierci ma 
prerogatywy tylko Pan Bóg, a w sprawach 
doczesnych od wymierzania sprawiedliwości 
są sądy świeckie. Kościół jest do modlitwy, 
jest domem Ojca i Jego dzieci bez względu 
na to, czy znają wszystkie księgi Nowego 
bądź Starego Testamentu – mówi gospo-
darz parafii w Izdebnie Kościelnym ks. Józef 
Nowacki i dodaje, że jego parafianie zawsze 
pozdrawiają swojego proboszcza i zdejmują 
obuwie przy wejściu do plebanii, co wprawia 
go w zakłopotanie, bo przecież wchodząc do 
urzędów butów się nie zdejmuje. 

Wchodząc do urzędów nie, ale do swego 
domu już tak.

  Małgorzata Müldner
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Jesień pełna atrakcji

W bogatym, trwającym ponad dwie godziny 
programie było wiele, zarówno dla ducha 
jak i dla ciała. Spotkanie rozpoczęło się 
o godz. 12 mszą św., odprawioną przez ks. 
proboszcza Józefa Nowackiego. Następnie 
dzieci z kl. V Szkoły Podstawowej w Ada-
mowiźnie pod przewodnictwem p. nauczy-
cielki Grażyny Mackiewicz zaprezentowały 
przedstawienie „Czerwone kapturki” o kap-
turkach z całego świata, ze wszystkich kon-
tynentów – nagrodzone gromkimi brawa-
mi. Kolejnym punktem programu był skecz 
zatytułowany „W pociągu”, wykonany przez 

mieszkańców i personel DPS, oraz recytacja 
wiersza ks. Twardowskiego „Śpieszmy się 
kochać ludzi” przez p. Dyrektor.

Po części artystycznej było wspólne bie-
siadowanie, smakowity poczęstunek i roz-
mowy z zaproszonymi gośćmi.

Podziękowania od mieszkańców DPS w Iz-
debnie Kościelnym i filii w Grodzisku Mazo-
wieckim dla Pani Dyrektor za pomysł i organi-
zację imprezy „Jesień z rodziną”, personelowi 
za trud w jej wykonaniu oraz sponsorom.

W imieniu mieszkańców
Barbara Jastrzębiec-Kostka

W dniu 9 września bieżącego roku już po raz 11 odbyło się uroczyste spotkanie 
„Jesień z rodziną” organizowane w Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym.
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Powiatowe obchody 1050. rocznicy chrztu Polski zostały 
podsumowane 3 października w sali widowiskowej Centrum Kultury. 
Uroczystość, która zgromadziła przedstawicieli duchowieństwa 
oraz władz i instytucji samorządowych, była również okazją do 
wręczenia nagród w konkursach adresowanych do młodzieży oraz 
uhonorowania tytułem Mecenasa Kultury Agnieszki Krzysiak. 

– W Samochodówce talentów co niemiara. Postaramy się to dzisiaj udowodnić! – 
tak program ZSTiL nr 2, przygotowany na inaugurację Grodziskiej Sceny Szkolnych 
Talentów, która odbyła się 29 września w Centrum Kultury, zapowiedzieli witający 
publiczność uczniowie Patrycja Ostrowska i Emil Skrzypczyński. 

O wprowadzenie uczestników w odpo-
wiednią atmosferę zadbali uczniowie ZS 
im. H. Szczerkowskiego, którzy pod kierow-
nictwem nauczycielek Ewy Kapuścińskiej 
i Katarzyny Kapuścińskiej-Salach przygoto-
wali spektakl opowiadający o początkach 
chrześcijaństwa w Polsce (fot. 3). Wśród 
rekwizytów znalazła się oryginalna lira kor-
bowa ze zbiorów zmarłego przed dwoma 
laty wybitnego folklorysty Antoniego Kani, 
a elementem scenografii był namalowany 
przez niego zamek średniowieczny.

– Dzisiaj ta scena i ta sala przypominają 
świątynię, bowiem przeżywamy niezwykłą 
uroczystość, nawiązującą do początków 
chrześcijaństwa – powiedział po przedsta-
wieniu ks. Adam Szczygielski, proboszcz pa-
rafii Miłosierdzia Bożego w Grodzisku.  

Wśród zwycięzców powiatowych konkur-
sów ogłoszonych z związku z 1050. rocznicą 
chrztu Polski znaleźli się Mikołaj Dobrzyński 
z ZS nr 2 im. J. Bema w Milanówku, który 
stworzył najlepszą prezentację multimedial-
ną na temat „Znaczenie przyjęcia chrztu dla 
kształtowania się państwa polskiego i jego 
integracji z chrześcijańską Europą”, oraz Pa-
trycja Ostrowska z ZSTiL nr 2 w Grodzisku 
(fot. 2), autorka najciekawszego eseju pt. 
„Początki państwa polskiego i chrześcijań-
stwa w najstarszych polskich zabytkach pi-
śmienniczych”. Ponadto laureatami konkur-
su wiedzy historycznej zostali Jakub Mucha, 
Maciej Frankiewicz, Konrad Osial, Ziemowit 
Ciborowski z Gimnazjum nr 3 w Grodzisku, 
Aleksandra Pluta z Gimnazjum w Jaktoro-
wie oraz Kacper Mińkowski z Gimnazjum 

I udowodnili – program pt. „Muzyczny spa-
cer po Europie” okazał się idealnym sposo-
bem, by zaprezentować szkolne talenty wo-
kalne, instrumentalne, taneczne w bardzo 
spójnym spektaklu, po którym podziwiać 
można było również kulinarne zdolności 
uczniów. Pomysł na scenariusz był bardzo 
prosty, co pokazało, że czasem środki naj-
prostsze są najlepsze – na początku przywo-
łany został dworzec, z którego rusza pociąg, 
odwiedzający kolejne kraje europejskie, 
przybliżane przez charakterystyczne dla 
nich tańce, piosenki czy utwory instrumen-
talne. Warto podkreślić rolę prowadzących 
„podróż” – Karol Matuszczak, a zwłaszcza 
Oliwia Kwiatkowska wykazali się niepraw-
dopodobnym luzem i obyciem scenicznym, 
godnym największych imprez. Wśród wyko-
nawców na szczególną uwagę zasłużyli wo-

kaliści – Natalia Ziółkowska, która zaśpiewa-
ła piosenkę „Milord” z repertuaru Edith Piaf, 
Anna Małkowska w roli brytyjskiej piosen-
karki Adele oraz Michał Kwiatkowski w pio-
sence „Sharazan”. Imponujące były również 
występy grupowe – szkolnej orkiestry dętej, 
a także układy taneczne w rytmie „Bałka-
nicy”, belgijka, a przede wszystkim siritaki, 
grecki taniec popularnie nazywany „Zorbą”. 

– W ZSTiL nr 2 uczy się 725 uczniów. To 
są nasze szkolne talenty, diamenty, któ-
rych w Samochodówce jest o wiele więcej, 
uczniów biorących udział w konkursach, 
olimpiadach, zawodach sportowych, ak-
cjach charytatywnych, działaniach samorzą-
du uczniowskiego i innych aktywnościach 
– mówił dyrektor szkoły Andrzej Chojnacki, 
który tego wieczora miał prawo być wyjąt-
kowo dumny ze swoich uczniów.     (kb)

LITERACKI  
PUNKT
KONSULTACYJNY

DYŻURY W WILLI RADOGOSZCZ  
UL. SIENKIEWICZA 31 GRODZISK MAZ. 
W CZWARTKI W GODZ. 19.00-20.00

DLA OSÓB PISZĄCYCH WIERSZE, OPOWIADANIA, POWIEŚCI, DRAMATY, RECENZJE

PROWADZI 
SŁAWEK SADOWSKI

Diamenty z Samochodówki

w Międzyborowie, a w poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych konkursu plastyczne-
go zwyciężyli Blanka Zielińska z Tęczowego 
Ogniska, Artur Pokropek z SP nr 1 w Grodzi-
sku oraz Gaia Cussinato z ZS im. Jana Pawła 
II w Baranowie.

Tytułem Mecenasa Kultury uhonoro-
wana została nauczycielka Nowej Prywat-
nej Szkoły Podstawowej w  Milanówku 
Agnieszka Krzysiak (fot. 4), którą docenio-
no za zainicjowanie i  15-letnią realizację 
powiatowego konkursu plastycznego, li-
terackiego i literacko-plastycznego „Ocalić 
od zapomnienia”.

– Temat zabytków nigdy nie był mi obcy 
– przekonuje laureatka. – Poznając zabytki 
architektury zachodniego Mazowsza nie 
potrafiłam przejść obojętnie wobec nisz-
czejącego piękna. Zanim powstał pomysł 
konkursu, często wykonywałam zdjęcia ta-
kich obiektów, czasami służyły mi one jako 
temat malarski – dodaje.

W części artystycznej z krótkim recitalem 
wystąpił Dariusz Biernacki (fot. 1), artysta 
śpiewak z Milanówka.

  Krzysztof Bońkowski

Scena jak świątynia
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Z Jasnej Góry do Radziejowic 

Po 113 latach przybyły do tego 
miejsca namalowane przez 
malarza: obraz Matki Bożej Ja-
snogórskiej w koronach kle-
mensjańskich, bez koron oraz 
tusz, w  światłach biały gwasz 
na papierze. Obrazy pochodzą 
z  klasztoru oo. Paulinów na Ja-
snej Górze. Dodatkową atrakcją 
jest obraz Matki Bożej Często-
chowskiej – wiszący nad łóżkiem 
malarza, a podarowany mu przez 
brata Alberta Chmielowskiego.

Wszystkie trzy dzieła powstały 
z inicjatywy ówczesnego przeora 
klasztoru o. Euzebiusza Rejmana 

dla uczczenia trzechsetnej rocz-
nicy urodzin o. Augustyna Kor-
deckiego, wsławionego obroną 
Jasnej Góry, a opisanego przez 
Henryka Sienkiewicza na kartach 
Potopu. Wykonanie kopii obrazu 
powierzono J. Chełmońskiemu. 
Drugim powodem była chęć roz-
powszechniania wizerunku Mat-
ki Bożej Częstochowskiej wśród 
wiernych, w tym umożliwienie 
innym artystom malowania ko-
lejnych kopii. 

Na wykonanie szkiców Cheł-
moński miał zaledwie kilka go-
dzin. Obraz przez cały rok   był 

wystawiony na widok licznie 
przybywających pielgrzymów. 
W jednym tylko dniu, w Wielki 
Czwartek, był zakrywany przed 
wzrokiem wiernych. Właśnie 
w  Wielki Czwartek 1903 roku, 
który przypadał 9 kwietnia, Józef 
Chełmoński zasiadł w specjal-
nie przygotowanym dla niego 
pomieszczeniu, aby przystąpić 
do pracy. Ostatecznie powstały 
dwie duże kopie, w tym jedna 
w  tzw. koronach klemensjań-
skich, które stanowiły dar dla 
klasztoru, przekazany w 1717 
roku przez papieża Klemensa XI. 

Jest to jedyne przedstawienie 
papieskiego votum, ponieważ 
zostało ono ukradzione w nocy 
z 22 na 23 października 1909 r. 
Nigdy go nie odnaleziono. Osta-
teczną wersję obrazom nadał 
Chełmoński już po powrocie 
do swej pracowni w Kuklówce 
w  marcu 1904 r.

    Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Do końca listopada w Pałacu w Radziejowicach można podziwiać trzy 
niezwykłe obrazy Józefa Chełmońskiego. 
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Zestrzelili samolot

Jak podkreślali uczestnicy i kom-
batanci, podczas uroczystości, 
która odbyła się 25 września, 
spotykają się nie po to, aby roz-
drapywać rany, ale mieć świado-
mość historii i budować pokój. 
W obchodach wzięli udział m.in. 
przedstawiciele władz samo-
rządowych z Grodziska, Jakto-
rowa, Żyrardowa, kombatanci 
Armii Krajowej Grupy Kampinos, 
harcerze, a także mieszkańcy 
okolicznych gmin. Gościem ho-
norowym był były prezydent RP 
Bronisław Komorowski.

27 września 1944 roku Niemcy 
rozpoczęli w rejonie Jaktorowa 
zakrojoną na szeroką skalę akcję 
przeciw partyzantom. Grupa AK 

Kampinos przystąpiła do odwro-
tu w kierunku Gór Świętokrzy-
skich,  jednak 29 września w Bu-
dach Zosinych zgrupowanie 
otoczyły dobrze uzbrojone woj-
ska niemieckie. Po całodziennym 
boju grupa Kampinos została 
rozbita, choć kilku oddziałom 
udało się wyrwać z okrążenia. 
Na cmentarzu pochowanych jest 
132 żołnierzy AK.

Po części oficjalnej odbył się 
piknik wojskowy, a największym 
powodzeniem cieszyła się insce-
nizacja jednego z epizodów bi-
twy – zestrzelenia niemieckiego 
samolotu, przygotowana przez 
grupy rekonstrukcyjne.

    Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Każdego roku w ostatnią niedzielę września 
na cmentarzu wojskowym w Budach Zosinych 
odbywają się uroczystości upamiętniające Bitwę 
pod Jaktorowem. 

Plener pełen słońca 

– Wernisaż odbywa się dzięki 
uprzejmości dyrektora mu-
zeum Mariusza Olbromskiego. 
To jego zaproszenie zdopingo-
wało nas, by zrobić tu plener 
– powiedział Jakub Cwieczkow-
ski, dyrektor ogniska. 

W trakcie pleneru podopiecz-
ni Ogniska namalowali licz-
ne obrazy w technice olejnej, 
akwarelowej oraz temperze. 
Wrześniowe słońce dopisało, 
więc powstało wiele dobrych 
prac, które ozdobiły dwie sale 
stawiskiego muzeum. 

Równolegle z grupą Jakuba 
Cwieczkowskiego pracowała 
sekcja fotograficzna, która przy-
stąpiła do robienia zdjęć we 
wnętrzach muzeum.

– To było bardzo trudne zada-
nie, ponieważ fotografia wyma-
ga sprzętu, a my nie mogliśmy 
go wnieść, musieliśmy zatem fo-
tografować w świetle zastanym. 
Wystylizowaliśmy nasze modelki 

stosownie do epoki, ale zostawi-
liśmy fotografom pewien margi-
nes swobody, żeby na zdjęciach 
coś interesującego zaistniało. 
Efekt jest niezwykły – powie-
dział Mario Antosik, opiekun 
grupy fotograficznej.

Podczas pleneru nie zabrakło 
również najmłodszych słuchaczy. 

– Wspaniale nam się tu malo-
wało. Pracuję w ognisku od kil-
kunastu lat, a byłem naprawdę 
zaskoczony jakością, oryginalno-
ścią i niezwykłością prac moich 
słuchaczy – powiedział Paweł 
Cabanowski prowadzący grupę 
dziecięcą i młodzieżową. 

W przyszłym roku Ognisko 
Plastyczne będzie obchodziło 
70-lecie swojego istnienia, ale 
już za dwa miesiące przeniesie 
się do nowej siedziby przy ul. Ży-
rardowskiej, na co bardzo nie-
cierpliwie czekają słuchacze.    

    Natalia Kawałko-Dzikowska

Wernisaż wystawy prac uczestników pleneru malarsko-
-fotograficznego Publicznego Ogniska Plastycznego im. 
Jana Skotnickiego w Grodzisku uświetnił obchody 25-lecia 
kwartalnika literackiego „Fraza” z Rzeszowa, które 25 września 
odbyły się w Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku.
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Mały świat  
– efekty duże 

Budo ma dojo 

– Jeśli klub chce działać na dużą skalę, to 
pierwszą rzeczą jest szkolenie młodzieży. 
W większości klubów w Polsce bazuje się 
na pojedynczych osobach, talentach, któ-
re błysną na sali. To nie jest rozwiązanie 
systemowe. U nas trzy lata temu powstał 
pomysł stworzenia akademii dla najmłod-
szych. Niezwykłość tego projektu polega 
na tym, że prowadzimy zajęcia w szkołach 
w całej gminie, współpracujemy z wszyst-
kimi podstawówkami w Grodzisku oraz 
szkołami w  Adamowiźnie i Książenicach 
– mówi Paweł Szeliński, koordynator Aka-
demii, która adresowana jest głównie do 
dzieci w wieku 5-9 lat. Trener podkreśla, 
że takie rozwiązanie pozwala dotrzeć do 
maksymalnej liczby chętnych, bo grafik 
treningów jest dostosowany do planu 
lekcji w danej placówce. – W ciągu roku 
mamy 60-100 osób, które czynnie trenują 
po raz pierwszy. Oczywiście część dzieci 
wykrusza się w trakcie sezonu, ale przy 
takiej liczbie osób jesteśmy w stanie wyło-
nić te, które są najbardziej zaangażowane, 
chcą najwięcej trenować i którym się po-
doba ten sport – dodaje.

Istotne, że we wszystkich placówkach za-
jęcia prowadzone są według jednego wzor-
ca, zgodnie z programem „FUNdamenty – 

od marzenia do mistrzostwa”, stworzonym 
na bazie chińskich doświadczeń szkolenio-
wych. Grupy liczą maksymalnie 10 osób, 
do treningu wykorzystywane są specjalnie 
obniżane stoły, a także rakietki ze zmniej-
szoną rączką.

– System chiński opiera się na różno-
rodności. My tę różnorodność staramy się 
wprowadzić od samego początku, czyli 
od uchwytu rakietki – szkolimy zarówno 
w uchwycie europejskim, jak i piórkowym. 
Ideałem jest, jeśli w każdej grupie uda się 
stworzyć tzw. mały świat, czyli są zawod-
nicy z predyspozycjami do gry ofensywnej 
i  defensywnej, leworęczni i praworęczni. 
Jeśli zawodnik już jako dziecko spotyka się 
z różnymi stylami, to w wieku seniora żaden 
nie będzie dla niego zaskoczeniem – mówi 
Paweł Szeliński. Podkreśla też, że trenerzy 
dużą wagę przykładają do sfery mental-
nej. – To nie jest istotne, żeby wychować 
zaprogramowane maszyny, tylko osoby, 
które mają świadomość tego, co robią i do 
czego dążą. Staramy się też uświadamiać 
zarówno dzieci, jak i ich rodziców, że na 
tym etapie szkolenia to nie wynik jest naj-
ważniejszy, tylko sprawdzenie tego, czego 
się nauczyły. Jeśli w klubie jest supertalent, 
dziecko, które wszystko wygrywa, to istnie-

je ryzyko, że gdy w końcu przytrafią mu się 
porażki, nie udźwignie tego. Dlatego stara-
my się, by grupy były wyrównane i dzieci 
miały okazję poznać smak porażki – prze-
konuje Paweł Szeliński, który z wykształce-
nia jest… inżynierem. Z tenisem stołowym 
miał do czynienia od dziecka, bowiem jego 
ojciec był czynnym zawodnikiem. – Nie 
był jednak przekonany do tego, żeby mnie 
uczyć grać, więc moja przygoda z tenisem 
stołowym jako zawodnika zaczęła się dość 
późno, bo dopiero w wieku 14 lat. Byłem 
samoukiem, bardzo zaangażowanym w to 
co robię i już po paru latach udawało mi się 
wygrywać z zawodnikami, którzy trenowali 
znacznie dłużej. Jednak szybko zauwa-
żyłem, że kariery zawodniczej nie zrobię. 
Zacząłem pracę z dziećmi, chciałem im dać 
taką szansę, której ja sam nigdy nie miałem 
– mówi Paweł Szeliński, dla którego pasja 
szkolenia innych zaowocowała uzupełnie-
niem wykształcenia o pedagogiczne. 

Jak przekonuje, do osiągnięcia poziomu 
mistrzowskiego potrzeba 18 lat, więc być 
może w którejś z filii Akademii trenuje me-
dalista igrzysk olimpijskich, które odbędą 
się w… 2032 roku.

     Krzysztof Bońkowski

Młodzi pingpongiści Bogorii Grodzisk w rozgryw-
kach dziecięcych od jakiegoś czasu są prawdzi-
wymi dominatorami. Tajemnica sukcesu kryje się 
w działającej od trzech lat Akademii Tenisa Stołowe-
go, stworzonej według najlepszych wzorców z Chin, 
które są światową potęgą w tej dyscyplinie sportu.

Niezwykle widowiskowo zainaugurował 
działalność swojej Akademii Sztuk Walki 
UKS Budo. 9 września najpierw odbył się 
wspólny trening w Parku Skarbków, a na-
stępnie zawodnicy odziani w białe kimona 
przemaszerowali na ul. Królewską, gdzie 
znajduje się nowa siedziba klubu.  

– Klub Budo powstał trzy lata temu, 
a założyło go dwóch naszych instruktorów 
karate: Kuba Malicki i Bartłomiej Wykryto-
wicz – mówi Małgorzata Przybylska, która 
zajmuje się sprawami administracyjnymi 
w klubie. Wcześniej podopieczni UKS Budo 

trenowali w hali przy ul. Westfala, a następ-
nie w sali budynku przy ul. Bartniaka, która 
szybko stała się za mała wobec dużej liczby 
chętnych. – Miejsce na Królewskiej stworzy-
liśmy od podstaw, wszystkie ściany posta-
wiliśmy własnymi rękoma, żeby było taniej 
– dodaje.

Wiosną klub wziął udział w programie 
sponsorskim „Polak potrafi”, dzięki czemu 
pozyskał środki na wyposażenie dojo, jak 
w  kulturze japońskiej nazywa się miejsce 
treningu sztuk walk. Obecnie w Budo tre-
nuje ok. 300 osób. 

– Mamy zajęcia dla różnych grup wie-
kowych – od 4-letnich przedszkolaków, 
młodzieży i dorosłych po seniorów, bo 
akademia ma aktywizować wszystkich lu-
dzi w każdym wieku. Główną dyscypliną 
jest oczywiście karate, ale mamy też sekcje 
ju-jitsu japońskiego, kickboxingu oraz ta-
neczną – mówi Małgorzata Przybylska.

Podczas inauguracji gratką był trening 
z  wielokrotnym mistrzem świata i konty-
nentu w karate, a obecnie zawodnikiem 
MMA Damianem Stasiakiem. Organizato-
rzy przygotowali też tort i fajerwerki, a jako 
że jedną z ich ambicji jest propagowanie 
kultury japońskiej, w części kulinarnej im-
prezy serwowano sushi.      (kb)
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Dobrze w mazowieckiej III lidze ra-
dzą sobie piłkarki grodziskiej Ma-
zovii, prowadzone przez trenera 

Macieja Pietraszkę. W 10-zespołowej gru-
pie zajmują z 11 pkt 5 miejsce. W ostatnich 
6 spotkaniach zanotowały 3 zwycięstwa, 
w tym bardzo efektowne, omal nie dwucy-
frowe, nad Pogonią Siedlce. Forma rośnie, 
pewnie i wzrośnie pozycja w tabeli.

Wyniki: DAF Płońsk 3:3 (d), Start Otwock 
3:4 (d), MLKS Żbik Nasielsk (w) 4:2, Pogoń 
Siedlce (d) 9:0, Zamłynie Radom 4:3 (w), 
Ostrovia Ostrów Maz. (d) 0:0.     (mś)

Piłkarska młodzież   

Pogoń. 2000 (Michał Paćko): KS 
Raszyn 1:0, Drukarz W-wa 0:3, LKS 
Osuchów 4:0, Żyrardowianka 1:1. 

2001 (Piotr Kapuściński): Agrykola W-wa 
2:0, GLKS Nadarzyn 4:1, SEMP II 1:0, Znicz II 
Pruszków 3:1. 2001B (Krzysztof Wyganow-
ski): FC Komorów 2:3, UKS Ołtarzew 1:4, Na-
przód Stare Babice 0:3, Mustangi Podkowa 
Leśna 2:0, Piast Piastów 3:0, Tur Jaktorów 5:0. 
2002 (Kamil Groński): Ożarowianka 4:0, Del-
ta W-wa 3:1, Mazowsze Miętne 1:0, Jedność 
Żabieniec 1:0. 2003 (Adam Mrówka): Legia 
Bemowo 0:3, Unia w-wa 0:6, Raszyn 1:2, 
Znicz 0:9. 2004 (Michał Witczak): Błonianka 
0:1, WAPN W-wa 2:5, Ursus 1:5, Unia W-wa 
4:2. 2004B (Wyganowski): Lesznowola 3:0, 
UKS GOSiR Stare Babice 3:1, Armado W-wa 
7:0. 2005 (Paćko): FC Komorów 0:3. 2006 
(Krzysztof Rybak) Drukarz W-wa 3:6, Kosa 
Konstancin 1:4, Delta W-wa 3:3, SEMP 2:2. 
2006B (Szymon Kisiel): Relax Radziwiłłów 
31:1, Wrzos Międzyborów 11:3, KS Ursynów 

6:3. 2007 (Jakub Jasiński): Ożarowianka 4:3, 
Jaguar Michałowice 19:6, Milan 9:6, Znicz 
Pruszków 4:4, Sporting Grodzisk 5:4. 2008 
(Michał Zientala): Chlebnia 5:3, Przyszłość 
Włochy 9:5, AP Żyrardów 8:2, Znicz II 6:1. 
2009 (Zientala): FC Lesznowola 8:4.

Chlebnia. 2004 (Janusz Klimczewski): Mi-
lan 2:0. 2005 (Klimczewski): STF Champion 
W-wa 1:3, Legia 1:3. 2005B (Klimczewski): 
Ożarowianka 0:2, Unia Boryszew 2:5, Znicz 
0:9. 2006 (Bartłomiej Gołębiewski): Znicz 
Pruszków 5:3, Milan 10:0, Naprzód Brwinów 
2:1. 2007 (Michał Międzybłocki): Armado 
W-wa 4:12, Unia W-wa 5:10, FC Komorów 
5:13. 2008 (Maciej Pietraszko): Pogoń 3:5, Le-
gion Pruszków 0:11, AP Żyrardów 3:10. 2009 
(Marcin Wojciechowski): Błonianka II 7:3.

Sporting. 2006 (Michał Świercz): GOSiR 
Stare Babice 3:8. 2007 (Michał Zbąszyński): 
Jaguar Michałowice 10:2.

Offensywa Książenice. (2007): Błonian-
ka 9:2.                                 opr. Michał Śliwiński  

Z dużej liczby naszych drużyn młodzieżowych jak na razie najlepiej spisują się 
ekipy Pogoni 2001 trenera Piotra Kapuścińskiego oraz 2002 trenera Kamila Groń-
skiego, które mają na koncie komplet zwycięstw. Podobny bilans mają też chłopcy 
z 2007 i 2008, prowadzeni przez trenerów Jakuba Jasińskiego i Michała Zientalę. 
Czyżby szykowały się awanse? 
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Dwie wpadki liderau
Po trzech wygranych z rzędu, a w sumie po 
11 meczach bez porażki, piłkarze czwartoli-
gowej Pogoni Grodzisk musieli uznać wyż-
szość rywala. I to niestety dwukrotnie.

Szkoda tych przegranych, zwłaszcza że 
podopieczni trenera Krzysztofa Chrobaka 
w obydwu spotkaniach byli stroną prze-
ważającą i tylko własnej indolencji strzelec-
kiej oraz hojnie rozdawanym „prezentom” 
dla naszych rywali zawdzięczają to, że nie 
zdobyli w nich kompletu punktów. Nie ma 
co jednak bić na alarm, bowiem porażki te 
traktować należy raczej w kategoriach wy-
padków przy pracy, a nie kryzysu, który do-
tknął nasz zespół. W tabeli Pogoń z 29 pkt 

utrzymała prowadzenie, choć jej przewa-
ga nad Mazovią Mińsk i Błękitnymi Raciąż 
stopniała do jednego i dwóch punktów. 
Gorzej, że rywale uwierzyli, że nasz klub 
jest do pokonania i można go strącić z fote-
la lidera. Pora więc w ostatnich 6 meczach 
pokazać im, że nie mają racji.

Wyniki: Podlasie Sokołów (w) 4:0 (Michał 
Strzałkowski, Damian Jaroń, Maciej Wila-
nowski, Kamil Kamiński), Ostrovia Ostrów 
Maz. (d) 3:0 (George Enow, Kacper Jadacki, 
Kamiński), Mławianka (w) 1:0 (Michał Żół-
towski), KS Łomianki (d) 2:4 (Damian Ko-
siorek, Jaroń), Mazovia Mińsk Maz. (w) 1:3 
(Strzałkowski).                         Michał Śliwiński

Obiecujący początek 

W przerwie letniej władze klubu nie próż-
nowały. Drużyna została całkowicie prze-
budowana – ze starego składu pozostał 
jedynie Daniel Górak, a transfery robią 
naprawdę duże wrażenie. Swego czasu 
jedna z najlepszych rakietek świata Gao 
Ning z Singapuru, świetny grecki defensor 
Panagiotis Gionis czy reprezentanci takiej 
potęgi tenisa stołowego, jaką jest Japo-
nia, Kazuhiro Chan i Masaki Yoshida – taki 
team gwarantuje nie tylko walkę o złoto 
DMP, ale także dobre występy w Lidze 
Mistrzów. Skład bowiem jest na dobrym, 
europejskim poziomie. Pierwsze ligowe 
mecze potwierdziły, że nasz klub w tym 
sezonie powinien rozdawać karty w Lotto 
Superlidze, choć w czwartym spotkaniu 
przyszło przełknąć gorycz porażki, w wy-

jazdowym pojedynku z silnymi kadrowo 
Dojlidami Białystok. Po 4 kolejkach Dar-
tom Bogoria z 9 pkt plasuje się na drugim 
miejscu w tabeli.

Wyniki: Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz 
(w) 3:0 (Daniel Górak – Adam Pattantyus 
3:1, Masaki Yoshida – Marek Badowski 3:0, 
Panagiotis Gionis – Harmeet Desni 3:1); 
ZKS Palmiarnia Zielona Góra (d) 3:1 (Gionis 
– Marco Golla 3:0, Kazuhiro Chan – Lucjan 
Błaszczyk 1:3, Górak – Miroslav Horejsi 3:2, 
Gionis – Błaszczyk 2:0); Energa Manekin 
Toruń (w) 3:0 (Chan – Cazuo Matsumoto 
3:0, Gionis – Tomasz Kotowski 3:0, Górak 
– Pavel Sirucek 3:2); Dojlidy Białystok (w) 
1:3 (Gionis – Kit Hwan Ho 1:3, Chan – Wang 
Zeng Yi 0:3, Górak – Pavel Platonov 3:1, 
Chan – Ho 2:0.     (mś)

Po nieudanym ubiegłym sezonie, kiedy to Dartom Bogoria po raz pierwszy w hi-
storii swych występów w Superlidze nie zdobył żadnego medalu, w obecnym 
cel może być tylko jeden: złoto i powrót tytułu mistrzowskiego do Grodziska.

Znakomity występ w I WTK, który roze-
grany został w Wyszogrodzie, zanotowa-
li młodzi pingpongiści Bogorii Grodzisk. 
Podopieczni trenerów Pawła Szelińskiego 
i  Zbigniewa Grześlaka w 4 konkurencjach 
wywalczyli 7  medali na 12 możliwych. 
W gronie kadetów Miłosz Redzimski, mimo 
że rywalizował z 4 lata starszymi przeciw-
nikami, zwyciężył w całych zawodach, 
pokonując w  „bratobójczym” finale Szy-
mona Wiśniewskiego. Wśród kadetek dru-
gie miejsce wywalczyła Martyna Lis. Finał 
skrzatek był wewnętrzną rywalizacją repre-
zentantek naszego klubu – Milena Marecka 
zwyciężyła z Aleksandrą Oskierą. W gronie 
skrzatów Piotr Garwoła zajął 2 miejsce, zaś 
Wojciech Ulewicz – trzecie. Ponadto wyso-
kie 5 pozycje wywalczyli Fabian Sprzączak 
(skrzaty) i Piotr Florczak (kadeci).   

Wysoką formę Redzimski potwierdził 
podczas rozgrywanego w Jarosławiu 
I  Grand Prix Polski. Syn trenera seniorów 
grodziskiego klubu wywalczył trzecie 
miejsce, po raz kolejny udowadniając, jak 
wielki ma talent. Z kolei Martyna Lis dotar-
ła do ćwierćfinału I GP Polski kadetek, któ-
re odbyło się w Krakowie.     (mś)
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Kadeci z dubletem 

Szkółka na 
trzy medale

Medale tu,  
medale tam

u

u

Siatkarski sezon dopiero się rozpo-
czyna, a pierwsze mecze mają za 
sobą jak na razie 3 młodzieżowe 

zespoły Sparty Grodzisk, które występują 
w drugich ligach mazowieckich. Najlepszy 
początek zanotowali kadeci, mający na 
koncie dwa wygrane spotkania.  

Wyniki. Juniorzy: Jaguar Wolanów 0:3 
(-20,-13,-20), PTS Pionki 3:1 (6,-20,22,23). 
Kadeci: MUKS Krótka Mysiadło 3:0 (4, 18, 
10), PTS Pionki 3:1 (16,11,-24,26). Kadetki: 
Wrzos Międzyborów 1:3 (26, -12, -14, -20), 
UKS Szóstka Radom 0:3 (-9,-18,-21), UKS 
Grom Przytyk 2:3 (-22,24,14,-20,-5).    (mś)

Podopieczni szkółki kolarskiej GKK 
Opty Mazowsze błysnęli podczas 

rozgrywanych w Jeleniej Górze Mistrzostw 
Polski Szkółek Kolarskich w MTB. Srebrne 
medale zdobyli Marcelina i Antoni Świder-
scy, natomiast Maria Chrzanowska wywal-
czyła brąz.     (kb)

Już na początku sezonu wysoko po-
stawili sobie poprzeczkę zawodnicy 

UKS Budo Grodzisk. W pierwszej połowie 
września na Turnieju Praga Cup na miej-
scach medalowych zameldowali się Tomasz 
Burchard (I miejsce w kata i kumite oraz 
III  w  fu-kugo), Kamil Kłok (II miejsce, kata) 
oraz Ignacy Skalimowski i Wiktor Koziński 
(III  miejsce, kata). Dwa tygodnie później, 
podczas X Pucharu Lubelszczyzny, w któ-
rym wzięło udział ok. 200 dzieci, nasi karate-
cy ponownie znaleźli się na „pudle” – na naj-
wyższym stopniu stanęli Weronika Pietrzak, 
Tomasz Burchard i Wiktor Koziński (wszyscy 
kata), srebro do Grodziska przywieźli Kamil 
Kłok (kata) i Tomasz Burchard (fu-kugo), 
a trzecie miejsce zajęli Tosia Zembowicz, 
Wiktoria Bryk, Maciej Wiśniewski, Artur 
Berkowski (wszyscy kata) oraz Tomasz Bur-
chard (kumite). Z kolei z Wrocławia, gdzie 
1 października odbywał się Puchar Mistrza, 
ze srebrem powrócili Marta Pietrzak, Zuzan-
na Wiatr i Wiktor Koziński, a brązowe laury 
wywalczyły Tosia Zembowicz, Wiktoria Bryk 
i Weronika Pietrzak (wszyscy kata).     (kb)

Czas na pościg  

W poszukiwaniu formy

j

Na 5 kolejek przed końcem rundy jesiennej 
ligi okręgowej piłkarze Chlebni z 22 pkt zaj-
mują trzecią pozycję w tabeli, ze stratą trzech 
punktów do liderującej Perły Złotokłos 
i dwóch do Piasta Piastów, co jest rezultatem 
zadowalającym. Biorąc pod uwagę potencjał 
kadrowy drużyny oraz to, że oprócz Teresina 
podopiecznych trenera Dariusza Świderskie-
go nie czekają mecze z rywalami ze ścisłej 
czołówki, można żywić nadzieje, że Chlebnia 
przerwę zimową zakończy nawet w  fotelu 
lidera. Tyle tylko, że zespół grał ostatnio nie-
równo. Słabszych rywali pokonywał pewnie, 

za to zupełnie nie poradził sobie z  bezpo-
średnio wyprzedzającymi go ekipami, po-
nosząc bolesne porażki na własnym boisku 
z Piastem i Perłą. Być może wysoka wygrana 
z Promykiem zdjęła klątwę własnego stadio-
nu i pozwoli ruszyć w udany pościg za pro-
wadzącym duetem.   

Wyniki: Piast Piastów (d) 1:3 (Michał Bal), 
Ryś Laski (w) 3:1 (Michał Ocipka – 2, Daniel 
Paciorkowski), Perła Złotokłos (d) 1:5 (Tomasz 
Kulesza), Żyrardowianka (w) 2:0 (Krzysztof 
Bogacki, Ocipka), Promyk Nowa Sucha (d) 4:1 
(Kulesza – 2, Michał Bal, Ocipka).      (mś)

Niestety, wciąż formy nie mogą odnaleźć 
młodzi piłkarze rezerw Pogoni Grodzisk, 
którzy w ostatnich pięciu meczach zdołali 
odnieść tylko jedno zwycięstwo i zano-
towali 4 porażki, co zepchnęło ich na od-
ległe 14 miejsce w tabeli ligi okręgowej, 
z 6 pkt na koncie. Paradoksalnie jedyna 
wygrana przyszła w najtrudniejszym mo-
mencie, kiedy trener miał do dyspozycji 
tylko 12  zawodników, a w bramce z ko-
nieczności wystąpił Łukasz Gwardiak, no-
minalny skrzydłowy. O wydostanie się ze 

strefy spadkowej (prawdopodobnie lokaty 
12-16) jeszcze jesienią będzie trudno, choć 
straty nie są zbyt duże, a do rozegrania 
pozostało jeszcze 5 meczów, tyle że trzy 
z nich ekipa trenera Roberta Brudzińskiego 
zagra na wyjazdach.  

Wyniki: Promyk Nowa Sucha (d) 1:4 
(Damian Rybak), Przyszłość Włochy (w) 2:4 
(Daniel Pałuba, Tomasz Kołodziejski), SEMP 
Ursynów (d) 3:2 (Jakub Szczęsny, Pałuba, 
Kołodziejski), KS Teresin (w) 0:2, Okęcie 
W-wa (d) 0:3.      (mś)

Znakomity start w tegorocznej Li-
dze Mistrzów zanotowali grodziscy 
tenisiści stołowi. W I kolejce druży-

na trenera Tomasza Redzimskiego nie dała 
najmniejszych szans czeskiemu Table Tenis 
Club Ostrawa, zwyciężając we własnej hali 
pewnie 3:0. Wygrana cieszy tym bardziej 
że  rywale dysponują dość dobrym skła-
dem i w naszej grupie raczej nie powinni 
być jedynie dostarczycielem punktów, 
choć nieco wyżej należy ocenić pozosta-
łych rywali Dartomu Bogorii: niemiecki 
Saarbrucken TT oraz francuski G.V. Henne-
bont TT. W grze otwarcia Panagiotis Gionis 

nie bez trudu (3:2) pokonał rutynowanego 
Serba Aleksandara Karakaševića (9:11, 11:6, 
5:11, 11:9, 11:5). Jak się później okazało, wię-
cej setów nasi południowi sąsiedzi już nie 
wygrali. Prawdziwy popis gry dał Gao Ning, 
dla którego był to debiut przed grodziską 
publicznością. Reprezentant Singapuru 
pokonał 3:0 najlepszego w szeregach gości 
Hung Chieh Chianga 3:0 (4, 10, 14). Dzieła 
dokończył Daniel Górak, wygrywając rów-
nież 3:0 z Czechem Tomasem Treglerem  
(5, 1, 9). W drugim spotkaniu naszej grupy 
najbliższy rywal Dartomu Bogorii Saar-
brucken zwyciężył 3:0 Hennebont.     (mś)

Oparty w znacznej mierze na juniorach 
z roczników 98 i 99 drugi zespół Chlebni 
dobrze radzi sobie w rozgrywkach A-klasy 
i z dorobkiem 13 punktów plasuje się na 
siódmej pozycji w tabeli. Drużyna trene-
ra Pawła Żeglińskiego stała się solidnym 
średniakiem, z którym ciężko jest wygrać, 
o czym świadczy zaledwie jedna porażka, 
poniesiona dopiero w 7 kolejce spotkań. 
Zwraca uwagę wysoka forma strzelecka 

Kamila Piórkowskiego, który ma już 8 bra-
mek na koncie. 

Wyniki: Błonianka II (w) 2:2 (Sebastian 
Patanowski, Adrian Żakowski), Naprzód 
Stare Babice (d) 2:2 (Kamil Piórkowski, Ma-
ciej Pietraszko), Orzeł Kampinos (w) 2:2 
(Krzysztof Wieczorek, K. Piórkowski), Tajfun 
Brochów (d) 1:2 (K. Piórkowski), Guzovia (w) 
4:2 (Piotr Chłystek, Michał Zwierzchowski, 
K. Piórkowski).      (mś)

Mocne otwarcie w Lidze Mistrzów

Solidne rezerwy Chlebni
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Krzyżówka z patronem
Rozwiązanie, zawierające nazwisko patrona jednej z grodziskich ulic, utworzą litery z pól ponumerowanych 
w prawym dolnym rogu uszeregowane od 1 do 14.
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Pionowo:
1. stolica Chile, 2. czarny materiał będący symbo-
lem żałoby; 4. gęsto i planowo zabudowany teren; 
5. podziemny ssak owadożerny; 6. Krótkie ostrze na-
kładane na lufę karabinu; 7. sucha, wędzona kiełbasa; 
8. góry w Polsce i Czechach; 13. drapieżny ptak noc-
ny; 15. drewniane podwyższenie, na którym ścinano 
skazanych; 16. tytuł popularnego przeboju zespołu 
Saragossa Band; 17. niewielka łódź wiosłowa; 19. imię 
męskie; 20. pot. drobiazg, drobnostka; 22. mocno za-
ciśnięta dłoń; 26. zżera żelazo; 27. miłośniczka czegoś, 
zwolenniczka; 29. doświadczenie zdobyte przez dłu-
goletnią praktykę; 30. spuścizna, spadek; 31. gliniane 
naczynie używane w starożytności do przechowywa-
nia winy i oliwy; 32. mały nóż chirurgiczny; 35. asorty-
ment węgla o bardzo małej granulacji; 37. w krajach 
anglosaskich jednostka powierzchni gruntów.

Poziomo:
1. japoński napój narodowy; 3. stan agresywnej de-
presji; 9. ewolucja narciarska; 10. nakrycie na tapczan 
lub łóżko; 11. wielokroć podnoszona przez ciężarow-
ców; 12. skrzynka do uprawy warzyw; 14. ostatnie 
dni karnawału; 18. otwór na odpady, zamykany klapą; 
21.  wzór, ideał; 23. promieniowanie lub wydzielanie 
się czegoś;  24. nieprawda; 25. drapieżny gatunek del-
fina; 28. wysiłek; 30. gorsząca awantura; 33. przerwa 
między aktami przedstawienia teatralnego; 34. Dustin 
– znakomity aktor amerykański; 36. w mitologii grec-
kiej – istota z kadłubem  i kończynami konia, z głową 
i torsem mężczyzny; 38. imitacja skóry; 39. łajdak, nie-
godziwiec; 40. niezbędna przy tajnym głosowaniu.

              Fundatorem nagrody jest

Wkrótce na ekranie:
l Wołyń
l Jestem mordercą
l Pitbull. Niebezpieczne kobiety
l Przełęcz ocalonych

Stałe cykle filmowe: 
Kino z wrażliwą duszą  
– środy, godz. 20.15 

Grodziski Klub Filmowy  
– czwartki,  godz. 20.15. 

Aktualne informacje  
na temat repertuaru:  

na 
 www.centrumkultury.eu  

oraz na plakatach

Redakcja:
Krzysztof Bońkowski (redaktor naczelny), 

Małgorzata Müldner

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

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 i podziękowań  

oraz materiałów ZDR i MRK.
Przygotowanie do druku: 

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

Druk: dbPrint Polska Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 32, 05-825 Grodzisk Maz. 

tel. 22 755 42 11, e-mail: biuro@dbprint.pl

BOG                                                        RIABOG   ria

Rozwiązanie  
krzyżówki z nr. 261:
W krzyżówce zaszyfrowane 
było hasło: Mieszko Pierw-
szy. Zdobywcą nagrody jest 
p.  Konrad Słowiński. Po od-
biór nagrody zapraszamy do 
siedziby redakcji: Centrum 
Kultury, ul.  Spółdzielcza 9,  
II piętro.

Uwaga,  
krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki 
czekamy do 31 paździer-
nika. Odpowiedzi prosimy 
nadsyłać na adres redakcji. 
Nagrodą jest zaproszenie 
dla dwóch osób do Kina Cen-
trum Kultury na dowolnie 
wybrany seans filmowy.
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OGŁOSZENIA DROBNE
n PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki oraz MYCIE 
elewacji, kostki, parkanów, dachów. Tel. 604 408 618; 
22 662 30 20. Usługi świadczymy u klienta. Dojazd 
w cenie usługi
n Naprawa rowerów, sprzedaż rowerów używanych 
(holenderki, górale, inne), Grodzisk, ul. Gimnazjalna 16a. 
Tel. 692 465 581
n Firma PROBET zatrudni osobę z orzeczeniem niepeł-
nosprawności do pracy w charakterze kierowcy. Praca 
dwuzmianowa 6:00–14:00 i 14:00–22:00. Umowa o pracę. 
Telefon kontaktowy 22 730 09 28
n Nauka języka włoskiego. Dojazd do domu.
Tel. 605 354 487
n Pracowników do ochrony obiektów handlowych 
– Grodzisk Mazowiecki. Tel. 695 804 224
n Dam pracę w ochronie – Grodzisk Mazowiecki. 
Tel. 605 890 193
n Kwalifikowanego Pracownika Ochrony z legitymacją 
do broni i klauzulą „poufne” – Pruszków, Ożarów Maz.  
Tel. 695 510 154
n Poszukuję pracowników do ochrony obiektów 
w  Pruszkowie, Brwinowie i okolicach. Stawka 5,40 zł, 
wymagane własne auto. Tel. 695 155 927
n Pracowników do magazynów w Pruszkowie 
i  Sokołowie k. Janek. Stawka 9,50–10,50 zł netto. 
Tel. 667 676 007
n Pielęgnacja terenów zielonych, koszenie trawników, 
wykaszanie nieużytków, cięcie drewna, odchwaszczanie, 
malowanie altanek, ogrodzeń, nawiążemy współpracę 
z agencjami nieruchomości oraz wspólnotami mieszkanio-
wymi. Tel. 515 351 175
n Firma PROBET zatrudni do pracy na stanowisku 
pracownik gospodarczy osoby z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności. Korzystne warunki zatrudnienia, dowóz do 
pracy. Telefon kontaktowy 22 730 09 28

Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów

Podziękowanie
Organizatorzy XII Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób 
Niepełnosprawnych „Ogrody Integracji” dziękują firmom,  instytucjom 
i osobom fizycznym – sponsorom nagród dla uczestników Przeglądu: 
Starostwo Powiatu Grodziskiego, Urząd Miejski w Grodzisku Mazowiec-
kim, Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim, Gazeta Bogoria, Radio 
Bogoria, Budokrusz, Taret, Dromet, MPM, Carpol, Firma Korbut, Fundacja 
Współpracy Polsko-Niemieckiej, Mechanika Pojazdowa Łu-Car, Smażalnia 
ryb „U Stasia”, Malwa, Andrea, Przedszkole „Tęczowe Ognisko”, Salon Uro-
dy „Kleopatra”, Erfa Audio-Ton, Orticon, Fuji Foto, Sklep Sportowy Łazicki, 
Sklep Gem, Bank Spółdzielczy, Bank Pekao, Naturhouse, Kwazar, Dartom, 
Makbud, Interchemall, ECE, Kosmepol, Rabugino, Kamix, KopiMar, Re-
klamy Wdowiak, „Społem”, Aryzta, Sklep Maxa, Sklep Brylant, Sklep ABC, 
Sklep ShowRoom Jednaście 12, Janina i Łukasz Koperscy, Studio Matera-
cy, Integrity, Bosch-Service, Kopier-Technik, Tatiana Ostaszewska-Mosak 
i Piotr Mosak, Łukasz Oczkowski, Kodak Marcela Krysińska, Drukarnia 
Sieradzki, Pracownia Cukiernicza  Błaszczyk, Czarpol, Restauracja „Grodzi-
sko”, Restauracja „Tajemniczy Ogród”, Restauracja „Piknik”, Klubokawiarnia 
„Soft Caffe”, Restauracja „Babie Lato”, Restauracja „LaVenda”, Pizzeria „Bie-
siadowo”, Pizzeria „DaGrasso”, Kwiaciarnia „Belinda”, Kwiaciarnia Zbigniew 
Surała, Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkowie Leśnej, Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Grodzisku Mazowieckim, Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Milanówku, Pogotowie Ratunkowe FALCK, Straż Miejska, Integracja – 
Portal Internetowy, Magazyn „Integracja”. Serdeczne podziękowania na-
leżą się dla Domu Pomocy Społecznej z Grodziska Mazowieckiego oraz 
Wolontariuszy z Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim za aktyw-
ne włączenie się w przygotowania i organizację „Ogrodów Integracji”.

Dziękujemy za pracę i zaangażowanie!
Dyrektor PCPR Grażyna Rymarczyk

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowania dr. Rafałowi Paluchowi za udzielo-
ną  wzorową pomoc na Oddziale Wewnętrznym Szpitala Zachodnie-
go im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowiecki.

Z wyrazami szacunku 
Porucznik AK Wiesława Wilewska

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania obsłudze technicznej CK: Marcinowi, 
Czesławowi, Łukaszowi –  za profesjonalną obsługę na X Przeglą-
dzie Artystycznym Stowarzyszeń Abstynenckich, Jurkowi Wyszyń-
skiemu i KOPI-MAR – za przygotowanie materiałów marketingo-
wych, dyplomów i miłą i szybką obsługę, asp. Sławkowi Janowcowi 
i mł. asp. Anecie Pyrze z grodziskiej Komendy Policji – za gotowość 
do współpracy i przybycie, OSiR-owi – za wsparcie w działaniu 
i przygotowaniu hali sportowej, obsłudze hali na Westfala Pawłowi 
Fijałkowskiemu i Mateuszowi, Januszowi – za siłę i poczucie humo-
ru, Szkółce Drzewek Majów – za wsparcie i użyczenie drzewek na 
czas przeglądu, Gminie Grodzisk Maz. i Burmistrzowi – za wsparcie 
imprezy i naszych działań składa

 Małgorzata Kalinowska
Członek Zarządu Stowarzyszenia 

 Rodzin Abstynenckich Familia
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