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Do tak nietypowego świętowania 98. rocz-
nicy odzyskania niepodległości zaprosili 
mieszkańców Grodziska pracownicy Wilii 
Radogoszcz, którzy ze znaną sobie cha-
ryzmą zadbali, by na trasie prowadzącej 
m.in. przez Urząd Miejski oraz dawny Za-
kład Hydropatyczny dr. Bojasińskiego cze-
kała na uczestników solidna dawka wiedzy 
i zabawy. Nie było jednak łatwo przejść 
przez grodziską drogę ku Niepodległej. Po-
nad 20 drużyn, które stawiły się na starcie 
gry, musiało wykazać się m.in. sprawnością 
fizyczną, zdolnościami manualnymi, znajo-
mością historii oraz odpornością na chłód 
i śnieg, o które postarała się sama natura. 
W świątecznym dniu premierę miały też 
ścieżka edukacyjna, przybliżająca dzieje 
miasta z czasów okupacji, oraz poświęco-
ny tamtemu okresowi film „Walka i konspi-
racja” w reżyserii Pawła Chochlewa. Projek-
cja odbyła się w Kinie Centrum Kultury.

11 listopada nie zabrakło również trady-
cyjnych elementów miejskich obchodów 

święta. W południe odbyła się msza św. 
w intencji ojczyzny, zaraz po niej przemarsz 
pocztów sztandarowych na pl. Wolności, 
gdzie wiązanki kwiatów złożyli przedsta-
wiciele grodziskich kombatantów, władz 
samorządowych oraz stowarzyszeń, orga-
nizacji i instytucji. Z rąk przewodniczącej 
Rady Miejskiej Joanny Wróblewskiej i bur-
mistrza Grzegorza Benedykcińskiego tytuł 
Zasłużony dla Gminy Grodzisk Mazowiecki 
odebrała wieloletnia nauczycielka SP nr 4, 
wychowawczyni świetlicy TPD w Żukowie 
Wanda Zientala.

Tegoroczne obchody Święta Niepodle-
głości o wyjątkowo bogatym charakterze 
rozpoczęły się wczesnym rankiem od mo-
tocyklowego rajdu i zawodów na Miejskiej 
Pływalni, a zwieńczeniem ich były liczne, 
również kameralne, koncerty pieśni patrio-
tycznych organizowane przez grodziskich 
harcerzy, szkoły oraz środowiska artystycz-
ne jeszcze przez kilka kolejnych dni.

   Małgorzata Müldner

Wiele radości  
z niepodległości 
Polska droga do wolności prowadziła przez punkt werbunkowy  
do Legionów, lazaret z 1920 roku, drukarnię Komitetu  
Obywatelskiego Solidarność, napotkać na niej można było dzielne 
kobiety z kontrwywiadu AK z okresu II wojny światowej, a wszystko 
wydarzyło się w grze miejskiej „Grodzisk Niepodległy”.
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O tym, że „stoicki spokój”  
jest pojęciem przereklamowa-
nym, przekonywał Piotr Stan-
kiewicz na spotkaniu z  czy-
telnikami, które odbyło się 
7 listopada w grodziskiej Biblio-
tece Publicznej.

– To nie jest tak, że stoicy 
chcieliby nas w jakiś przymuso-
wy sposób uspokoić i  sprawić, 
abyśmy stali się mało emo-
cjonalni, niereagujący na to, 
co się w  życiu dzieje. Spokój 
sam w sobie nie jest wartością 
nadrzędną, nie wszystkie emo-
cje są też same z siebie dobre. 
Chodzi o to, żeby w odpowied-
ni sposób je przepracowywać. 
Nie poddawać się strumieniowi 
emocji bezrozumnie – mówił 
autor książki „Sztuka życia we-
dług stoików”.

Zdaniem stoików reformo-
wanych, jak sam siebie określa 
autor, by osiągnąć szczęście, 

warto zmienić sposób odnosze-
nia się do świata, ludzi i przede 
wszystkim samego siebie. Za-
akceptować fakt, że rzeczy, na 
które mamy wpływ, jest znacz-
nie mniej, niż tych poza naszą 
kontrolą. Pod nią jednak niepo-
dzielnie znajdują się nasze myśli, 
wszelkie wytwory umysłu, a to 
one mają największą moc od-
działywania na człowieka.

    Małgorzata Müldner
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Gruzińscy radiowcy odwie-
dzili Radio Bogoria. Ośmiu 
dziennikarzy z Gruzji przyje-
chało 13  listopada, aby po-
dejrzeć pracę 19-letniej roz-
głośni radiowej na Mazowszu 
Zachodnim. Reprezentowali 
m.in. radia: Hereti w Tibili-
si i Lagodekhi oraz Mozai-
ka w Zugdidi. Pytali przede 

wszystkim o przygotowywa-
nie wiadomości i organizo-
wanie radia lokalnego w Pol-
sce. Z  radiowcami z Kaukazu 
spotkał się także burmistrz 
Grodziska Grzegorz Benedyk-
ciński. Przyjazd Gruzinów do 
naszego kraju zorganizowało 
Towarzystwo Demokratycz-
ne Wschód.   (ag)

Radiowcy z Kaukazu
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Jak poruszać się po ulicy, co 
zrobić, by być widocznym na 
drodze, jak zachować się w sy-
tuacji zagrożenia – o wszyst-
kich zagadnieniach z zakresu 
bezpieczeństwa mogli do-
wiedzieć się pierwszoklasiści 
z grodziskich szkół podsta-
wowych podczas specjalnej 
lekcji zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie Bezpieczne 
Miasto i Gmina 8 listopada 
w Centrum Kultury. A wie-
dzę przekazywali im najlepsi 
eksperci w tej dziedzinie, bo 
przedstawiciele służb mun-
durowych. Najbardziej wido-
wiskowym elementem lekcji 
były pokazy przygotowane 
przez grodziskich strażaków 
na placu przed Centrum Kul-
tury – strumienie piany, a tak-

że ekwipunek zrobiły wraże-
nie nie tylko na uczniach, lecz 
także na ich dorosłych opie-
kunach.     (kb)

Piana robi wrażenie 

Grodziskim obchodom 98. rocz-
nicy odzyskania niepodległości 
towarzyszył harcerski 18 Rajd 
Niepodległości organizowany 
przez V Szczep im. Obwodu AK 
Bażant Hufca Grodzisk. Harcerze 
w dniach 10-12 listopada wyko-
nywali zadania jednocześnie po-
znając historię. Tegoroczny rajd 
odbywał się pod hasłem „Wczo-
raj, dziś, jutro” – to znaczy, że har-
cerze nie zajmują się tylko prze-
szłością, chociaż poświęcono jej 

wiele czasu podczas kominków 
organizowanych w  hali spor-
towej przy ulicy Westfala, gdyż 
w tym roku przypada 100-lecie 
harcerstwa grodziskiego. W raj-
dzie brały udział wszystkie gro-
dziskie drużyny, corocznie na 
rajd przybywają także druhny 
i  druhowie z Podkowy Leśnej. 
W  osiemnastej edycji grodzi-
skiego Rajdu Niepodległości 
wzięło udział ponad 200  harce-
rek i harcerzy.    (miecz.)

W sumie lżejsze o 885,5 kg 
i szczuplejsze o 3745 cm panie 
świętowały 21 października 
drugie urodziny swojego klubu 
sportowego. W siedzibie Mrs. 
Sporty wyjątkowo przy okazji 
jubileuszu pojawił się najpraw-
dziwszy tort, którego kon-
sumpcję poprzedziła prelekcja 
o  motywacji niezbędnej do 
osiągnięcia sukcesów nie tylko 
w kwestii rozmiaru sukienki.

– To miejsce bez was by nie 
istniało – mówiła właścicielka 
grodziskiego klubu Katarzyna 
Tokarz. A dowodem na to, że 
wiele pań nie wyobraża już so-
bie dni bez treningu, były udo-
stępnione listy i wspomnienia. 
Po części oficjalnej uroczysto-
ści i  poczęstunku, jak na stre-
fę ruchu przystało, przyszedł 
czas na rzeźbienie sylwetki 
w tańcu.   (mm)

Cieszący się w ubiegłym roku 
dużym powodzeniem cykl „Tań-
ce oberwańce”, w którym Paula 
Kinaszewska i Patrycja Kuczyńska 
zapraszają najmłodszych do kre-
atywnych zabaw przy dźwiękach 
muzyki tradycyjnej, wrócił do 
harmonogramu zajęć Willi Rado-
goszcz. Pierwsze spotkanie odby-
ło się 5 listopada, a dzieci zachę-
cone przez animatorki wcieliły się 
w postaci ptaków i bawiły się na 
skocznym ptasim weselu.    (kb 

Ptasie wesele 

Nie tylko przeszłość

Tort i sport
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Moc myśli 
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Polscy i ukraińscy mieszkań-
cy dawnego Wołynia zostali 
przywołani w psalmach, bal-
ladach, kołysankach i roman-
sach, które wypełniły wnętrza 
Willi Radogoszcz 30 paździer-
nika podczas koncertu „Pie-
śni zaduszne z Wołynia”. Po 

nieistniejącym już świecie 
współtworzonym przez dwa 
narody publiczność opro-
wadzili słowem i muzyką liry 
korbowej i skrzypiec Natalia 
Serbina, Agata Harz oraz Re-
mek Mazur-Hanaj.  

   (kb)

Do 7 grudnia w Willi Rado-
goszcz można oglądać wy-
stawę grafiki Ewy Kutylak 
„Przychodzi tylko, aby znów 
odejść”. Ekscytująca ekspo-
zycja miała równie efektow-
ny wernisaż – 9 listopada 
autorka prac wraz z Joanną 
Sarnecką (taniec butoh, recy-
tacja poezji R. Tagorego) i Ma-
ciejem Harną (sitar, dźwięki) 
przedstawili opowieść o spo-
tkaniu w taki sposób, że pu-
bliczność miała poczucie, iż 
uczestniczy w wydarzeniu 
wręcz mistycznym.    (kb)
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Jak co roku Willa Radogoszcz 
w  weekend poprzedzający 
dzień Wszystkich Świętych 
zorganizowała spacer histo-
ryczny alejkami starego cmen-
tarza. Wśród odwiedzonych 
przez uczestników mogił były 
zarówno wiekowe groby, po-
chodzące z XIX stulecia (w tym 
najstarszy Izabeli Szymkiewicz, 
która zmarła we  dworze w Jor-
danowicach), jak i te najbardziej 
charakterystyczne dla zało-
żonej w  1819 roku grodziskiej 
nekropolii – perły w postaci po-
mników figuralnych i  realizacji 
żeliwnych. Występujący w roli 

przewodnika Łukasz Nowacki 
wskazywał również miejsca po-
chówku osób zasłużonych, jak 
rodzina Chełmońskich, dr Mi-
chał Bojasiński, Piotr Krupiński 
czy cichociemny Fryderyk Sera-
fiński lub olimpijczyk Kazimierz 
Szosland. Spacerowicze 29 paź-
dziernika mogli poszerzyć wie-
dzę o mogiłach żołnierskich, 
w  których spoczywają polegli 
w obu wojnach światowych, 
jak również wojnie polsko-bol-
szewickiej, a także odwiedzić 
groby powstańców warszaw-
skich i  ofiar bombardowania 
16 stycznia 1945 r.    (kb)

Perły nekropolii

Grodziskie Przedszkole Niepu-
bliczne Tęczowe Ognisko zor-
ganizowało dla dzieci konkurs 
plastyczny „Między plastyką 
a muzyką, czyli artyści dzieciom, 
dzieci artystom”, którego finał 
odbył się 26 października w sali 
widowiskowej Centrum Kultury. 
Konkurs polegał na wykonaniu 
prac plastycznych inspirowa-
nych tekstami piosenek Majki 
Jeżowskiej. Z tym niełatwym 
zadaniem przedszkolaki pora-
dziły sobie wzorowo, a  efekty 
ich pracy oceniło jury w  skła-

dzie: Hanna Bujwid, Urszula 
Hensoldt, Paweł Twardoch oraz 
Majka Jeżowska, której koncert 
został nagrodzony gromkimi 
oklaskami dziecięcej publicz-
ności. Przedszkolaki śpiewa-
ły refreny piosenek wspólnie 
z  piosenkarką. Biorące udział 
w  konkursie placówki jako na-
grody otrzymały płyty z hitami 
Majki Jeżowskiej opatrzone au-
tografami, a dobrym duchem 
imprezy była Joanna Pietrzak, 
nauczycielka rytmiki w  Tęczo-
wym Ognisku.     (miecz.) 

Zbigniewa Herbert – wybit-
ny poeta, eseista i dramaturg 
urodził się 29 października 
1924 roku. W 92. rocznicę uro-
dzin mistrza bardzo dobrze 
wpisała się Herbertiada zorga-
nizowana w dniach 5-6 listo-
pada w   uzeum w Stawisku. 
Było to spotkanie z  twórczo-
ścią Herberta oraz badacza-
mi biografii i krytykami lite-
rackimi. Na temat związków 
Herberta ze Lwowem mówił 
dyrektor Stawiska Mariusz 
Olbromski. Przypomniał, że 
Herbert znał Iwaszkiewicza, 
pisał o nim: „dość pokrętny, 
ale wielkoduszny i szlachet-
ny”. Ekonomia jako temat li-
teracki w twórczości Herberta 

była tematem referatu Józefa 
Marii Ruszara, który podkre-
ślał prawdziwą pasję, z  jaką 
poeta opisuje gospodarcze 
podstawy cywilizacji. Dr  Mał-
gorzata Peroń z KUL-u odnio-
sła się do posągów, kamieni 
i kształtów w poezji Herberta, 
zaś siostrzeniec poety i  autor 
poświęconej mu monografii 
dr Rafał Żebrowski (na zdję-
ciu) odniósł się do genezy 
rodziny. Podczas Herbertiady 
otworzono wystawę rzeźby 
Moniki Osieckiej, a spotkanie 
z twórczością poety zakończył 
recital Dominiki Świątek.

  Tekst i fot.  
Sławomir Sadowski

30 października w Centrum 
Kultury wystąpił Derrick 
McKenzie – muzyk Jamiroquai, 
który prowadził już w naszym 
mieście klinikę perkusyjną. 
Tym razem zagrał z formacją 
Jazz Funk Experience. W jej 
składzie znaleźli się pianista 
Jamiroquai Matt Johnson oraz 
młodzi utalentowani polscy 
muzycy: basista Michał Barań-
ski, saksofonista Olaf Węgier 
i gitarzysta Łukasz Belcyr.

Derrick McKenzie grał swo-
bodnie, ale jednocześnie nie-
słychanie precyzyjnie. Słowa 
uznania należą się pozostałym 
muzykom zespołu, którzy gra-
li, jak dobrze dopasowany gar-
nitur. Nie wiem, czy to komple-
ment, ale na koncercie udało 
im się uzyskać niemal studyjne 
brzmienie. Jazz i funk przypa-
dły do gustu publiczności.

  Tekst i fot.  
Sławomir Sadowski
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Dwa dni z Herbertem

Jak dobrze skrojony garnitur

Piosenki na rysunkuWołyń w pieśni 

Mistyczny wernisaż 

w skrócie
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miasto i gmina4

WIEŚCI Z RATUSZA
Grodziscy radni miejscy obradowali 26 października w sali  
konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 32a.

Młodzi wybitni 
Na początku sesji burmistrz Grzegorz Be-
nedykciński oraz przewodnicząca Rady 
Miejskiej Joanna Wróblewska wręczyli mło-
dzieży zamieszkującej gminę Grodzisk sty-
pendia i dyplomy za wybitne osiągnięcia 
sportowe, artystyczne i edukacyjne. Wśród 
uhonorowanych znaleźli się: Kamila Krzon-
kalla, Paweł Jastrzębski, Maximilian Tymo-
teusz Rajski, Kacper Jarzębowski, Wiktoria 
Król, Aleksandra Czaplińska, Barbara Smo-
lińska, Mateusz Śliwka, Jan Szelągowski, 
Szymon Wiśniewski, Miłosz Redzimski, Ma-
ria Dobosz i Marta Dobrowolska. Burmistrz 
zaznaczył przy tej okazji, że nagrody za 
osiągnięcia sportowe to efekt decyzji rad-
nych sprzed 18 lat o inwestowaniu w sport. 
Zapowiedział też, że w 2018 roku będzie już 
nowa hala sportowa w Grodzisku.

Wniosek odrzucony
Większość radnych zaraz na początku od-
rzuciła wniosek Stowarzyszenia „Dolina 
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Rokitnicy” w sprawie podjęcia uchwały 
inicjującej postępowanie przed Trybuna-
łem Konstytucyjnym w zakresie zgodno-
ści z Konstytucją specustawy przesyłowej. 
11 radnych było przeciw przyjęciu wniosku, 
7 za, a 3 wstrzymało się od głosu.

Budżetowa kosmetyka
Rajcy zajmowali się sprawami budżetowy-
mi, m.in. środkami na modernizację Sta-
wów Walczewskiego. – Termin realizacji za-
planowano na kwiecień 2017 roku, ale jest 
mniejszy projekt dosadzenia zieleni jeszcze 
w obecnym roku, a to pozwoli na upięk-
szenie miejsca na wiosnę – mówił skarbnik 
Piotr Leśniewski. Ma tu także powstać wia-
ta do przetrzymywania sprzętu pływają-
cego klubu żeglarskiego Czysty Wiatr oraz 
sprzętu gminnego.

Skarbnik także przedstawił zasady udzie-
lania dotacji z budżetu gminy na zadanie 
służące ochronie powietrza poprzez zmia-
nę w  budynkach ogrzewania węglowego 
na proekologiczne. Dotacja dla osób, które 
z tego skorzystają, to maksymalnie 6 tys. zło-
tych na jeden dom czy mieszkanie. Ta kwota 
nie może przekroczyć 70 proc. wartości wy-
mienionego pieca. Skarbnik zaznaczył, że 
gmina nie podwyższa podatków od nieru-
chomości dla osób fizycznych, natomiast dla 
firm te podatki minimalnie spadają. – Stawki 
podatku od środków transportowych na 
2017 rok bez względu na tonaż będą mini-
malne, a wpływy do gminy będą rosły, a nie 
malały – zaznaczył Piotr Leśniewski.

Sprawy wiejskie
Radni wyrazili zgodę na nabycie nierucho-
mości gruntowej w miejscowości Szczęsne 

od osób fizycznych na cele drogowe. Dla 
przejrzystości adresowej i łatwiejszego ad-
ministrowania zdecydowano o nadaniu 
nazwy ulicy Bezowej drodze wewnętrznej 
w Chrzanowie Małym.

Na sesji radni wyrazili zgodę na zmianę 
wniosku sołectwa Makówka dotyczącego 
przeznaczenia środków funduszu sołeckie-
go na przyszły rok. Na wrześniowym zebra-
niu sołeckim niezgodnie z prawem przezna-
czyli środki na indywidualne cele, a tego 
prawo nie przewiduje. – Teraz pieniądze 
zostaną przekazane na zbiorowe potrzeby – 
mówił wiceburmistrz Piotr Galiński. 

Zasady w grudniu
Przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna 
Wróblewska przedstawiła na obradach 
analizę oświadczeń majątkowych za 2015 
rok m.in radnych i dyrektorów placówek 
oświatowych.

Na koniec spotkania burmistrz Grzegorz 
Benedykciński odniósł się do programu 
„Uwaga!” wyemitowanego na antenie TVN, 
poświęconego kobiecie, która przebywała 
w domu dziecka i domagała się otrzyma-
nia mieszkania komunalnego od gminy. 
Na grudniowej sesji na wniosek jednej z 
radnych zostaną przedstawione zasady 
gospodarowania mieszkaniami komunal-
nymi w gminie.

  (ag)

 Z treścią wszystkich uchwał i protokołami 
z sesji można zapoznać się w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie grodzisk.pl

Przewodniczącej Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim

Joannie Wróblewskiej
Jej Rodzinie oraz Bliskim 

wyrazy głębokiego żalu i serdecznego 
współczucia 

z powodu śmierci
Matki
składają

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 
Grzegorz Benedykciński 

oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego

Najszczersze wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

Matki
Pani Joannie Wróblewskiej

Przewodniczącej Rady Miejskiej 
w Grodzisku Mazowieckim

składają
Pracownice Biura Rady Miejskiej 

w Grodzisku Mazowieckim

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Matki
Przewodniczącej Rady Miejskiej 

w Grodzisku Mazowieckim
Pani Joanny Wróblewskiej
Łącząc się w żalu składamy 

najserdeczniejsze wyrazy współczucia 
w tej bolesnej chwili

Radni Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim

Z głębokim żalem żegnamy
Ś.P. Tadeusza Krakowskiego

wieloletniego pracownika Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji

Składamy wyrazy serdecznego 
współczucia

Rodzinie i Bliskim
Zmarłego Tadeusza

Zarząd i Pracownicy Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji  
w Grodzisku Mazowieckim

oraz
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Zasmuceni informacją o śmierci
dh. phm. Piotra Kusaka

składamy serdeczne wyrazy 
współczucia
Rodzinie

Instruktorzy Hufca ZHP Grodzisk

Pani Agacie Dubieleckiej
wyrazy najserdeczniejszego 
współczucia i słowa otuchy  

z powodu śmierci
Taty
składają

koleżanki i koledzy z Sądu Rejonowego 
w Grodzisku Mazowieckim

fo
t. 

UM
 w

 G
ro

dz
isk

u



BOGORIA nr 263 listopad 2016

miasto i gmina 5

                           

Skuły były miejscem zjazdu delegatów Ochot-
niczych Straży Pożarnych Powiatu Grodzi-
skiego, którzy spotkali się 22 października. 
Strażacy wybrali na 5 lat nowy zarząd powia-
towy i komisję rewizyjną. Ponownie prezesem 
został Piotr Galiński. Wiceprezesi to Wacław 
Świdlicki z OSP Skuły i Mirosław Gajowniczek 
z OSP Kłudno Stare. Sprawami młodzieży 
będzie zajmował się wiceprezes zarządu po-
wiatowego Arkadiusz Mazurkiewicz-Kulka. 
W skład prezydium weszli Hubert Chmielec-
ki, Grzegorz Przerwa oraz prezesi zarządów 
gminnych i miejsko-gminnych. Delegatką na 
zjazd wojewódzki OSP jest wiceprezes OSP 
Skuły Wioleta Świdlicka.      (ag)

Statuetka „Bursztynowe Nutki” za twórczą, 
pełną pasji i zaangażowania pracę na rzecz 
umuzykalniania dzieci i młodzieży trafiła do 
rąk wieloletniej nauczycieli rytmiki w gro-
dziskich przedszkolach i szkołach podsta-
wowych Joanny Pietrzak. Pomysłodawcą na-
grody jest Wydawnictwo Pani Twardowska, 
a uroczystość wręczenia wyróżnienia miała 
miejsce 8 listopada w siedzibie Stowarzysze-
nia Autorów ZAIKS w Warszawie. Pani Joan-
nie, która jest również autorką treści muzycz-
nych do podręczników i scenariuszy imprez 
muzyczno-ruchowych oraz nagrywa płyty 
dla najmłodszych redakcja „Bogorii” serdecz-
nie gratuluje!    (mm)

W poprzednim numerze informowaliśmy o no-
minacji do tegorocznej Nagrody POLIN dla 
grodziskiego społecznika Roberta Augusty-
niaka. Decyzją kapituły konkursu otrzymał on 
wyróżnienie za inicjowanie działań związanych  
z przywracaniem pamięci o  społeczności ży-
dowskiej Grodziska Mazowieckiego. Zwycięzcą 
został Jacek Koszczan, założyciel i prezes Sto-
warzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa 
Żydów Ziemi Dukielskiej – Sztetl Dukla, zaś 
laureatem Nagrody Specjalnej został niejed-
nokrotnie goszczący w Grodzisku Jan Jagielski 
z  Żydowskiego Instytutu Historycznego. Uro-
czysta gala, podczas której ogłoszono wyniki 
konkursu, odbyła się  20 października w  Mu-
zeum Historii Żydów Polskich POLIN.    (kb)

„Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji 
Społecznej z ukształtowaniem i zagospo-
darowaniem na cele kulturalno-edukacyj-
ne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni 
publicznej terenów poprzemysłowych przy 
ul.  Sportowej w Grodzisku Mazowieckim 
wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie” – tchu może zabraknąć czy-
tając nazwę zadania, na realizację którego 
Urząd Miejski ogłosił przetarg 9 listopada. 
Hala widowisko-sportowa, bo tak potocznie 
mówi się o planowanym obiekcie, ma być go-

Natężony ruch w komunikacji miejskiej czy 
podmiejskiej w dniu Wszystkich Świętych ni-
kogo nie dziwi, tym bardziej wprawia w zdu-
mienie decyzja o zawieszeniu niektórych 
połączeń autobusowych. Tuż po Zaduszkach 
zadzwoniła do nas rozgoryczona czytelnicz-
ka, która podobnie jak wiele osób na próżno 
wyczekiwała w dniu 1 listopada autobusu 
kursującego na trasie Grodzisk Mazowiecki 
– Kampinos. O komentarz do zaistniałej sytu-
acji poprosiliśmy, więc przedstawiciela Działu 
Przewozów Osobowych PKS Grodzisk.

„W połowie października trafiły ogłoszenia 
do naszych autobusów, iż od 1 listopada ko-
munikacja na odcinku Grodzisk – Kampinos 
zostaje ograniczona w niedzielę i święta. Auto-
busy od 1 listopada na tej trasie kursują oprócz 
dni powszednich tylko w sobotę. Rozkład jest 
dostępny na naszej stronie” – wyjaśnił Jarosław 
Jankowski. Niezależnie, czy informacja o zmia-
nach w rozkładzie jazdy pojawiła się odpo-
wiednio wcześnie, w tym wypadku wyjątkowo 
niefortunny wydaje się brak komunikacji na 
linii decyzje PKS a potrzeby pasażerów.    mm

Strażacy wybrali 

Do końca przyszłego roku ul. Okrężna 
powinna zostać zmodernizowana. Gmina 
na ten cel ma otrzymać ok. 3 mln dofi-
nansowania z Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019. Tak przynajmniej wyni-
ka z zatwierdzonej przez wojewodę ma-
zowieckiego Zdzisława Sipierę wstępnej 
listy rankingowej wniosków na rok 2017, 
na której nasz wniosek znalazł się na 
pierwszym miejscu.    (kb)

Nowe parki, skwery i nasadzenia wzdłuż 
14 ulic – jednym słowem Grodzisk się za-
zieleni i ukwieci i to za niebagatelną sumę 
6,7 mln zł. Z tej kwoty większość – bo aż 
5,7 mln zł stanowić będzie dotacja pozy-
skana przez gminę z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska. Łącznie nowym 
zagospodarowaniem objęte zostanie po-
nad 5 ha gruntu, a nowe parki pojawią się 
m. in. przy ul. Jaśminowej, Górnej i Dale-
kiej. Lada moment Urząd Miejski powi-
nien ogłosić przetargi na realizację inwe-
stycji, której zakończenie jest planowane 
w ciągu dwóch lat.

Po seniorach, którzy świętowali inaugu-
rację kolejnego semestru Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku wraz z początkiem 
października, w akademickie ławy wrócili 
też najmłodsi studenci – 22 października 
w auli ZSTiL nr 2 odbyło się rozpoczęcie 
XIII semestru Uniwersytetu Dziecięcego 
połączone z wykładem o templariuszach. 
Zajęcia tej uczelni dla dzieci w wieku 8-13 
lat, prowadzonej podobnie jak UTW przez 
Stowarzyszenie Europa i My, odbywają 
się dwa razy w miesiącu, w soboty.

– Sposób przekazywania wiedzy jest 
adekwatny do wieku uczestników i odby-
wa się w atmosferze zabawy i pasjonu-
jącej przygody – mówi Daniel Prędkopo-
wicz prezes stowarzyszenia.    (opr. kb)

3 mln na Okrężną

Miejski flesz

Muzyczna nagroda    

Robert z wyróżnieniem

Wiosną ruszy budowa

Komunikacja bez komunikacji

Będzie zielono!

Ławy pełne studentów
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Widmo 400 kV oddala się
Wygląda na to, że wielomiesięczne pro-
testy społeczne przeciwko budowie li-
nii 400 kV przez zachodnie Mazowsze 
przyniosły skutek. 7 listopada Polskie 
Sieci Energetyczne S.A. poinformowały 
o rozwiązaniu umowy z wykonawcą na  
budowę linii elektroenergetycznej 400 kV 
relacji Kozienice – Ołtarzew. Choć ta de-
cyzja nie oznacza całkowitego wycofania 
się z budowy linii, to póki co znacznie od-
dala ją w czasie. A o tym, że mieszkańcy 
są bardzo zdeterminowani, by przekonać 
PSE do ostatecznej rezygnacji z inwe-
stycji w ostatnio forsowanym przez firmę 
przebiegu, świadczyć może zorganizo-
wany przez Społeczną Grupę Koordyna-
cyjną Kozienice-Ołtarzew kolejny protest, 
który odbył się 8 listopada w Warszawie.

fo
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        Podziękowania 
Przewodniczącej Rady Miejskiej Joannie 
Wróblewskiej oraz Burmistrzowi Grodziska 
Mazowieckiego Grzegorzowi Benedykciń-
skiemu serdecznie dziękuję za pamięć i sło-
wa otuchy skierowane pod moim adresem 
w związku ze śmiercią Mamy

Kazimierz Polaszek

Podziękowania
Pragnę podziękować Koleżankom i Kolegom 
ze Straży Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Mazowieckim za okazane mi 
współczucie w trudnych chwilach osobistych.

Kazimierz Polaszek

      Gratulacje
Serdecznie   gratulujemy Joannie Pietrzak 
prestiżowej nagrody Statuetki ,,Bursztynowe 
Nutki,, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół  
Osób Niepełnosprawnych

towa na 2 listopada 2018 roku i wtedy będzie 
się można przekonać, czy efekt jest równie za-
pierający dech w piersi jak skomplikowana na-
zwa zadania. Rozpoczęcie budowy planowa-
ne jest na pierwszy kwartał 2017 roku.     (kb)
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Mała rzecz, a… denerwuje

Wielka radość  
metrami mierzona

Budowa trwała ponad dwa lata (w czasie 
prac zmienił się wykonawca), ale na swój 
kąt w godnych warunkach nowi lokatorzy 
czekali czasami ponad dziesięć lat, a nawet 
dłużej. Tak jak Agnieszka Kakietek, która 
o takich warunkach marzyła 22 lata. Począt-
kowo z czwórką dzieci przez sześć lat miesz-
kała na dziewięciu metrach kwadratowych 
przy ulicy Sienkiewicza, a gdy rodzina po-
większyła się o kolejnych dwoje dzieci, prze-
prowadziła się do trochę większego lokalu 
przy ul. Ułańskiej, gdzie mieszkali 16 lat, by 
wreszcie doczekać się na nowe mieszkanie 
przy Traugutta. 

Krócej na mieszkanie czekała Halina 
Dobrzyńska, która do nowego lokum na 
parterze przeprowadzi się z niepełno-
sprawnym synkiem. Już nie będzie musia-
ła dźwigać wózka z dzieckiem na II piętro, 
a do przeprowadzki nie ma daleko, bo 
dotychczas mieszkała również przy ulicy 
Traugutta, tylko o kilka numerów dalej. Nie 
kryła radości z otrzymania mieszkania mó-
wiąc, że burmistrz Grodziska obiecał jej to, 
jak tylko zaczęły powstawać te dwa bloki 
i słowa dotrzymał. 

– Udało nam się przeprowadzić 64 rodziny 
do mieszkań z bardzo dobrymi warunkami, 
by zmienić ich życie – powiedział podczas 
przekazywania kluczy burmistrz Grodziska 
Grzegorz Benedykciński. – Udało nam się 
także wybudować te mieszkania tanio, gdyż 
koszt jednego metra kwadratowego wyniósł 
około 2500 zł. Otrzymaliśmy około 35 proc. 
dofinansowania w ramach wsparcia budow-
nictwa socjalnego z funduszu dopłat. Nie 
każdego stać na kupno nowego mieszka-
nia, a gmina jest zobowiązana, by pomagać 
mieszkańcom. Mam nadzieję, że mieszkańcy 
będą dbali o te lokale, bo to tak naprawdę 
ich mieszkania. Przy ulicy Traugutta po-
wstaje jeszcze jeden blok, a planowana jest 
budowa następnego, więc będziemy mogli 
przekwaterować kolejnych mieszkańców, 
zaś miasto będzie w ten sposób odzyskiwało 
tereny pod nowe inwestycje. Mam nadzieję, 
że w roku stulecia odzyskania niepodległo-
ści, czyli w 2018 roku, w Grodzisku nie będzie 
już slumsów – zakończył burmistrz.

Podczas uroczystości oddania do użytku 
bloków nie zabrakło grodziskich samorzą-
dowców. Wzruszenia nie kryła przewodni-

cząca Społecznej Komisji Mieszkaniowej 
przy grodziskim magistracie Wiesława Śli-
wińska, radna miejska, która od wielu lat 
zajmuje się problematyką mieszkań socjal-
nych. Mówi, że to w pewnym sensie spłata 
długu wdzięczności.

– Kiedy zaczęłam swoją działalność samo-
rządową w 1994 roku, trafiłam do komisji 
mieszkaniowej. Mnie też ktoś w tamtych cza-
sach pomógł i dlatego ja tak bardzo upomi-
nam się o mieszkania socjalne. Cieszę się, że 
mieszkańcy wydostali się z warunków cza-
sami uwłaczających godności człowieka do 
pięknych nowych mieszkań. Mam nadzieję, 
że niektórzy przeobrażą się mentalnie, bo te 
przeprowadzki dowartościowują i mobilizu-
ją – zakończyła Wiesława Śliwińska.

Nowe dwa bloki przy ulicy Traugutta zo-
stały poświęcone przez proboszcza parafii 
Przemienienia Pańskiego księdza Janusza 
Starostę, natomiast starosta powiatu grodzi-
skiego Marek Wieżbicki z okazji oddania do 
użytku mieszkań otworzył z hukiem szam-
pana częstując nim mieszkańców. Nie obyło 
się także bez gorącej grochówki dla wszyst-
kich chętnych.  n  (miecz.) 

Jesienią ubiegłego roku nasz czytelnik za-
sygnalizował, że radar z wyświetlaczem, 
ustawiony na ul. Warszawskiej, wprowadza 
kierowców w błąd – choć zgodnie z oznako-
waniem w tym miejscu dozwolona maksy-

malna prędkość to 50 km/h, kierowcy jadący 
z taką właśnie przepisową prędkością widzieli 
hasło „Zwolnij!” i sugestię ograniczenia pręd-
kości do 40 km/h. Sprawę przekazaliśmy do 
wydziału Zarządzania Drogami Gminnymi, 
który zapewnił, że wkrótce oznakowanie 
i komunikat na radarze będą spójne i… 
„W  dalszym ciągu na ul. Warszawskiej przed 
skrzyżowaniem z Tarnowską (jadąc od ronda 
w stronę Tarnowskiej) stoi nieszczęsny radar, 
który sugeruje kierowcom prędkości inne, niż 
wynikają ze znaków i przepisów ruchu dro-
gowego.(...) Już wiele razy zdarzyło mi się, że 
kierowca jadący przede mną zgodnie z prze-
pisami widząc taki komunikat gwałtownie 
przyhamował, stwarzając ryzyko stłuczki.

Czy rok to wciąż za mało, żeby ktoś odpo-
wiedzialny za organizację ruchu drogowe-

go coś z tym zrobił? Czy wciąż jeszcze trwa 
analiza sytuacji?” – pyta Jan Halbersztat 
w mailu przysłanym do redakcji.

Tym razem od szefa wydziału odpowie-
dzialnego za drogi gminne Leszka Szcze-
paniaka uzyskaliśmy zapewnienie, że wy-
konawca w trybie natychmiastowym został 
poproszony o przyjazd i przeprogramo-
wanie radaru tak, by wskazywał właściwą 
prędkość.    n  (kmj)

Metrami kwadratowymi powierzchni mieszkań oddanych do użytku w sobotę, 12 listopada, w Grodzisku 
Mazowieckim. Przy ulicy Traugutta 8A i 8B stanęły dwa bloki mieszczące w sumie 64 dwupokojowe 
mieszkania socjalne o powierzchni od 32,5 do 49,6 m².

      Podziękowanie
Serdecznie dziękuję uczciwej znalazczyni 
z  Grodziska Mazowieckiego, która zwróciła 
mój portfel z całą jego zawartością. Z wyra-
zami wdzięczności i szacunku

Katarzyna Nowowiejska
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– Wszyscy, którzy czują głęboką więź pa-
mięci Tadeusza, mają poczucie, że on im 
nadal towarzyszy. To nie jest tylko kwestia 
poczucia wyobraźni. On rzeczywiście po-
śród nas nadal zostaje – mówił ks. bp Rafał 
Markowski podczas mszy św., której wy-
jątkowy charakter podkreślały obecność 
pocztów sztandarowych, harcerskiej war-
ty honorowej przy katafalku oraz oprawa 
muzyczna w  wykonaniu Chóru Adoramus, 

a także solo światowej sławy śpiewaka Wie-
sława Ochmana.

Po zakończeniu liturgii odczytane zostały 
listy pożegnalne, jakie w związku ze śmiercią 
Tadeusza Łapińskiego wystosowali Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wicepre-
mier prof. Piotr Gliński oraz Muzeum Naro-
dowe w Krakowie, gdzie odbyła się ostatnia 
monograficzna wystawa prac artysty zmar-
łego 14 września w Stanach Zjednoczonych.   

– To było wielkie marzenie profesora – 
wystawa w Krakowie. Miałam przyjemność 
przez dwa tygodnie przebywać u państwa 
Łapińskich i poznać profesora. Mimo że miał 
wtedy ponad 80 lat, to jego dusza, umysł 
był nadal otwarty i gotowy do podjęcia no-
wych wyzwań, które przynosił los – mówiła 
Katarzyna Podniesińska, która w 2014 roku 
przygotowywała monumentalną wystawę 
„Tadeusz Łapiński. Sztuka uniwersalna”.

Szczególny wydźwięk miała mowa 
Stefana Szmidta, który pożegnał profe-
sora w  imieniu rodziny. – Trzymaj się….  
Nic więcej nie jestem w stanie powie-

dzieć – zakończył poruszające wystąpienie 
w formie apostrofy. 

Piękne słowa o profesorze Tadeuszu 
Łapińskim padły również na cmentarzu 
parafialnym, gdzie głos zabrał burmistrz 
Grzegorz Benedykciński, który bardzo traf-
nie scharakteryzował osobę Honorowego 
Obywatela Grodziska.

– Mieliśmy wielkie szczęście, że spo-
tkaliśmy w swoim życiu Tadeusza. To był 
człowiek, w którym nie było negatywnych 
uczuć, tak często nam towarzyszących. To 
był człowiek, który poza tym, że potrafił 
się cieszyć i kochał ludzi, kochał siebie, tak 
szczerze, pięknie kochał siebie. To było coś 
niesamowitego, każda chwila z nim była 
zawsze dla mnie wyjątkowa i czułem się, 
jakbym znalazł się w innym świecie. Do-
brym świecie, świecie bez podłości, złości, 
agresji – mówił burmistrz, który podzięko-
wał rodzinie za decyzję o tym, by Tadeusz 
Łapiński spoczął w Polsce, na grodziskim 
cmentarzu parafialnym. 

n  Krzysztof Bońkowski

Akcję oznaczania akowskich mogił rozpo-
częli 8 listopada pracownicy Willi Rado-
goszcz w obecności przedstawicieli grodzi-
skiego koła Światowego Związku Żołnierzy 
AK Anny Ojrzyńskiej, Mieczysława Matu-
szewskiego i Andrzeja Jakubowskiego, któ-
ry podczas wielu kwerend poprzedzających 
akcję służył wiedzą na temat miejsc spo-
czynku swoich towarzyszy broni. Dzięki wie-
lomiesięcznym badaniom terenowym oraz 
analizie dokumentów i dotychczasowych 
publikacji udało się odnaleźć 120 takich gro-
bów i tyle też przygotowano tabliczek.

– To część projektu Ośrodka Kultury „Miej-
sca pamięci. Walka i konspiracja. Mieszkańcy 
Grodziska w czasie II wojny światowej”, dofi-
nansowanego ze środków Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. Obejmuje 

on również stworzenie ścieżki edukacyjnej, 
składającej się z 20 punktów oznaczonych 
w  tkance miejskiej tablicami pamiątkowy-
mi, opisującymi mieszkańców danej loka-
lizacji bądź wydarzenia z nimi związane 
– mówi Anna Woźniak z Willi Radogoszcz. 
Oprócz ścieżki edukacyjnej, której inaugura-
cja odbyła się w dniu Święta Niepodległości, 
w  ramach projektu powstała również stro-
na internetowa miejscapamiecigrodzisk.pl, 
gdzie można zapoznać się z informacjami 
na temat 20 miejsc pamięci oraz zobaczyć 
związane z nimi materiały archiwalne.

11 listopada mieszkańcy mogli też podzi-
wiać udostępniony po renowacji przeprowa-
dzonej na zlecenie Urzędu Miejskiego Pomnik 
Miejsce Straceń, który również jest jednym 
z punktów ścieżki edukacyjnej.    n  (kb)   

Konspiracja warta odkrycia

28 października Grodzisk pożegnał wybitnego artystę grafika, profesora 
Tadeusza Łapińskiego. Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem 
bp. Rafała Markowskiego została odprawiona w kościele MBNP 
przy ul. Piaskowej, a miejscem wiecznego spoczynku Honorowego 
Obywatela Grodziska stał się cmentarz parafialny przy ul. Radońskiej. 

Witold Życiński, Czesław Kosta, rodzina Golianów, Ludwik Kubiak, Edward 
Ojrzyński – to nazwiska żołnierzy Armii Krajowej, których groby, znajdujące się na 
grodziskim cmentarzu, jako pierwsze zostały ozdobione tabliczkami z symbolem 
Polski Walczącej i inskrypcją „Tu spoczywa żołnierz AK”.

Mieliśmy szczęście  
spotkać Tadeusza
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„Można odejść na zawsze, 
 by stale być blisko”

Wszystkim, którzy okazali nam 
ogromną pomoc i życzliwość żegnając 
prof. Tadeusza Łapińskiego, składam 

najserdeczniejsze podziękowania.
Dziękuję:

Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi 
Rafałowi Markowskiemu,

Proboszczowi Parafii Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy Księdzu 

Jarosławowi Miętusowi,
Proboszczowi Parafii św. Anny Księdzu 

Eugeniuszowi Dziedzicowi,
wspaniałemu soliście Panu Wiesławowi 
Ochmanowi wraz z Chórem Adoramus,

Urzędowi Miejskiemu i Radzie Miejskiej,
Centrum Kultury,

Panu Łukaszowi Koperskiemu,
Harcerzom,

Policji oraz Straży Miejskiej,
Rodzinie, Przyjaciołom i wszystkim, 
którzy towarzyszyli nam w trudnych 

chwilach.
Żona Maria wraz z dziećmi 

Moniką i Adamem
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Dorota Pawełczak 
Kancelaria Radcy Prawnego 

ul. 11Listopada 11A, Grodzisk Maz. (deptak)
Czynne: pon.-pt. 10.00–16.00

tel. 509 828 245

Zakres:
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – oddłużanie, 

prawo rodzinne, pracy, nieruchomości, 
spadki, ZUS

miasto i gmina8

Uczestnikami projektu są seniorzy, którzy 
przed przystąpieniem do stworzenia au-
dycji zostali wyposażeni w wiedzę podczas 
warsztatów historycznych, dziennikarskich 
i marketingowych. Uzupełnieniem zajęć 
praktycznych są wykłady w Willi Rado-
goszcz. Pierwszym prelegentem był spe-
cjalista w dziedzinie lokalnej historii Janusz 
Sobieraj, Honorowy Obywatel Grodziska 
Mazowieckiego, który przybliżył codzien-
ność mieszkańców miasta w okresie okupa-
cji i ich działalność konspiracyjną. Tydzień 
później, 4 listopada, o tajemnicach dworu 
w Jordanowicach opowiedziała osoba naj-
lepiej zorientowana w tej materii, czyli prof. 
Anna Potocka, która na przełomie wieków 
zajmowała się konserwacją i częściową re-
konstrukcją polichromii Jana Bogumiła Pler-
scha znajdujących się w dzisiejszej siedzibie 
Państwowej Szkoły Muzycznej im. T. Bairda.

– Ściana wschodnia gabinetu jest na 
tym terenie najlepiej zachowanym dzie-
łem Plerscha i w 95 procentach jest orygi-
nalna. Odwrotne proporcje mamy w przy-
padku sufitu, który z kolei w 95 procentach 
jest zrekonstruowany – mówi prof. Anna 
Potocka, która podkreślała, że do Grodzi-
ska Mazowieckiego zawsze przyjeżdża 
z sentymentem. – Pierwsze prace ratun-
kowe zaczęliśmy w 1998 roku, w  latach 
1999–2000 trwała konserwacja ścian pio-
nowych, a w 2001 roku pojawiły się rozwa-
żania na temat ewentualnej rekonstrukcji 
sufitu, która ostatecznie zakończyła się 
w 2004 roku. Pamiętam, że siedząc godzi-
nami na rusztowaniu miałam poczucie, że 
owszem, to jest bardzo ciężka praca, ale 
być może uda się dotknąć tajemnicy wie-
ku XVIII, zbliżyć się do ludzi, którzy tam 
wtedy mieszkali – dodaje.

18 listopada o Grodzisku na kolejowym 
szlaku mówił Andrzej Paszke z Polskiego 
Stowarzyszenia Miłośników Kolei, a  ostat-
nia okazja, by skorzystać z wykładów, które 
mają charakter otwarty, nadarzy się 25  li-
stopada w Willi Radogoszcz, gdzie realia 
Grodziska sprzed 1000 lat przedstawi Mał-
gorzata Krasna-Korycińska. 

Z efektami pracy seniorów, uczestniczą-
cych w projekcie dofinansowanym ze środ-
ków Muzeum Historii Polski w Warszawie 
w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”, moż-
na zapoznać się słuchając audycji nadawa-
nych od 9 listopada na antenie Radia Bogo-
ria przez cztery kolejne środy o godz. 13.30 
(powtórka w  niedzielę o  9.30). Punktem 
wyjścia do kolejnych opowieści były po-
mnik Miejsce Straceń, dwór Mokronoskich, 
dworzec kolejowy oraz średniowieczne gro-
dzisko zwane Górami Szwedzkimi.   n  (kb)

Cztery miejsca – cztery historie
– Celem projektu jest stworzenie cyklu czterech audycji o historii 
Grodziska i historii Polski.  Punktem wyjścia dla każdej z nich jest 
miejsce w Grodzisku będące świadectwem ważnych wydarzeń 
historycznych w naszym mieście – mówi Dominika Wysmułek- 
-Wolszczak, inicjatorka projektu „Historyczne 15 minut” realizowanego 
przez Bibliotekę Publiczną we współpracy z Radiem Bogoria i Willą 
Radogoszcz przy wsparciu telewizji GTV.
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Po ślubowaniu o marzeniach

Hymn po raz pierwszy

55 pierwszoklasistów Szkoły Podstawo-
wej nr 6 złożyło ślubowanie i tym samym 
14 października powiększyło grono pełno-
prawnych uczniów placówki przy ul. Spor-
towej. Być może w tej grupie znajduje się 
talent na miarę nieco starszego od nich 
„szkolnego” kolegi, znanego dziennikarza 
sportowego Dariusza Tuzimka, absolwen-
ta SP nr 6, który tego dnia odwiedził pla-
cówkę, aby spotkać się z uczniami swojej 
dawnej szkoły i opowiedzieć, co zrobić, 
by marzenia stały się dobrym drogowska-
zem, a ciężka praca przyniosła efekty. Naj-
lepszym tego przykładem jest bohater 
jego książki „Lewandowski. Wygrane ma-

rzenia”. Mowa oczywiście o kapitanie pił-
karskiej reprezentacji Polski Robercie Le-
wandowskim, który w drodze do wielkiej 
kariery trenował w nieodległym Lesznie, 
a także grał w Zniczu Pruszków. Wyjątkową 
pamiątką po spotkaniu z  dziennikarzem, 
który w połowie lat 90. pierwsze kroki za-
wodowe stawiał w „Bogorii”, jest autorski 
egzemplarz biografii Roberta Lewandow-
skiego z autografem słynnego piłkarza. 
Szkoła prezent zamierza wystawić na licy-
tację, a pozyskane w ten sposób środki zo-
staną przeznaczone na gablotę, sztandar 
i organizację jasełek integracyjnych zapla-
nowanych na 21 grudnia.   n  (kb)

Niezwykła premiera miała miejsce 14 listo-
pada w murach Społecznej Szkoły Pod-
stawowej nr 23 im. Leopolda Okulickiego. 
Po raz pierwszy uczniowie wraz z gronem 
pedagogicznym odśpiewali hymn szkoły, 
a  jego uroczyste przyjęcie zostało połą-
czone z pasowaniem pierwszoklasistów 
na pełnoprawnych uczniów. Święto szkoły 
stało się też okazją do wręczenia przyzna-
nych decyzją Rady Pedagogicznej tytułów 
„Przyjaciela Szkoły” dla burmistrza Grodzi-

ska Mazowieckiego Grzegorza Benedykciń-
skiego, w imieniu którego dyplom odebrał 
wiceburmistrz Tomasz Krupski, wieloletniej 
prezes Grodziskiego Towarzystwa Eduka-
cyjnego Joanny Wiśniewskiej oraz zasłużo-
nego dla placówki Jerzego Koczaskiego.

– Uważamy, że każda szkoła powinna 
mieć swój hymn. Zawsze śpiewaliśmy pań-
stwowy, ale też marzyliśmy o własnym, tak 
jak moi poprzednicy kiedyś marzyli o patro-
nie. Ułożyć hymn nawiązujący do postaci 
gen. Okulickiego i AK w sposób przystępny 
dla dzieci nie było wcale łatwo, ale za spra-
wą muzyka – dziadka jednego z  naszych 
uczniów – udało się. Mamy hymn o  wy-
dźwięku patriotycznym i wesołym i  jeste-
śmy z niego dumni – mówił dyrektor szkoły 
Mariusz Żyta.   n  (mm)
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Janusz Sobieraj i prof. Anna Potocka
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Wychowanie patriotyczne jest czymś, co w pierwszej chwili wydaje się niemodne i nienowoczesne. Kojarzy się 
głównie ze szkolnymi latami: z romantyzmem, Mickiewiczem i powstaniami narodowymi. Może jednak warto  
co jakiś czas zadawać sobie pytanie, czym ono jest i jak je rozumieć w dzisiejszych czasach?

miasto i gmina 9

Najkrótsza definicja patriotyzmu, to umiłowa-
nie ojczyzny. 

– W moim odczuciu wychowanie patrio-
tyczne to kształtowanie wrażliwości i postaw 
u dzieci od najmłodszych lat, przejawiające 
się umiłowaniem i poszanowaniem historii, 
kultury i dziedzictwa naszej ojczyzny, jak rów-
nież małych ojczyzn w wymiarze lokalnym. 
Pierwsza i podstawowa edukacja patriotyczna 
zaczyna się od domu rodzinnego, w którym 
przekazuje się wartości patriotyczne poprzez 
„żywe” zainteresowanie historią, kultywowa-
nie pamięci o naszych przodkach, bohaterach, 
ważnych wydarzeniach w dziejach naszego 
narodu, ojczyzny – Polski – mówi Iwona Wiąc-
kowska ze Związku Dużych Rodzin.

Pięknie opowiadali o tym również ucznio-
wie I klasy gimnazjum szkoły Azymut w au-
dycji Radia Bogoria. Dla nich patriotyzm dziś 
to solidna nauka i praca. Chłopcy zrealizowali 
projekt „Młodość ‘44”. Spotkali się z uczest-
nikami Powstania Warszawskiego: Piotrem 
Zbigniewem Łubieńskim ps. Andrzej, Wło-
dzimierzem Dusiewiczem ps. Dusza, i Tade-
uszem Jaroszem ps. Topacz. Owocem tego 

spotkania było nagranie trzech krótkich wy-
wiadów, w których chłopcy konfrontują swo-
je wyobrażenia na temat Powstania z relacja-
mi świadków tamtych wydarzeń. Nagrania te 
zostały zaprezentowane podczas „Wieczorni-
cy” – koncertu patriotycznego, który odbył 
się z okazji Święta Niepodległości 14 listopa-
da w Centrum Kultury.

„Wieczornica: Młodość oddaliśmy ojczyźnie 
1918–44” okazała się niezwykłym wydarze-
niem, pełnym refleksji i powagi niespotykanej 
u dzieci. Spotkanie rozpoczęło się przejmują-
cą recytacją wiersza A. Słonimskiego Alarm. 
Na sali obecny był kpt. Łubieński ps. Andrzej 
oraz tłum małych i trochę starszych dzieci. Au-
tentyczne zaangażowanie młodzieży zbudo-
wało most łączący pokolenia i czasy.

„Wieczornica” zorganizowana przez 
uczniów i nauczycieli szkoły Azymut prze-
łamała stereotypy i pokazała, jak na nowo, 
z  wrażliwością i prawdziwą miłością pod-
chodzić do naszej trudnej, ale pięknej hi-
storii. Licznie zgromadzeni goście czekali 
z niecierpliwością na występ Janusza Radka, 
który wykonał utwory Niebo złote ci otwo-

rzę oraz Tango na głos, orkiestrę i  jeszcze je-
den głos. Jednak to takie piosenki, jak Mała 
dziewczynka z  AK w wykonaniu nauczyciela 
języka polskiego Norberta Zielińskiego, Dziś 
idę walczyć, mamo w wykonaniu uczennicy 
Jagody Skrętowskiej, lirycznie zaśpiewana 
przez Anetę Strzeszewską Jeśli nie wrócę 
i  Kolęda warszawska w interpretacji Adama 
i Magdy Krylików, aktorów Teatru Muzycz-
nego „Roma” i rodziców czworga dzieci, 
związanych ze szkołami Azymut i Promienie, 
przejęły dreszczem i wywołały u publiczności 
łzy wzruszenia. Całość zakończyło wspólne 
odśpiewanie pieśni Boże coś Polskę.

Patronatem honorowym „Wieczornicę” ob-
jął Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grze-
gorz Benedykciński. Organizatorami wyda-
rzenia były Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 
Azymut oraz Centrum Kultury w  Grodzisku 
Mazowieckim. Partnerzy akcji to: Stowarzy-
szenie Rodziców „Na Fali”, Willa Radogoszcz, 
grodziskie koło Związku Dużych Rodzin „Trzy 
Plus”, Szkoła i Przedszkole Promienie, Pań-
stwowa Szkoła Muzyczna w Sochaczewie.

  Izabela Żylińska

Do tego swoistego sanatorium dzien-
nego mogą być kierowani pacjenci, którzy 
w  ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystali 
z leczenia szpitalnego lub osoby bezpo-
średnio po przebytej hospitalizacji. Od-
powiednie skierowanie wydaje lekarz ro-
dzinny bądź lekarz udzielający świadczeń 
zdrowotnych w szpitalu.

– To projekt pilotażowy Ministerstwa 
Zdrowia. Po raz pierwszy stworzono taką 

ofertę dla ludzi powyżej 65. roku życia. 
Wystartowaliśmy w konkursie i zostaliśmy 
wybrani jako szpital, który może taki ośro-
dek prowadzić. Codzienna działalność jest 
finansowana ze środków ministerialnych, 
natomiast z budżetu szpitala musieliśmy 
przeznaczyć 63 tys. zł na doprowadzenie 
pomieszczeń po dawnej siedzibie Sanepidu 
do takiego stanu, aby spełniały wymagania 
techniczno-sanitarne określone w  realizo-
wanym projekcie. Również z budżetu sta-
rostwa otrzymaliśmy na ten cel 50 tys.  zł. 
Myślę, że udało się nam stworzyć przyjazny 
i  funkcjonalny Dzienny Dom Opieki Me-
dycznej dla pacjentów – mówi Krystyna 
Płukis, dyrektor Szpitala Zachodniego im. 
św. Jana Pawła II. Dodaje też, że cały sprzęt 
rehabilitacyjny w placówce jest nowy i zo-
stał zakupiony ze środków ministerstwa. 

Dzienny Dom Opieki Medycznej czynny 
jest od poniedziałku do piątku w godzinach 
8-16. Z jego usług jednocześnie może ko-
rzystać 10 osób. Co ważne, pobyt pacjenta 
w placówce jest bezpłatny i może trwać od 

30 do 120 dni, przynajmniej cztery godziny 
dziennie. 

– To bardzo dobry pomysł. Mamy facho-
wą opiekę lekarską, życzliwe pielęgniarki 
serdeczne terapeutki, a do tego bardzo 
smaczne i urozmaicone posiłki – mówi jed-
na z pierwszych pacjentek korzystających 
z DDOM-u przy grodziskim szpitalu. Dzien-
ne sanatorium będzie działać przynajmniej 
przez 18 miesięcy, bo tak przewiduje projekt. 
O tym, czy będzie jego kontynuacja i jaka bę-
dzie jej forma, zadecyduje ministerstwo.

  Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

Od początku października w Szpitalu Zachodnim działa Dzienny Dom Opieki 
Medycznej, stworzony z myślą o osobach powyżej 65. roku życia, które w ciągu 
ostatniego roku były hospitalizowane. Oprócz opieki lekarskiej, rehabilitacji, świadczeń 
pielęgnacyjnych i opiekuńczych podopieczni mogą liczyć na zajęcia z malarstwa, 
rzeźby czy rękodzielnictwa, a także wsparcie psychologa.  

Jak w sanatorium

Wychowanie patriotyczne

      Podziękowania
Redaktorom audycji ,,My jesteśmy” Radia 
Bogoria Jerzemu Fijałkowskiemu i Markowi 
Konarzewskiemu za miejsce w Złotej Dzie-
siątce jubileuszu 25-lecia systemu wsparcia 
osób niepełnosprawnych pod patrona-
tem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych i Peł-
nomocnika rządu do spraw osób niepełno-
sprawnych słowa uznania i gratulacje.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół  
Osób Niepełnosprawnych
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Niezłomny
Nie złamały go ani trudne 
warunki okupacji niemieckiej, ani 
komunistyczne prześladowania, 
ani trzy lata przymusowej pracy 
w kopalni, ani nieustające represje 
ze strony władz PRL, dla których 
był obywatelem drugiej kategorii, 
choć to on pokazywał swoim 
życiem, co znaczy być Polakiem. 
W wieku 88 lat zmarł Aleksander 
Suzdorf, harcerz Szarych 
Szeregów, żołnierz Armii Krajowej 
ps. Bratek, członek powojennego 
podziemia niepodległościowego, 
szanowany mieszkaniec Kuklówki, 
„piękny i dobry duch człowieczy 
w gorącej piersi polskiej.”

Aleksander Symeon Suzdorf urodził się 18 lu-
tego 1928 r. jako potomek zacnego rodu, 
od wieków gospodarującego w Kuklówce, 
o czym świadczy ufundowana i wybudowana 
przez rodzinę kaplica stojąca we wsi od 1874 r. 
Rodzice wychowali syna w duchu wartości, 
które tak w wierszu streścił Kazimierz Przerwa-
-Tetmajer: „a wiedz, że my dwa razy za nasze 
obcobrzmiące imię kochać kraj musim więcej”.

Być może to właśnie przykazanie miał 
przed oczami Olek, gdy w czerwcu 1945 r. 
przystępował do partyzanckiej grupy dowo-
dzonej przez Janusza Zabłockiego „Krzysz-
tofa”. Miał wówczas 17 lat i cały bagaż wo-
jennych doświadczeń. Był najmłodszym 
członkiem oddziału, który wobec widma 
sowieckiej okupacji został sformowany z har-
cerzy Szarych Szeregów podlegających Armii 
Krajowej i rozpoczął walkę z aparatem władzy 
komunistycznej. Akcje wymierzone w służby 
bezpieczeństwa i jednostki Milicji Obywatel-
skiej sprawiły, że grupa operująca na terenie 
powiatu grodziskiego była bezwzględnie ści-
gana. Podczas obławy prowadzonej w Lasach 
Młochowskich 23 czerwca 1945 r. wywiązała 
się strzelanina, w wyniku której zginął jeden 
z  funkcjonariuszy MO, a drugi został pojma-
ny. W konsekwencji oddział został rozbity. 
Następnego dnia Aleksander Suzdorf, po-
dobnie jak inni żołnierze „Krzysztofa”, został 
aresztowany i osadzony w  siedzibie Powia-
towego Urzędu Bezpieczeństwa Publiczne-

go w Grodzisku. Tam wszczęto wobec niego 
brutalne śledztwo, w czasie którego zeznania 
wymuszano biciem pałką po plecach i sto-
pach, kopaniem i uporczywym dręczeniem 
zatrzymanego. Uznany za członka „bandy”, 
czyli organizacji terrorystycznej, która na celu 
miała obalenie demokratycznego ustroju 
państwa, został przewieziony do zakładu kar-
nego w Warszawie i skazany w ekspresowym 
procesie na rok więzienia, pozbawienie praw 
publicznych i honorowych praw obywatel-
skich. Transportowany wraz z grupą ska-
zanych wagonami bydlęcymi do więzienia 
we Wronkach – miejsca odbywania kary, 
został w okolicach Dęblina odbity z kon-
woju i  uwolniony przez partyzantów. Zmu-
szony do ukrywania się, ujawnił się dopiero 
19  marca 1947 r., po ogłoszeniu amnestii, 
i powrócił do rodzinnej Kuklówki.

Spokój nie trwał jednak długo, bo w 1949 r. 
Aleksander Suzdorf otrzymał wezwanie do 
wojska. W ramach służby wojskowej trafił 
do cieszącej się złą sławą jednostki w Orzy-
szu, a  następnie został wcielony do Batalio-
nu Pracy i zmuszony do pracy w kopalniach, 
w których przepracował równo trzy lata jako 
górnik dołowy – najpierw w kopalni Jawiszo-
wice nieopodal Oświęcimia, a potem w  ko-
palni Ludwik w  Zabrzu. Praca odbywała się 
w systemie ciągłym, to znaczy trwała także 
w niedziele i święta. Jak sam wspominał, żoł-
nierze-górnicy traktowani byli tam gorzej niż 

Wierny ideałom
Żegnamy ostatniego Żołnierza AK z Kuklówki, Olka – Aleksandra Suzdorfa, zasłużone-
go członka Światowego Związku Żołnierzy AK – ps. „Bratek”. Do ostatnich chwil życia 
był oddany swoim ideałom. Wyklęty – skazany na 3 lata robót w kopalni pozostał im 
wierny pomimo maltretowania i prześladowania przez ubecję. Mieszkaniec Kuklówki 
Zarzecznej od pokoleń. Szanowany przez okolicznych mieszkańców ojciec rodziny. 
Członek zgrupowania „Krzysztof”, wierny temu zgrupowaniu do końca. Uczestniczył we 
wszystkich powiatowych i związkowych uroczystościach. Prawdziwie polski patriota. 
Odznaczony postanowieniem Prezydenta RP z dn. 4 sierpnia 2016 roku Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski.

                      Cześć Jego pamięci!
Janina Soporek

niemieccy jeńcy, z którymi kazano im praco-
wać: „w wigilię święta Bożego Narodzenia oni 
siedzieli i  śpiewali kolędy, a my musieliśmy 
iść do pracy. Jedyne dni wolne w roku, jakie 
miałem, to jeden w czasie Świąt Bożego Naro-
dzenia, jeden w Wielkanoc, jeden na Barbórkę 
i 14 dni urlopu za rok pracy. W kopalni Jawi-
szowice nie mogłem wykorzystać przysługu-
jącego mi urlopu, ponieważ rosyjskojęzyczny 
dowódca puszczał tylko tych, którzy wypra-
cowali 150% normy. Ja wypracowywałem tyl-
ko 120%. Ubranie, jakie dostałem do pracy na 
początku, służyło mi przez całe półtora roku 
bez prania. Przy przejściu do kopalni Ludwik, 
w nowej kopalni dostałem nowe ubranie 
na następne półtora roku, bez możliwości 
wyprania”. Nie potrzeba dodawać, że pobyt 
w  obozie pracy był następstwem działalno-
ści w Szarych Szeregach. Nie były to jedyne 
represje za przynależność do AK, stosowane 
wobec Suzdorfa, który nie mógł znaleźć pracy 
poza rolnictwem, a każda kradzież w okolicy 
skutkowała rewizją w jego gospodarstwie.

Uznanie dla jego niewątpliwych zasług 
i  dążeń do przywrócenia niepodległości oj-
czyzny przyszło dopiero po latach. W 2015 r. 
sąd unieważnił wyrok z 1945 r. i przyznał mu 
odszkodowanie za przymusową pracę w ko-
palniach, w sierpniu tego roku decyzją Pre-
zydenta RP Aleksander Suzdorf odznaczony 
został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski. W Narodowym Dniu Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2016 r. odebrał 
podziękowania za służbę na rzecz ojczyzny, 
które w imieniu mieszkańców Grodziska 
Maz. wręczył mu burmistrz. 

Pomimo doznanych krzywd i bolesnych 
przeżyć pan Olek, jak pozwalał do siebie 
mówić, pozostał człowiekiem łagodnym, 
wielkodusznym i niesłychanie skromnym, 
nie eksponującym ani swojego heroizmu, 
ani męczeństwa. Jego dumą i powodem do 
chluby była rodzina, zarówno ta prawdziwa: 
żona Zuzanna, wieloletnia dyrektor szkoły 
w Kuklówce, o której zawsze mówił ze wzru-
szeniem, i synowie, oraz ta żołnierska, złożo-
na z kolegów z Ośrodka AK „Osa”, której po-
święcał siły i czas.  

Odszedł 23 października i spoczął w gro-
bie rodzinnym na kuklówieckim cmentarzu 
parafialnym, żegnany przez bliskich, licznie 
przybyłych sąsiadów, władze samorządowe 
i towarzyszy broni. 

n Łukasz Nowacki
Dziękuję p. Stanisławowi Suzdorfowi  

za udostępnienie materiałów z rodzinnego 
archiwum
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Można Panią nazwać radną opozycyjną?
– Wolę, żeby nazywano mnie radną nie-

zależną.
Przy różnych okazjach krytycy wypomina-
ją Pani brak akcesu do komisji rewizyjnej 
w bieżącej kadencji. 

– Wypominają ci, którzy mieli podstawo-
wy wpływ na moją decyzję, ci, którzy nie 
byli w stanie zrozumieć, na czym polega rola 
tej komisji. W poprzedniej kadencji liczyła 
ona 10 osób, z których razem ze mną cztery 
osoby były spoza koalicji. Podstawowy doku-
ment, jaki przygotowuje komisja rewizyjna, 
to wniosek o udzielenie absolutorium bur-
mistrzowi z tytułu wykonania budżetu. Rzecz 
w tym, że cała ocena komisji polegała na wy-
słuchaniu informacji skarbnika. W czasie prac 
komisji nigdy nie analizowano żadnych do-
kumentów źródłowych. Takiej analizy doko-
nywaliśmy w naszej czteroosobowej grupie, 
swoje wnioski i uwagi przedstawialiśmy na 
komisji. Oficjalnie nie miały one znaczenia, 
jedyny ślad pozostał w protokołach, bo tak 
decydowała sześcioosobowa większość. Inna 
sprawa, to odrzucony protokół kontroli dele-
gacji służbowych w Urzędzie Miejskim, wska-
zujący na poważne nieprawidłowości w roz-
liczeniach tych delegacji, nieuzasadnione 
wyjazdy i wiele innych dość istotnych szcze-
gółów. To była nauka, z której wyciągnęliśmy 
wnioski. Jaki ma sens praca, która niczemu 
nie służy? Bez zasiadania w komisji robimy to, 
co do nas należy, mając świadomość, że brak 
kontroli i oceny zawsze i wszędzie rozpuszcza 
władzę, skutki już są widoczne, a dokładniej 
mogą być wiadome za kilka lat.
Jest Pani osobą dość aktywną w internecie, 
publikuje Pani teksty, jak również wcho-
dzi w dyskusje z komentującymi. Właśnie 
w jednym z komentarzy napisała Pani: 
„Ci wszyscy, którzy zamieszkają w Grodzi-
sku, z automatu stają się mało ważni, po-
dobnie jak Ci mieszkający od urodzenia”. 
Czy to nie nazbyt czarna diagnoza?

– Takie są opinie wielu mieszkańców, z któ-
rymi rozmawiam. Ja też dysponuję wieloma 
przykładami. Niektórzy mieszkają na tym te-
renie od urodzenia, od dziesiątek lat, a droga 
czy kanalizacja jest jeszcze w sferze marzeń. 
Nowi mieszkańcy mówią i piszą o  drogach, 
publicznym żłobku, miejscach w przedszko-
lach, przeładowanych szkołach i nie kryją, 

że zostali zwabieni hasłem „Tu przyszłość 
jest dziś”. Grodzisk się zmienia, to fakt, ale 
nie można popadać w samozachwyt, gdyż 
są obszary, takie jak mieszkalnictwo, dro-
gi czy kanalizacja, które wymagają jeszcze 
ogromnych nakładów finansowych. Cały 
kraj się zmienia, pięknieją miasta i wsie, po-
wstają nowe obiekty i drogi. Ale kiedyś też 
budowano, mimo że nigdy w historii żaden 
samorząd nie miał takich możliwości roz-
woju. Ostatnie 10 lat to strumień funduszy 
unijnych płynących do samorządów, to także 
ogromny udział mieszkańców, prywatnych 
inwestorów i firm zasilających samorządowe 
budżety.
Sceptycznie podchodzi Pani do planów 
budowy mediateki i hali widowiskowo-
-sportowej. 

– Nie do budowy tylko do kwot, jakie na te 
inwestycje zostały zaplanowane w progno-
zie finansowej. Hala sportowa to temat dy-
żurny od wielu lat, ale kwota na ten cel miała 
być w granicach kilku do kilkunastu mln zł. 
Obecnie prognozowany koszt to 45 mln zł. 
A nie ma nawet przybliżonej analizy kosztów 
utrzymania takiego obiektu, choć przecież 
od takiej analizy należałoby zacząć. Mediate-
ka ma kosztować znacznie mniej, ale propo-
zycja budowy pojawiła się niespodziewanie 
i to w pierwszej kolejności w miejscowej pra-
sie. Uważam jednak, że 15 mln zł to też jest 
przerost formy nad treścią. Porównując z re-
witalizacją Szkoły Podstawowej nr 1 – za ok. 
9 mln zł – trzeba się dobrze zastanowić, czy 
warto tak szastać publicznym groszem. Do 
żadnych pomysłów budowy nie odnoszę się 
negatywnie, jednak zwracam uwagę, że ist-
nieje jeszcze wiele innych potrzeb w zakresie 
zadań własnych gminy, które muszą być za-
spokajane w pierwszej kolejności. Najpierw 
obowiązki, później przyjemności!
Są elementy polityki gminy, które ocenia 
Pani pozytywnie?

– Od polityki trzymam się z dala, więc 
skupię się na działaniach. Gmina jako całość 
funkcjonuje dobrze i to za sprawą odpowie-
dzialnych ludzi na różnych szczeblach sa-
morządu, a także w jednostkach podległych 
gminie. Czasami mam wrażenie, że byłoby 
jeszcze lepiej, gdyby im nie przeszkadzano. 
Działania gminy czy samorządu to nie tylko 
inwestycje, to cały szereg zadań własnych. 

W kwestiach czysto ludzkich nie ma podzia-
łów. Większość uchwał przyjmowanych jest 
jednogłośnie. Co do ich wykonania niestety 
bywa różnie. Są jednak sprawy, z którymi się 
nie zgadzam, o których trzeba mówić. Radny 
ma taki obowiązek, nie przywilej.
W takim razie jakie obszary działań są 
Pani najbliższe?

– Zawsze szczególną wagę przywiązywa-
łam do spraw oświatowych, polityki społecz-
nej, a także analizy wykonywanych budże-
tów. Na sprawy gminy patrzę całościowo, nie 
w granicach okręgu wyborczego. Na prze-
łomie ostatnich kilku lat widać zewnętrzne 
zmiany. Powstały nowe obiekty oświatowe, 
inne poddano termomodernizacji czy rozbu-
dowie. Osobistą satysfakcję mam z moder-
nizacji starych obiektów – Willi Radogoszcz 
i Małej Jedynki. Z takiego budynku jak Zakład 
dr. Bojasińskiego za stosunkowo niewielkie 
pieniądze powstał piękny obiekt szkolny. Do-
datkowo nauczyciele i sympatycy tej szkoły 
przy pełnej mobilizacji wywalczyli tytuł „Mo-
dernizacja Roku 2015”. To jest darmowa pro-
mocja dla gminy, satysfakcja dla głosujących, 
w tym moja osobista także. Natomiast jeżeli 
porównamy tę szkołę do szkoły w Książeni-
cach, to za tamte pieniądze można by wybu-
dować dwie takie Jedynki i jeszcze sporo by 
zostało. I tu jest problem. W rozsądku.
Czuje się Pani spełniona jako  
samorządowiec? 

– Czuję się spełniona pod wieloma wzglę-
dami. Mam wspaniałą rodzinę, trójkę do-
rosłych dzieci. Jestem już emerytowanym 
nauczycielem, w Jedynce bez zgrzytów 
przepracowałam 35 lat. Ze strony uczniów, 
a także rodziców spotykam się w wyrazami 
sympatii i uznania, to bardzo cieszy i wzmac-
nia. Mam sporą grupę wiernych przyjaciół 
i życzliwych znajomych. Jeśli chodzi o samo-
rząd, to mam wiele powodów do satysfakcji, 
ale nie mogę powiedzieć, że jestem speł-
niona, na pewno jednak potrzebna. Jestem 
środkowym Skorpionem. Horoskop określa 
moją osobowość. Mówię, co chcę powie-
dzieć, i robię to, co uważam za logiczne 
i potrzebne. Mam alergię na wszechobecną 
propagandę sukcesu, żonglerkę obietnicami 
i manipulowanie opinią publiczną.
Dziękuję za rozmowę.

n  Rozmawiał Krzysztof Bońkowski

Mam alergię  
na propagandę
Alicja Pytlińska, emerytowany nauczyciel, 65 lat, 
w Radzie Miejskiej od 1998 roku, w latach  
2002-10 jej przewodnicząca. Kandydowała  
w okręgu nr 5 z KW Grodziszczanie.

Okręg nr 5
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Zadaniem startujących w „pla-
stycznych regatach” dzieci 
i  młodzieży było wykonanie 
w  dowolnej technice dzieła 
o tematyce marynistycznej. A że 

wyobraźnia młodych artystów 
wykracza daleko poza horyzont 
szkolnych ławek, jury nie miało 
łatwego zadania.

– Poziom tego konkursu był 
wyjątkowo wysoki, nadesłane 
prace fantastyczne. Zapamięta-
łem te wykonane przez dzieci 
niepełnosprawne – genialnie 
w kolorze, formie, podejściu 
do tematu. Mieliśmy naprawdę 
dużą trudność w wyborze laure-
atów – mówił malarz Paweł Ca-
banowski, obok którego obrazy 
mieli przyjemność oceniać pre-
zes Czystego Wiatru Mirosław 
Łyszkowski, zasłużeni dla pracy 

z młodzieżą Aurelia i Janusz So-
bierajowie oraz redakcja „Bogo-
rii” w osobie niżej podpisanej.

Kryteria oceny obejmowały 
technikę plastyczną, staranność 
wykonania i oczywiście ogólny 
wyraz artystyczny. W kategorii 
do lat 6 najwyższe noty zdobyła 
praca Julii Dwużnik z ZS w Bara-
nowie. Kategorię 10- i 12-latków 
zdominowali wychowankowie 
ZS w Baranowie – pierwsze 
miejsce ex aequo zajęli Jakub 
Światlak i Damian Dzwonek. 
Wśród gimnazjalistów szcze-
gólną uwagę jurorów przykuły 
dokonania Laury Gontarczyk 

z ZS w Baranowie. Prace warte 
najwyższego uznania przesłali 
również wychowankowie szkół 
specjalnych, spośród których 
w  kategorii indywidualnej 
pierwsze miejsce zajął Mariusz 
Cholewa z SOSW w Lesznie.

Pozostaje mieć nadzieję, że 
udział w  konkursie, który wpi-
suje się w grodziskie obchody 
„Roku Teligi”, będzie dla mło-
dych artystów motywacją do 
dalszego doskonalenia swoich 
umiejętności, by w przyszłości 
wypłynęli na prawdziwie szero-
kie wody. 

   Małgorzata Müldner

„Chciałem być żeglarzem, zostałem malarzem” i to był dobry wybór, 
a potwierdzają to nadesłane prace na odbywający się pod takim właśnie 
hasłem konkurs ogłoszony przez Grodziski Klub Żeglarski Czysty Wiatr.

edukacja

Wyobraźnia  
na szerokich wodach

W tegorocznej edycji programu 
organizowanej przez Stowarzy-
szenie im. profesora Zbigniewa 
Hołdy, a odbywającej się pod 
patronatem Rzecznika Praw 
Obywatelskich wzięło udział 
ponad 300 szkół ponadpodsta-
wowych. Celem projektu jest 
przybliżenie młodym ludziom 
zapisów Konstytucji RP oraz 
istoty działania Trybunału Kon-
stytucyjnego, a wszystko pod 
okiem wybitnych specjalistów 
z dziedziny prawa. Grodziskim 
uczniom tekst Ustawy Zasadni-
czej pomagał analizować Asy-
stent Sędziego Sądu Rejonowe-
go w Grodzisku Mazowieckim 
Andrzej Sobótka. W obliczu 
majestatu prawa gimnazjaliści 
mieli okazję dyskutować nad 
kazusami, które były opraco-

wane w oparciu o rzeczywiste 
orzeczenia Trybunału Konstytu-
cyjnego RP, m.in. kwestie doty-
czące uprawnień np. kontrolera 
biletów czy zgromadzeń spon-
tanicznych. Orzeczenia, które 
zapadły w szkole w Łąkach, wy-
głaszał przewodniczący składu 
uczniowskiego i to jemu przy-
padł w udziale przywilej nosze-
nia togi, o którą zadbał oczywi-
ście Andrzej Sobótka. 

– Podczas zajęć uczniowie 
doświadczają, że sprawy na 
straży których stoi Trybunał 
Konstytucyjny, oprócz tych 
wagi państwowej, dotyczą też 
zwykłych, codziennych. Młode 
pokolenie, które dopiero wcho-
dzi w życie publiczne i politycz-
ne, powinno znać swoje prawa, 
aby nikt ich w  przyszłości nie 
ograniczał, nie narzucał swo-
jej wizji świata, bo nie jest to 
zgodne z funkcjonowaniem 
państwa demokratycznego, 
a  chyba nadal w takim pań-
stwie żyjemy – mówiła Małgo-
rzata Soczewicz.    (mm)

– Znajomość praw człowieka i obywatela oraz instytucji, 
które powinny stać na ich straży, ma szczególny wymiar 
i jest jak najbardziej pożądana w obliczu narastających 
postaw ksenofobicznych i nacjonalistycznych – mówiła 
nauczycielka historii i WOS-u w grodziskim Gimnazjum nr 1 
Małgorzata Soczewicz, która zgłosiła placówkę do udziału 
w ogólnopolskim projekcie pt. „Tydzień Konstytucyjny”.

Konstytucja  
na wokandzie

Dwójka dla Serca 
Program Uczymy Ratować, 
prowadzony od 2006 przez 
Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy ma za zadanie przeka-
zywanie wiedzy i umiejętności 
dotyczących udzielania pierw-
szej pomocy przez świadków 
zdarzenia. Szczególny nacisk 
w edukacji został położony na 
uczniów szkół podstawowych, 
ponieważ wtedy można wy-
kształcić trwałe nawyki zwią-
zane z tak ważną kwestią jak 
udzielanie pierwszej pomocy.  
Według statystyk WOŚP do 
tej pory Programem objętych 
jest: 27701 nauczycieli z 12216 
szkół, co stanowi 91 proc. 
wszystkich nauczycieli szkół 
podstawowych w Polsce. Po-
nad 2,5 miliona dzieci uczy się 
podstaw pierwszej pomocy!

Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Marii Konopnickiej już czte-
ry razy przystępowała do bi-
cia rekordu w jednoczesnym 
udzielaniu pierwszej pomocy. 
17 października  pod hasłem 
„Dwójka dla Serca”  po raz 
pierwszy przygotowała gro-
dziski finał akcji w hali sporto-
wej przy ul. Westfala 3. Akcja 
„Ratujemy i Uczymy Ratować” 
zaangażowała przeszkolonych 

nauczycieli, a także dziecięcych 
trenerów do tego, aby eduko-
wali pozostałą część uczniów 
w  technikach masażu serca 
oraz sztucznego oddychania.

Współorganizatorem i part-
nerem akcji była firma ISS 
Education, która udostępniła 
fantomy oraz defibrylator nie-
zbędne do przeprowadzenia 
akcji w Szkole Podstawowej nr 2.

W tej trzydziestominutowej 
ogól nopolskiej akcji udział 
wzięli: dyrekcja i nauczyciele 
ze Szkoły Podstawowej nr  2 
w Grodzisku Mazowieckim, 
wiceburmistrz Grodziska Ma-
zowieckiego Tomasz Krupski, 
przedstawiciele Straży Pożar-
nej, Straży Miejskiej, Policji oraz 
Szkoła Podstawowa w Książeni-
cach, Szkoła Podstawowa nr  6, 
Gimnazjum nr  2, przedstawi-
ciel OSiR-u Marek Masłowski – 
w sumie 32 osoby dorosłe i 201 
uczniów. 

Dzięki działaniom Fundacji 
WOŚP oraz lokalnej „Dwójki 
dla Serca” nauka resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej jest 
powszechna, bezpłatna i do-
stępna dla coraz większej licz-
by dzieci.

   Edyta Morwińska
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co? gdzie? kiedy?Redakcja nie ponosi  
odpowiedzialności  

za zmiany w programach

26 listopada – Dzień Misia 
Pluszowego
godz. 13.30 – misiowy teatrzyk w wy-
konaniu dzieci ze świetlicy w dzielnicy Łąki,
godz. 14.00 – warsztaty plastyczne 
i pyszny tort z cukierni Pana Edwarda 
Błaszczyka
27 listopada, godz. 18.00 – koncert 
The Shade of Mahalia and Ella. Wystąpią: 
Ewa Uryga, Mark Soskin, Adam Buczek, Lu-
ques Curtis – sala widowiskowa
28 listopada, godz. 19.30 – Gala 
Wiedeńska – znakomity solistom opero-
wym towarzyszyć będą wybitni polscy 
kameraliści młodego pokolenia, występu-
jący na co dzień z najlepszymi orkiestrami 
i dyrygentami w Polsce i Europie – sala wi-
dowiskowa
3 grudnia – Mikołajki 
godz. 13.00 – warsztaty świąteczne 
w foyer kina
godz. 16.00 – spektakl mikołajkowy 
„Cudowna podróż” – sala widowiskowa
godz. 17.00 – spotkanie z Mikołajem – 
plac przed CK
6 grudnia, godz. 16.00 – Mikołajko-
wa niespodzianka – plac przed CK
12 grudnia, godz. 19.30 – koncert 
Edyty Geppert – sala widowiskowa
13 grudnia, godz. 12.30 – „Co się sta-
ło z Mikołajem” – niedzielny teatrzyk w wy-
konaniu Teatru TAK  – sala widowiskowa
15 grudnia, godz. 17.00 – Grodziska 
Scena Szkolnych Talentów: Szkoła Podsta-
wowa nr 2 – sala widowiskowa

25 listopada, godz. 18.00 – Gro-
dzisk 1000 lat temu – prelekcja Małgorzaty 
Krasnej-Korycińskiej w ramach projektu „Hi-
storyczne 15 minut” współorganizowanego 
z Biblioteką Publiczną

26 listopada, godz. 18.00 – Potańcz 
z Kaśką i Andrzejem. Zabawa andrzejkowa 
przy muzyce tradycyjnej z Kapelą Pauli Ki-
naszewskiej – Poczekalnia, dworzec PKP
27 listopada, godz. 16.00 – Tho-
usand Lakes. Ania Broda z zespołem – kon-
cert – Poczekalnia, dworzec PKP
3 grudnia, godz. 15.00 – Tańce oberwań-
ce – zabawy kreatywne dla dzieci przy mu-
zyce tradycyjnej – Poczekalnia, dworzec PKP
4 grudnia, godz. 12.00-18.00 – 
Kiermasz na Mikołaja i Barbarę, rękodzieło 
ludowe, ozdoby, wyroby tradycyjne – Po-
czekalnia, dworzec PKP

 9 grudnia, godz. 19.00 – Opowieści 
bluesowe – spektakl narracyjno-muzyczny 
– Poczekalnia, dworzec PKP
17 grudnia, godz. 16.00 – Etnografia 
dla najmłodszych

27 listopada, godz. 15.00 – Mój cel: 
zdrowe dziecko – wykład dotyczący zdro-
wego odżywiania prowadzi dr Iwa Jonik – 
Centrum Kultury, II p., sala konf.

1 i 8 grudnia, godz. 18.00-20.00 
– Bunt dwulatka. Mit czy rzeczywistość? 
– warsztaty Pozytywnej Dyscypliny dla ro-
dziców małych dzieci prowadzone przez 
Sylwię Anderson-Hanney – Szkoła Podsta-
wowa nr 1, wejście od ul. Bartniaka. Liczba 
miejsc ograniczona. Zapisy: sylwia@pozy-
tywnarodzina.pl

Publiczne Ognisko Plastyczne
im. Jana Skotnickiego w Grodzisku
pl. Króla Zygmunta 9, tel. 22 734 13 72

26 listopada, godz. 18.00 – 
POP2016 – wystawa prezentująca prace 
słuchaczy i wykładowców – z sezonów ple-
nerowego i postplenerowego – Dom Rze-
miosła, galeria na dole

25 listopada, godz. 19.00 – koncert 
muzyki fado – z cyklu kultury świata – sala 
starego kina, ul. Piłsudskiego 33, Milanówek

26 listopada, godz. 17.00 – Jeremi 
Przybora – twórczość znaną i mniej znaną 
przypomina dziennikarka radiowa Teresa 
Drozda – Pałacyk Kasyno 
27 listopada, godz. 16.00 – Kon-
cert jesienno-patriotyczny uczniów sekcji 
muzycznej CKiIO działającej pod kierun-
kiem Lidii Rolek. Gościnnie wystąpi kwartet 
smyczkowy im. K. Trawkowskiego – Pałacyk 
Kasyno
Do 30 listopada – „Rus in urbe: miasta 
ogrody, parki miejskie, ogrody botaniczne” 
– wystawa poświęcona zieleni w mieście 
zorganizowana we współpracy z Ogrodem 
Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego 
– Pałacyk Kasyno

27 listopada, godz. 17.00 – spo-
tkanie z Andrzejem Stasiukiem. Prezentacja 
książki pt. „Osiołkiem”

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

Milanowskie Centrum Kultury
05-822 Milanówek,  
Kościelna 3
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Co wypada robić w Toruniu? Można pospacerować 
wieczorem po urokliwej toruńskiej starówce, dotknąć 
gotyku, który tu jest na wyciągnięcie ręki, skosztować 
pierników, z których słynie gród Kopernika – najlepiej 
własnoręcznie wykonanych w piernikarni.

Natalia Kukulska zawitała po-
nownie do Grodziska, by dać 
popis swoich umiejętności wo-
kalnych i zaprezentować kunszt 
możliwości instrumentalnych 
swoich muzyków. 16 paździer-
nika publiczność w Centrum 
Kultury miała okazję oklaskiwać 
artystkę, której towarzyszyli 
Archie Shevsky, Marcin „Mały” 
Górny i Michał Dąbrówka. Jako 
support zaprezentowała się 
przedstawicielka młodego po-
kolenia Mary Spolsky. Ponieważ 
poprzednio Natalia Kukulska 
gościła w Grodzisku w styczniu, 
by zaśpiewać charytatywnie na 
rzecz Leosia, który zbierał pie-

niądze na operację, koncert był 
okazją do zrobienia wokalistce 
niespodzianki – na scenie po-
jawili się Leoś wraz z rodzicami 
i wręczyli całemu zespołowi 
kwiaty w podzięce za wsparcie.   
n (kmj)

Niespodzianka  
od Leosia

Z wszystkich tych atrakcji nie 
omieszkali skorzystać członko-
wie Grodziskiego Chóru Cantata, 
którzy przy okazji wizyty w To-
runiu wzięli udział w I Konkursie 
Chóralnym Musica Vera i zdobyli 
Nagrodę Kapituły Katedralnej 
Toruńskiej. Grodziscy chórzyści 
występujący pod dyrekcją Bar-
bary Paszkiewicz odwiedzili To-
ruń 22  października, by stanąć 
w  szranki z 20  zespołami kon-
kurującymi w  ramach Festiwalu 

Muzyki Sakralnej. Podczas  prze-
słuchań odbywających się w ko-
ściele parafialnym pw. Św.  Mak-
symiliana Marii Kolbego chór 
zaprezentował się w repertuarze 
religijnym, wykonując zarówno 
psalmy, jak i  utwory autorów 
współczesnych, z monumen-
talnym „Dona Nobis” Wojciecha 
Kilara i równie kunsztownym „Li-
bera me” Piotra Jańczaka na cze-
le. Szczególny aplauz słuchaczy 
wzbudziła interpretacja jednej 

z  najstarszych pieśni w  języku 
polskim „Czego chcesz od nas, 
Panie” mistrza z Czarnolasu, Jana 
Kochanowskiego, napisanej oko-
ło 1558 r. i opublikowanej cztery 
lata później. Znakomita dykcja 
i  nienaganna intonacja w połą-
czeniu z  nastrojem wykreowa-
nym za pomocą zmian tempa 
i dramaturgii polegającej na efek-
townym przechodzeniu z  piano 
do forte zapewniła artystom 
miejsce wśród laureatów.

Nagroda Kapituły Katedralnej 
Toruńskiej była potwierdzeniem 
renomy i umiejętności zespołu, 
którego muzyka od lat jest „to-
warem eksportowym” Grodziska 
Maz. Godzi się wspomnieć, że 
zwycięzcą toruńskiego konkur-
su został chór Nadzieja z  Nakła, 
a  nasze miasto reprezentował 
także znakomicie śpiewający 
Chór Kameralny Adoramus dzia-
łający przy parafii MB Nieustają-
cej Pomocy.  n (now)

Gniezno i Tum koło Łęczycy 
– to miejsca, które w dniach 
21–23 października odwiedził 

Grodziski Chór Bogorya. Wizyta 
w pierwszej stolicy Polski miała 
związek z udziałem w VII Ogól-

nopolskim Konkursie „Ars Litur-
gica”, zakończonym pierwszym 
po zmianie pokoleniowej w ze-
spole kierowanym przez Łu-
kasza Marcina Mazura złotym 
dyplomem.

– Wykonywaliśmy repertuar 
religijny. Niewątpliwie katedra 
gnieźnieńska, w której odbywał 
się konkurs, to miejsce podnio-
słe, piękne i znakomicie się tam 
śpiewało. Również ze względu 
na atmosferę – słuchacze byli 
bardzo skupieni, a nie zawsze 
tak bywa podczas konkursów. 
Za nasz występ otrzymaliśmy 
od jury bardzo wysokie oceny 
– 91  punktów na 100, co za-
owocowało złotym dyplomem. 
To  jest na pewno miłe wyróż-
nienie, tym bardziej że poziom 
występujących chórów był bar-
dzo wysoki – mówi dyrygent.

W drodze powrotnej z gnieź-
nieńskiego konkursu odby-
wającego się pod patrona-
tem Prymasa Polski grodziski 
chór zatrzymał się w Tumie, 
by 23  października zaśpiewać 
podczas mszy św. w XII-wiecz-
nej kolegiacie łęczyckiej. Był to 
260 występ chóru Bogorya od 
momentu założenia i trudno 
wyobrazić sobie lepszą scene-
rię do jubileuszu, bowiem chór 
towarzyszył liturgii celebrowa-
nej wyjątkowo uroczyście ze 
względu na sprowadzenie reli-
kwii św. Jana Pawła II i św. Mak-
symiliana Kolbego. 

Kolejnym wyzwaniem dla 
Grodziskiego Chóru Bogorya 
będzie udział w festiwalu Can-
tantes Lublinensis, który odbę-
dzie się 26 listopada w Lublinie.     

n (kb)

Towar eksportowy

Na staropolskim 
szlaku

Taboret to zwyczajny niepozor-
ny mebel. T/Aboret to zespół, 
grający muzykę często określa-
ną jako ethno jazz, który wy-
stąpił 22 października w  PKP 
Poczekalnia na grodziskim 
dworcu kolejowym. Koncert 
zgromadził sporą publiczność 
zainteresowaną niełatwą prze-
cież muzyką „pachnącą drew-
nem i łąką przeniesioną pomię-
dzy ruchliwe ulice miasta”.

Polskie melodie ludowe są dla 
muzyków bazą do poszukiwań 

wspólnego języka muzycznego. 
Fortepian, na którym gra Nata-
lia Czekała, nie jest typowym 
instrumentem dla folku. Dlate-
go połączenie polskich melodii 
ludowych i fortepianowych im-
prowizacji nadaje oberkom nowe 
życie. Oprócz Natalii Czekały (for-
tepian, śpiew) na dworcowej sce-
nie wystąpili Mateusz Pliniewicz 
(skrzypce), Artur Siejka (kontra-
bas) i Krzysztof Guzewicz (tabla, 
cajon, tonbak, udu, daf, darbuka).
  n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Muzyka korzeni
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Andrzej Pilipiuk rozdawał 
autografy, fotografował się 
z fanami swojej literatury 
i odpowiadał na ich pytania. 
Popularny pisarz spotkał się 
18 października w grodziskim 
Centrum Kultury z młodzieżą 
szkół średnich. 

– Spotkania z dziećmi są zawsze inspirujące, 
szczególnie kiedy mam przyjemność usłyszeć swoje 
utwory w wykonaniu najmłodszych i poczuć, jak wiele 
radości dostarcza im moja twórczość – mówiła  
Dorota Gellner, która 21 października była gościem 
grodziskiej Biblioteki Publicznej. 

Mówił, że uprawia pisarstwo i chce z tego 
żyć, wtedy ma to sens. Do swojej pracy pod-
chodzi poważnie. Pisze dużo, dobrze i jest 
w stanie z tego wyżyć. Ma nadzieję, że takie 
spotkanie dało młodym czytelnikom odpo-
wiedź, kim jest autor, dla kogo pisze i po co.

– Było to odpowiedzialne spotkanie mło-
dzieży z pisarzem – mówi dyrektor Bibliote-
ki Publicznej Dorota Olejnik. Jak zaznacza, 
było wiele mądrych pytań. Spotkanie było 
formą poszukiwawczą w dziedzinie litera-
tury dla młodego czytelnika. Zaskakujące 
według organizatorki były mocne słowa 
Pilipiuka wyjęte z „Jakuba Wędrowycza”, 
dobry kontakt z publicznością i dojrzałość 
pisarza fantastyki. 

Młodzież zaznaczała, że podoba się im 
w Pilipiuku dystans do siebie oraz jego 
poczucie humoru. Samo spotkanie było 
inspiracją do sięgnięcia po jego książki. 
Niektórzy pasjonują się jego literaturą i nie 
było to ich pierwsze spotkanie. Mają pra-
wie wszystkie jego książki. Wśród słucha-
czy było też kilka osób dorosłych. Według 
nich autor bardzo ciekawie opowiadał 
o  swoich podróżach, np. po Skandynawii. 
Uczestnicy spotkania z autorem na począ-
tek do przeczytania proponują „Litr ciekłe-
go ołowiu”.

n Agnieszka Goleniak

Grodziskie Centrum Kultury zostało wzięte 
pod naukową lupę badaczy z Regionalne-
go Obserwatorium Kultury Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, któ-
rzy wraz ze Związkiem Miast Polskich re-
alizują projekt „Nowe lokowanie instytucji 
publicznych w miejskich ekosystemach 
kultury w Polsce”. W związku z realizacją 
badań w Grodzisku w dniach 10-14 paź-
dziernika gościł  Michał Mękarski, koordy-
nator projektów badawczych, który prowa-
dził badania terenowe za pomocą ankiet 
i  wywiadów. Najbardziej widowiskowym 
elementem był panel ekspercki, do które-
go zostali zaproszeni przedstawiciele gro-
dziskich organizacji pozarządowych i in-
stytucji zajmujących się kulturą. Dyskusja, 
w zamierzeniach dotycząca oddziaływa-
nia nowego obiektu instytucji kultury na 
miasto w różnych jego aspektach, a także 
szans i zagrożeń, jakie wiążą się z powsta-
waniem nowej kulturalnej infrastruktury, 
przerodziła się w znacznie szerszą rozmo-
wę o kulturze i jej tworzeniu w grodziskich 
realiach. Z wnioskami badaczy będzie 
można zapoznać się w raporcie, który po-
wstanie na zakończenie projektu. Oprócz 
grodziskiego Centrum Kultury, naukowcy 
przyjrzeli się funkcjonowaniu i  oddziały-
waniu nowych obiektów kultury w  ośmiu 
innych miastach, m.in. Katowicach, Łodzi, 
Gdańsku i Rumi.   n (kb)

Z pisania 
można żyć

Kultura  
na badaniach

Młodzi 
potrzebują 
 literatury
Mieszkająca w Grodzisku Natalia Gontar-
czyk (na zdjęciu) została jedną z laureatek 
najstarszego w  Polsce młodzieżowego 
wydarzenia literackiego, czyli XX Ogólno-
polskiego i XXXIV Wojewódzkiego Prze-
glądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczo-
ści Literackiej Lipa 2016 organizowanego 
w Bielsku-Białej. Należy podkreślić, że Na-
talia Gontarczyk uczestniczy w cotygo-
dniowych zajęciach literackich w  Willi 
Radogoszcz. Uczy się w  Gimnazjum nr 3 
w Milanówku. 

Na konkurs wpłynęło 2 tysiące utworów, 
nadesłanych przez 613 uczniów. Jury pod 
przewodnictwem Tomasza Jastruna przy-
znało 100 równorzędnych nagród, w  tym 
25 w kategorii szkół gimnazjalnych i 38 w ka-
tegorii szkół średnich. Jurorzy byli zachwyce-
ni największą od lat liczbą tekstów, jakie na-
płynęły na konkurs, jak również ich jakością. 
Częścią imprezy finałowej, która odbyła się 
21 października, były warsztaty oraz zorga-
nizowany w tym roku po raz pierwszy panel 
dyskusyjny dla laureatów pt. „Czy literatura 
jest potrzebna młodym?”. Sądząc po wyni-
kach konkursu – jest potrzebna.

n Sławomir Sadowski

Na spotkanie z autorką książek, tekstów pio-
senek oraz słuchowisk radiowych przybyli 
uczniowie grodziskich szkół podstawowych 
i przedszkoli, których Dorota Gellner zachę-
cała ze sceny Centrum Kultury do dopo-
wiadania rymowanek recytując fragmenty 
ulubionych przez najmłodszych historyjek 
o „Gryzmole” czy „Wścibskich”. Nad oprawą 
muzyczną spotkania pieczę sprawowała 
Joanna Pietrzak wraz z solistkami, z który-
mi wcześniej nagrała piosenki do tekstów 
autorstwa dostojnego gościa. „Idzie kot” za-
śpiewała Jessica Bakalarska, utwór „A to jeż” 
widzowie usłyszeli w wykonaniu Gabrieli 

Stegienko, a „Krasnale” pojawiły się za spra-
wą zdolności wokalnych Emilki Strzelczyk 
i tańczących maluchów z przedszkola im. 
Krasnala Hałabały.

Ze spotkań z Dorotą Gellner dzieci za-
wsze wychodzą z roześmianymi buziami, 
nie może być inaczej wszak jest ona laure-
atką „Orderu Uśmiechu” i mawia, że rzeczy-
wistość odczuwa tak, jak jej mali czytelnicy, 
dlatego dobrze się z nimi rozumie. Ową nić 
porozumienia widać było i w Grodzisku za-
równo w czasie wspólnej zabawy, jak i tuż 
po niej, kiedy dzieci ustawiały się po auto-
graf powszechnie lubianej pisarki.  n (mm)

kultura

Autorka uśmiechu

Panu Rafałowi Sitkowi
wyrazy najserdeczniejszego 
współczucia i słowa otuchy 

z powodu śmierci
Mamy
składają

koleżanki i koledzy z Sądu Rejonowego  
w Grodzisku Mazowieckim
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Artysta  
dużego formatu
– Z perspektywy czasu talent 
Pawła nie tylko się uszlachetnił, ale 
stał się też wizytówką Grodziska.  
To, co dzisiaj widzimy, stanowi zaś 
kwintesencję jego wizjonerskiej 
sztuki – mówił Łukasz Nowacki 
20 października w PKP 
Poczekalnia podczas midisażu 
wystawy „Indygo et Consortes” 
autorstwa Pawła Cabanowskiego.
Jeśli przypadkowi podróżni zatrzymali się na 
moment na stacji Grodzisk Mazowiecki, być 
może zabrali ze sobą obraz ulic wzbogacony 
o wspomnienia malowane indygo czy też pro-
mieniami zachodzącego słońca. 

– Prace powstawały na przestrzeni kilku lat, 
musiałem oczywiście dokonać selekcji i osta-
tecznie zdecydowałem się na 14 olejnych 
płócien dużego formatu przedstawiających 
głównie krajobrazy w różnych porach roku. 
A,  że lubię każdą porę roku i każdą pogodę, 
takie też są moje obrazy i uchwycone w nich 
pejzaże, z którymi zawsze wiążą się jakieś hi-
storie, sentyment – mówił artysta. Wystawa 
zdobiła wnętrza galerii do 28 października, 
a jej kuratorem była Aldona Józefowicz z Wil-
li Radogoszcz, placówki, która organizowała 
pierwsze wernisaże Pawła Cabanowskiego 
jeszcze na długo przed tym, nim za słowami 
Łukasza Nowackiego „zapuścił wąsy jak Salva-
dor Dali”. Z wąsami czy bez pasja artysty, spo-
sób opowiadania o swoich obrazach, a także 
czas poświęcony na pracę z młodzieżą godne 
są podziwu na miarę mistrza. 

n Małgorzata Müldner

Z Alzacji do Grodziska

Panteon w stolicy 

Z fizjonomii lat tworzy się oblicze wieków – pisał w powieści „Nędznicy” 
Wiktor Hugo. Z historii rodzin powstają dzieje kontynentów, należałoby 
dodać po lekturze książki „Zdrada” Joanny Krupińskiej-Trzebiatowskiej.

Wiele pozytywnych recenzji zdobyły prace Łukasza Krupskiego, artysty 
związanego z Grodziskiem, które od 7 do 30 października wystawione 
były w Foyer górnym warszawskiego Teatru Polskiego.

Pisarka i poetka, autorka ośmiu powieści i kilku 
tomów poezji, redaktor naczelna pisma „Hy-
bryda”, związana z krakowskim środowiskiem 
literackim, była gościem Willi Radogoszcz 
w  czasie spotkania zatytułowanego „Z Alzacji 
do Grodziska”, które odbyło się 21 października. 

Nieco tajemnicze, zapowiadające lokal-
ne wątki hasło wieczoru autorskiego zostało 
wyjaśnione już na początku spotkania przez 
samą Joannę Krupińską-Trzebiatowską, któ-
rej wizyta w Grodzisku nie była przypadkowa. 
Otóż prababka autorki, Helena ze Zborow-
skich, była żoną Edmunda von Hardta, któ-
rego przodkowie przybyli na ziemie polskie 
z Lotaryngii i Alzacji, zaś potomkowie, jak dr 
Jerzy Hardt i jego dzieci: Barbara i Wojciech, 

są doskonale znani tutejszej społeczności. 
Nic dziwnego zatem, że obok bohaterki spo-
tkania zasiadł jej kuzyn Wojciech Hardt, który 
zgodził się uzupełnić gawędę autorki powie-
ści o epizody grodziskie. Zaopatrzona w ten-
że suplement opowieść Joanny Krupińskiej- 
-Trzebiatowskiej okazała się wspaniałą sagą ro-
dzinną, sięgającą okresu zaborów i oprowadza-
jącą słuchaczy po całej Europie, to znaczy tam, 
gdzie biegły i krzyżowały się losy rodów Hard-
tów, Zborowskich, Wąsowiczów i Glińskich. 

Dzięki niespotykanej erudycji idącej w  pa-
rze ze swadą, szacunkiem dla szczegółu 
i  godną detektywa dociekliwością (autorka 
przez lata uprawiała zawód prokuratora), ze-
brani zostali niemal uczestnikami wydarzeń, 
których areną były zarówno arystokratyczne 
salony, jak i wojenne okopy, zyskując wiedzę 
tak o sprawach prywatnych, dziejących się 
w zaciszu domowym, jak i publicznych, często 
ocierających się o wielką politykę, by wymie-
nić choćby tajemnicze zabójstwo majora dy-
plomowanego WP Michała Dunin-Wąsowicza 
– notabene stanowiące pretekst do napisania 
książki i opatrzenia jej tytułem „Zdrada”. 

n (now)

– W tym roku przypada 1050. rocznica 
chrztu Polski. Jest to okazja do refleksji, 
a dla artystów możliwość do wypowie-
dzenia się. Specjalnie na tę okoliczność 
przygotowałem cykl popiersi wielkich 
Polaków związanych z wprowadze-
niem i zakorzenieniem chrześcijaństwa 
w Polsce. Starałem się dokonać różno-
rodnego wyboru i zaprezentowałem 
m.in. rzeźbę z ceramiki, są też odlewy 
gipsowe, z aluminium czy brązu. Ca-

łość stanowi próbę pokazania rytmu 
historycznego, przestrzeni dziejowej. 
Temat panteonu Polaków podejmował 
wielki rzeźbiarz Xawery Dunikowski, 
więc moje prace są pewnym nawiąza-
niem do tradycji, ale uwspółcześnio-
nym. Rolą artysty i sztuki jest bowiem 
tworzyć relacje i dzielić się refleksją nie 
pozostając odciętym od młodszej ge-
neracji – mówił Łukasz Krupski. 

n Małgorzata Müldner
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Z Aleksandrą Tecław, pochodzącą z Grodziska zawodniczką, która 
wspólnie z Iwoną Podkościelną zdobyła złoty medal na Igrzyskach 
Paraolimpijskich w Rio de Janeiro w kolarstwie w konkurencji 
tandemów, rozmawiał Krzysztof Bońkowski. 

Jakie emocje towarzyszą zdobyciu olim-
pijskiego złota?

– To fantastyczne uczucie, natomiast sa-
mego momentu wygrywania praktycznie 
nie pamiętamy. Były takie emocje, że nawet 
jak miałyśmy medale w rękach, to do końca 
nie byłyśmy pewne, że to my wygrałyśmy.
Mimo że do Rio pojechałyście po zwycię-
stwo?

– Brak złota byłby rozczarowaniem, bo 
pracowałyśmy na ten medal sześć ciężkich 
lat i nie przegrałyśmy przez ten czas żad-
nego wyścigu po górach, a trasa olimpijska 
była bardzo ciężka i najsłabsze tandemy 
pod górę musiały wchodzić. Ale były chwile 
zwątpienia, zwłaszcza że pierwszego dnia 
startów rozchorowałam się. Jak jechałyśmy 
kilometr na torze, miałam bardzo wysoką 
gorączkę, nie byłam w stanie jeść ani do-
brze oddychać, wszystko mnie bolało. Wirus 
trzymał mnie do drugiego startu na torze, 
więc ta część rywalizacji kompletnie nam 
nie wyszła. Nadzieja pojawiła się po jeździe 
indywidualnej na czas na szosie. Byłyśmy 
piąte, straciłyśmy 20  sekund do srebrnego 
medalu, a przed nami nie było żadnego tan-
demu, który by dobrze jeździł po górach. 
Wspomogło nas też trochę osób z zewnątrz 
– dobrym słowem i dobrą rozmową. Na 
starcie do wyścigu wspólnego stanęłyśmy 
już pewne siebie.
Na czym polega niezwykłość jazdy na 
tandemie?

– Z tyłu jedzie osoba niedowidząca bądź 
niewidoma, z przodu znajduje się pełno-
sprawny przewodnik. To musi być osoba 
doświadczona, bo bierze odpowiedzialność 
za siebie i za zawodnika. Tandem mknie 
bardzo szybko, a choć jadą dwie osoby, to 
hamulce są takie same jak w każdym innym 
rowerze, więc przy takiej masie i takiej pręd-
kości to są tylko spowalniacze. Na igrzy-
skach największa prędkość, jaką osiągnęły-
śmy, to 92,6 km/h, oczywiście z góry. Jeżeli 

Iwona by mi nie ufała i bałaby się zakrętu 
czy czegokolwiek, wykonałaby ruch inny, 
niż ja bym się tego spodziewała, to rower 
mógłby wpaść w rotację, co skończyłoby się 
kraksą. My nie mamy żadnych ochraniaczy 
poza kaskiem. A kask przed uszkodzeniami 
kręgosłupa nie chroni.
Przewodnik musi być osobą doświadczo-
ną – Pani swoje pierwsze doświadczenia 
w kolarstwie zdobywała w Grodzisku. 

– Zawsze miałam dużo energii, chodzi-
łam do Szkoły Podstawowej nr 2, a potem 
do Gimnazjum nr 2. Do treningów namówił 
mnie nieżyjący już Eryk Stolarz, który był 
moim sąsiadem i przyjacielem. Fantastycz-
na osoba. Zaczęłam w UKS Jaguar, klubie 
który zrzeszał młodzików. Po pierwszych 
startach okazało się, że całkiem nieźle mi 
idzie. Później, wraz z osiągnięciem wieku 
juniora młodszego, przeszłam do Opty 
Mazowsze i  tutaj trenowałam pod okiem 
dwóch trenerów: Lucjana Stefanka i Norber-
ta Ogórka, którym zawdzięczam mój spor-
towy charakter i wolę walki. Ciekawostką 
jest fakt, że był taki moment, że trenowała z 
nami Luiza Złotkowska, obecna medalistka 
olimpijska w łyżwiarstwie szybkim. Podczas 
jednego ze startów stałyśmy nawet razem 
na podium – ona była druga, ja – trzecia.
Potem była seniorska kariera zawod-
nicza. Zdobywała Pani tytuły mistrzyni 
Polski, choć już nie dla Opty Mazowsze. 
Jak trafiła Pani do tandemów? 

– W 2008 roku z kolarstwem w Polsce było 
na tyle źle, że ze ścigania nie dało się utrzy-
mać. Dlatego zawodnicy, którzy chcieli kon-
tynuować karierę, wyjeżdżali z kraju. Ja już 
wówczas rozpoczęłam studia na architek-
turze krajobrazu w Lublinie, na dokończe-
niu których bardzo mi zależało, bo zawsze 
byłam uzdolniona plastycznie, chodziłam 
nawet w Grodzisku do Ogniska Plastycz-
nego, i tu czułam się spełniona. Jeszcze na 
studiach założyłam firmę. Zdecydowałam 
się skończyć z kolarstwem. Po dwóch latach 
zadzwonił do mnie kolega, który współpra-
cował z klubem niewidomych, z informacją, 
że brakuje ludzi jako przewodników i czy 
nie chciałabym spróbować. Zgodziłam się 
wystartować na próbę. Początkowo jeździ-
łam z inną zawodniczką, ale nasz prezes za-
uważył, że Iwona ma średnią przewodnicz-
kę, ale jest całkiem niezła, ja mam średnią 
zawodniczkę, a jestem całkiem niezła, więc 
może by nas podmienić. Podmienili nas na 
jeden wyścig i okazało się, że przyjeżdżamy 
drugie za mistrzyniami z igrzysk paraolim-
pijskich w Pekinie. To był przełom. 

Ale w Londynie nie startowałyście.
– Ktoś po prostu zadecydował, że po-

jedzie zawodniczka z handbike’ów, czyli 
z kolarstwa ręcznego, a nie tandem. To był 
bodziec, który nas zmotywował. Postanowi-
łyśmy, że na następne igrzyska pojedziemy 
i zdobędziemy złoto. Rok później zdobyły-
śmy mistrzostwo świata. Chciałyśmy poka-
zać, że popełniono błąd. I myślę, że nam się 
to udało, bo między Londynem a Rio były-
śmy trzykrotnie mistrzyniami świata. 
Jak wyglądały przygotowania do Rio?

– Od końca ubiegłego sezonu ok. 300 dni 
spędziłyśmy razem. Ponieważ Iwona miesz-
ka za Lublinem, odległość po moim wypro-
wadzeniu się do Bydgoszczy była ogromna, 
u mnie był kąt dla Iwony, u Iwony był kąt dla 
mnie. Codzienny trening to nawet sześć go-
dzin, nie licząc porannego rozruchu czy roz-
ciągania. Na szczęście nasze rodziny bardzo 
nas wspierały. By sumiennie przygotować 
się do igrzysk, we wrześniu ubiegłego roku 
zamknęłam firmę. To było duże poświęce-
nie z mojej strony, ale myślę, że jak zakoń-
czę swoją przygodę sportową, to wrócę do 
zawodu, bo bardzo lubię to, co robię.
Macie na koncie mistrzostwa świata, mi-
strzostwo olimpijskie. Znajdziecie jesz-
cze motywację do dalszego ścigania? 

– Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Obecnie 
celem jest nie oddać naszej koszulki mistrza 
świata. Mamy ją i w jeździe indywidualnej na 
czas i w jeździe ze startu wspólnego. W przy-
szłym roku są mistrzostwa świata w RPA 
i  mamy nadzieję przywieźć chociaż jedną. 
Nam do twarzy z tęczą, a taki kolor ma ko-
szulka mistrza świata. Mam nadzieję również, 
że  z następnych igrzysk przywieziemy więcej 
niż jeden medal. Mamy niezłe perspektywy, 
bo jesteśmy jeszcze młodymi zawodniczka-
mi, jeżeli chodzi o naszą dyscyplinę. 
Obecnie mieszka Pani w okolicach Byd-
goszczy. Można Panią jednak spotkać 
w rodzinnym mieście. 

– Grodzisk bardzo często odwiedzam, tu 
mieszkają rodzice i większość rodziny. Mam 
też regularny kontakt z trenerem Norber-
tem Ogórkiem, bo spotykamy się na torze 
w  Pruszkowie, kiedy my przyjeżdżamy, czę-
sto również przyjeżdża potrenować Gro-
dzisk. Poza tym w tandemy wciągnęła się 
Natalia Morytko, też grodziszczanka, więc re-
lacja z moim miastem cały czas się utrzymuję.
Dziękuję za rozmowę. 

Z tęczą nam do twarzy
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– Luiza była druga, a ja – trzecia  
– wspomina A. Tecław
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Dojrzałość w parze z drugą młodością

Turystyka winna polecenia

Dzień Seniora w Grodzisku od lat obchodzony jest bardzo hucznie, oficjalnym uroczystościom 
towarzyszy bal, a po zaproszenia na tę imprezę ustawiają się kilometrowe kolejki. Nie inaczej było w tym 
roku – a 22 października hala sportowa przy ul. Westfala zmieniła się w największy parkiet do tańca. 

Drogą lądową, na pokładzie autobusu udali się w „rejs” na Węgry uczestnicy wyjazdu zorganizowanego 
przez Sekcję Turystyczną Grodziskiego Klubu Żeglarskiego Czysty Wiatr.

Zanim zacni seniorzy wyruszyli na parkiet 
odznaczeniami, wyróżnieniami, dyplomami 
i listami gratulacyjnymi uhonorowano oso-
by działające na rzecz środowiska Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. 
Wśród licznego grona wyróżnionych zna-
leźli się laureaci Złotej Odznaki Honorowej 
PZERiI: Wanda Jędrzejewska, Zdzisława 
Krajewska, Janina Niedzińska, Tadeusz Pro-
czek, Elżbieta Siewierska, Kazimierz Sumiń-
ski, Beata Syrokomla-Popławska, Waldemar 
Szwarclos i Krystyna Tuszyńska oraz po-
śmiertnie Anastazja Szczygielska.

– Pozytywne, barwne i radosne – widać, 
że takie spotkania są potrzebne, bo radość 
tryska na odległość. Duży odsetek społe-
czeństwa to osoby starsze i seniorów bę-
dzie przybywało, muszą się czuć potrzebni 
w społeczeństwie i to jest zadanie nie tylko 
dla nich samych, ale także wyzwanie dla 

samorządów – powiedział starosta Marek 
Wieżbicki.

Grodziscy seniorzy po raz kolejny udo-
wodnili, że potrafią się bawić. Na parkiecie 
królowały dojrzałość w parze z drugą mło-
dością mieniące się barwami balowych kre-
acji i nienagannie skrojonych garniturów. 
Było bardzo elegancko. 

– Na tym balu bawi się 350 par, w dużej 
mierze są to znajomi, a nawet grupy przyja-
ciół. Jest okazja, by nie tylko się trochę od-
młodzić, lecz także oderwać od codzienno-
ści, od domowych obowiązków, od wnuków, 
którym seniorzy poświęcają dużo czasu – po-
wiedział Bogdan Kossakowski, przewodni-
czący grodziskiego PZERiI. Przypomniał też, 
że w tym roku związek zorganizował 17 wy-
cieczek, z których skorzystało ok. 900 osób.

W tłumie uczestników znalazł się nawet 
gość ze słonecznej Italii – Paolino Dejana od 

roku jest emerytem i przekonuje, że włoscy 
seniorzy żyją podobnie jak polscy emeryci.

– Ja na przykład wyszukuję sobie różne 
zajęcia – łowienie ryb, uprawianie rekreacyj-
nych sportów czy modne ostatnio chodzenie 
z kijkami. Nie zapominam o rozwiązywaniu 
krzyżówek, bo wtedy pracują szare komórki. 
I, co bardzo ważne, trzeba koniecznie prze-
bywać wśród ludzi, także tych młodszych, bo 
to odmładza nas samych – zakończył gość 
z Włoch udając się na parkiet.

A na parkiecie panował ścisk, gdyż se-
niorzy nie opuszczali żadnego muzycznego 
kawałka, świetnie się bawiąc także podczas 
występu gwiazdy wieczoru – Damiana Ho-
leckiego reprezentującego śląską scenę mu-
zyczną. Kolejną okazją do spotkania w  tak 
dużym gronie będzie Noworoczny Bal Se-
niora, zaplanowany na 7 stycznia.  

n (miecz.)

Od 6 do 9 października grupa 19 osób 
wywodzących się z różnych grup zawodo-
wych, począwszy od przedstawiciela gro-
dziskiej Straży Miejskiej, przez reprezen-
tanta kolejki WKD, po stomatologa, niczym 
jedna załoga pod czujnym okiem kapitana 
w osobie prezesa Czystego Wiatru Miro-
sława Łyszkowskiego, zwiedzała zabytki 
Egeru. Dzieje malowniczego, barokowego 
miasteczka rozpościerającego się u stóp 
średniowiecznego zamku grodziskim tu-
rystom przybliżali… grodziscy specjaliści 
w dziedzinie historii Małgorzata Soczewicz 
oraz Janusz Sobieraj. Na trasie wycieczki 
znalazły się m.in. druga co do wielkości na 
Węgrzech neoklasycystyczna bazylika, ba-
rokowy kościół minorytów oraz opatrzony 
97 schodami i mierzący 40 metrów wysoko-
ści minaret. Turecki zabytek sąsiaduje z mu-
zeum marcepanu, którego słodkich wnętrz 
po prostu nie sposób ominąć. 

By zaś skosztować bardziej wytrawnych 
smaków należy opuścić centrum miasteczka 
i udać się do „Doliny Pięknej Pani”. Tam wy-
drążone w miękkim wulkanicznym tufie piw-
niczki kryją tradycję regionu zakorkowaną 

w dębowych beczkach. Płynów więc w oko-
licy Egeru jest pod dostatkiem, tym bardziej 
że miasto słynie z leczniczych wód termal-
nych, z których skorzystała i nasza załoga. 

Zażywając wszelkich dobrodziejstw Ege-
ru, spacerując jego urokliwymi uliczkami 
można poddać się wrażeniu, że czas stanął 
w miejscu, ale on jest jednak nieubłagany, 
a  dni spędzonych w miłym towarzystwie 
nie przybywa niczym wina w dzbanku 

u „Pięknej Pani”. Zatem w niedzielny pora-
nek, skąpany w złotym słońcu, turyści wy-
ruszyli w drogę powrotną do domu. Nim 
jednak na horyzoncie pojawiła się codzien-
ność, wszystkim dane jeszcze było nacie-
szyć się widokami przyrody, gór, na których 
szczytach zapanowała niepodzielnie późna 
jesień, podczas gdy w dolinach zacierała 
ostatnie ślady lata.  

n Małgorzata Müldner
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Jest rok 1113. Przed katedrą na Ostrowie 
Tumskim w Płocku zebrało się mnóstwo 
ludzi. Wszyscy czekają na przybycie księ-
cia Bolesława III Krzywoustego. Za chwilę 
rozpoczną się uroczystości ku czci św. Woj-
ciecha, jednego z patronów Polski. Wśród 
zgromadzonego tłumu gapiów znajduje 
się postać, która wyróżnia się postawą i za-
chowaniem. Jest to mnich, który najpraw-
dopodobniej wywodzi się z zakonu be-
nedyktynów. Zakonnik jest uosobieniem 
skromności, pracowitości i pobożności. 
Siedzi cichutko przy wejściu do katedry, 
wpatruje się w olbrzymią księgę i co pe-
wien czas coś w niej zapisuje. Tworzy nowy 
rozdział „Kroniki”. Pracuje w skupieniu i z na-
leżytą powagą. Co pewien czas odrywa 
wzrok od spisywanej przez siebie historii 
i  wznosząc oczy ku górze, szepcze słowa 
modlitwy. Gall Anonim nie jest Polakiem 
i nie do  końca rozumie tutejsze zwyczaje, 
tradycje i zachowanie ludzi. Średniowieczni 
duchowni muszą pośredniczyć między nim 
a panującym księciem, który jak wielu ów-
czesnych władców nie zna łaciny i nie potra-
fi w tym języku czytać ani pisać.

W 1113 roku nikogo nie dziwi, że Gall 
Anonim jest cudzoziemcem i przebywa na 
polskich ziemiach. Zastanawiające może 
być jedynie to, skąd się na tych terenach 
pojawił. Hipotezy dotyczące pochodzenia 
tego kronikarza są dwie. Część historyków 
uważa, że pochodził z Węgier, inni historycy 
uważają, że wielce prawdopodobne jest to, 
że Gall Anonim był benedyktynem francu-
skim, pochodzącym z Prowansji, a dokład-
nie z St. Gilles. 

Kiedy mistrz pióra przybył do płockiego 
zamku, aby zaprezentować efekty swojej 
pracy, okazało się, że w swoim dziele opi-
sał panowanie zarówno legendarnych, jak 
i historycznych postaci. Zaczął od czasów 
Chościska i Piasta, zaś kończył na czasach 
sobie współczesnych, czyli rządach swego 
dobrodzieja i opiekuna – Bolesława III Krzy-
woustego. W trudnej i mozolnej pracy kro-
nikarz musiał opierać się na annałach, czyli 
rocznikach, oraz dokumentach z książęcej 
kancelarii, które dotrwały do XII w.

Opisując panowanie pierwszego histo-
rycznego władcy Polski, czyli Mieszka I, kon-
centruje się najpierw na jego problemach 
zdrowotnych, pisząc, że „przez siedem lat 
od urodzenia był ślepy”. Podkreśla też, że 
cudowne odzyskanie przez chłopca wzroku 
nastąpiło po to, aby w przyszłości stał się du-
chowym przewodnikiem swojego młodego 
państwa. To właśnie dzięki temu władcy 
kraj Lachów zawarł przymierze z Czechami 
Przemyślidów, a następnie przyjął od nich 
chrzest. Wydarzenie to miało bardzo duże 
znaczenie polityczne, religijne oraz kultu-
ralne. Polska wzmocniła swój prestiż na 
arenie międzynarodowej i nie musiała już 
obawiać się najazdów ze strony Cesarstwa 

Niemieckiego. Gall Anonim szczegółowo 
scharakteryzował przebieg ślubu Mieszka 
I z Dobrawą, zwracając uwagę, że była ona 
wymagająca wobec męża i za wszelką cenę 
starała się zrobić z niego dobrego chrze-
ścijanina. Świadczy o tym cytat: „Pani owa 
przybyła do Polski z wielkim orszakiem do-
stojników świeckich i duchownych, ale nie 
pierwej podzieliła z nim łoże małżeńskie, aż 
powoli a pilnie zaznajamiając się z obycza-
jem chrześcijańskim i prawami kościelnymi, 
wyrzekł się błędów pogaństwa i przeszedł 
na łono matki – Kościoła”.

Zagadnienia związane z krzewieniem re-
ligii były dla Galla Anonima ważniejsze niż 
sukcesy polskiego oręża. Mimo że Mieszko I 
w 972 roku odniósł wielkie zwycięstwo nad 
wojskami niemieckiego lennika saskiego 
margrabiego Hodona, kronikarz nie wspo-
mniał o tym nawet słowem.  Dużo napisał 
na temat panowania pierwszego króla z dy-
nastii Piastów, czyli Bolesława Chrobrego. 
Z  prawdziwym kunsztem wysławiał boha-

terstwo i sprawność polityczną tego wład-
cy. Mnóstwo uwagi poświęcił misji chry-
stianizacyjnej Wojciecha z rodu czeskich 
Sławnikowiców, który w 997 roku wyruszył 
krzewić chrześcijaństwo na terenie pogań-
skich Prusów. Szczególnie gruntownie opi-
sał też zjazd w Gnieźnie, na który przybył 
cesarz Otton III Rudy. Według kronikarza 
Bolesław I Chrobry przyjął gościa bardzo 
wystawnie i  ofiarował mu mnóstwo cen-
nych prezentów. Cesarz otrzymał ramię św. 
Wojciecha, oddział trzystu opancerzonych 
wojów, którzy byli gotowi w każdej chwili 
do walki za Ottona III, za polsko-niemiecką 
przyjaźń oraz Kościół chrześcijański i pa-
piestwo. Bolesław Chrobry odniósł jeszcze 
więcej korzyści ze zjazdu gnieźnieńskie-
go. Cesarz nazwał go oficjalnie „bratem 
i współpracownikiem cesarstwa”, ofiarował 
mu włócznię św. Maurycego, która w Niem-
czech była symbolem władzy królewskiej, 
a także dał mu gwóźdź z Krzyża Pańskiego.

Synowi i następcy Bolesława I Chrobre-
go, Mieszkowi II, w kronice nie poświęcono 
dużo miejsca. Więcej uwagi przeznacza au-
tor na opisanie rządów Kazimierza I Odno-
wiciela oraz Bolesława II Śmiałego. Jego re-
lacje na temat tych władców są pozytywne 
nawet wtedy, gdy na to nie zasługują. Tak 
jest w przypadku Bolesława II Szczodrego, 
który wszedł w konflikt z biskupem krakow-
skim Stanisławem ze Szczepanowa. Prze-
kaz źródłowy Galla Anonima jest łagodny 
dla polskiego króla. To samo wydarzenie 
inny kronikarz Wincenty Kadłubek opisał 
tak, że całą odpowiedzialność za śmierć bi-
skupa zrzucił na Bolesława Śmiałego i zasu-
gerował, że syn Kazimierza Odnowiciela to 
zdrajca, który pozbawił duchownego życia 
wtedy, gdy ten odprawiał mszę.

Najwięcej miejsca w swoim dziele po-
święcił Gall Anonim władcy, dla którego 
pracował. Ze wszystkich sił dążył do takie-
go przedstawienia zasług Bolesława Krzy-
woustego, aby nikt nie miał wątpliwości, że 
jego panowanie to okres bardzo szczęśliwy 
dla Polski. Nawet okrutne zachowanie Bo-
lesława Krzywoustego wobec starszego 
brata Zbigniewa jest usprawiedliwione, 
a odpowiedzialność za bratobójcze walki 
zrzucono na tego, który został pojmany, 
uwięziony i oślepiony.

Choć „Kronika” Galla Anonima została 
napisana w języku łacińskim, dzieło to jest 
uważane za pierwszy utwór polskiej litera-
tury narodowej. Należy pamiętać, że łacina 
do końca średniowiecza, czyli do przełomu 
XV i XVI w., była podstawowym językiem li-
teratury. Czasami w niektórych kręgach sto-
sowano ją jeszcze w epoce nowożytnej aż 
do XVIII stulecia. Gall Anonim spisując dzie-
je Piastów, zostawił następnym pokoleniom 
mnóstwo cennych informacji o różnych 
aspektach życia w średniowiecznej Polsce.

n  Patrycja Ostrowska

Początki państwa polskiego i chrześcijaństwa 
ukazane w „Kronice polskiej” Galla Anonima 

Publikacja 
w nagrodę 
W ramach obchodów 1050. rocznicy 
Chrztu Polski Muzeum im. Anny i Jaro-
sława Iwaszkiewiczów w Stawisku, we 
współpracy ze Starostwem Powiatu 
Grodziskiego, ogłosiło dla uczniów lice-
ów i innych szkół ponadgimnazjalnych 
konkurs na esej historyczny: „Początki 
państwa polskiego i chrześcijaństwa 
w najstarszych polskich zabytkach pi-
śmienniczych”. 

Jury w składzie: Ewa Cieślak, Mariusz 
Olbromski, Robert Papieski postano-
wiło przyznać główną nagrodę Patrycji 
Ostrowskiej, uczennicy klasy IV Zespo-
łu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 
w Grodzisku Mazowieckim. 

Regulamin konkursu stanowił, iż naj-
lepszy esej zostanie opublikowany na 
łamach „Bogorii”. Miło nam spełnić ten 
punkt regulaminu.

Redakcja
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Na pozycji  
medalowej

Wiadomo już, że grający w lidze 
okręgowej zawodnicy Chlebni 
zakończą rundę jesienną na po-

zycji medalowej, za co należą się im duże 
brawa. W ostatnich dwóch spotkaniach, 
w których zmierzą się z niżej notowany-
mi ekipami Lesznowoli i Ursynowa, pod-
opieczni trenera Dariusza Świderskiego 
powalczą nie tylko o komplet punktów, 
lecz także o zniwelowanie do minimum 
i tak niewielkiej straty punktowej do Perły 
Złotokłos i Piasta Piastów, co spowodu-
je, że wiosenna walka o IV ligę przyniesie 
jeszcze więcej emocji. Na dziś Chlebnia 
jest trzecia (31 pkt) i traci 3 pkt do wyprze-
dzających ją wspomnianych drużyn.

Wyniki: Przyszłość Włochy (w) 5:2 (Mi-
chał Bal – 2, Marcin Ejsmont, Tomasz Ku-
lesza, Michał Ocipka), KS Teresin (w) 2:1 
(Bal, Ocipka), Okęcie W-wa 3:2 (Krzysztof 
Bogacki, Marcel Omieciński, Bal).     (mś)

Piłkarska młodzież   

Awans się oddalił  

cRezerwy Pogoni wciąż nie mogą się od-
naleźć. Wprawdzie po pełnym dramaturgii 
spotkaniu udało im się grając w 9 poko-
nać w doliczonym czasie gry Józefovię, ale 
w pozostałych meczach ponieśli porażki, co 
spowodowało spadek na ostatnie miejsce 
w tabeli z 9 pkt na koncie. Ewentualna wy-
grana w ostatnim pojedynku z Milanem Mi-
lanówek, pozwoli oddać czerwoną latarnię 
w ręce właśnie sąsiadów zza miedzy i zbli-
żyć się do bezpiecznych lokat w tabeli ligi 
okręgowej, ale najpierw trzeba wygrać… 
Wyniki: Lesznowola (w) 2:3 (Jakub Szczę-
sny, Patryk Wojacik), Naprzód Brwinów (w) 
0:3, Józefovia (d) 1:0 (Sebastian Szewczyk), 
Świt W-wa (w) 0:1.
cOstatnie mecze dla rezerw Chlebni nie 
były udane, ponieważ zanotowały one 3 po-
rażki w czterech pojedynkach. Jednak ten 

najważniejszy, bo w ramach derbów powiatu 
przeciwko Wrzosowi Międzyborów, wygrały. 
I to niezwykle efektownie. W tabeli A-klasy 
ekipa trenera Pawła Ceglińskiego z 16 pkt 
zajmuje 10 lokatę. Wyniki: LKS Osuchów (d) 
1:4 (Bartłomiej Piórkowski), Passovia (w) 2:3 
(Michał Chojnacki – 2), Wrzos Międzyborów 
(d) 5:0 (Michał Zwierzchowski – 2, Piotr Chły-
stek, Sebastian Patanowski, Chojnacki), Za-
borowianka (d) 1:2 (samobójcza).
cBardzo słabą końcówkę rundy miały wy-
stępujące w III lidze mazowieckiej piłkarki 
grodziskiej Mazovii. Podopieczne trenera 
Macieja Pietraszko w ostatnich meczach 
jesieni zanotowały komplet porażek: z Kró-
lewskimi Płock 1:3, z Wilgą Garwolin 1:5 oraz 
Tygrysem Huta Mińska 1:6, co ostatecznie 
dało im 7 miejsce w 10-zespołowej grupie 
z 11 pkt na koncie.    (mś)
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Sezon młodzieżowy dobiega końca. Jedni się 
smucą, jak chłopcy z Pogoni 2001 trenera Pio-
tra Kapuścińskiego, którzy w samej końcówce 
przegrali awans i to gorszym bilansem bez-
pośrednich meczów, czy ich młodsi koledzy 
z 2006 trenowani przez Krzysztofa Rybaka, 
którym do utrzymania w I lidze zabrakło za-
ledwie punktu. Inni mają powody do radości, 
jak drużyny 2002 i 2008, prowadzone przez 
trenerów Kamila Grońskiego i Michała Zien-

talę, które wygrały swoje rozgrywki bez straty 
punktu! Cieszą się też trenerzy Jakub Jasiński 
i Krzysztof Wyganowski oraz ich podopieczni 
z roczników 2007 i 2004B, bowiem oni rów-
nież wywalczyli awans. Z drużyn Chlebni 
podobny sukces zanotowała drużyna 2006, 
prowadzona przez trenera Bartłomieja Go-
łębiewskiego, która nie miała sobie równych 
w swej lidze. Brawa dla zwycięzców, chwała 
zwyciężonym!     (mś)

Po świetnej inauguracji Ligi Mistrzów, kiedy 
tenisiści stołowi Dartomu Bogoria rozbili 3:0 
czeską Ostrawę, z dużym optymizmem cze-
kano na dalsze występy grodziskiego klubu. 
Niestety, marzenia o wyjściu z grupy i awan-
sie do fazy play off, zostały brutalnie zwe-
ryfikowane przez kolejnych rywali naszego 
zespołu: niemiecki FC Saarbrucken TT oraz 
francuski GV Hennebont, które gładko poko-
nały ekipę trenera Tomasza Redzimskiego po 
3:0. Zawód sprawił tak chwalony po pierw-
szym spotkaniu Gao Ning, któremu nie udało 
się wygrać żadnego z dwóch pojedynków. 
Sprawę skomplikowała również kontuzja Pa-

nagiotisa Gionisa, którego we Francji musiał 
zastąpić młodziutki i niedoświadczony Artur 
Michalczyk. Szanse na awans z grupy zdecy-
dowanie się oddaliły, bowiem teraz nasz klub 
musi wygrać pozostałe trzy spotkania, co 
będzie zadaniem niezwykle trudnym. A czy 
wykonalnym? Wierzymy, że tak.

Wyniki: FC Saarbrucken TT (dom) 0:3: Gao 
Ning – Patrick Baum 2:3, Panagiotis Gionis – 
Patrick Franziska 0:3, Daniel Górak – Tiago 
Apolonia 1:3. GV Hennebont (wyjazd) 0:3: 
Liam Pitchford – Artur Michalczyk 3:0, Chen 
Chien An – Gao Ning 3:1, Quentin Robinot – 
Daniel Górak 3:0.          (mś)

    Postrach faworytów 
na koniec rundy 
Po niespodziewanych dwóch porażkach 
z rzędu wszystko wróciło do normy i Pogoń 
Grodzisk w kolejnych spotkaniach udowod-
niła, że był to wypadek przy pracy. Notując 
3 zwycięstwa oraz remis podopieczni tre-
nera Krzysztofa Chrobaka z  39  pkt utrzy-
mali prowadzenie w tabeli grupy północ-
nej IV ligi. Trochę szkoda podziału punktów 
w  Węgrowie, gdzie nasza drużyna miała 
olbrzymią przewagę, a mimo to nie potra-
fiła przechylić szali zwycięstwa na swoją 
korzyść. Przewaga nad „grupą pościgową” 
nie jest duża i wynosi 3  pkt. W ostatnich 
dwóch meczach łatwo o komplet punktów 

nie będzie, bowiem nasi piłkarze zmierzą 
się z mającym III-ligowe aspiracje MKS-em 
Ciechanów oraz z postrachem faworytów – 
Ożarowianką. Dobre wyniki w tych spotka-
niach pozwolą spędzić zimę w fotelu lidera 
rozgrywek, na co Pogoń w przekroju całej 
rundy bezsprzecznie zasłużyła.  

Wyniki: Hutnik W-wa 4:2 (d) (Maciej 
Wilanowski – 2, Damian Jaroń – 2), Tęcza 
Łyse (w) 5:1 (Jaroń – 2, Michał Strzałkowski, 
Michał Żółtowski, Kamil Kamiński), Bzura 
Chodaków Sochaczew (d) 1:0 (Kamil Pa-
nufnik), Czarni Węgrów (w) 2:2 (Kamiński, 
Jaroń).     (mś)

u

u

u

Srebro  
Góraka!   
Podczas rozgrywanych w Budapeszcie 
Mistrzostw Europy w tenisie stołowym 
życiowy sukces zanotował Daniel Górak, 
który grając w parze z Jakubem Dyjasem 
sięgnął po tytuł wicemistrza Starego Kon-
tynentu w grze deblowej. Polska para szła 
przez turniej niczym walec, „rozjeżdżając” 
kolejnych rywali, w tym bardzo mocnych 
Portugalczyków w półfinale. W wielkim fi-
nale zabrakło trochę szczęścia w ostatnich 
piłkach szóstego seta. Znakomitym wystę-
pem podczas europejskiego czempionatu 
Górak z Dyjasem pokazali, że mogą stać 
się wizytówka polskiego tenisa stołowego, 
jako jeden z czołowych debli.  

Trochę niedosytu pozostało po grze 
singlowej, gdzie Daniel w 1/8 finału uległ 
reprezentantowi Finlandii Benedykowi 
Olahowi, z którym do tej pory regularnie 
wygrywał. Warto wspomnieć, że brązowy 
medal w tej rywalizacji wywalczył kolega 
deblowy naszego zawodnika Jakub Dyjas.

Wyniki debla Daniel Górak/Jakub Dyjas. 
I: Samuel Walker (Anglia)/Hunor Szocs (Ru-
munia) 4:1; II: Paul Drinkhall/Liam Pitch-
ford (obaj Anglia) 4:2, ćwierćfinał: Aleksiej 
Liwencow/Michaił Pajkow (obaj Rosja) 
4:0, półfinał: Tiago Apolonia/Joao Geraldo 
(obaj Portugalia) 4:2, finał: Patrick Franziska 
(Niemcy)/Jonathan Groth (Dania) 2:4.  

Wyniki singla, Daniel Górak. I: Cedrick 
Nuytinck (Belgia) 4:2, II. Hunor Szocs (Rumu-
nia) 4:2; 1/8: Benedek Olah (Finlandia) 2:4.

  Michał Śliwiński
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Klub Sportowy 
Biegi Grodzisk 
w  każdy wtorek, 

czwartek i sobotę na 
boisku przy ul.  Westfala 
prowadzi bezpłat-
ne zajęcia z  tre-
nerem dla dzieci 
w  wieku 10–13 lat 
w ramach programu 
„Lekkoatletyka dla każdego”. Z kolei co so-
bota, również bezpłatnie, klub w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Biegam Bo Lubię” 
organizuje treningi otwarte dla wszystkich 
zainteresowanych.   (kb)

Można biegać

cPo dłuższej przerwie, do ligowej rywaliza-
cji powrócili tenisiści stołowi grodziskiego 
klubu. Dwa dni po klęsce w Lidze Mistrzów 
z francuskim Hennebont podopieczni tre-
nera Tomasza Redzimskiego, występując 
wciąż bez Panagiotisa Gionisa, nie dali szans 
Kolpingowi Frac Jarosław i zwyciężyli 3:1. 
W meczu tym Gao Ning wygrał 3:0 z Dmi-
trijem Prokopcowem, Daniel Górak pokonał 
3:1 Gustavo Tsuboi; występujący w trybie 
awaryjnym Zbigniew Grzelak uległ 0:3 Ja-
kubowi Kosowskiemu, zaś wszystko zakoń-
czył Ning, zwyciężając 2:1 z Tsuboi. W tabeli 
Lotto Superligi Dartom Bogoria z 12 pkt zaj-
muje 2 miejsce, mając taki sam dorobek jak 
prowadząca Unia AZS Gdańsk.
cDaniel Górak miał swój udział w wyjazdo-
wym zwycięstwie reprezentacji Polski nad 
Belgią w ramach eliminacji do Drużynowych 
Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni pokona-
li gospodarzy 3:0, a nasz zawodnik wygrał 
w tym spotkaniu 3:0 z Florentem Lambietem.  
cZnakomity występ zanotowała Zofia Śliw-
ka, zajmując 3 miejsce podczas I Grand Prix 
Polski Żaków, które rozegrane zostało w Lidz-
barku Warmińskim. Z innych podopiecznych 
trenerów Pawła Szelińskiego i Adama Białka 
należy też wyróżnić Krzysztofa Stąporka, któ-
ry uplasował się na 10 pozycji.    (mś)

Mimo zajęcia pozycji spadkowej 
w  poprzednim sezonie siatkarze 
grodziskiej Sparty zagrają po-

nownie na trzecioligowych parkietach. 
Jak na razie początek notują bardzo słaby 
– w trzech pierwszych spotkaniach ponie-
śli 3 porażki, ale z czasem może karta się 
odwróci. Na razie z zerowym dorobkiem 
plasują się na przedostatniej, 10 pozycji.  
Trzecioligowa drużyna kobiet też zaliczy-
ła falstart, przegrywając u siebie z Nike 
Ostrołęka. Nieco lepiej spisują się drużyny 
młodzieżowe, które w mazowieckich II li-
gach porażki przeplatają ze zwycięstwami.

Wyniki. Seniorzy (III liga, trener Szymon 
Zagrodzki): GOSiR Mrozy 1:3 (-24, 23, -23, -22), 
Wicher Kobyłka 0:3 (-21, -29, -16), MKS MDK 
W-wa 0:3 (-11, -21, -16). Seniorki (III liga, To-
masz Lukowski): Nike Ostrołęka 1:3 (-14, -20, 
23, -12). Juniorzy (Paweł Pieniążek): Czarni II 
Radom 3:0 (17, 15, 22), Jaguar Wolanów 0:3 
(-22, -16, -20), Iskra W-wa 3:1 (17, -23, 18, 21). 
Kadeci (Paweł Pieniążek): Huragan Wołomin 
1:3 (-15,-18,18,-22), Wrzos Międzyborów 0:3 
(-17, -21, -21), UKS „Krótka” Mysiadło 3:0 (5, 21, 
13). Kadetki (Krzysztof Kolenda): UKS „Ósem-
ka” Pruszków 3:0 (21, 12, 7), UKS „Szóstka” 
Radom 0:3 (-12, -18, -21), MUKS „Trzynastka” 
Radom 0:3 (-6, -14, -17).    (mś)

Mistrzyni świata, najbardziej utytułowa-
na japońska zawodniczka Emi Shoguchi 
była głównym instruktorem seminarium 
szkoleniowego karate ShinKyokushin zor-
ganizowanego przez UKS Sparta w dniach 
4-6 listopada. W stażu odbywającym się 
w Centrum Sportu i Rekreacji Strefa Ruchu 
w Książenicach wzięli udział karatecy z Pol-
ski, Ukrainy, Belgii i Węgier. W  specjalnej 
sesji pod okiem Emi Shoguchi trenowało 
150 dzieci ze Sparty.      (kb)

Trzymamy 
kciuki za Luizę 

W skrócie

Siatkarski 
falstart
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Zawodnicy grodziskiego UKS Budo zdobyli 
8  medali podczas finałów Warszawskiej 
Olimpiady Młodzieży, które rozegrane 
zostały w  Starej Miłosnej. Złote medale 
wywalczyli: Zuzanna Wiatr, Maciej Perza-
nowski, Wiktor Koziński oraz  para Artur 
Berkowski/ Krzysztof Sarba. Srebro zdobył 
Kamil Kłok, zaś na najniższym stopniu po-
dium stanęli: Igor Kłok, Artur Berkowski 
i Jakub Kwaczyński. 

Wcześniej zawodnicy grodziskiego 
klubu rywalizowali w Krakowie podczas 
największej w świecie karate tradycyjne-

Medale na olimpiadzie  
i pucharze

go imprezy, czyli Pucharu Świata Dzieci 
i Mistrzostw Świata Seniorów. Na starcie 
zameldowało się ponad 2000 zawodni-
ków z całego świata, a UKS Budo wystawił 
szesnastoosobową reprezentację. Najlep-
szy wynik osiągnął Kamil Kłok, który zajął 
2 miejsce.    (mś)

Mistrzyni z Kraju 
Kwitnącej Wiśni

Reprezentująca Spartę Grodzisk dwukrotna 
medalistka olimpijska w łyżwiarstwie szyb-
kim Luiza Złotkowska w rozpoczynającym się 
sezonie będzie startować w Pucharze Świata 
na dystansach 1500 i 3000 m oraz w wyścigu 
masowym. Pierwsze zawody odbywają się 
Azji – najpierw w chińskim Harbin, a następ-
nie w Nagano w Japonii. O  kolejne punkty 
Pucharu Świata Luiza Złotkowska powalczy 
już w grudniu – w Astanie (Kazachstan) i He-
erenveen (Holandia).     (kb)

Srebrne medale Filipa Bolewskiego 
i Mateusza Aniszewskiego oraz brąz 

Pauliny Jarczyk – oto dorobek zawodników 
UKS Sparta, którzy w holenderskim Sneek 
walczyli w Międzynarodowych Mistrzo-
stwach Holandii. Turniej zgromadził 237 za-
wodników z 9 państw.    (kb)

j

Sparta w Holandii 

Szermierze 
na podium

Coraz lepiej poczynają sobie mło-
dzi zawodnicy Grodziskiego Klubu 
Szermierczego, którzy z Warszaw-

skiej Olimpiady Młodzieży przywieźli dwa 
brązowe medale. Ich zdobywcami zostali 
Maja Karlicka i Łukasz Karolak.    (kb)
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Krzyżówka z patronem
Rozwiązanie, zawierające nazwisko patrona jednej z grodziskich ulic, utworzą  
litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu i uszeregowane od  1 do 15.

Bo
le
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aw
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22 rozrywka

Pionowo:
1. rzucanie nim przyniosło Janu-
szowi Sidle wielką popularność; 
2.  Salvatore – wykonawca słyn-
nego przeboju „Tombe la neige”; 
3.  jezioro w płd.-wsch. Afryce; 
4.  obuwie lekkoatletów; 5. czło-
wiek wyjątkowo zaradny i ener-
giczny; 6. silnie pachnąca roślina 
zielna; 7. sądowne ogłoszenie upa-
dłości; 8. gęste płótno bawełniane 
z silnym połyskiem; 13. Krzysztof 
– polski reżyser, twórca takich fil-
mów, jak: „Krótki film o zabijaniu” 
(1988) i „Podwójne życie Weroniki” 
(1991); 14. ciągnie wilka do lasu; 
16. głos żab; 17. podajemy ją przy 
powitaniu i pożegnaniu; 21. leczy 
chorych nie mając przygotowa-
nia medycznego; 22. niewielka 
ilość np. kosmetyków wręczana 
nieodpłatnie w celu przetestowa-
nia; 23. człowiek o mocnej budo-
wie ciała i znacznej sile fizycznej; 
25.  nierówność na trasie narciar-
skiej; 26. zacięcie krasomówcze; 
27. kropka na kostce do gry; 
28. tylna część nogi.

              Fundatorem nagrody jest

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.
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. 262:
W krzyżówce zaszyfrowane było hasło: 
Mieszko Pierwszy. Zwyciężczynią została 
p.  Beata Waszkiewicz. Po odbiór nagrody 
zapraszamy do siedziby redakcji: Centrum 
Kultury, ul. Spółdzielcza 9, II piętro.

Uwaga,  
krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 2 grud-
nia. Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres re-
dakcji. Nagrodą jest zaproszenie dla dwóch osób 
do Kina Centrum Kultury na dowolnie wybrany  
seans filmowy.
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Poziomo:
1. służy do ważenia ciężarów; 
5. wg Biblii – anioł wyższego rzę-
du; 9. zakapior; 10. przydomek 
najlepszego dziś piłkarza polskie-
go; 11. imię męskie; 12.  zimowa 
stolica Polski; 15. przewlekła cho-
roba zakaźna; 18. kleryk; 19. pod-
stawa pomnika, cokół; 20. oficer 
administracyjno-gospodarczy na 
statku; 22. dawniej – strzelanina; 
24. drużyna, zespół; 26. Janusz – 
kompozytor muzyki do musicalu 
„Metro”; 29.  Count (1904–1984) 
– pianista, jedna z  najwybitniej-
szych postaci jazzu epoki swin-
gu; 30.  litera alfabetu greckiego; 
31.  przykry zapach w zamknię-
tym pomieszczeniu; 32.  zjedny-
wanie zwolenników dla jakiejś 
sprawy; 33. Zalotnik.

Stałe cykle filmowe: 
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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 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 Biuro „Grande Nieruchomości” poszukuje osoby na 
stanowisko agent nieruchomości. Oferujemy stałe wyna-
grodzenie plus prowizję. Tel. 505 318 621

Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów
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Wystawa godna 
polecenia

Kopalnia talentów

„Żywe obrazy od naszego sąsiada Józefa Chełmońskie-
go” – tak brzmi tytuł projektu Stowarzyszenia Działań 
Twórczych Parabuch, które do jego realizacji zaangażo-
wało młodzież z Kozerek i Ośrodka MONAR w Budach 
Zosinych. Pomysł z grubsza polegał na tym, by w twór-
czy sposób spojrzeć na dzieła mistrza Chełmońskiego 
i odpowiedzieć na pytanie, jakie obrazy mógłby on ma-
lować dziś. Rezultat działań twórczych młodzieży pod 
przewodnictwem artystów Małgorzaty Serwatki i Woj-
ciecha Kopacewicza okazał się rewelacyjny, o czym 
można się przekonać w PKP Poczekalnia na grodziskim 
dworcu, gdzie 15 listopada odbyło się otwarcie wysta-
wy. Dodajmy – godnej polecenia.     (kb)

Do tradycji należą koncerty chórów zaprzyjaźnionych z Grodziskim 
Chórem Bogorya w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy uli-
cy Piaskowej. 7 listopada wystąpił chór Basowé G z Czech. Jak powie-
dział dyrygent grodziskiego chóru Marcin Łukasz Mazur, znajomość ta 
sięga konkursu pieśni maryjnych zorganizowanego ponad dwa lata 
temu w Częstochowie. Śpiewacy z Czech wykonali utwory reprezen-
tujące różne epoki – m.in. renesansowe, współczesne, ludowe – i kom-
pozytorów – m.in. G. F. Händla, twórców czeskich, węgierskich. Chór 
Bogorya zaprezentował z kolei kompozycje szesnastowieczne, a także 
utwory autorstwa Marcina Łukasza Mazura.

Szczególnego uroku nadawał utworom jesienny deszcz bębniący 
o dach kościoła. Nawet niektóre zdania można było zrozumieć w języ-
ku czeskim i wcale nie brzmiały śmiesznie.

   Tekst i fot. Sławomir Sadowski 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 swój występ w ramach  
II edycji cyklu Grodziska Scena Szkolnych Talentów zorganizo-
wanego przez Centrum Kultury zaczęli mocnym akcentem – ak-
torzy z koła teatralnego „Czwóreczka” zaprezentowali przedsta-
wienie „Czarny Rodryg – postrach Paryża” na motywach skeczu 
z Teatru Syrena z 1945 roku i dzięki świetnej interpretacji wyso-
ko postawili poprzeczkę kolejnym wykonawcom. I choć nie było 
to łatwe, to poziom prezentacji artystycznych został utrzymany 
do ostatniego z występów, jakie miały miejsce na scenie sali wi-
dowiskowej CK 27 października. Niezależnie od tego, czy były to 
tańce, recytacje czy utwory instrumentalne lub wokalne, młode 
talenty stanęły na wysokości zadania. A niektórzy, jak choćby 
Julian Ruszkiewicz, który śpiewająco wykonał piosenkę „Colour 
of your life” znaną z repertuaru Michała Szpaka, czy zespoły wo-
kalne, swoje zadanie wykonali więcej niż wzorowo. Choć pro-
gram Czwórki pt. „Jesienne klimaty” nie należał do najkrótszych, 
o właściwą dynamikę zadbali prowadzący: absolwentka szkoły 
Renata Cacko i nauczyciel Jacek Wolszczak. Korzystnym rozwią-
zaniem była również prezentacja na ekranie nazwisk występują-
cych na scenie młodych artystów.

– Niestety niemożliwe jest zaprezentowanie wszystkich, któ-
rzy na to zasługują. Czas i formuła tego programu nieco nas 
ograniczają – mówiła dyrektor SP nr 4 Elżbieta Stępień, dając do 
zrozumienia, że wobec kłopotów bogactwa selekcja do progra-
mu nie była rzeczą łatwą. Ale trudno się dziwić, że placówka z Łąk 
to kopalnia talentów, skoro uczą tam prawdziwi artyści, o czym 
można się było przekonać podczas prezentacji słuchowiska ra-
diowego „Kopciuszek”, w którym wystąpili właśnie nauczyciele

    Krzysztof Bońkowski

Przyjaźń  
z Częstochowy
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