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Motywem przewodnim tegorocznych 
„Splotów” są migracje, wędrówki, stąd 
spora część imprez poświęcona jest Cy-
ganom i ich kulturze. Już pierwszy week-
end przyniósł mnóstwo atrakcji, przeżyć 
i wiedzy. 3 lutego na inaugurację w Willi 
Radogoszcz odbył się seans filmu „Gadjo 
dilo”, według wielu najlepszego obra-
zu, jaki powstał na temat społeczności 
cygańskiej. Dzień później mieszkań-
ców czarowała Teresa Mirga, cygańska 
poetka, pieśniarka i gitarzystka, która 
najpierw poprowadziła warsztaty śpie-
wacze w Willi Radogoszcz, a wieczorem 
wraz zespołem Kałe Bała dała znakomi-
ty koncert w PKP Poczekalni na dworcu, 
gdzie oprócz muzyki można było podzi-
wiać również taniec. Niedziela, 5 lutego, 
przyniosła z kolei potężną dawkę wie-
dzy merytorycznej – wykład na temat 
pochodzenia Cyganów-Romów wygłosił 
Andrzej Grzymała-Kazłowski z Muzeum 
Kultury Romów w Warszawie, który po 
prelekcji jeszcze długo odpowiadał na 
pytania zaciekawionej zagadnieniem 
publiczności. 

Koncerty, prelekcje, wystawy, spektakle, warsztaty, filmy, spacery edu-
kacyjne – do takiego bogactwa formy przyzwyczaili się przez ostat-
nie lata uczestnicy Grodziskich Spotkań Wielokulturowych „Sploty”. 
Nie inaczej jest w tym roku. Cykl wydarzeń kulturalno-edukacyjnych  
organizowanych przez Willę Radogoszcz potrwa do końca lutego. 

Czas na wędrowanie

Nie przenoście nam stolicy do Grodziska
Okazuje się, że miejsce zamieszkania 
można zmienić nie tylko przez wę-
drówkę. Na początku lutego gruchnęła 
w  mediach informacja o projekcie po-
selskim w sprawie powiększenia miasta 
stołecznego Warszawy o okalające ją 
miasta i gminy. W tej liczbie ma zna-

leźć się również Grodzisk. Choć wśród 
samorządów, których zmiana ma doty-
czyć, dominuje zdecydowany sprzeciw, 
a wśród mieszkańców poczucie absur-
du w związku z tymi planami, sprawa 
niestety jest rozwojowa, bo projekt 
trafił do sejmu. To kolejny po zapowie-

dzi ograniczenia do dwóch kadencji 
możliwości sprawowania władzy przez 
wójtów, burmistrzów i prezydentów 
oraz wdrażanej niebawem likwidacji 
gimnazjów pomysł „góry”, który wywo-
łuje spore kontrowersje.

   Krzysztof Bońkowski

– Historia Grodziska to też napływ 
i odpływ ludności. Ci, którzy przy-
chodzą, przynoszą swoje obyczaje, 
swoje tradycje, swój język, ale też 
myśl technologiczną. Ci, którzy od-
pływają, ciągną ze sobą Grodzisk 
we wspomnieniach i dzielą się nim  
w świecie – mówi Anna Woźniak  
z Willi Radogoszcz. 

Ze szczegółowym harmono-
gramem tegorocznych „Splotów” 
można zapoznać się na plaka-
tach lub stronie internetowej  
willaradogoszcz.eu.

    Krzysztof Bońkowski

Nowości w gazecie
Nasz wydawca, czyli Ośrodek Kultury, zdecydował, że w tym roku do każdego numeru 
„Bogorii” dołączać będzie Grodziski Informator Kulturalny, zawierający harmonogram 
wszystkich nadchodzących imprez kulturalno-sportowych w mieście i gminie. 
Dodatek znajdziecie Państwo na str. 2. Z kolei burmistrz Grzegorz Benedykciński 
podjął decyzję, że w każdym numerze będzie opowiadał o najważniejszych sprawach, 
które dotyczą naszego miasta. „Wstępniak od Burmistrza” można znaleźć na str. 3.
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Izdebno Kościelne znane jest 
z przywiązania do tradycji, nic 
więc dziwnego, że jedną z nich 
są coroczne jasełka przygo-
towane przez uczniów tutej-
szej Szkoły Podstawowej pod 
opieką Agnieszki Zagórskiej. 
Tym razem artyści wystąpili 
18 grudnia, a liczną grupę sta-
nowili wśród nich debiutanci 
z klas młodszych. Choć formu-
ła jasełek pozostawia niewielki 
margines swobody artystycz-
nej, to publiczność musiała być 
zaskoczona, bowiem wśród 

oddających hołd Jezusowi za-
miast biblijnych trzech króli po-
jawiły się postaci z bajek, takie 
jak Dziewczynka zapałkami, Jaś 
z Małgosią, Pinokio, Smerfetka, 
Czerwony Kapturek, Pszczółka 
Maja, Calineczka, Sierotka Ma-
rysia, Rybak ze złotą rybką oraz 
Kopciuszek. Efekty sceniczne 
zostały dopełnione rucho-
mą dekoracją multimedialną. 
Dzień po premierze uczniowie 
wystąpili również dla pod-
opiecznych tutejszego Domu 
Pomocy Społecznej.     (kb)

Jasełka z bajkami
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– Pierwsze dni stycznia są u nas 
dniami projektowymi – bez ze-
szytów i książek. W ubiegłym 
roku pomyśleliśmy o przypo-
mnieniu dzieciom, jak wyglą-
dał kiedyś karnawał i kolędnicy 
w Polsce. Tym razem postano-
wiliśmy pokazać, jak wyglądał 
karnawał w różnych krajach 
na całym świecie, a najstarsze 
klasy miały dodatkowo po-
głębiony projekt poświęcony 
Chinom i ich kulturze – mówi 
Monika Woźniak, właścicielka 

i dyrektorka Szkoły Tosi i Fran-
ka, której uczniowie 5 stycznia 
przemaszerowali ulicami Gro-
dziska w barwnym, kilkudzie-
sięcioosobowym pochodzie, 
życząc mieszkańcom udanego 
karnawału i prezentując roz-
maite karnawałowe atrybuty 
związane z kulturami różnych 
krajów świata. Szczególnie 
imponująco wyglądał chiński 
smok, który przykuwał uwagę 
przechodniów i wywoływał    
uśmiech.    (kb) 

Dziesiąta edycja Powiatowe-
go Konkursu Ortograficznego 
„O Złote Pióro Starosty” Po-
wiatu Grodziskiego odbyła się 
10  stycznia w ZS nr 2 im. gen. 
J. Bema w Milanówku.  

Podczas finałowych zmagań 
o zwycięstwo w swoich katego-
riach wiekowych rywalizowało 
21 gimnazjalistów i 12 uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych. Mi-
strzem Ortografii szkół gimna-
zjalnych została Natalia Korbec-
ka z Gimnazjum Społecznego 
Milanowskiego Towarzystwa 
Edukacyjnego, drugie miejsce 
zajął jej szkolny kolega Borys 
Żyto, zaś trzecie – Zofia Olender 

z Gimnazjum im. Józefa Cheł-
mońskiego w Józefinie. W kate-
gorii szkół ponadgimnazjalnch 
„Złote Pióro Starosty” i  tytuł 
Mistrza Ortografii trafiły do Mi-
chała Kostrzewy z ZS nr 1 w Gro-
dzisku, wicemistrzynią została 
Adrianna Jankowska z ZS nr 1 
w Milanówku, zaś na trzeciej 
lokacie ortograficzne zmagania 
ukończył Piotr Bartosiak z  gro-
dziskiego ZS nr 1. Uczestnicy 
i  ich opiekunowie mieli rów-
nież okazję zapoznać się z  wy-
kładem dr. Jarosława Łachnika 
z  Uniwersytetu Warszawskiego 
– prelekcja poświęcona była 
etykiecie językowej.    (kb) 

Smok na deptaku
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W poprzednich numerach infor-

mowaliśmy o pozytywnych recen-

zjach, z jakimi w prasie branżowej 

i ogólnopolskiej spotkała się płyta 

„One” grodziskiego zespołu T.T. 

Band. Muzycy pod wodzą lidera 

grupy perkusisty Tomasza Tar-

czyńskiego nie zwalniają tempa 

i na przełomie grudnia i  stycznia 

wzięli udział w realizacji teledysku 

promującego Grodzisk i ich płytę.  

Z materiałem w reżyserii Zbignie-

wa Szymańskiego w rytmie utwo-

ru „Black blues” można się zapo-

znać w internecie – na youtube 

oraz facebooku.    (kb) 

Gedeon Richter Polska już po 
raz szósty wydał kalendarz arty-
styczny, tym razem pod tytułem 
„Oblicza kobiet”. Do współpracy 
zaproszono najwybitniejszych 
polskich fotografików, m.in. Chri-
sa Niedenthala, Tomasza Toma-
szewskiego czy Lidię Popiel, by 
pokazać współczesną kobietę 
w  różnych rolach. Podobnie jak 
w latach ubiegłych każdej z prac 
towarzyszy cytat, korespondują-
cy z fotografią. Wernisaż kalenda-
rza odbył się 26 stycznia w Arka-
dach Kubickiego, natomiast firma 
tradycyjnie przewidziała również 
wystawę plenerową w Grodzisku  

Mazowieckim – wzdłuż ulicy Po-
niatowskiego.    (kb) 

Dźwięki muzyki ludowej i do-
bra zabawa wypełniły 22 stycz-
nia wnętrza Poczekalni PKP 
na grodziskim dworcu, gdzie 
odbył się koncert zespołu Syr-
bacy Dzieciacy, towarzyszący 

promocji książki Katarzyny 
Kani-Stróżewskiej „Nawet koza 
białogłowa do przedszkola 
pójść gotowa”. Ciesząca się 
pochlebnymi recenzjami pu-
blikacja adresowana jest do 
dzieci – zarówno tych, które 
ślubowanie przedszkolaka 
mają jeszcze przed sobą, jak 
i tych, które w przedszkolu już 
się zadomowiły. Z kolei zespół 
w czytelny sposób nawiązuje 
do działalności twórczej Anto-
niego Kani, zmarłego w 2014 
roku ojca autorki, założyciela 
Syrbaków, pierwszej polskiej 
kapeli folkowej.    (kb) 

Misie od przedszkolaków

Muzyka z wizją

Kobiety w kadrze 

Koza gotowa 

Ortografia i etykieta 
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Króla Maciusia włączyli się do or-
ganizowanej przez Komendę Woje-
wódzką Państwowej Straży Pożarnej 
w Warszawie akcji „Twój miś może 
zostać ratownikiem”, polegającej na 
zbiórce maskotek, które następnie 
trafią do dzieci poszkodowanych 
w wypadkach komunikacyjnych, 
pożarach i  innych niebezpiecznych 
zdarzeniach. 28 stycznia zgroma-
dzone u Króla Maciusia pluszaki 
zawiozła do strażaków przedstawi-
cielka społeczności przedszkolnej 
Marysia Prokopczyk.     (kb) 
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Szanowni Mieszkańcy,  
Drodzy Czytelnicy,
w związku z rozpoczęciem Nowego 2017 
Roku podjąłem decyzję, że w każdym 
numerze Grodziskiego Pisma Społeczno-
-Kulturalnego „Bogoria” będę Państwu 
opowiadał o najważniejszych sprawach, 
które dotyczą naszego miasta – o tym, co 
się aktualnie dzieje.

Wydaje mi się, że obecnie najważniej-
szą sprawą, która dotyczy większości miast 
w  Polsce, w tym także naszego Grodziska 
Mazowieckiego, jest poprawa jakości po-
wietrza. Choć nie mamy na naszym obszarze 
dużych kotłowni węglowych i zdecydowana 
większość z nas korzysta z gazu, to jest jesz-
cze sporo domów jednorodzinnych, które 
korzystają z węgla. Wiemy niestety, że cza-
sami na osiedlu wystarczy tylko jeden taki 
dom, żeby kompletnie popsuć przyjemność 
życia sąsiadom. Co więcej, część  miesz-
kańców kompletnie nie zdaje sobie z tego 
sprawy. Już wiele miesięcy temu podjęli-
śmy uchwałę w tej sprawie, ale została ona 
uchylona przez wojewodę, co było dla nas 
niezrozumiałe. Wtedy jeszcze nie mówiło 
się o tym, że jest smog. Musieliśmy podjąć 
drugą uchwałę i bardzo się cieszę, bo mamy 
już ponad 20 osób zainteresowanych skorzy-
staniem z gminnej dotacji i wymianą pieców. 
Chcielibyśmy, aby ta wymiana następowała 
jak najszybciej, dlatego zachęcam Państwa 
bardzo do likwidacji tych pieców, które są 
tak uciążliwe. To jeden z głównych tematów, 
którym będziemy zajmowali się w tym roku.

Bez wątpienia kolejnym tematem są 
drogi. Jesteśmy po przetargu na wiele 
ważnych dróg m.in. przebicie ul. Cheł-

mońskiego do ul. Dalekiej, ul. Zagaje. 
Jesteśmy w trakcie ogłoszenia przetargu 
na ulicę Okrężną z rondem, które rozwią-
że komunikację dla dużej części miasta 
w tamtym rejonie. Przygotowujemy się do 
zakończenia procedury i ogłoszenia prze-
targu na ul. Szwedzką, bardzo ważną dla 
mieszkańców Łąk. Poza tym na terenach 
wiejskich mamy rozstrzygnięty przetarg 
na co najmniej 15 dróg robionych metodą 
destruktu. To są drogi w bardzo różnych 
miejscach, w których zawsze był jakiś pro-
blem. Ten rok spowoduje, że zostanie to 
naprawdę w końcu poprawione. Wspólnie 
z powiatem grodziskim będziemy robili 
ul.  Nadarzyńską – ten najgorszy odcinek 
pomiędzy Piaskową a  torami WKD. Wy-
mieniam tylko niektóre z dróg, bo będzie 
ich zdecydowanie więcej.

Sprawa, która również będzie nas bar-
dzo zajmowała w najbliższym czasie to bu-
dowa świetlic. Rozpoczęliśmy przetarg na 
projektowanie świetlicy w Łąkach. Mamy 
już zezwolenia na budowę w  kilku miej-
scach, m.in. Szczęsnem, Kraśniczej Woli, 
Chlebni, Opypach. Będziemy projektowali 
świetlice w Czarnym Lesie i Mościskach. 
To dla nas bardzo ważne zagadnienie ze 
względu na społeczności sołectw, aby 
miały własne miejsca, w których możliwe 
będą spotkania i które będą pełnić rolę lo-
kalnych domów kultury.

Chciałbym Państwa także poinformo-
wać, że odbył się przetarg na halę widowi-
skowo-sportową, ale niestety musimy go 
unieważnić. Najtańsza oferta była wadli-
wie złożona, a poza tym wszystkie oferty 
były zbyt kosztowne. W ciągu najbliższych 

dwóch-trzech miesięcy przeanalizujemy 
projekt i te rzeczy, które nie wpływają na 
wyjątkowość obiektu, ograniczymy i ogło-
simy ponownie przetarg. Bardzo nam za-
leży, aby ta hala powstała jak najszybciej. 
Chcemy rozpocząć budowę jeszcze w tym 
roku, bo liczymy na dotację z  PFRON-u. 
W związku z zaistniałą sytuacją będę pro-
ponował radnym przyspieszenie budowy 
mediateki, która też jest dla miasta bardzo 
ważna. Będzie to obiekt o wielkim znacze-
niu dla kultury i osób w starszym wieku.

W tym roku zaczynamy również wielką 
przygodę ze Stawami Walczewskiego. Je-
stem bardzo ciekaw, czy to, co zaprezen-
tujemy, spodoba się Państwu. Już mogę 
Państwa zapewnić, że wracamy do tego, 
co widziałem na zdjęciach z 1903 roku. Do 
czasów, w których po stawach pływały łód-
ki. W tym roku, po ponad 100 latach wrócą 
łódki na Stawy Walczewskiego.

Grzegorz Benedykciński,  
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Wstępniak od Burmistrza
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przestrzeni kilku lat ma kosztować około 
50 mln. Są dziedziny niedofinansowane, 
robi się oszczędności tam, gdzie ich być 
nie powinno, a tutaj budujmy halę, by było 
wrażenie, że jest „na bogato”. Pierwszy etap 
ma kosztować około 7 mln zł, czyli tyle ile 
gmina ma zaciągnąć kredytu. To może ta 
hala będzie budowana na kredyt? – zasta-
nawiała się radna.

W odpowiedzi burmistrz Grzegorz Bene-
dykciński podkreślił, że Grodzisk jest już pra-
wie 50-tysięcznym miastem i jest to inwesty-
cja bardzo potrzebna.

– Ta hala to będzie piękna sprawa i wcale 
nie na wyrost, bo to będzie spełnienie ma-
rzeń wielu sportowców z grodziskich klubów 
oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6, bo 
nareszcie będą mogły lekcje wychowania fi-
zycznego odbywać w prawidłowych warun-
kach. W  Grodzisku będą mogły koncertować 
zespoły, które ze względu na brak takiej hali 
omijały miasto. Proszę sobie przypomnieć, 
jakie obawy były, gdy budowaliśmy basen. 
Były głosy, że będziemy do niego dokładali 
ogromne pieniądze, a  Wodnik 2000 pęka 
w szwach. Myślę, że podobnie będzie z halą 
sportową. Nie mówię, że z czasem będziemy 
na tej hali zarabiali, chociaż to możliwe, ale 
jeśli będziemy dokładali, to naprawdę nie-
wiele. Zapewniam, że miasto stać na taką 
inwestycję i że hali nie budujemy na kredyt 
– zakończył burmistrz.

Dwudziestu radnych było za przyjęciem 
uchwały budżetowej, radna Alicja Pytlińska 
wstrzymała się od głosu.

Prezenty i dyskusje 
Nim 25 stycznia radni przystąpili do me-
rytorycznej dyskusji, burmistrz Grzegorz 
Benedykciński i przewodnicząca Joanna 
Wróblewska przekazali rodzicom małego 
Jakuba wózek wielofunkcyjny. Jakub i jego 
rodzice: Alicja Brzozowska i Daniel Gargol 
mieszkają na osiedlu Piaskowa od ponad 
roku. Kuba przyszedł na świat 1 stycznia 
i jest pierwszym obywatelem gminy urodzo-
nym w 2017 roku.

Na sesji pojawił się także Marcin Kuciński, 
by odebrać legitymację potwierdzającą jego 
wybór na funkcję sołtysa Zapola – nowego 
sołectwa w gminie Grodzisk. To najmniejsza 
tego rodzaju jednostka, która utworzona 
została na wniosek mieszkańców. 

Kolejnym gościem grodziskich samorzą-
dowców był młody mieszkaniec Janinowa, 
kolarz klubu Opty Janek Kwiatkowski, któ-

miasto i gmina4

WIEŚCI  
Z RATUSZA
Uchwalenie budżetu na 2017 rok, określenie stawek 
dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych, 
a także przyjęcie projektu „Szkoła bliżej nauki”, 
wieloletniego programu rewitalizacji gminy oraz planów 
zagospodarowania przestrzennego – to tematy, jakimi 
zajmowali się radni podczas dwóch kolejnych sesji Rady 
Miejskiej, które odbyły się 21 grudnia i 25 stycznia.

Złoty medal na sesji 
Grudniowe obrady rozpoczęły się od spo-
tkania z olimpijką Aleksandrą Tecław, która 
w tandemie z Iwoną Podkościelną (Klub Het-
man Lublin) wywalczyła złoty medal podczas 
ubiegłorocznych Igrzysk Paraolimpijskich 
w  Rio de Janeiro. Zawodniczka, która kolar-
ską karierę rozpoczynała właśnie w Grodzi-
skim Klubie Kolarskim Opty, otrzymała z rąk 
burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego 
pamiątkowy grawerton w podziękowaniu za 
godne reprezentowanie Polski, klubu i Gro-
dziska Mazowieckiego na igrzyskach. 

Duży budżet z małym  
kredytem
Sporo czasu poświęcili radni na uchwalenie 
wieloletniej prognozy finansowej oraz bu-
dżetu na 2017 rok. I nie jest to mały budżet, 
gdyż w 2017 roku zaplanowano dochody na 
poziomie prawie 232 mln zł, natomiast wy-
datki powinny pochłonąć niecałe 239 mln zł. 
By pokryć planowany deficyt w  wysokości 
7,07 mln zł, gmina zaciągnie długotermino-
wy kredyt. 

– W budżecie znalazło się ponad 65 mln zł 
na inwestycje. Z tej kwoty najwięcej, bo po-
nad 20 mln zł, przeznaczone będzie na drogi 
gminne i dofinansowanie remontów dróg 
powiatowych, ponad 16 mln zł planujemy 
wydać w 2017 roku na budowę Centrum In-
tegracji, czyli halę widowiskowo-sportową, 
natomiast 5 mln zł pochłonie budownictwo 
komunalne. 10 mln zł przeznaczamy na tere-
ny zielone – mówił skarbnik Piotr Leśniewski.

Zaciągnięcie kredytu wzbudziło zacieka-
wienie u radnej Alicji Pytlińskiej.

– Nie jestem przeciwna budowie hali 
sportowo-widowiskowej, ale nikt nie za-
stanawia się nad kosztami, a inwestycja na 

ry z  rąk burmistrza otrzymał stypendium 
za wybitne osiągnięcia sportowe w postaci 
tytułu Mistrza Polski.

Podczas sesji radni zostali poinformo-
wani o przetargu na budowę Centrum In-
tegracji z halą planowaną przy ulicy Spor-
towej. 

– Oferty, które wpłynęły od potencjal-
nych wykonawców przekroczyły środki 
zakładane przez gminę na tę inwestycję 
więc przetarg został unieważniony. W kon-
kursie na projekt wygrał bardzo piękny 
obiekt. Długo się zastanawialiśmy, czy 
naszpikowanie go bardzo nowoczesnymi 
rozwiązaniami technologicznymi nie spo-
woduje wzrostu ceny wykonania, ale zary-
zykowaliśmy i okazało się, że ryzyko było 
zbyt wysokie. Musimy wprowadzić pewne 
modyfikacje, które nie będą miały wpływu 
na wygląd, ale np. na sposób ogrzewania. 
Ponadto na wzrost oferowanych cen na 
pewno miało wpływ podniesienie stawki 
minimalnej za godzinę pracy oraz termin 
wykonania. Dokonamy poprawek w pro-
jekcie, wydłużymy czas realizacji i w maju 
powinniśmy ogłosić nowy przetarg – mó-
wił burmistrz Grzegorz Benedykciński.

Jak się szacuje budowa może pochłonąć 
ok. 50 mln zł. Władze Grodziska liczą na 
uzyskanie 12-14 mln zł dofinansowania.

Zgoda na pomnik
Podczas obrad radni przyjęli m.in. plany 
pracy komisji statutowych, zatwierdzili do 
realizacji projekt „Szkoła bliżej nauki” pole-
gający na stworzeniu w siedmiu gminach 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 
warunków do nauczania opartych na eks-
perymentalnych metodach, przegłosowali 
poprawki do programu rewitalizacji, a tak-
że wyrazili zgodę na przyjęcie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzenne-
go dla części wsi Czarny Las, Janinów, jak 
również na postawienie na terenie Stawów 
Goliana pomnika Leonida Teligi.

  (miecz.)

Z treścią wszystkich uchwał i protokołami z se-
sji można zapoznać się w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie grodzisk.pl
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WKD zmienia się na lepsze dzięki funduszom szwajcarskim
Zakup nowoczesnych pociągów, system informacji pasażerskiej i monitoringu, poprawa bezpieczeństwa na linii to tylko niektóre 
przedsięwzięcia Warszawskiej Kolei Dojazdowej, jakie udało się zrealizować w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 
 
W czerwcu tego roku minie pięć lat od podpisania umowy na realizację projektu pn „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego 
w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”, 
współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi 
UniiUnii Europejskiej (tzw. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy). W tym czasie udało się wiele zrealizować. Pasażerowie mają
do dyspozycji nowoczesne składy serii EN100 wyprodukowane i dostarczone w 2016 roku. Dobiegają końca prace związane z testową 
eksploatacją uruchamianego systemu informacji pasażerskiej i monitoringu na wszystkich stacjach i przystankach linii WKD. Dzięki 
modernizacji infrastruktury kolejowej zwiększyło się bezpieczeństwo i komfort podróży. Zmiany na lepsze pojawiły się także tam, 
gdzie nie widać ich „gołym okiem”. Zaplecze przewoźnika wzbogaciło się o specjalistyczne urządzenia do profesjonalnej obsługi 
i serwisowania użytkowanego taboru kolejowego. 
 
ŚmiałoŚmiało można więc mówić, że cel jakim była poprawa obsługi komunikacyjnej mieszkańców miejscowości położonych wzdłuż linii WKD, 
został osiągnięty. Zrealizowane w ramach projektu działania to jeden z etapów kompleksowej modernizacji systemu komunikacji WKD, 
obejmującej m.in. zapisaną w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego integrację z innymi środkami transportu publicznego. Dzięki 
podjętej współpracy ze stroną szwajcarską Spółka mogła skorzystać z wieloletnich doświadczeń i praktyk wypracowanych w tym kraju. 
Warto podkreślić, że projekt charakteryzuje się wysoką innowacyjnością pod względem technologicznym oraz jest ukierunkowany na 
wysoką jakość usług dla pasażerów. 
 
CałkowityCałkowity koszt wszystkich inwestycji wynosi 146 mln zł (37 mln CHF), z tego ponad 76 mln zł (19,4 mln CHF) pochodzi ze środków 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Koszt zakupu nowego taboru w ramach realizowanego projektu wyniósł ponad 98 mln zł, 
z czego 45,5 mln zł stanowi udział funduszy szwajcarskich. Dzięki tym nakładom do WKD trafiło sześć nowych elektrycznych zespołów 
trakcyjnych o długości 60 metrów, przystosowanych do pracy pod napięciem zasilania 3000V prądu stałego, zapewniających przewóz 
dla 505 pasażerów (w tym 164 na miejscach siedzących), klimatyzowanych, wyposażonych w nowoczesne systemy informacji 
pasażerskiejpasażerskiej oraz systemy zliczania podróżnych. Pierwszy pojazd został dostarczony do WKD w kwietniu 2016 roku, 
natomiast ostatni w sierpniu 2016 roku. 
 
Pozostałe środki przeznaczone zostały na podwyższenie jakości oraz komfortu podróży, czyli m.in stworzenie systemu informacji 
pasażerskiej i monitoringu (koszt całkowity 5,77 mln zł, z czego 2,67 mln stanowi współfinansowanie z funduszy szwajcarskich), 
poprawę bezpieczeństwa w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych (koszt całkowity 14,19 mln zł, w tym współfinansowanie 
w wysokości 9,8 mln zł) oraz modernizację torowiska na odcinkach o łącznej długości 25 km pomiędzy Warszawą, Komorowem, 
Podkową Leśną i Milanówkiem (koszt przedsięwzięcia to 23,95 mln zł, z czego 16,55 mln zł pochodzi ze współfinansowania). Podkową Leśną i Milanówkiem (koszt przedsięwzięcia to 23,95 mln zł, z czego 16,55 mln zł pochodzi ze współfinansowania). 

Zakończenie wszystkich działań w ramach projektu przewidziano na 31 maja 2017 roku.   
 
Projekt WKD zakłada również poprawę wizerunku przystanków poprzez stworzenie koncepcji wizualizacyjnej i projektów wraz 
ze wszystkimi pracami towarzyszącymi. Prace montażowe powinny zostać wykonane sukcesywnie na poszczególnych stacjach 
i przystankach w perspektywnie 5-letniej w okresie trwałości projektu, tj. w latach 2017 - 2022. 

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest bezzwrotnym programem pomocowym, ustanowionym przez Rząd Federacji 
Szwajcarskiej.Szwajcarskiej. Na mocy umowy międzynarodowej, zawartej w Bernie 20 grudnia 2007 roku Szwajcaria zobowiązała się w niej 
przekazać ponad 1 mld franków szwajcarskich (CHF) dziesięciu nowym krajom Unii Europejskiej. W 2010 roku do Funduszu przystąpiły 
także Bułgaria i Rumunia, a w 2013 roku Chorwacja. Z tej kwoty Polska otrzymała niemal połowę środków, czyli ok. 489 mln CHF 
(ok. 310 mln euro). 
 
Celem szwajcarskiej pomocy jest stymulowanie rozwoju w słabiej rozwiniętych regionach Europy, przyczynienie się do zmniejszenia różnic
społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami rozszerzonej Unii Europejskiej, a także wyrównywanie
szans pomiędzy regionami. szans pomiędzy regionami. 
 
Wsparcie rozdysponowane jest w obszarach dotyczących m.in. środowiska i infrastruktury, rozwoju regionalnego, ochrony zdrowia, 
badań naukowych, stypendiów dla naukowców, wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz funduszy venture capital. Do 14 czerwca 
2012 roku, gdy upłynął termin zaciągania zobowiązań, strony polska i szwajcarska podpisały łącznie 58 umów na całkowitą kwotę 
dostępnej alokacji. Tym samym udało się zakontraktować 100 proc. środków przeznaczonych na pomoc dla Polski. 
 
Realizacja wszystkich projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zakończy się do 14 czerwca 2017 roku.Realizacja wszystkich projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zakończy się do 14 czerwca 2017 roku.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Batorego 23 
tel.: (22) 755-55-64, fax: (22) 755-20-85
e-mail: wkd@wkd.com.pl
http://www.wkd.com.pl; www.wkd-sppw.eu

Adres strony internetowej Instytucji Pośredniczącej:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa: www.cppc.gov.pl

Adres strony internetowej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy:
Ministerstwo Rozwoju: www.programszwajcarski.gov
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Zderzenie z człowieczeństwem

Każdego miesiąca grodziska Straż Miejska 
otrzymuje od 5 do 10 zgłoszeń dotyczących 
zdarzeń z udziałem tzw. zwierzyny łownej. 
Są to zarówno kolizje drogowe, jak i przy-
padki wejścia na tereny zamknięte. 

– Podobnie jak w odniesieniu do ludzi, nie-
udzielenie pomocy rannemu zwierzęciu jest 
przestępstwem. Mówi o tym Art. 25 Ustawy 
o ochronie zwierząt: „Prowadzący pojazd me-
chaniczny, który potrącił zwierzę, obowiąza-
ny jest, w miarę możliwości, do zapewnienia 
mu stosownej pomocy lub zawiadomienia 
jednej ze służb, o których mowa w art. 33 
ust. 3.” Na terenie gminy Grodzisk Mazowiec-
ki wystarczy zadzwonić do Straży Miejskiej, 
Straży Zwierząt bądź na komendę Policji, 
wszystkie te służby ze sobą współpracują. 
Jeżeli dojdzie już do kolizji ze zwierzęciem, 
a my zostaniemy od razu poinformowani, 
możemy jeszcze takiemu zwierzakowi po-
móc. Wzywamy lekarza weterynarii, który ma 
podpisaną umowę z gminą na obsługiwanie 
tego typy wypadków, możemy też skorzystać 
z wsparcia kół łowieckich. Niestety w  więk-
szości przypadków zgłoszenia docierają od 
osób postronnych i zbyt późno, zwierzęta 
bądź umierają w cierpieniu, bądź jedyną po-

mocą, której możemy im udzielić, jest euta-
nazja – mówi inspektor Paweł Drozd z ekopa-
trolu grodziskiej Straży Miejskiej.

Zimą wypadki komunikacyjne z  udziałem 
dzikich zwierząt występują rzadziej, bowiem 
zdarzenia dotyczą głównie saren, a te zwięk-
szają swoją aktywność na wiosnę i jesienią. 
Bez względu jednak na porę roku do kolizji do-
chodzi zazwyczaj po zmierzchu czy wczesnym 
rankiem, gdy widoczność jest ograniczona 
i kierujący nie ma możliwości odpowiednio 
wcześnie zareagować. Niewytłumaczalny jest 
natomiast brak reakcji tuż po zdarzeniu i brak 
zwykłego rozsądku.

– W wypadkach komunikacyjnych giną 
zwierzęta leśne, ale także bociany, ptaki dra-
pieżne. Dziwi nas, że kierowcy się nie zatrzy-
mują. Tym bardziej, iż samochód po kolizji 
np. z dzikiem musi być uszkodzony. Mamy do 
czynienia również z sytuacjami, kiedy przyjeż-
dżamy na miejsce, a po potrąconym zwierzę-
ciu pozostają jedynie krwawe ślady. Ludzie 
zabierają zwłoki do konsumpcji, co jest ab-
solutną nieodpowiedzialnością i dodatkowo 
kradzieżą, bo dzikie zwierzęta należą do Skar-
bu Państwa. Szczególnie zimą nasila się także 
inny proceder – kłusownictwo, którego przy-
padki odnotowaliśmy na terenie Janinowa, 
Kałęczyna. W Mościskach kłusownicy zosta-
wiali skóry zwierząt w torbach plastikowych 
na drzewach. W Grodzisku byliśmy świadkami 
wyjątkowo drastycznej sytuacji, kiedy sarna 
pozbawiona tylnych kończyn próbowała się 
jeszcze przemieszczać. Ofiarą kłusowników 
padają też zwierzęta domowe, a zwłaszcza 
koty, takie przypadki miały miejsce w Osow-
cu czy Żabiej Woli. Poturbowane zwierzęta 
często wpadają na posesje i dodatkowo się 

ranią np. o ogrodzenie. Ludzie hałasują, krzy-
czą, próbują je łapać. Pamiętajmy o tym, że 
stresem dla dzikiego zwierzęcia, oprócz cier-
pienia spowodowanego urazem, jest kontakt 
z człowiekiem. One nie są przyzwyczajone do 
głosu i dotyku, do naszej obecności. Najlepiej 
więc odsunąć się w  bezpieczne miejsce. Je-
śli np. sarna leży, można przykryć jej głowę. 
Zawsze obserwujemy zwierzę w bezpiecz-
nej odległości dla nas i dla niego. Sarny są 
z natury płochliwe i delikatne, ale ranny dzik 
może być niebezpieczny dla człowieka. Jeśli 
natomiast trafi na naszą posesję zwabiony 
wizją zdobycia łatwego pokarmu, najczęściej 
wystarczy poklaskać, głośniej krzyknąć i opu-
ści ją tą samą drogą, którą wszedł. Najlepiej 
jednak pomóc zwierzęciu w bezpiecznym po-
wrocie do naturalnego środowiska dzwoniąc 
do nas bądź Straży Miejskiej – mówi Marta 
Łapińska z grodziskiej Straży Zwierząt. 

By kontakt z człowiekiem nie kosztował 
najwyższej ceny zarówno naszych dziko ży-
jących sąsiadów, jak i tych udomowionych, 
wystarczy jedynie przy zderzeniu dwóch 
światów – ludzi i zwierząt wykazać się czło-
wieczeństwem.

   Małgorzata Müldner

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. 
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” – zapis Art. 1 Ustawy 
o ochronie zwierząt jest oczywisty, ale niestety realia pokazują, że trudno niekiedy 
mówić o spełnieniu chociażby jednego z warunków, nie mówiąc o wszystkich.

Krzyczał i groził nożem jednej z zakładniczek, wcześniej oddał 
kilka strzałów. Uzbrojony i zamaskowany napastnik wdarł się 
do sali konferencyjnej grodziskiego Centrum Kultury. Część 
osób padła na podłogę, inni schowali się pod stoły.

Straż Miejska: 
telefon alarmowy 986

telefon dyżurny  
22 755 54 31

Straż Zwierząt:
694 711 973

Komenda Policji
telefon alarmowy 997

telefon dyżurny 
22 755 60 12 

Wiedza skuteczna, oby bezużyteczna

Na szczęście nikt nie ucierpiał, gdyż 
w  roli bandyty wystąpił antyterrorysta, 
a  całość była inscenizacją w ramach 
szkolenia zorganizowanego przez Czar-
ny Las ze środków pochodzących z fun-
duszu sołeckiego.

Na zaproszenie sołtys wsi Ewy Błoń-
skiej 28 stycznia do Grodziska przyjecha-
li najlepsi z najlepszych – byli funkcjo-
nariusze jednostek specjalnych Maciej 
Klukowski i Piotr Bramson, którzy na 
swoim koncie mają służbę m.in. w plu-
tonie antyterrorystycznym Portu Lot-
niczego Okęcie, jednostkach morskich 
3 Flotylli Okrętów Zabezpieczenia Spe-
cjalnego, a także zagranicznych misjach 
wojennych i pokojowych. 

– Ludzie ze spokojnych miejscowości 
każdego dnia jeżdżą do pracy do du-
żych aglomeracji, korzystają z obiektów 
masowej komunikacji, które są świet-
nym miejscem do przeprowadzenia za-
machu. Na naszym szkoleniu mówimy 
jednak nie tylko o aktach terroryzmu, 
lecz także przeciwdziałaniu zwykłe-
mu przestępcy, który np. wpadnie do 
jakiejś placówki z nożem czy siekierą. 
To szkolenie ma uzmysłowić, że należy 
reagować na pewne sygnały, które po-
przedzają dramatyczne zdarzenia – mó-
wił Maciej Klukowski.

Terroryzm religijny czy polityczny, 
który zagraża najbardziej współczesne-
mu światu, to jedna kwestia, ale każde-

go dnia może dojść do zdarzeń może 
mniej spektakularnych, za to równie 
tragicznych w skutkach. Warto posia-
dać wiedzę, która pomoże zapobiec 
nieszczęściu, a być może uratuje życie. 

– Oby nigdy nie była ta wiedza po-
trzebna w praktyce, ale nie zawadzi wie-
dzieć. Obserwując postępujący niepo-
kój na świecie, chciałam przygotować 
mieszkańców na radzenie sobie w sytu-
acjach ekstremalnych, czy to w  swoim 
biurze czy na ulicy, w podróży. Równie 
ważna jest umiejętność przekazania 
informacji o potencjalnym zagrożeniu 
w  sposób skuteczny, aby alarm nie zo-
stał zlekceważony. W naszym sołectwie 
już od kliku lat fundusz sołecki prze-
znaczamy na przedsięwzięcia związane 
z edukacją, działaniami proekologicz-
nymi i  zwiększaniem bezpieczeństwa 
mieszkańców – mówi Ewa Błońska.

    Małgorzata Müldner  fo
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Z Prokuratorem Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Dariuszem 
Ślepokurą rozmawiał Krzysztof Bońkowski.
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Nie każda sprawa  
to przestępstwo
Czy da się w kilku słowach powiedzieć, 
czym zajmuje się prokuratura?

– Ściganiem sprawców przestępstw. 
W pewnym stopniu sprawuje też wymiar 
sprawiedliwości – duża część spraw jest za-
łatwiana już na etapie prokuratury, która 
wypowiada się, czy doszło do popełnienia 
przestępstwa czy nie. Prokuratura nadzoruje 
postępowania przygotowawcze prowadzone 
na swoim terenie zarówno przez policję, jak 
i  inne służby, jak Urząd Celny, Urząd Skarbo-
wy czy Straż Leśna. Oprócz Grodziska działa-
niem obejmuje Milanówek, Podkowę Leśną, 
a także gminy Błonie, Leszno i Kampinos z po-
wiatu warszawskiego zachodniego.
Na czym polega nadzór nad postępowa-
niami?

– Większość postępowań karnych prowa-
dzonych w Polsce to dochodzenia. Prowadzi 
je policja bądź inne uprawnione służby, jed-
nak prokurator zapoznaje się z każdą sprawą, 
w razie konieczności przedłuża okres prowa-
dzenia dochodzenia, a później zatwierdza 
decyzję końcową. Może wydawać wytyczne 
funkcjonariuszom, a może sam osobiście 
przejąć każdą sprawę. Prokurator wydaje po-
stanowienia, np. o przeprowadzeniu przeszu-
kania, a także środkach zapobiegawczych, jak 
dozór policyjny, poręczenie majątkowe, zakaz 
opuszczania kraju czy zakaz zbliżania się. Je-
dynym środkiem zapobiegawczym, o którym 
decyduje sąd, jest tymczasowe aresztowanie. 
Poważniejsze sprawy są prowadzone w for-
mie śledztwa. Różnica jest taka, że to proku-
rator wszczyna śledztwo i wydaje wszystkie 
kluczowe dla postępowania decyzje, stawia 
zarzuty i wydaje ostateczną decyzję w postaci 
umorzenia bądź aktu oskarżenia.
Czasami słyszy się zwrot „to się nadaje 
do prokuratury”. Co tak naprawdę się na-
daje do prokuratury?

– Przede wszystkim prokuratura zajmuje 
się prowadzeniem spraw, w których istnieje 
uzasadnione podejrzenie popełniania prze-
stępstwa. Nie zajmuje się natomiast wykro-
czeniami. Wykroczeniami zajmuje się głównie 
policja. Przestępstwa i ich znamiona są opi-
sane w kodeksie karnym, a także w licznych 
ustawach szczególnych, np. w ustawie o prze-
ciwdziałaniu narkomanii, o ochronie zwierząt 
czy też  w prawie budowlanym. Ludzie jednak 
nie są prawnikami i często nie wiedzą, jaki 
czyn czy zachowanie jest przestępstwem, a co 
jest wykroczeniem i kiedy można dochodzić 
swoich roszczeń tylko w drodze postępowa-
nia cywilnego, a kiedy w drodze postępowa-
nia karnego. Dlatego też do prokuratury trafia 
o wiele więcej spraw niż jest w rzeczywistości 
popełnionych przestępstw. W Prokuraturze 
Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim co mie-

siąc rejestruje się ok. 250 spraw – tyle wpływa 
różnych zawiadomień. Z tego tylko ok. 70-80 
kierowanych jest do sądu z aktem oskarżenia. 
W pozostałych przypadkach wydawane są de-
cyzje o odmowie wszczęcia dochodzenia lub 
śledztwa bądź też wydawane są postawienia 
o umorzeniu postępowania, np. z powodu 
braku znamion przestępstwa czy też z uwagi 
na niewykrycie sprawcy czynu.
Czego najczęściej dotyczą sprawy, któ-
rymi zajmuje się grodziska prokuratura?

– Bardzo liczną kategorię stanowią spra-
wy dotyczące nietrzeźwych kierujących. 
Druga spora kategoria to sprawy związane 
z oszustwami, również za pośrednictwem 
internetu. Plagą stają się przestępstwa zwią-
zane z posiadaniem bądź rozprowadzaniem 
środków odurzających. Znaczną kategorię 
przestępstw stanowią te, które są popeł-
niane w kręgu osób najbliższych – przede 
wszystkim znęcanie się i niealimentacja 
małoletnich dzieci. Oczywiście popełnia-
ne są rozmaite przestępstwa, natomiast te 
drastyczne zdarzają się niezwykle rzadko. 
Na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiło 
się jedno – w  listopadzie w Błoniu została 
zgwałcona kobieta. Udało się ustalić spraw-
cę, który został tymczasowo aresztowany. 
Bardzo rzadko zdarzają się zabójstwa, czę-
ściej zdarzają się samobójstwa czy też sa-
mobójstwa rozszerzone.
Samobójstwo to też sprawa dla proku-
ratora?

– Zawsze jeżeli mamy do czynienia ze zgo-
nem z przyczyn innych niż naturalne, to pro-
kurator musi się zjawić na miejscu i zająć się 
sprawą. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka wi-
dać, że ewidentnie zmarły sam odebrał sobie 
życie, to musimy zbadać, czy nikt mu w tym 
nie pomógł, czy nikt go do tego nie nakłaniał, 
co też jest przestępstwem, czy nie doszło do 
zabójstwa upozorowanego na samobójstwo. 
Co oznacza złożenie doniesienia?

– Jeżeli do prokuratury wpłynie zawiado-
mienie o podejrzeniu popełnienia przestęp-
stwa, prokurator w ciągu 30 dni musi podjąć 
decyzję o ewentualnym wszczęciu lub odmo-
wie wszczęcia dochodzenia bądź śledztwa. 
Jeżeli zawiadomienie nie jest wystarczająco 
precyzyjne, wówczas prokurator zleca postę-
powanie sprawdzające. W jego toku może np. 
zwrócić się do instytucji o przesłanie różnych 
dokumentów dodatkowych albo zlecić prze-
słuchanie zawiadamiającego, aby doprecyzo-
wał swoje zawiadomienie. Po zgromadzeniu 
danych prokurator podejmuje decyzję, czy są 
przesłanki do wszczęcia postępowania przy-
gotowawczego. Jeśli nie, następuje odmowa 
wszczęcia, a jeśli jednak takie przesłanki są, 

wówczas w sprawie mogą być wykonywane 
rozmaite czynności – przesłuchania świad-
ków, przeszukania, zabezpieczenia materiału 
dowodowego, można wystąpić do operato-
rów sieci komórkowej czy internetu o  prze-
słanie danych, można wystąpić do sądu 
o  zwolnienie z tajemnicy bankowej czy po-
wołać biegłego. Każde postępowanie przygo-
towawcze kończy się bądź skierowaniem do 
sądu aktu oskarżenia, bądź wydaniem posta-
nowienia o umorzeniu postępowania. 
Czy prokuratura zajmuje się anonimami? 

– Jeśli ewidentnie nie niosą żadnej treści, to 
pozostawia się je bez biegu. Natomiast jeżeli 
takie niepodpisane pismo jest logiczne i moż-
na w jakiś sposób zweryfikować prawdopo-
dobieństwo opisanych w nim faktów, to pro-
kurator taki anonim przekazuje policji celem 
dokonania stosownych sprawdzeń.
Co roku pod koniec lutego odbywa się 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzo-
nym Przestępstwem, podczas którego 
w  prokuraturach w całej Polsce miesz-
kańcy mogą zasięgnąć bezpłatnej pora-
dy prawnej. 

– W zasadzie to jedyny okres, kiedy z takiej 
porady można w prokuraturze skorzystać. 
Od udzielania porad prawnych są kancelarie 
radcowskie, adwokackie. Jedynym wyjąt-
kiem jest właśnie Tydzień Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Przestępstwem, kiedy co-
dziennie jest jeden dyżurujący prokurator. 
Ludzie często traktują tę akcję jako okazję do 
uzyskania porady z różnych dziedzin – prawa 
pracy, prawa spadkowego, oczywiście, pro-
kurator też udzieli im jakiejś odpowiedzi, ale 
prawo jest bardzo specjalistyczne, a prokura-
torzy to przede wszystkim karniści. 
Dziękuję za rozmowę.

Dariusz Ślepokura, jako proku-
rator zaczął pracować w 2002 roku 
w Prokuraturze Rejonowej w Pruszko-
wie. Następnie pracował w Prokuratu-
rze Okręgowej w Warszawie w Wydzia-
le Przestępczości Zorganizowanej, 
w  Wydziale Śledczym, pełnił również 
funkcję Rzecznika Prasowego. Proku-
ratorem Rejonowym w Grodzisku Ma-
zowieckim jest od maja 2016.
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Pedagogom życzenia noworoczne i po-
dziękowania za wieloletnią pracę na rzecz 
wychowania i edukacji kolejnych poko-
leń uczniowskich złożyli przedstawiciele 
władz samorządowych – przewodnicząca 
Rady Miejskiej Joanna Wróblewska, prze-
wodniczący Rady Powiatu Jerzy Terli-
kowski, starosta Marek Wieżbicki, a także 
wiceburmistrz Grodziska Tomasz Krupski, 
który zgromadzonym przybliżył bieżące 
osiągnięcia i plany inwestycyjne gminy. 
Przypomniał o zamiarach budowy media-
teki, która ma szansę odegrać ogromną 
rolę w  aktywizacji seniorów, zapowiedział 
m.in. budowę parkingu przy ul. Żydowskiej, 
świetlicy przy ul. Ordona w Łąkach, a także 
rewaloryzację obiektów zabytkowych – 

Willi Niespodzianka i Dworku Adama Cheł-
mońskiego w Adamowiźnie, na co gmina 
otrzymała dotację.

W części artystycznej nie mogło zabrak-
nąć działającego przy grodziskim kole ZNP 
chóru Viva La Musica pod dyrekcją Stani-
sława Wiśniewskiego z akompaniamentem 
Elżbiety Bartosiak. Koncert rozpoczął się 
bardzo refleksyjnie.

– W ubiegłym roku z naszego grona ode-
szli Janina Wojciechowska z SP nr 4, Maria 
Piekarska z SP w Adamowiźnie, Maria Che-
chłacz z SP nr 6, Anastazja Szczygielska, Ja-
dwiga Radziwonka, Piotr Kusak z ZSTiL nr 2, 
Józef Banaszek, Celina Wrocławska ZSS nr 3, 
Jerzy Motała, Anastazja Palencik z LO w  Mi-
lanówku, Aleksander Turek z Ogniska Pla-

stycznego – odczytała nazwiska zmarłych 
niedawno pedagogów chórzystka Wiesława 
Śliwińska, wieloletnia radna miejska, inicja-
torka corocznych spotkań emerytowanych 
pracowników oświaty.

Sam koncert składał się z dwóch części 
– w pierwszej chór nauczycielski zaprezen-
tował pieśni bożonarodzeniowe, a drugą 
wypełniły piosenki popularne z zaśpiewaną 
na bis „Kukułeczką” z repertuaru Mazowsza.

Drugą z gwiazd wieczoru był owacyjnie 
witany zespół Partita. Cieszący się ogromną 
popularnością zwłaszcza w latach 70. kwar-
tet wystąpił w składzie Anna Pietrzak, Lud-
miła Zamojska, Bronisław Kornaus i Andrzej 
Frajndt, a przywitał się z grodziską publicz-
nością utworem „Mamy tylko siebie”. n (kb)

Tak było na noworocznym balu emerytów 
i rencistów, który odbył się 8 stycznia w hali 
sportowej przy ulicy Westfala. Na to wyda-

rzenie seniorzy zrzeszeni w oddziale rejono-
wym Polskiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów czekają cały rok, a w dniu 
wydawania zaproszeń kolejki po nie usta-
wiają się od godziny piątej rano. Uczestnicy 
podkreślali, że warto było – gdyż takiej szam-
pańskiej zabawy może pozazdrościć pokole-
niu 50+ wielu młodych grodziszczan.

– Ważne, by nowy rok rozpocząć w do-
brym nastroju – podkreślał przewodniczący 
zarządu rejonowego Bogdan Kossakowski. 
– Rozpoczynamy nowy rok tanecznie i we-
soło, by nam się dobrze i szczęśliwie wio-
dło przez wszystkie dni. Styczniowe bale to 

Odpowiedź na to pytanie jest prosta 
– oczywiście w grodziskim Centrum 
Kultury. To miejsce na swoje kon-
certy i recitale wybierają nie tylko 
wykonawcy będący teraz na topie. 
Coraz chętniej w sali widowiskowej 
koncertują także gwiazdy, które 
swoją drogę estradową rozpoczy-
nały wiele lat temu. 20 stycznia od-
była się inauguracja cyklu „Gdzie są 
gwiazdy z tamtych lat”. 

Choć koncert został zaplanowa-
ny w sali lustrzanej, to z uwagi na 
olbrzymie zainteresowanie imprezę 
przeniesiono do sali widowiskowej 
i właśnie w niej co miesiąc do końca 

roku będą odbywały się koncerty 
tego cyklu. Na dobry początek wy-
stąpiła  Danuta Stankiewicz, prezen-
tując różnorodny program estradowy 
składający się ze szlagierów lat 50., 60. 
i 70. piosenek żydowskich, rosyjskich 
i włoskich. DANQA zaprezentowała 
także swój aktorski talent zaprasza-
jąc do wspólnych występów publicz-
ność. Danuta Stankiewicz ukończyła 
Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka 
Chopina i  Podyplomowe Studia Me-
nedżerskie dla Twórców i Artystów 
na Uniwersytecie Warszawskim. Kon-
certowała w ponad 30 krajach świata, 
wydała ponad 20 albumów solowych, 

nagrała ponad 250 piosenek, uczest-
niczyła w ponad 8 tysiącach koncer-
tów, 150 programach telewizyjnych 
i  radiowych. Gościem specjalnym 
koncertu była legenda polskiej estra-
dy, piosenkarka Rena Rolska.

Patronat nad cyklem „Gdzie są 
gwiazdy z tamtych lat” objął Zwią-
zek Artystów Scen Polskich, w któ-
rym Rena Rolska jest przewodni-
czącą sekcji estrady. W kolejnych 
miesiącach na grodziskiej scenie 
gościć będą m.in. Tadeusz Woźnia-
kowski, Krzysztof Cwynar, Krystyna 
Maciejewska-Gniatkowska i Danuta 
Mizgalska.   n  (miecz.)

Viva La Musica i Partita 
Doroczne spotkanie noworoczne emerytowanych pracowników gminnej i powiatowej oświaty 
odbyło się 24 stycznia w sali widowiskowej Centrum Kultury.

Gdzie są gwiazdy z tamtych lat? 

wieloletnia tradycja. To największe imprezy 
w Grodzisku. W 2016 roku do naszego związ-
ku zapisało się 121 nowych członków, a to 
potwierdza, że proponujemy seniorom bar-
dzo ciekawą ofertę, można na nas liczyć i że 
grodziskie środowisko emerytów i rencistów 
coraz bardziej się integruje. Już niedługo bę-
dziemy mieli gotową listę tegorocznych wy-
cieczek. Wyjazdy też cieszą się bardzo dużą 
popularnością. Życzę wszystkim dużo zdrowia 
i sił, by móc skorzystać z naszych propozycji – 
zakończył przewodniczący.

Gwiazdą wieczoru był duet estradowy: Iwo-
na Niedzielska, piosenkarka pamiętana z festi-
wali piosenki w Kołobrzegu, i kabareciarz Ma-
rek Malita, który przebrany za lumpa i kręcący 
się przed estradą podczas recitalu piosenkarki, 
a jeszcze przed swoim występem „wkręcił” 
niemałą rzeszę balowiczów w zaplanowaną 
satyryczną intrygę.   n  (miecz.)

8 miasto i gmina
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Pełnisz funkcję przewodniczącego Mło-
dzieżowej Grupy Konsultacyjnej już czte-
ry miesiące. Jak czujesz się w tej roli?

– Na pewno zajęcie to nie należy do 
najłatwiejszych, głównie ze względu na 
czasochłonność, ale na pewno jest bardzo 
satysfakcjonujące, więc każdy kolejny, na-
wet najmniejszy sukces na tym stanowisku 
dostarcza mi coraz więcej uśmiechu.
Co skłoniło Cię do kandydowania na to 
stanowisko?

– Jest to pytanie o tyle trudne, że takich 
czynników było bardzo wiele. Najważniej-
szy z nich to jednak perspektywa tego, jak 
dużo mogę się nauczyć pełniąc taką funk-
cję, i moje zainteresowania, które ostatnio 
coraz bardziej wkraczają w sferę samorządu 
lokalnego.
MGK nie posiada takich uprawnień jak 
Rada Miasta, ma rolę opiniotwórczą. 
Możesz krótko opowiedzieć, czym się 
zajmujecie?

– Tak jak mówi sama nazwa, opiniuje-
my i  proponujemy wprowadzanie nowych 
udogodnień i projektów atrakcyjnych dla 
osób młodych. Ponadto jesteśmy swego 
rodzaju ośrodkiem dialogu między władza-
mi miasta a młodzieżą. Do naszych kom-
petencji należy również reprezentowanie 
naszej grupy wiekowej na arenie miejskiej 
i gminnej oraz organizacja wydarzeń skiero-
wanych do ludzi młodych.
Organizujecie różne wydarzenia m.in. 
Maraton Filmów Świątecznych. Czy 
możesz zdradzić, czy macie w  planach  
kolejne?

– Nie chcę mówić zbyt dużo, aby zacho-
wać element zaskoczenia i niespodzian-
ki, ale mogę zdradzić, że już niedługo, za 
naszym wstawiennictwem, mieszkańcy 
Grodziska Maz. będą mogli się przekonać, 
że najcichszy uczeń w klasie czy najspokoj-
niejszy z sąsiadów może być niesamowicie 
i niespodziewanie uzdolniony. Natomiast 
kiedy pogoda stanie się dla nas trochę 
bardziej pobłażliwa, planujemy zaspokoić 
pozimowy głód wszystkich sportowych 
„świrów”.
Jak udaje Ci się łączyć te wszystkie zaję-
cia z obowiązkami ucznia? Przecież nie-
długo czeka Cię egzamin gimnazjalny.

– Przyznam szczerze, że przy obecnych 
wymaganiach programu nauczania robie-
nie czegokolwiek poza wykonywaniem 
obowiązków szkolnych nie jest łatwe. Uwa-
żam jednak, że inicjatywy takie jak Mło-
dzieżowa Grupa Konsultacyjna są w stanie 
nauczyć mnie wartości równie ważnych jak 
wiedza szkolna, na przykład predyspozycji 
zawodowych. Staram się więc za wszelką 
cenę połączyć te dwie rzeczy.
Czy uważasz, że warto angażować się 
w  działalność społeczną? Jakie daje to 
korzyści?

– Oczywiście, że warto się angażować 
w działalność społeczną! Korzyści, jakie 
z tego płyną, są praktycznie niezliczone. 
W moim przypadku największe z nich to 
świadomość, że mojego czasu wolnego nie 
poświęcam wyłącznie dla siebie, a same-
mu będąc szczęśliwym, robię coś, co może 
w jakiś sposób pomóc czy najzwyczajniej 
uradować również kogoś innego. Ponadto 
uważam, że działalność społeczna dostarcza 
ogromu wiedzy i życiowych doświadczeń – 
rzeczy, których nie uczą w szkole. I  jeszcze 
jedno. Chyba najmniej górnolotne, ale też 
najczęściej spotykane. Nie do opisania jest 
uczucie, kiedy kolejna kłoda rzuca ci się pod 
nogi, masz ochotę rzucić wszystko i stać się 
absolutnym egoistą, a  tu nagle przychodzi 
do ciebie osoba, dla której starasz się coś ro-
bić, bądź przyjaciel, który z tobą współpra-
cuje, i klepnie cię po ramieniu, przypomina-
jąc, że to, co robisz, ma dla kogoś znaczenie 
– wtedy świat staje się piękniejszy i  za to 
właśnie kocham działanie społeczne i mam 
nadzieję go nigdy nie porzucać.
Czy swoje plany na przyszłość wiążesz 
na przykład z polityką lub samorządem 
lokalnym?

– Tak, jak najbardziej, polityka pasjo-
nuje mnie i jest w kręgu moich zaintere-
sowań. W  planach mam lokalne działania 
samorządowe, a gdzieś w dalekosiężnej 
przyszłości, jeśli MGK i samorząd mnie za-
fascynują rosnąc do rangi wymarzonego 
życiowego zajęcia, może nawet zajmę się 
polityką na szerszą skalę… Nie lubię jednak 
mówić o tak odległym czasie – cytując Ani-
tę Lipnicką: „wszystko się może zdarzyć”. 
Od jak dawna mieszkasz w Grodzisku?

–  W Grodzisku mieszkam stosunkowo 
niedługo, 7 lat.
Jakie jest Twoje ulubione miejsce w na-
szym mieście?

– Zdecydowanie, ze względu na ludzi, 
moim ukochanym miejscem jest Willa Ra-
dogoszcz. To przestrzeń, gdzie dorośli, 
poprzez stawianie przed młodymi zadań 
i wyzwań, uczą ich i zaszczepiają ideały oraz 
pasje. Ponadto Radogoszcz jest dla mnie 
wzorem. Panuje tam wzajemny szacunek, 
rodzinna, ciepła atmosfera. Ze wszystki-
mi po kolei można szczerze porozmawiać, 
zdradzić swoje obawy, problemy będąc 
jednocześnie pewnym, że w trudnych sytu-
acjach nie zostanie się bez pomocy.
Jakbyś miał czarodziejską różdżkę, co 
byś wyczarował w Grodzisku?

– Z pewnością moja różdżka wycza-
rowałaby miejsce na wzór londyńskiego 
Hyde Parku – przestrzeni, w której każdy 
spotykając się z innymi mógłby skonfron-
tować swoje poglądy – polityczne, życiowe 
– z  opiniami innych ludzi, bez zagrożenia 
szykany czy krytyki. Uważam, że obecnie, 
nawet w  środowiskach szkolnych, nie ma 
takiego komfortu.
Dziękuję za rozmowę.
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Od września ubiegłego roku działa w naszym mieście Młodzieżowa Grupa Konsultacyj-
na Gminy Grodzisk Mazowiecki. Zrzesza ona reprezentantów wszystkich szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych z naszej gminy. W prezydium tego gremium zasiadają 
Wojciech Szczęsny (przewodniczący) oraz Maria Gabrel i Sebastian Sobolewski (wice-
przewodniczący). Działamy w grupach tematycznych – kulturowej, redakcyjnej, radio-
wej, wolontariackiej i informatycznej. Mamy wiele pomysłów i planów do zrealizowa-
nia. Ostatnio zorganizowaliśmy w grodziskim kinie Świąteczny Maraton Filmowy, który 
odbył się 22 grudnia. Mogliśmy zobaczyć 3 filmy: „Listy do M.” „Kochajmy się od święta” i 
jeden z najnowszych filmów „Firmowa gwiazdka”. Maraton cieszył się niemałym powo-
dzeniem wśród mieszkańców Grodziska.

Strona  
Młodych

Z Wojciechem Szczęsnym, Przewodniczącym Młodzieżowej Grupy Konsultacyjnej, 
rozmawiała Katarzyna Mandes.
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Frito Lay to jeden z największych i najbardziej stabilnych pracodawców w regionie Grodziska 
Mazowieckiego. Rośnie w nim produkcja, rośnie też zatrudnienie. O historii i przyszłości firmy 
rozmawiamy z Bernardem Wierzbikiem, Dyrektorem Zakładu Frito Lay w Grodzisku Mazowieckim.
Ile lat jesteście częścią grodziskiego 
krajobrazu?

– Za niespełna dwa lata będziemy świę-
tować ćwierćwiecze działalności. A warto 
zaznaczyć, że zaczynaliśmy dosłownie od 
pustej działki, na której stanęły pierwsze 
budynki. Byliśmy jednymi z tych, którzy 
dostrzegli potencjał miasta położonego tak 
blisko Warszawy i przy ważnych traktach 
komunikacyjnych.

Jakie były początki?
– Od razu obiecujące. Działaliśmy jed-

nak oczywiście w dużo mniejszej skali niż 
dziś. Pracowało tu około 60 osób. Rocznie 
produkowaliśmy 3 tysiące ton chipsów. 
Od razu jednak było jasne, że nie chcemy 
stać w miejscu, ale rosnąć, rozwijać się. 
Konsekwentnie, w kilku etapach, zwięk-
szaliśmy nasz potencjał. Powstawały nowe 
linie, zwiększaliśmy też zespół. Na 20-lecie 
produkcja była już 12 razy większa niż na 
starcie! A w obecnym roku osiągnie ona 
54 tysiące ton.

Brzmi imponująco, ale może pan opisać 
to bardziej obrazowo, np. ile w tej chwili 
wyjeżdża z fabryki opakowań chipsów 
na dzień?

– Raczej na dobę, bo pracujemy na trzy 
zmiany. A jedna doba to około miliona 
paczek.

To już robi wrażenie! Czyli w ciągu nieco 
ponad 5 tygodni jesteście w stanie wy-
produkować po jednej paczce dla każ-
dego statystycznego Polaka?

– Można to ująć i tak, ale wolę trochę 
inaczej: każdej doby przerabiamy ziemnia-
ki, które mieszczą się na naczepie ciągnika 
siodłowego, czyli ogromnego samochodu 
ciężarowego, i ważą 25 ton. Same ziemniaki 
pochodzą tylko od sprawdzonych dostaw-
ców. Jednych mamy dosłownie za pło-
tem, innych pod Słupskiem albo Opolem. 
Z  niektórymi współpracujemy od samego 
początku. Bo zaufanym kooperantom jeste-
śmy wierni.

Taka fabryka to na pewno i wielkie zuży-
cie energii, wody...

– I tu wielu zaskoczę! Zawsze staraliśmy 
się dbać o środowisko. Zależy nam na tym, 
by nieustannie modernizować technologię 
i ograniczyć wpływ produkcji na otocze-
nie. Dość powiedzieć, że mimo ogromnego 
zwiększenia mocy firmy, tylko między 2010 
a 2015 rokiem zmniejszyliśmy zużycie 
gazu i prądu o 9 procent, a wody o 27 pro-
cent. Zbieramy biogaz, który jest ubocznym 
efektem produkcji i wprowadzamy go do 
obiegu, zapewniając sobie sporo energii 
wprost z przyzakładowej oczyszczalni. Od-
zyskujemy także ciepło, które powstaje przy 
smażeniu chipsów w oleju. Używamy go do 

podgrzewania wody. Jednym słowem: eko-
logia to jeden z naszych priorytetów i nie 
bez powodu tylko w ciągu ostatnich dwóch 
lat dostaliśmy prestiżowe nagrody „Ekoinspi-
racje” oraz „Ekoodpowiedzialni w biznesie”.

A gdzie są dostarczane wasze chipsy?
– „Laysy” od nas jedzą poza Polską na 

Litwie, Łotwie, w Estonii, Czechach, na 
Słowacji i na Węgrzech. Także na Ukrainie 
i w całych Niemczech. Co ważne, jesteśmy 
jedną z najlepszych fabryk w całym Pepsi-
Co, którego częścią jest Frito Lay. A dwa lata 
temu zostaliśmy uznani za numer jeden 
w Europie, pokonując 80 innych fabryk. To 
zasługa konsekwentnego rozwoju, inwe-
stycji, a przede wszystkim pracujących tu 
ludzi. Mamy świetny, profesjonalny zespół, 
liczący dziś około 600 osób. Od działu pro-
dukcji przez działy wspierające: utrzymania 
ruchu, ochrony środowiska, jakości, agro aż 
po pracowników magazynu.

To prawda, że właśnie można do niego 
dołączyć?

– Tak się składa, że kończymy kolejną 
z  kluczowych inwestycji. Otwieramy zu-
pełnie nową linię produkcyjną. Chcemy ją 
uruchomić już na początku kwietnia i je-
steśmy na etapie kompletowania załogi. 
Tworzymy ją i z tych bardziej doświadczo-
nych, np. operatorów, i tych gotowych do 
przeszkolenia, a tym samym rozpoczęcia 
z nami swojej zawodowej przygody. Do 
obsługi jednej linii potrzebujemy około 
80  osób, więc zapewnimy nowe miejsca 
pracy w regionie.

Czym chcecie przekonać ludzi do pracy 
z wami?

– Na pewno poczuciem stabilności za-
trudnienia, tak ważnym w dzisiejszych cza-
sach. Jesteśmy pracodawcą o ugruntowanej 
pozycji na rynku, z nieustannie dobrymi per-
spektywami. A że pracuje się u nas dobrze, 
niech świadczą twarde dane. Aż 45 procent 
załogi to pracownicy ze stażem dłuższym 
niż 16 lat. Przy zdobytym tu doświadczeniu 
mogliby szukać posady gdzie indziej. Wolą 
jednak być z nami. Wiedzą, że doceniamy nie 
tylko kompetencje, ale i więź z firmą. Regu-
larnie wręczamy nagrody okolicznościowe 
za 10, 15 czy 20 lat pracy. Zaszczytem jest dla 
mnie uściśnięcie dłoni tych ludzi.

Standardowo zapewniamy też pakiet 
medyczny, który można rozszerzyć na 
członków rodziny, oraz dodatki związane 
z pracą w systemie zmianowym. Oferu-
jemy też kartę „Benefit” z dostępem do 
ośrodków sportowych, także rozszerzalną 
na bliskich. A to tylko niektóre z elemen-
tów pakietu socjalnego.

Wspomniał pan o doświadczonej części 
zespołu, a czy młodzi, mniej doświad-
czeni pracownicy, też znajdą uznanie 
w oczach firmy?

– Oczywiście! Co piąty z naszych ludzi 
ma staż krótszy niż rok. I bardzo chętnie za-
praszamy tych, którzy chcą zacząć ścieżkę 
kariery pod naszymi skrzydłami. Jeśli mają 
jakiekolwiek doświadczenie produkcyjne, 
to lepiej, jednak nie zamykamy drzwi przed 
nikim. Dla wielu nowością może być to, że 
chętnie dokonujemy rotacji między stano-
wiskami, jeśli tylko zażyczy jej sobie pra-
cownik, by zwiększyć swoje kompetencje, 
zdobyć nowe umiejętności.

Ma pan sygnały, jak mieszkańcy Grodzi-
ska Mazowieckiego postrzegają wasz 
zakład?

– Chyba pozytywnie, bo widzą, że wiąże-
my się z tym miejscem na długie lata. Za-
wsze pragnęliśmy, by wiedzieli, że my sami 
czujemy się częścią lokalnej społeczności. 
Od dawna angażujemy się w różne akcje 
dla dobra miasta typu „Sprzątanie świata”. 
Jesteśmy częścią Grodziska i oby tak było 
na długie lata.

Dobrze być z nami 

Bernard Wierzbik,  
Dyrektor Zakładu Frito Lay  
w Grodzisku Mazowieckim
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Najlepszy plan na pochmurny sobotni wieczór? Rzucić się w wir świetnej zabawy, a przy tym 
zrobić dobry uczynek. Gdzie? W grodziskiej hali sportowej przy ul. Westfala. Kiedy? 22 stycznia.

8

ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 55 64, fax: 22 755 20 85
e-mail: wkd@wkd.com.pl, www.wkd.com.pl

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 
informuje, że co najmniej do dnia 
15.02.2017 r. wydłużeniu ulega okres 
funkcjonowania w trybie testowym ta-
blic systemu informacji pasażerskiej 
zainstalowanych na peronach stacji i przy-
stanków osobowych wzdłuż linii WKD – 
uruchomionych w listopadzie 2016 roku.  

O testowym trybie pracy tablic informu-
je na każdym wyświetlanym polu w dolnej 
jego części przewijany tekst: „TEST SYS-
TEMU INFORMACJI PASAŻERSKIEJ”.

Wydłużenie okresu testowego funk-
cjonowania tablic systemu informacji pa-
sażerskiej jest związane z planowanymi 
w ciągu I kwartału 2017 roku modyfi-
kacjami sposobu prezentowania treści 
oraz szkoleniami personelu Zamawia-
jącego w zakresie utrzymania i obsługi 
wdrażanego systemu.

Jednocześnie Warszawska Kolej 
Dojazdowa sp. z o.o. przypomina, że 
w okresie prowadzonych testów funk-
cjonowania systemu prezentowane tre-
ści mogą odbiegać od rzeczywistej 

sytuacji ruchowej na linii WKD oraz 
mogą nie zachowywać pełnej spójno-
ści z uwagi na trwające w dalszym ciągu 
prace związane z konfiguracją oprogra-
mowania zarządzającego.

O dalszych działaniach związanych 
z modyfikacjami sposobu wykorzystania 
danych na temat aktualnej lokalizacji po-
ciągów na poszczególnych szlakach linii 
WKD lub związanych z ewentualną re-
konfiguracją prezentowanych treści spół-
ka będzie informować na bieżąco.

System Informacji Pasażerskiej i Mo-
nitoringu został zainstalowany w oparciu 
o technologię światłowodową. Na 28 obiek-
tach, wyposażonych łącznie w 45 peronów, 
zostało zamontowanych 101 dwustronnych 
elektronicznych tablic zapewniających czy-
telność prezentowanych informacji z obu 
krańców peronu. Dzięki nowoczesnemu 
systemowi dynamicznej informacji pasa-
żerowie na bieżąco będą mogli śledzić 
sytuację na torach. Elektroniczne tablice 
wyświetlą m.in. informacje o czasie przy-
jazdu najbliższego pociągu, jego relacji 
oraz w razie potrzeby o opóźnieniach 
i utrudnieniach na linii WKD.

Ww. przedsięwzięcie współfinanso-
wane jest przez Szwajcarię ze środków 
szwajcarskiego programu współpracy 
z nowymi krajami członkowskimi Unii Eu-
ropejskie w ramach projektu nr KIK/22 pn. 
„Rozwój systemu publicznego transportu 
pasażerskiego w aglomeracji warszaw-
skiej poprzez zwiększenie wydajności, 
niezawodności i bezpieczeństwa War-
szawskiej Kolei Dojazdowej”.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

Aktywne pomaganie

Wydłużenie okresu testowego dla tablic  
systemu informacji pasażerskiej

To już druga impreza charytatywna z cy-
klu Aktywny Grodzisk, która odbyła się 
dzięki staraniom Anny Rydzikowskiej oraz 
Magdaleny Wójcik. Rok temu mieszkań-
cy Grodziska pomagali małemu Leosiowi 
i zbierali pieniądze na jego operację. Tym 
razem wsparcie potrzebne było 9-letniej 
Amelce Fornalik. 

– Moja córka jest chora na zespół TAR, to 
rzadka choroba krwi i kości. Amelka uro-
dziła się bez kości promieniowych obu rąk, 
a także cierpi z powodu małej ilości płytek 
krwi. Jest już po siedmiu operacjach, w tej 
chwili ma ortezy i musi uczęszczać na re-
habilitację. Kolejne operacje odbędą się 
po okresie dojrzewania, kiedy wszystko 
się ustabilizuje. Amelia tańczy w zespole 
Magdaleny Wójcik, stara się funkcjonować 
jak zdrowe dzieci. Taniec jest dla niej świet-
nym ćwiczeniem – powiedziała Izabela 
Fornalik, mama Amelki.

Podczas imprezy wystąpiły formacje ta-
neczne Studia Magdaleny Wójcik. Tego dnia 

najmłodsi tancerze debiutowali przed pu-
blicznością i poszło im świetnie.

– Jestem niezwykle przejęta i bardzo 
szczęśliwa. Przyszło o wiele więcej osób niż 
w zeszłym roku. Uwielbiam takie przedsię-
wzięcia, ponieważ tu wszystko jest dobre. 
Uczymy dzieci robienia dobrych uczynków, 
dzielenia się, zachęcamy je oraz ich rodzi-
ców do aktywnego spędzania czasu – po-
wiedziała Magdalena Wójcik.

Na osoby spragnione aktywności fizycz-
nej czekał maraton zumby prowadzony 
przez instruktorów Annę Rydzikowską, 
Olę Kukiełę, Patryka Kołotę, Jacka Nowaka, 
Magdalenę Mączkę, Martynę Szot, Sylwię 
Sowę-Okrasę i Monikę Wicińską.

– Impreza nie odbyłaby się, gdyby nie 
wspaniali instruktorzy. Wystarczyło powie-
dzieć, że organizujemy charytatywny mara-
ton i już byli gotowi do pomocy. Nikogo nie 
trzeba było namawiać. Mamy nadzieję, że 
impreza wpisze się na stałe w grafik grodzi-

skich wydarzeń sportowych – powiedzia-
ła Anna Rydzikowska. – Pomagając, przy 
okazji się bawimy! – dodał Patryk Kołota, 
instruktor zumby.

Podczas maratonu można było nie tylko 
spróbować swoich sił w zumbie czy pooglą-
dać występy formacji tanecznych. Chętni 
mogli zagrać w ping-ponga albo sprawdzić 
się w nieco mniej znanej aktywności fizycz-
nej, jaką jest bokwa.

– To bardzo prosty trening bez chore-
ografii przy tanecznej muzyce. Opiera się 
na znakach, cyfrach, literach, ma korzenie 
afrykańskie – powiedziała Marzena Dymec-
ka jedna z pierwszych w Polsce trenerek 
bokwy.

Impreza z cyklu Aktywny Grodzisk oka-
zała się ogromnym sukcesem. Uczestników 
nie brakowało. Wspólnie udało się uzbierać 
dla Amelki 4380 zł.

n Tekst i fot. Natalia Kawałko-Dzikowska
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Podczas jubileuszowego 25. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy grodziscy wo-
lontariusze pobili o 32 tys. zł z górką zeszło-
roczny rekord, kiedy to na zakup urządzeń 
medycznych dla oddziałów pediatrycznych 
oraz zapewnienie godnej opieki medycznej 
seniorów udało im się uzbierać kwotę ponad 
70 tys. zł. Zgromadzone środki zostaną prze-
znaczone ponownie na pomoc najmłod-
szym i najstarszym.

– Jest to cel, który w żaden sposób nie 
ogranicza fundacji, bowiem możemy wspo-
móc każdy oddział pediatryczny i geria-
tryczny. A najwspanialsze jest to, że jutro 
będę w szpitalu, w którym zobaczę sprzęt 
oznakowany serduszkami i leczone dzięki 
niemu dzieci. To jest pomoc, która trwa na 
przestrzeni lat i cały czas pojawia się nowa 
wraz z niesamowitą energią płynąca od lu-
dzi – mówiła szefowa grodziskiego sztabu 
WOŚP Weronika Socha, na co dzień student-
ka medycyny.

W Grodzisku Mazowieckim, oprócz czter-
nastoosobowego zespołu Weroniki i 135 
wolontariuszy (rekordzista Maciej Ostasz-
kiewicz uzbierał ponad 3 tys. zł) kwestują-
cych na ulicach miasta, do sukcesu orkiestry 
serc grającej pod dyrekcją Jurka Owsiaka 
przyczyniły się kluby motocyklowe White 
Arrows (najwyższa uzbierana kwota ponad 
4 tys. zł), Boruta MC Poland HCH Grodzisk 
Mazowiecki, strażacy z OSP z Grodziska i Ba-
ranowa oraz niezastąpiona w prowadzeniu 
licytacji Marta Kowalczyk z Centrum Kultury. 
Dla WOŚP zagrało również Radio Bogoria, 
którego dziennikarze podobnie jak w roku 

ubiegłym prowadzili 
aukcje na antenie roz-
głośni. Ogółem wśród 
licznych fantów przekaza-
nych do zlicytowania znalazły się m.in. dwie 
godziny treningu z olimpijczykiem, tenisistą 
stołowym Danielem Górakiem, koszulka 
napastnika piłkarskiej reprezentacji Polski 
Arkadiusza Milika, voucher na sesję foto-
graficzną, vouchery do salonów kosmetycz-
nych, a także artykuły spożywcze, zabawki, 
a  nawet zestawy kluczy nasadowych. Zda-
rzały się przypadki, że przedmioty po zlicy-
towaniu i zakupieniu ponownie wracały na 
aukcję dzięki niezwykłej w tym roku ofiarno-
ści mieszkańców.

Licytacje prowadzone w sali widowisko-
wej CK odbywały się w przerwach pomię-
dzy licznymi występami artystycznymi. Od 
godzin porannych swoje umiejętności ta-
neczne prezentowali uczniowie studia tańca 
Dancing Queen Małgorzaty Abramczyk oraz 
MW Magdaleny Wójcik. W tańcach towarzy-
skich, m.in. walcu angielskim, tangu argen-
tyńskim czy sambie, zawirowały na scenie 
barwne pary ze szkoły Jaremi Jarosława Ko-
ryckiego. Publiczność miała również okazję 
podziwiać pokaz sztuk walki Mazowieckie-
go Klubu Karate Tradycyjnego Nikobushi, 
występy szkoły musicalowej Animato, grupy 
teatralnej prowadzonej przez Pawła Cho-
chlewa, a także pokazy historycznej grupy 
rekonstrukcyjnej Utlagar-Hirde, która swoje 
obozowisko rozbiła na placu przed Centrum 
Kultury. Nie zawiedli się wielbiciele jasełek 
w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej 

nr 4, tradycyjnie wystawianych w  finało-
wym dniu. Dzieci pod kierownictwem Re-
naty Łoszewskiej oraz Cecylii Kotowicz przy 
wsparciu Agnieszki Rudnik oraz rodziców 
przygotowały przedstawienie pt. „Być tam, 
gdzie Ty, Jezu Malusieńki” zachwycające 
oprawą muzyczną, w tym wypadku iście 
anielskim chórem, kostiumami oraz uniwer-
salnym przesłaniem.

Podczas gdy na scenie sali widowisko-
wej pojawiali się kolejni bohaterowie dnia, 
atrakcje czekały też na przybyłych w foyer 
kina, gdzie można było m.in. wziąć udział 
w warsztatach mydlarskich, malowaniu bu-
ziek czy podpatrzeć, jak harcerze udzielają 
pierwszej pomocy. Natomiast w sali lustrza-
nej CK od samego południa trwały animacje 
dla dzieci, na które zaprosiła Bajolandia.

Nim o godzinie 20.00 powędrowało „Świa-
tełko do nieba”, dla Wielkiej Orkiestry na gro-
dziskiej scenie zdążyły jeszcze zagrać nieco 
mniejsze formacje, a wśród nich Duet Tober, 
Lady Strange, Lost Rambler, Pretexband oraz 
Steel Drunk. A kilka minut po symbolicznym 
zakończeniu kwestowania obwieszczonym 
wybuchami fajerwerków, salę widowiskową 
CK w swe objęcia ujął Nocny Kochanek. Po 
nieco przydługiej grze wstępnej, podczas 
której zespół z początku dostrajał i synchro-
nizował sprzęt, muzycy na moment znikli ze 
sceny, ale gdy powrócili rozgrzali publiczność 
prawdziwie rockowymi, mocnymi dźwiękami. 

Taki to był grodziski jubileuszowy finał, 
w tym roku wielkiej pomocy również Świą-
tecznej Orkiestrze.

   Małgorzata Müldner

– To wielka frajda widzieć, jak ludzie chcą pomagać. 
A do mojej puszki trafiają dzisiaj naprawdę duże kwoty  
– mówiła Ania Wiśnia, która 15 stycznia kwestowała 
przed Centrum Kultury.

Pomoc przychodzi  
od serca
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Mieszkańcy Grodziska w Sylwestra tłumnie 
przybyli na plac przed Centrum Kultury, by 
przywitać Nowy Rok. Jak co roku życzenia 
mieszkańcom złożyli burmistrz Grzegorz Be-
nedykciński i przewodnicząca Rady Miejskiej 
Joanna Wróblewska. Ponieważ pogoda do-
pisała, było na plusie, można było spokojnie 
obejrzeć program artystyczny. W tym roku 
wystąpiła rodzinna grupa cyrkowa z Łodzi, 
przy której mieszkańcy dobrze się bawili. Była 
wspólna zumba i zabawy animacyjne, Sylwe-
stra w plenerze umilał także lokalny zespół 
muzyczny Pretext.

Przed północą nastąpiło wspólne odliczanie 
ostatnich sekund roku 2016, a chwilę po tym 
burmistrz w towarzystwie radnych Stanisława 

Kolasy i Jana Morwińskiego otwierali szampa-
ny. Był to czas na życzenia. Jak co roku życzy-
liśmy sobie zdrowia i spokoju, a ten wziąwszy 
pod uwagę sytuację polityczną w  kraju był 
często wymieniany podczas życzeń.

Wiele osób spędziło Sylwestra w kinie 
oglądając retransmisję baletu „Dziadek do 
orzechów” z Teatru Bolszoj z Moskwy. Gro-
dziszczanie, którzy postanowili w ten sposób 
spędzić ostatni wieczór w roku, byli zadowo-
leni i oczarowani baletem. Wszyscy wyszli 
o północy na plac, aby wspólnie z innymi 
mieszkańcami Grodziska obejrzeć pokaz fa-
jerwerków i z kieliszkiem szampana wznieść 
toast za nowy 2017 rok.

  Maria Barańska

Dwie siedemnastolatki z Grodziska postano-
wiły zbudować most. Most to nie byle jaki, bo 
łączący dwa pokolenia: wnuków i dziadków. 
Swój projekt realizować będą pod auspicja-
mi Biblioteki Publicznej. Gabrysia Śliwińska 
chodzi do dziesiątki, Iza Mądrzycka – do VII 
LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. 
Znają się z Gimnazjum nr 3.

– Doszłyśmy do wniosku, że chciałybyśmy 
stawić czoła różnym stereotypom. Dla nas 
nowe technologie i świat internetu to środo-
wisko naturalne, dla ludzi starszych, to często 
obcy teren. Żyjemy niekiedy pod jednym da-
chem, ale to są dwa różne światy. Chcemy je 
połączyć – mówi Iza Mądrzycka.

W ramach projektu nastolatki zorganizują 
trzy spotkania międzypokoleniowe, podczas 
których młodzież i seniorzy będą mogli wza-
jemnie się poznać, opowiedzieć o  swoich 
obawach i znaleźć punkty wspólne.

– Stereotypowo internet dla seniorów sta-
nowi barierę nie do przebycia. Z kolei starsi 
postrzegają młodych jako osoby, które nad-
używają anglicyzmów i nie dbają o język 
polski – chcemy pokazać, że to są obiegowe 

opinie, które nie muszą wcale odzwierciedlać 
rzeczywistości – mówi Gabrysia Śliwińska.

Pierwsze spotkanie w ramach projektu 
„Most pokoleń” nosić będzie tytuł „Pokolenie 
SMS vs. Pokolenie bezinternetowe” i odbędzie 
się 10 marca o godz. 17w sali konferencyjnej 
Centrum Kultury. Więcej informacji o projek-
cie można znaleźć na plakatach i profilu fb 
„Most pokoleń”.    (kb)

Mosty łączą

Teatr z fajerwerkami 
Nagus, roladka 
czy marchewkowy 
sen?
Regionalne podróże kulinarne 2016 – to tytuł 
pierwszej edycji konkursu gastronomiczne-
go, którego finał odbył 13 stycznia w Zespo-
le Szkół nr 1 w Grodzisku. Patronat honorowy 
nad imprezą roztoczyli Mazowiecki Kurator 
Oświaty, Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego, Starosta Grodziski i Burmistrz Gro-
dziska Mazowieckiego, a organizatorami ku-
linarnej rywalizacji były ZS nr 1 w Grodzisku 
i Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych 
w Warszawie. W konkursowe szranki stanęli 
uczniowie szkół gastronomicznych z Ma-
zowsza, Podlasia i województwa łódzkiego. 
Do ich zadań należało przygotowanie prze-
pisów konkursowych, pokonanie testu wie-
dzy z zakresu gastronomii i technik sztuki 
kulinarnej i  oczywiście wykonanie potraw. 
Młodzi kucharze wykazali się kreatywno-
ścią i przedstawili do oceny jury m.in. nagus 
ziemniaczany w  grysiku marchewkowym 
z polędwiczką wieprzową w sosie czekola-
dowo-anyżowym, marchewkowy sen, czyli 
grillowaną polędwicę wieprzową z purée 
ziemniaczanym, sferycznym ravioli z sosem 
korzenno-marchewkowym oraz glazurowa-
nymi marchewkami baby czy roladkę z polę-
dwicy wieprzowej z oscypkiem w boczku na 
sosie z porzeczki czerwonej podaną z purée 
ziemniaczanym, konfitowaną marchewką 
z anyżem i carpaccio z cukinii. Zwyciężczynią 
została reprezentantka gospodarzy Patrycja 
Brejnak, uczennica Technikum nr 1. Tę samą 
placówkę reprezentował laureat III nagrody 
Jakub Kotapski. Na podium rozdzielił ich  
uczeń Zespołu Szkół Spożywczo-Gastrono-
micznych w Warszawie Jakub Kowalewski. 

  (kb)

   Społeczność SP  
im. Fryderyka Chopina  

w Książenicach
składa wyrazy 

współczucia 
p. Emilce, p. Ani  
oraz p. Tomkowi

z powodu śmierci  
ich bliskiego

 Marcina 
Mechockiego

Marcin Mechocki 27.01.2017 
Rodzina i Bliscy

dziękują wszystkim za wsparcie 
duchowe, udział w pogrzebie  

i ostatniej drodze
śp. Marcina

Prosimy o modlitwę za jego duszę

Panu  
Grzegorzowi Wituskiemu

szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składają 

pracownicy Willi Radogoszcz

Jackowi i Danucie 
Szczęsnym

wyrazy głębokiego 
współczucia

z powodu śmierci
Mamy i Teściowej

Składają
Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Grodzisku 

Mazowieckim  
Joanna Wróblewska

Burmistrz  
Grodziska Mazowieckiego  
Grzegorz Benedykciński

Jackowi i Danucie 
Szczęsnym

z powodu śmierci
Mamy i Teściowej

składamy wyrazy 
najserdeczniejszego 

współczucia
Komendant Straży 

Miejskiej  
Dariusz Zalesiński, 
strażnicy miejscy 

i pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku 

Mazowieckim
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Ważny rok dla Biblioteki  
Pedagogicznej

Niedawno zakończył się 2016 rok, rok niezwy-
kły dla Biblioteki Pedagogicznej. Miało w nim 
miejsce wiele ważnych wydarzeń z tym naj-
ważniejszym, czyli Jubileuszem siedemdzie-
sięciolecia jej powstania w Grodzisku Maz. 
Z okazji Jubileuszu władze gminy i powiatu 
przekazały Bibliotece wraz z gratulacjami 
piękny prezent: komputer oraz kolorową dru-
karkę, sprawiając tym samym jej pracowni-
kom ogromną radość. Dzięki życzliwości Rady 
Miejskiej i Burmistrza Pana Grzegorza Bene-
dykcińskiego Biblioteka korzysta z zasobów 
lokalowych gminy, organizuje także imprezy 
czytelnicze i projekty edukacyjne o szerokim 
zasięgu. Rada Powiatu Grodziskiego wraz ze 
Starostą Panem Markiem Wieżbickim umoż-
liwia pełniejsze realizowanie zadań zwią-
zanych z kompleksowym wspomaganiem 
placówek oświatowych, organizację sieci 
współpracy i samokształcenia oraz wzboga-
canie oferty edukacyjnej Biblioteki.

Pracownicy Biblioteki podczas „urodzi-
nowego spotkania” otrzymali także mnó-

stwo pozytywnej energii od Pani Wiesławy 
Kwiatkowskiej, Burmistrza Milanówka, Pani 
Beaty Zych oraz Koleżanek i Kolegów z PBW 
im. KEN w Warszawie, Prezesa ZNP w Grodzi-
sku Mazowieckim, Dyrektorów szkół, przed-
szkoli i pozostałych placówek opiekuńczo- 
-wychowawczych, Nauczycieli, Dzieci, Przyja-
ciół. Wszystkim bez wyjątku należą się podzię-
kowania za to, że pomimo swoich obowiąz-
ków przybyli na urodziny Biblioteki radując 
bibliotekarskie serca swoją obecnością i pięk-
nymi podarunkami. Uroczystość zakończyła 
się wzniesieniem toastu za pomyślność pla-
cówki oraz poczęstunkiem przygotowanym 
przez właścicieli Restauracji „U Klimka”. Obsłu-
gę imprezy zapewnili uczniowie Technikum 
nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku Mazo-
wieckim pod opieką Pani Julity Kaczmarek.

Z serdecznymi podziękowaniami
Sylwia Bąbik  

wraz z Pracownikami Biblioteki Pedagogicznej

Aleksandra Turka, Alka – bo tak się do niego 
zwracaliśmy – poznałem w roku 2002, gdy 
zacząłem pracować w Ognisku Plastycznym 
w Grodzisku Mazowieckim. Był tu przez wiele 
lat wykładowcą, dyrektorem, nauczycielem, 
przyjacielem, znakomitym malarzem. Już go  
nie ma, nie pogawędzimy o sztuce.

Krętymi (w pozytywnym znaczeniu) dróżka-
mi edukacji uczniowie z grodziskiej Szóstki 
uczą się, jak pomagać innym. Szkolne Koło 
Wolontariatu z powodzeniem zorganizowało 
Dzień Misia. Prezenty zebrane od dzieci przez 
dzieci trafiły (a jakże!) do dzieci w szpitalach 
w Warszawie i Grodzisku Mazowieckim. 
Karty z życzeniami, materiały papiernicze 
i pluszaki powędrowały na oddziały pediatrii 
i  onkologii. Poprzez szkolny dzień tolerancji, 
integrację środowiska szkolnego na co dzień 
wychowankowie podsumowali rok na Jaseł-
kach Integracyjnych. Wspólne kolędowanie 
daje siłę i nadzieję, że podejmowane działa-
nia przynoszą efekty, i oczekiwanie, że będzie 
takich dobrych działań w kolejnym roku wię-
cej i więcej. Dyrekcja Szkoły pragnie podzięko-
wać Grodziskiemu PCK, firmie Inter-Diament 
i prywatnym, anonimowym darczyńcom za 
wsparcie podejmowanych działań.

Agnieszka Rutecka

Od tolerancji 
przez wolontariat  
do Jasełek

Kolorysta

Aleksander Turek 
(1933-2016)

Aleksander Turek przepracował w ognisku 
ponad 40 lat. Był grafikiem po warszawskiej 
ASP, jednakże wpływ na mnie wywarły przede 
wszystkim jego prace malarskie. Malował 
głównie martwe natury, pejzaże i  akty. Zna-
komicie czuł kolor, bawił się nim. Pracował 
w  określonej gamie kolorystycznej, głównie 
w czerwieniach, czyli jednej z trudniejszych do 
opanowania. To, co potrafił zrobić z barwą, jak 
ją zastosować, stawia go w pierwszym rzędzie 
polskich kolorystów. Wypracował własną styli-
stykę i technikę, polegającą na dodawaniu far-
by oraz jednoczesnym zdejmowaniu malatury 
przy pomocy żyletki lub szpachli. To powodo-
wało, że kolory zaczynały wibrować, tworząc 
niesamowity koncert barw. Malarstwo Turka 
było „męskie”, czyli mocne, ale jednocześnie 
zdradzało dużą wrażliwość. Akty kobiet, nie-
zwykle esencjonalne i jakby lekko nieśmiałe, 
pozornie ukryte pod kolejną warstwą malatu-

Harcerze z V Szczepu im. Obwodu AK „Bażant” dziękują wszystkim 
uczestnikom XVIII Rajdu Niepodległości. Dziękujemy też kierownic-
twu OSiR, obsłudze Hali Sportowej, członkom zespołu „Latający Dy-
wan”, państwu Annie i Januszowi Klimkom oraz Firmie Usługi Trans-
portowe Krzysztof Buczyński  za pomoc w zorganizowaniu Rajdu. 

Harcerze i instruktorzy z V Szczepu im. Obwodu AK „Bażant”

Stowarzyszenie Miłośników Szachów i Rozrywek Umysłowych 
„Edyp” w Grodzisku Mazowieckim zorganizowało w dniach  
12-13 listopada w Kuklówce Zarzecznej IX Drużynowy Turniej Szara-
dziarski „Ekipiada”, w którym zatriumfowała drużyna klubu „Ariada” 
z Sosnowca. Chciałbym w tym miejscu podziękować p. Edwardowi 
Błaszczykowi za smakowite pączki oraz grodziskiemu Wydziałowi 
Promocji za zasilenie puli nagród.

 Adam Biniszewski, prezes SMSiRU „Edyp” w Grodzisku Maz.

Podziękowania

ry mocno oddziaływały na widza zachwytem 
nad kobiecością. Jednak przede wszystkim 
grały kolorem. Kolor jest właśnie tym, co Turka 
najbardziej interesowało. Można powiedzieć, 
że odszedł jeden z ostatnich najwybitniej-
szych kolorystów.

Alek był uwielbiany przez słuchaczy Ogni-
ska. W trakcie zajęć pracownia zawsze była 
pełna. Martwa natura znakomicie ustawio-
na, doskonała pod względem kompozycji 
i koloru. Niekiedy brał pędzel i pokazywał, jak 
należy ją rozegrać na płótnie. Niewiele mówił. 
Czekał, aż uczeń sam zrozumie, sam do tego 
dojdzie. Często wpadałem na jego zajęcia, 
aby poobserwować, jaki miał warsztat – ten 
malarski i ten pedagogiczny. Niby wszystko 
rozumiałem, bo czułem podobnie, jednakże 
w mojej pamięci pozostanie czarodziejem. 
Nieraz starałem się namówić go na wyjazd 
plenerowy – bezskutecznie. Był typem samot-
nika. Wobec płótna pozostawał sam, a  taka 
postawa cechuje największych twórców.

Aleksander Turek pozostanie na zawsze 
w  naszej pamięci jako uśmiechnięty, ser-
deczny starszy pan, dla niektórych przyjaciel. 
Jednocześnie jako jeden z najwspanialszych 
polskich kolorystów. Dokładamy wszelkich 
starań, aby Ognisko Plastyczne w Grodzisku 
kontynuowało doskonałe tradycje tworzone 
przez wybitnych wykładowców, takich jak 
Tadeusz Łapiński, Marian Sztuka czy właśnie 
Aleksander Turek. Pamiętamy o tym.

Jakub Cwieczkowski
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W Stawisku nie straszy
Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wydało książkę 
„Stawisko – dom sztuki, dom bez granic”. 17 grudnia odbyło się spotkanie  
z jej autorami: Robertem Papieskim i Małgorzatą Zawadzką. 

Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy 15 stycznia wypełnił się po 
brzegi wielbicielami pieśni bożonarodzeniowych i grodziskich chórów. 
VII Grodziskie Kolędowanie jak zawsze połączyło zespoły dziecięce, 
młodzieżowe oraz dorosłych o różnym stopniu zaawansowania.

Grudniową prelekcję Ewy Cieślak 
– kustosza w Muzeum im. A. i J. 
Iwaszkiewiczów w Stawisku – na te-
mat związków Zbigniewa Herberta ze 
Stawiskiem można uznać za konty-
nuację Herbertiady, o której pisaliśmy 
w listopadowym numerze „Bogorii”.

Na literackiej mapie Europy są tylko trzy 
domy o tak wielkim potencjale kulturo-
twórczym, domy-symbole, których nazwy 
zawierają w sobie zarówno historię miejsc, 
jak i biografię twórczą gospodarzy. Domy, 
bez których dzieje literatury niemieckiej, 
rosyjskiej i polskiej potoczyłyby się inaczej. 
Są to Weimar Johanna Wolfganga Goethe-
go, Jasna Polana Lwa Tołstoja i Stawisko 
Jarosława Iwaszkiewicza. Nazwa Stawisko 
pierwszy raz została oficjalnie użyta 31 paź-
dziernika 1925 r. 

Za motta tej publikacji można śmiało 
uznać dwa przedmioty. Pierwszym z nich 
jest globus, który Iwaszkiewicz otrzymał 
w prezencie na sześćdziesiąte pierwsze 
urodziny. W miejscu, gdzie należałoby wy-
patrywać Stawiska, umieszczona została 
niewielka sosenka z drutu i papieru, a od jej 
„korzeni” rozbiegają się po globie czerwo-
ne nitki wyznaczające trasy rzeczywistych 

podróży pisarza. Drugim przedmiotem jest 
wielki kufer, który mieścił cały dobytek pi-
sarza: bieliznę, rękopisy i nuty, gdy jesienią 
1918 roku nikomu nieznany poeta wysiadł 
na Dworcu Wileńskim w Warszawie. Tasz-
czył w nim całe przyszłe Stawisko, kufer 
mieścił w sobie wszystko, co było potrzeb-
ne do stworzenia wielkiego pod każdym 
względem domostwa: kulturę wyniesioną 
z domu rodzinnego, instynkt gospodarki, 
geniusz poetycki, niepospolitą erudycję 
i bogactwo zainteresowań. 

Stawisko powstało dzięki połączeniu 
dwóch różnych żywiołów: mieszczańskie-
go, reprezentowanego przez rodzinę Lilpo-
pów, i artystycznego, uosabianego przez 
Iwaszkiewiczów. Jak podkreślił Robert Pa-
pieski, który w muzeum odpowiada za rę-
kopisy, Iwaszkiewicz wolał dopasowywać 
się do rzeczywistości, niż rzeczywistość do 
siebie. – Na pewno w tym domu nie stra-

szy, ale czuje się obecność Iwaszkiewiczów 
– dodaje R. Papieski.

Fenomen Stawiska polega m.in. na jego 
pełni, bogactwie aspektów, symbiozie ży-
cia i sztuki. Książka daje możliwość wglądu 
w archiwa, dokumenty, które dotychczas 
nie były prezentowane. Składa się z części 
biograficznej oraz poświęconej sztukom 
plastycznym. Autorom nie udało się więcej 
napisać o fotografii. Opracowania wymaga 
też temat obecności Stawiska w kinemato-
grafii oraz dramaturgii. Jednak na pewno 
książka przybliży odwiedzającym Muzeum 
w Stawisku dom Anny i Jarosława Iwaszkie-
wiczów, pozwoli lepiej zrozumieć jego isto-
tę, poznać skarby kultury polskiej i świato-
wej, które zawiera.

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Autor zbioru esejów „Barbarzyńca w ogro-
dzie” nigdy w Stawisku nie był, co nie prze-
szkodziło mu napisać w książce dedykację 
dla Iwaszkiewicza, od którego uczył się 
„opisywać piękno tego świata z mizernym 
widać skutkiem”. Herbert nigdy nie zapo-
mniał Iwaszkiewiczowi, że początkiem 
jego popularności był debiut na łamach 
„Twórczości”, której redaktorem naczel-
nym był gospodarz Stawiska. W później-
szych latach Herbert pisał o Iwaszkiewiczu 
już z ironią, źle patrzył na jego konformi-
styczną postawę. Bogatym źródłem in-
formacji na temat związków tych dwóch 
pisarzy jest osiem listów Iwaszkiewicza do 
Herberta. Pokazują one, że nawet tak róż-
niące się osoby mogły prowadzić ze sobą 
dialog. To dobry wzór do naśladowania na 
dzisiejsze czasy.

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Iwaszkiewicz  
i Herbert 

Lulajże… na osiem chórów

Tegoroczna edycja była okazją do jubile-
uszu – jak przypomniał pomysłodawca 
przedsięwzięcia Marcin Łukasz Mazur, po 
raz pierwszy impreza odbyła się w niemal 
równo dziesięć lat wcześniej.

Podczas koncertu publiczność usłysza-
ła siedem grodziskich chórów – oprócz 
Cantaty pod batutą Barbary Paszkiewicz, 
Viva La Musica pod dyrekcją Stanisława 
Wiśniewskiego, Adoramusa kierowanego 
przez Małgorzatę Grabską oraz Grodziskie-
go Chóru Bogorya pod kierownictwem 
Anny Asińskiej, zaprezentowały się rów-
nież szkolne zespoły wokalne – uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 2 wystąpili pod 
batutą Roberta Dziekańskiego, chór Gim-

nazjum nr 3 pod kierownictwem Andrzeja 
Siwika, zaś chórem PSM I st. dyrygowała 
Elżbieta Grzebalska. Gościnnie zaśpiewał 
chór z  parafii św. Krzysztofa w Podko-
wie Leśnej pod dyrekcją Karola Szwecha. 
Szczególną uwagę przykuwały wykonania 
kolęd Jezusa narodzonego oraz Gdy ślicz-
na Panna. Zwieńczeniem koncertu było 
wspólne wykonanie Lulajże, Jezuniu.

Zgromadzona w kościele przy ul. Piasko-
wej publiczność za występy podziękowała 
artystom  gromkimi brawami. Choć pojawi-
ły się też głosy narzekania, że… następne 
Grodziskie Kolędowanie dopiero za rok.

 n  Izabela Mądrzycka
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– Urodziłem się w Grodzisku, tu spędziłem 
całe dzieciństwo i młodość. Dopiero jako do-
rosły wyprowadziłem się do Warszawy, ale 
czuję się związany z Grodziskiem i staram się 
bywać w nim jak najczęściej. Zawsze mnie in-
teresowało wszystko o Grodzisku Mazowiec-
kim. A na stare lata spełniłem swoje marzenie, 
bo zawsze chciałem być historykiem. Posze-
dłem na studia i zrobiłem licencjat – mówił 
Stefan Wyszyński, gość kolejnego spotkania 
z cyklu „Tropem tajemnic miasta”. 27 stycznia 
głównym tematem był Grodzisk okresu mię-
dzywojennego – jego wygląd, mieszkańcy, 

władze i plany. Tym zagadnieniom właśnie 
poświęcona jest również książka Stefana 
Wyszyńskiego „Grodzisk Mazowiecki 1918-
1939”, będąca pokłosiem naukowych doko-
nań autora. Tego wieczora w Willi Radogoszcz 
promowana była również inna publikacja 
związana z miastem i okresem międzywojen-
nym – nakładem Ośrodka Kultury ukazała się 
bowiem broszura pt. „Nieznana historia Stacji 
Odbiorczej TCR w Grodzisku Mazowieckim” 
autorstwa Ireneusza Dobiecha, który przybli-
ża dzieje budynku tzw. radiostacji, znajdują-
cego się niegdyś przy ul. Szkolnej.   n  (kb)

Namuzowywania – z koncertem o takim 
intrygującym tytule 28 stycznia w Willi Ra-
dogoszcz zagrał Robert Zapora. Znanemu 
kompozytorowi, pedagogowi, pieśniarzowi 
związanemu m.in. z Piwnicą Pod Baranami 
towarzyszyli przyjaciele: Witolda Cisło, wybit-
ny multiinstrumentalista i kompozytor, oraz 
Papina McQueen. W programie królowała 
poezja i słowa takich mistrzów jak Leśmian, 
Białoszewski czy Milczewski-Bruno. Publicz-
ność za pomocą dźwięków mogła odwiedzić 
nie tylko krainę łagodności, lecz także skąpać 
się w nurtach jazzowo-bluesowych.   n  (kb)

Istne taneczne szaleństwo zapanowało 
29 stycznia w Willi Radogoszcz – w ruch po-
szły polki, walczyki, oberki, tanga, fokstroty. 
Szczególną atrakcją „Potańcówki na ludowo 
i miastowo”, której przygrywali Joanna Strel-
nik (skrzypce), Stanisław Strelnik (baraban), 
Katarzyna de Latour (skrzypce), Maria de La-
tour (flet), Anna Lewczuk (basy), były utwory 
zapisane przez Oskara Kolberga w Jordano-
wicach i  Książenicach jeszcze w  XIX stule-
ciu. A zabawa skierowana była do tancerzy 
w wieku od lat 3 do 103, choć nikt w doku-
menty nikomu nie zaglądał.   n  (kb)

Co pokazuje lustrzane odbicie natury uchwy-
conej w obiektywie? Wszystko to, co komu 
w duszy gra. Niektórzy zobaczą pośród gałęzi 
drzew nieco przerażające leśne zjawy, a  inni 
wśród płomieni sympatycznego stwora, któ-
ry mieszka w domowym kominku. Jedno 
jest pewne, wyobraźnia miała szerokie pole 
do popisu na wernisażu wystawy fotografii 
Magdy Majchrzyk, który odbył się po zmroku 
14 stycznia w gościnnych murach Willi Rado-
goszcz. – Pomysł przyszedł nagle i niespo-
dziewanie, po prostu pewnego dnia postano-
wiłam, że będę robić zdjęcia. Podczas zabawy, 
sprawdzania możliwości programów do ob-
róbki zdjęć zaczęłam robić eksperymenty, 
a ich rezultatem jest dzisiejsza wystawa pt. 
„Drugie oblicze”– mówiła początkująca i peł-
na entuzjazmu artystka. n  (mm) 

Kraina łagodności i jazzu

W rytmach 
Kolberga

Przeżycie 
duchowe

16 kultura

Grodziska Scena Kabaretowa

Harfa na fali

Gwiazdy sceny kabaretowej na zaprosze-
nie Centrum Kultury i Krzysztofa Urtatego 
28 grudnia dotarły do Grodziska Mazowiec-
kiego. W Centrum Kultury gościli twórca po-
znańskiego kabaretu TEY, Zenon Laskowik 
i znany satyryk, Jacek Fedorowicz. Artystom 
towarzyszyli również Grzegorz Tomczak, 
Magdalena Pawelec i Jacek Skrzypczak. 
Występ kabareciarzy uświetnił zespół mu-
zyczny „Promile”. Każdy widz, który spodzie-
wał się obejrzeć stare i sprawdzone skecze, 
z  pewnością mógł poczuć się zaskoczo-
ny. Artyści przedstawili nowy artystyczny 
program pod tytułem: „Mamy zmiany”. 
Zaprezentowano w nim zabawną, a na-
wet sarkastyczą wizję dotyczącą wyzwań 

współczesnego społeczeństwa. Mogłoby 
się wydawać, że tak poważnych tematów, 
jak kryzys demograficzny w kraju, problemy 
związane z imigrantami czy starzenie się 
społeczeństwa, nie da się pokazać w sposób 
żartobliwy. Artyści poradzili sobie z tym za-
daniem i to na wysokim poziomie, bo jeśli 
się umie, to można śmiać się ze wszystkiego, 
byle z klasą. Pomimo tego, że Zenon Lasko-
wik przerwał na wiele lat artystyczną karie-
rę, nie stracił swojego dawnego uroku. Co 
więcej, zaprezentowane skecze cechowały 
się aktualnością, a przede wszystkim tętniły 
życiem. Nic więc dziwnego, że wypełniona 
widzami sala widowiskowa nagrodziła arty-
stów gromkimi oklaskami.    (miecz)

Bach, Haendel, Arne, Krumpholz, De-
bussy, Watkins – nawet bardzo popular-
ne utwory kompozytorów o takich na-
zwiskach w interpretacji na harfę brzmią 
niepowtarzalnie. O tę wyjątkowość 
zadbała Emilia Reiter, harfistka z Lubli-
na, która wystąpiła w Willi Radogoszcz 
21 stycznia, a instrumentalną część kon-
certu ubarwiła opowieściami o kulisach 
powstawania poszczególnych utworów 
oraz anegdotami o ich autorach. Warto 
odnotować, że był to pierwszy w  dzie-
jach Willi Radogoszcz koncert zareje-
strowany i retransmitowany następnie 
przez Radio Bogoria.    (kb)
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Warszawski Archikatedralny 
Chór Męski Cantores Minores 
wystąpił z koncertem kolęd 6 
stycznia w kościele Przemienia 
Pańskiego w Łąkach. Działający 
przy Bazylice św. Jana Chrzci-
ciela w Warszawie zespół, który 
niedawno obchodził jubileusz 
25 lat istnienia, należy do najbar-
dziej utytułowanych i rozpozna-
walnych w świecie europejskiej 
chóralistyki. W dniu Uroczy-
stości Objawienia Pańskiego, 
powszechnie zwanej Świętem 
Trzech Króli, o umiejętnościach 
i klasie chóru mieli okazję prze-
konać się grodziscy melomani. 
Artyści występujący tradycyjnie 
w czerwonych tunikach nawią-
zujących do franciszkańskich 
habitów wprowadzili słuchaczy 
w rozległy i piękny świat pieśni 
bożonarodzeniowych rozciąga-
jący się od surowych, wzruszają-
cych w swej prostocie chorałów, 
przez renesansowe utwory łaciń-
skie, kompozycje barokowe, aż 
po najbardziej popularne kolę-

dy polskie. Każda z interpretacji, 
zamknięta w ramy kunsztownej 
harmonii, osadzona na mocnych 
męskich głosach z wyróżniają-
cymi się kontratenorami, była 
małym arcydziełem, nagradza-
nym rzęsistymi oklaskami. Praw-
dziwa burza braw zerwała się 
jednak po wykonanej w finale 
„Cichej nocy”, zaśpiewanej tak, 
że nie powstydziłyby się jej chóry 
anielskie. Na bis chórzyści przy-
gotowali jedną z najlepiej rozpo-
znawalnych świątecznych pieśni 
amerykańskich „Hark The Herald 
Angel Sing” w opracowaniu zna-
komitej grupy wokalnej Take 6. 
I znów mury świątyni szczelnie 
wypełnionej niebiańską muzyką 
zatrzęsły się od owacji. Cudowne, 
nieziemskie, boskie – komple-
menty sypiące się po koncercie 
niczym padający na zewnątrz 
śnieg, tylko utwierdziły licznie 
przybyłych uczestników koncer-
tu, że tego wieczoru udało się 
artystom odsłonić przed zebra-
nymi kawałek nieba.   n  (now)

W programie znalazły się nie 
tylko utwory z tej płyty, lecz 
także rozbudowane kompozy-
cje Mauricia Rolliego, włoskie-
go basisty grającego w Jacek 
Pelc Band. Ma on na swym 
koncie występy z Chaką Khan, 
Omarem Hakimem czy Mikiem 
Sternem. Koncertuje również 
z  własnym zespołem nazwa-
nym przewrotnie Rollis Tones.

Jacek Pelc wypracował przez 
lata niepowtarzalny, charakte-
rystyczny dla siebie, gęsty styl 
gry. Słychać w nim inspirację 
Tonnym Williamsem, o którym 
kiedyś powiedział, że po tym, 
jak usłyszał go pierwszy raz, nie 
wiedział, czy to gra jeden per-
kusista czy kilku. 

W muzyce zespołu Jacka Pel-
ca czuć klimat podróży i to nie 

tylko ze względu na utwory, ta-
kie jak „Gibraltar” oraz „Pescara”, 
odwołujące się do konkretnych 
miejsc. Jest też dużo przestrze-
ni, powietrza. Uwagę zwraca 
także kompozycja „Zabrońcie 
kwitnąć kwiatom” z repertuaru 
„Skaldów” – utwór ten, będą-
cy swoistym protest songiem 
przeciwko umieraniu artystów, 
muzyk poświecił pamięci zmar-
łego przed laty znakomitego 
gitarzysty i swojego przyjaciela 
Jarosława Śmietany. „Looks like 
disco” to z kolei jazzowe spoj-
rzenie z przymrużeniem oka na 
muzykę dyskotekową.

Razem z Jackiem Pelcem 
i  Mauricio Rollim wystąpił sak-
sofonista Maciej Sikała oraz pia-
nista Bartosz Hadała.
n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

kultura 17

Kawałek nieba w Łąkach
W klimacie podróży 
Koncert znakomitego perkusisty jazzowego Jacka Pelca, 
który wraz z zespołem wystąpił 12 stycznia w restauracji 
Babie Lato przy grodziskim Centrum Kultury, stanowił część 
trasy promującej najnowszą płytę muzyka „On the Road”.
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Z Pauliną Okurowską, pochodzącą z Grodziska artystką 
mozaistką, która zdobywa coraz większe uznanie krytyków  
we Francji, rozmawiał Krzysztof Bońkowski.

Sztuka w parze z rękodziełem 
18

Do Francji wyjechała Pani w wieku 
15  lat. Pamięta Pani jeszcze swoje ro-
dzinne miasto?
– Całe moje dzieciństwo to Grodzisk. Kiedy 
stąd wyjeżdżałam, byłam w ósmej klasie pod-
stawówki. Mieszkaliśmy w nowych blokach 
na Szczerkowskiego. Osiedle otaczały pola 
i to była wielka radocha chodzenia tam na 
spacery z psem, ganiania z dzieciakami z po-
dwórka. Któregoś razu były tam rozgrywane 
zawody jeździeckie, w których brałam udział, 
bo trenowałam w Kuclandii w Książenicach. 
Na tych łąkach były też stawy czy też sadzaw-
ki i one były dla nas zaczarowane. Ktoś znalazł 
stary żyrandol, który miał zdobienia z plasti-
kowych perełek, ale dla nas, dzieciaków, to 
był skarb. Teraz tych pól już nie ma i w ogóle 
mam wrażenie, że tu wszędzie są parkingi.

Pani talent odezwał się już w Grodzisku?
– Ponieważ bardzo lubiłam konie, to ojciec 
namalował mi konia i ja go przerysowywa-
łam. Kiedy miałam 10–13 lat, to te konie ry-
sowałam seryjnie – trochę z fotografii, trochę 
z głowy. Gdy patrzę na te rysunki, to widzę, 
że były całkiem niezłe jak na dziesięciolatkę. 
Zawsze dobrze odnajdywałam się na plasty-
ce. Przed wyjazdem do Francji chodziłam na 
ul. Kilińskiego na warsztaty tworzenia gobe-
linów, a nawet byłam na teście z malarstwa 
na ASP, by ocenić, czy jest sens inwestować 
w rozwój moich umiejętności. Test wypadł 
pomyślnie, ale potem moja mama dostała mi-
sję w Ambasadzie Polskiej w Paryżu i w dzień 
kobiet 1996 roku wyjechałyśmy. Wtedy sądzi-
łam, że na cztery lata. 

Przeprowadzka do światowej stolicy 
sztuki, za jaką uchodzi Paryż, była im-
pulsem do zajęcia się twórczością arty-
styczną?

– Sztuka w moim życiu była obecna od za-
wsze, ale pojawiała się punktowo. Paryż nie 
był jakimś impulsem. W liceum zawsze coś 
malowałam, a to dla babci, a to dla mamy. 
Ale nie robiłam nic poważnego, wiedziałam 
jednak, że chcę iść na studia artystyczne. Nie 
wiem dlaczego, ale to było dla mnie oczywi-
ste. Ten okres pamiętam jako etap ciągłego 
szukania. Coś we mnie siedziało, a ja nie bar-
dzo wiedziałam, jak mam to uzewnętrznić. 
Kiedy robiłam maturę, moja mama miała wra-
cać do Polski. I wtedy padło pytanie: wracasz 
ze mną czy zostajesz? Już wtedy dostałam się 
do szkoły sztuk stosowanych w Paryżu, jednej 
z czterech najlepszych we Francji, i postano-
wiłam zostać. 

I zająć się mozaiką…?
– Do mozaiki jeszcze było mi daleko. Na 
pierwszym roku studiów była możliwość 
przetestowania rozmaitych kierunków. Po-
tem się dokonywało wyboru. Chciałam uczyć 
się na kierunku plastyk środowiska, czyli coś 
między architekturą, architekturą wnętrz, 
pejzażystą.  Trafiłam w końcu na kierunek, 
gdzie uczono projektować architekturę stoisk 
handlowych, scenografie teatralne, opako-
wania i wszystkie krótkotrwałe konstrukcje, 
małe i duże. Sporo nauczyłam się tam o bryle, 
perspektywie, ale praca z marketingiem była 
dla mnie czymś z innej bajki. Po dyplomie, 
zapisałam się na Sorbonę na kierunek sztuki 
teatralne, bo chciałam zostać scenografem. 
Zaczęłam też robić coś swojego – pierwsze 
obrazy to były wycinane kawałki architektury, 
na które nanosiłam linie malowane strzykaw-
ką. Te linie były dość ważne, koniecznie wypu-
kłe. Wtedy tego nie rozumiałam, ale ewident-
nie szukałam bryły. Któregoś dnia przykleiłam 
cztery kawałki mozaiki, którą można było 
kupować w sklepach plastycznych. Jakaś zna-
joma podpowiedziała, że można by z mozaiki 
robić różne przedmioty i za chwilę zrobiłam 
pierwsze lustro.  Chociaż daleko mu było do 
ideału, to pomysł się spodobał. Pojawiły się 
jakieś pierwsze zlecenia. W tym czasie zmie-
niłam kierunek na Sorbonie, zrobiłam magi-
stra z filozofii sztuki i doszłam do wniosku, że 
mam dość Paryża. Wiedziałam, że chcę zająć 
się na serio mozaiką.  Miałam poczucie, że roz-
dział pt. „Paryż” w moim życiu dobiega końca. 
Czułam, że chcę znaleźć swoje miejsce i tam 
zacząć robić sztukę na poważnie. Zależało mi 
jedynie, by to miejsce było nad morzem.

Lazurowe Wybrzeże?
– Myślałam o południu Francji, ale bardziej 
o  południowym zachodzie bliżej San Seba-
stian. Mieszkańcy Lazurowego Wybrzeża 
i  ich podejście do kasy i materialności mnie 
raczej irytuje, trzymam się z daleka od takich 

ludzi. Jeżdżąc palcem po mapie wybrałam 
Nantes, położone nad oceanem w Bretanii. 
A Bretończycy to są tacy ludzie! Po prostu su-
per, mili, naturalni, prawdziwi. Pojechałyśmy 
z  mamą na tydzień, wynajęłyśmy mieszka-
nie i tym sposobem po 14 latach pobytu we 
Francji, w  lutym 2010 roku, zainstalowałam 
się w  Nantes, nie znając nikogo, nie znając 
miasta, z pewną kwotą zaoszczędzonych pie-
niędzy, kotem i mocnym postanowieniem, że 
rozpoczynam nowy rozdział w swoim życiu.

Jakie były początki tego rozdziału?
– Dałam sobie pół roku na zapoznanie się 
z miastem, z ludźmi i rozpoczęciem produk-
cji wyrobów, z których sprzedaży mogłabym 
się utrzymywać. Miałam świadomość, że na 
początku będą to bardzo skromne przycho-
dy. Początkowo warsztat wielkości dużego 
biurka miałam w mieszkaniu. Zaczęłam od 
niewielkich przedmiotów, takich jak pude-
łeczka, lustra z mozaiki. Zaczęłam chodzić 
do różnych instytucji, żeby się dowiedzieć, 
jak się zarejestrować. Miła pani w urzędzie 
podpowiedziała mi, że co roku odbywają się 
targi wakacyjne i już pierwszego lata stałam 
w jednej z budek nad morzem, sprzedając 

Sen Ikara, 2016, łupek
Leu-non-dit, 2014, 210x150 cm, 
masa szklana, emalia na miedzi
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swoje prace. A że region jest bardzo atrak-
cyjny turystycznie i we Francji rękodzieło jest 
popularne, to jakiś zarobek z tego handlu był. 
Stówka tu, stówka tam, więc mogłam sobie 
kupić następne materiały i zainwestować. To 
było jak kula śniegowa, moje prace zaczęły 
schodzić, a ja poznawałam materiał. Pojawiły 
się też propozycje z Polski – znajoma mówi, 
że jej ciotka chce dekoracje na mur. Zrobiłam. 
Wszystkie takie zlecenia traktowałam jako 
ćwiczenie. W końcu wejście w architekturę na 
tyle mnie pochłonęło, że zrobiłam sobie pre-
zent i zapisałam się na dziesięciomiesięczny 
kurs… na glazurnika. 

Magister filozofii sztuki z dyplomem 
glazurnika?
– To było straszne. Szkolenie odbywało się 
w ogromnym hangarze, gdzie było 10 chłopa 
i ja. Zimą to było niegrzane, w ramach ćwi-
czeń układaliśmy glazurę, którą potem trzeba 
było zrywać, a następnie myć w zimnej wo-
dzie. Wracałam z zajęć do domu i płakałam, 
ale ostatecznie ukończyłam ten kurs. Papier 
wykwalifikowanego glazurnika może nie był 
najważniejszy, ale za to nauczyłam się bardzo 
dużo o konstrukcji, produktach, preparatach, 
podłożach. Jeśli ktoś sobie zażyczy wannę 
wyłożoną mozaiką, to wiem, jak ją wykonać, 
wiem, jak zrobić mur, wewnątrz, na zewnątrz. 
Dzięki temu kursowi pracę z mozaiką i glazurą 
znam od każdej strony. 

Ale chyba nie w stronę glazury skiero-
wała Pani swoją aktywność?
– Jeździłam na różne targi z tymi pudełecz-
kami, ramkami, potem zaczęłam robić rzeczy 
większe, jak np. lampy. Mój pierwszy styl to 
były potłuczone naczynia. Stare kubki, fili-
żanki, rzeźbione, malowane, które kompo-
nowałam bardzo często z szarościami. Ludzie 
zamawiali lustra, obrazy, zauważyłam, że te 
większe projekty bardziej się opłacają niż 
ramki za dwadzieścia euro, że już nie chodzi 
o letnie targi i rozstawianie stoiska o siódmej 

rano. Swoje prace mogłam wystawić w skle-
pie. Któregoś dnia w jednym ze sklepów, 
gdzie kupowałam mozaikę, ktoś zostawił wia-
domość dla mnie, że w Le Tronchet, mieście 
pomiędzy Saint Malo i Rennes, odbędzie się 
wystawa sztuki współczesnej i organizatorzy 
chcą, żebym pokazała również swoje prace. 
Oczywiście obrosłam w piórka, że dopiero 
półtora roku działam, a już ludzie o mnie sły-
szeli, więc skróciłam wakacje w Polsce, by się 
do tej wystawy przygotować. Dzisiaj wiem, że 
jej znaczenie było niewielkie, odbywała się 
gdzieś na prowincji. Ale była pierwsza! I do 
dzisiaj utrzymuję kontakt z tymi kobietami, 
mozaistkami, z którymi wówczas wystawia-
łam, i szykujemy się do zorganizowania w tym 
roku ogromnej wystawy mozaiki w Rennes. 
Zaproszona jest również Matylda Tracewska, 
najbardziej znana polska mozaistka. Po tej 
pierwszej wystawie pomyślałam, że czas, by 
wreszcie wynająć warsztat, zamiast mieszkać 
z tymi wszystkimi zaprawami, pigmentami, 
mozaikami.

Dość uciążliwe towarzystwo…
– Sztuka musi się gdzieś tworzyć, a w domu to 
wiadomo – a to ktoś zadzwoni, a to internet 
czy inne atrakcje. A do warsztatu szłam jak do 
pracy. Pierwszy wynajęłam po dwóch latach 
za Nantes, na wsi, to było pomieszczenie sta-
rej ubojni w gospodarstwie starszych ludzi. 
Ogólnie fajnie, ale chłodno, wilgotno, a wokół 
kozy chodziły. Kiedy dowiedziałam się, że jest 
możliwość wynajęcia warsztatu w takim zgru-
powaniu artystów rękodzieła, to chociaż było 
drożej, zdecydowałam się i jestem tam do 
dziś. Miejsce nazywa się Atelier 67, znajduje 
się w Nantes, skupia ponad 20 osób zajmu-
jących się rękodziełem – mamy linorytników, 
fotografa, rzeźbiarki, osoby zajmujące się 
emalią na miedzi.

Już Pani wie, jak uzewnętrznić to, co 
w Pani siedzi?
– Moja sztuka trafiła na właściwe tory. Zaczę-
łam oddalać się od pudełeczek, ramek, lu-
sterek, zaczęłam wchodzić bardziej w obraz, 
rzeźbę, bryłę. Mam radochę, że mam w małym 
palcu te wszystkie techniki i mogę zrobić, co 
mi się tylko podoba. Jestem zainteresowa-
na sztuką minimalną i kinetyczną. Fascynuje 
mnie zmiana w zależności od kąta patrzenia. 
Przełamania, rzeźba światłem, zaczęłam się 
specjalizować w mozaice 3D. Moją wielką in-
spiracją jest praca nad łupkiem. To taka ciem-
na skała, bardzo popularna w Bretanii i w ogó-
le w całej Francji, bo robi się z niej dachówki. 
Bretończycy uwielbiają swój łupek, więc wszy-
scy się zachwycają, jak go wykorzystuję. Łupek 
na dachach leży 30–40 lat, obchodzi zielenią 
i ja używam właśnie takiego, który już żył na 
dachu już kogoś ochronił, a ja mu daję drugie 
życie. Chcę wprowadzić rękodzieło, mozaikę 
w sztukę współczesną. Bo jest ogromna prze-
paść między rękodziełem, takim jak ceramika, 
emalia, praca ze szkłem, i artystami sztuki 

współczesnej, którzy tworzą instalacje. Dla 
mnie sztuce współczesnej brakuje rękodzieła, 
materiału, tej plastyki, przyklejania, żeby było 
widać, czuć, że ktoś dotknął tej masy, tego pia-
sku i coś z niego zrobił. Z kolei w rękodziele 
często brakuje mi polotu, czegoś lekkiego, es-
tetycznego, bardziej dekoracyjnego. Staram 
się złączyć te dwie rzeczy.

Praca z mozaiką to chyba lekcja cierpli-
wości…
– Interesuję się mapami i architekturą, 
mam taką bardzo dużą instalację, która ma  
2 x 1,5 m, na którą się patrzy z góry i widać 
wówczas mapę, a wszystko jest zrobione 
z małych kawałków białej trawki. Dla mnie to 
jest terapia. Bo jestem niecierpliwa, energicz-
na, a to zajęcie wymaga cierpliwości. Ale może 
też dlatego udało mi się tam daleko zajść. Lu-
dzie już nie tylko kupują moje prace, ale chcą 
płacić za to, by na moją sztukę popatrzeć. 

Polsce daleko jeszcze do Francji?
– Patrząc na to, jak w Polsce wszystko się roz-
wija, jak ludzie pracują, funkcjonują, do czego 
aspirują, to nie mamy już za czym nadążać. 
Już nadążyliśmy. Jesteśmy dalej i więcej niż 
trzeba. Mam wrażenie, że Polska się zago-
niła w tym nadążaniu. W Polsce brakuje mi 
uśmiechu i jakiejś radochy z życia. Pamiętam, 
jak kiedyś zdarzyło mi się, że pociąg, którym 
jechałam z Warszawy, przejechał stację. Wszy-
scy mieli grobowe twarze, zero emocji. A to 
przecież taka sympatyczna, anegdotyczna hi-
storia. Jak moi znajomi przyjeżdżają do Polski, 
to się pytają, dlaczego tu wszyscy wyglądają 
na obrażonych. Bardzo mnie drażni, że ludzie 
tak bardzo zwracają uwagę na to, co powie-
dzą inni, wręcz się tego boją. Niech się gapią! 
Co za problem?  

Gdzie jest Pani dom? 
– Mam różne domy. Jak ktoś spyta, to powiem 
Polska, bo chociaż tu nie ma fizycznie mojego 
domu, to zawsze będę miała Polskę w sercu, 
w duszy. Ale mój dom to Nantes. Tam się czu-
ję u siebie – nikt mnie tam nie zawiózł, nikt 
mnie tam nie urodził, to miejsce wybrałam 
sama. I nie chodzi o Francję, bo to jest pań-
stwo w państwie to miasto. Może to wynika 
z tego, że w Bretanii znalazłam trochę Polski? 
Bo Bretończycy tak jak Polacy, przynajmniej 
do niedawna, wolą naprawić niż kupić nowe. 
Dziękuję za rozmowę.

Warszawa Centralna, 2015,  
masa szklana, LED

Sztuka w parze z rękodziełem 
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tegicznym położeniem miasta argumentem 
za przeprowadzeniem ataku z powietrza była 
jego zwarta zabudowa, której nie posiadały 
sąsiednie miasta ogrody. Zrzucenie bomb na 
rynek i ulice ograniczone pierzejami budyn-
ków spowodowałoby większe straty w sze-
regach wroga i było bardziej „ekonomiczne” 
z punktu widzenia militarnego. 

Co było bezpośrednim celem ataku?
Według opinii historyków celem ataku z po-
wietrza prowadzonego przez lotnictwo ra-
dzieckie była kolumna wojsk niemieckich, 
która wycofywała się przez rynek. Bombar-
dowanie miasta miało więc cechy zadania 
bojowego, a cywile stali się przypadkowymi 
ofiarami operacji skierowanej przeciw Niem-
com. Tej hipotezie przeczą relacje, zgodnie 
z  którymi okupantów niemieckich w mie-
ście już wówczas nie było, o czym świadczyć 
miał porzucony na ulicach sprzęt wojskowy. 
W tym kontekście skupisko ludzi na rynku 
zostało błędnie rozpoznane i zaatakowane 
przez lotników sowieckich jako niemiecka 
formacja wojskowa, a stojące przed kościo-
łem działo jako element obrony przeciw-
lotniczej wroga. Trzeba jednakże odwołać 

się do słów świadków, którzy twierdzą, że 
nalot dokonany został przy dobrej widocz-
ności i z niskiego pułapu (widać było twarze 
pilotów), zaś agresorzy wiedzieli, że ataku-
ją cywili, z  premedytacją zrzucając bomby 
wprost na ludzi oraz prowadząc ostrzał 
z broni pokładowej. 

Dlaczego nalot odbył się 16 stycznia?
Sowiecki wywiad znał położenie niemieckich 
oddziałów i przewidywał ich ruchy zwią-
zane z ewakuacją, jednak 15 stycznia atak 
z  powietrza został zaniechany ze względu 
na złe warunki pogodowe. Wtorek, 16 stycz-
nia, został zapamiętany jako dzień pogodny, 
utrzymujący się od rana lekki mróz zelżał 
w ciągu dnia. Nie zanotowano żadnych opa-
dów (drobny śnieg spadł dopiero następne-
go dnia). Ze względu na potrzeby związane 
ze zdobyciem żywności i zaopatrzenia han-
del prowadzony był codziennie, także poza 
dniem targowym, czyli środą. Na rynku (dzi-
siejszy pl. Wolności i pl. Króla Zygmunta Sta-
rego) obok kramów kupieckich ustawiano co 
dzień prowizoryczne kramy, od rana zjeżdża-
ły się chłopskie furmanki. 16 stycznia dywizje 
piechoty Armii Czerwonej pierwszego rzutu 

społeczeństwo20 historia20

Tuszowana lub pomniejszana ze względów 
politycznych tragedia, zaledwie wzmian-
kowana w opracowaniach dotyczących 
dziejów Grodziska, przedostała się do po-
wszechnej świadomości dopiero w latach 
90. za sprawą Marka Cabanowskiego i jego 
publikacji oraz dzięki staraniom lokalnego 
koła żołnierzy AK, czego zwieńczeniem była 
tablica ustawiona w 1998 roku na pl. Wolno-
ści jako swoista errata do pomnika w tzw. 
Miejscu Straceń, poświęconego poległym 
w czasie II wojny światowej. Po upływie 
72  lat tragiczne w skutkach bombardowa-
nie wciąż jest przedmiotem dyskusji i docie-
kań, prowadzonych tak w oparciu o relacje 
świadków, jak i rozmaite dokumenty: księgi 
parafialne i akta USC, raporty wojskowe, 
niedawno temat ten do dyskursu akademic-
kiego wprowadziła Agnieszka Szurek z UW, 
dokonując w swojej pracy analizy retorycz-
nej narracji dotyczących nalotu. Niemniej, 
pomimo mnogości źródeł, wciąż brak jed-
noznacznych ocen co do celów, warunków 
i następstw bombardowania. Warto wobec 
tego odpowiedzieć sobie na kilka zasadni-
czych pytań i porównać pojawiające się na 
przestrzeni lat odpowiedzi, które, miejmy 
nadzieję, doprowadzą kiedyś do skrystali-
zowania się prawdy o największej tragedii 
w dziejach miasta. 

Dlaczego Grodzisk Mazowiecki stał 
się celem bombardowania?
Leżące na szlaku kolejowym miasto zostało 
już 14 stycznia rozpoznane przez zwiadow-
ców radzieckich jako miejsce, przez które 
wycofywać się będzie wojsko niemieckie. 
Szczególnie istotne było sparaliżowanie po-
łączeń kolejowych, umożliwiających prze-
mieszczanie się oddziałów wroga. Poza stra-

Wtorek 16 stycznia 1945 roku należy niewątpliwie do najtragiczniejszych dat w historii Grodziska Maz. 
Tego dnia sowieckie lotnictwo zrzuciło bomby na grodziski rynek, doprowadzając do śmierci wielu 
cywilnych osób. Trwający kilkadziesiąt minut nalot, zakończony masakrą ludności, wśród której znajdowali 
się uciekinierzy ze zniszczonej w powstaniu stolicy, do dziś wzbudza emocje zarówno wśród świadków 
zdarzenia, jak i badaczy lokalnej historii.

   Panu
Markowi 

Wieżbickiemu
Staroście Grodziskiemu

wyrazy głębokiego 
współczucia 

z powodu śmierci
Żony
składają

 Zarząd, kadra oraz 
uczestnicy Stowarzyszenia 

Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych

„Malwa Plus”

Z głębokim żalem żegnamy
wspaniałego Kolegę 

dr. n. med.  
Grzegorza Ratyńskiego 

Składamy wyrazy współczucia
Jego Rodzinie i Bliskim 
Oddział Chirurgii Ogólnej

Monice Samoraj
wyrazy serdecznego współczucia  

i otuchy z powodu śmierci
Ojca

składają
Pracownicy Willi Radogoszcz

Zarząd i Członkowie
Rejonowego Cechu 
Rzemiosł Różnych 

w Grodzisku Mazowieckim 
składają najszczersze 
wyrazy współczucia

Staroście Powiatu 
Grodziskiego

Panu Markowi 
Wieżbickiemu
z powodu śmierci

Żony

Z wielkim smutkiem 
przyjęliśmy

wiadomość o śmierci
Pani 

Marii Chechłacz
naszej wychowawczyni  

w latach 1986-1995
w Szkole Podstawowej nr 6 
w Grodzisku Mazowieckim.
Wyrazy współczucia dla 
Rodziny i Najbliższych 

składają
Wychowankowie
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dotarły od południa w okolice Grodziska, 
poprzedzająca je eskadra lotnictwa otrzy-
mała zadanie przygotowania drogi dalszego 
marszu i wyparcia wroga. Zgodnie z infor-
macjami pochodzącymi ze zwiadu punktem 
rozpoznawczym dla sowieckich pilotów była 
wieża kościoła św. Anny. Dlatego krwawą are-
ną zajść stał się położony w pobliżu kościoła 
rynek. Rankiem 17 stycznia wojska 61 Armii 
1 Frontu Białoruskiego wkroczyły do miasta.

O której godzinie został przeprowa-
dzony nalot?
Większość rozmówców Marka Cabanowskie-
go, których wypowiedzi zostały zamieszczo-
ne w książce „Mój Grodzisk”, podaje godzinę 
15.00 jako czas rozpoczęcia bombardowa-
nia, jednak zgony ofiar nalotu zostały od-
notowane w księgach parafialnych o godz. 
12.00. Nawet jeśli godziny południowe zo-
stały podane przez świadków zdarzenia tyl-
ko jako orientacyjne, wydaje się, że o godz. 
15.00 było już zbyt późno, przed 16.00 zapa-
dał zmrok, ilość osób na rynku byłaby nie-
wielka, trudno też wyobrazić sobie niesienie 
ratunku poszkodowanym w ciemności. Tym-
czasem liczba tych, którzy zaangażowali się 
w pomoc ofiarom, była znaczna. Rannych 
transportowano do lazaretów i szpitali nie 
tylko w Grodzisku, ale także do odległych 
placówek w Milanówku i Podkowie Leśnej.

Jakich maszyn użyto do bombardo-
wania?
Jak przypuszczał Marek Cabanowski, posił-
kując się wiedzą na temat samolotów uży-
wanych przez lotnictwo sowieckie w czasie 
ofensywy styczniowej 1945 roku, w nalocie 
na Grodzisk wzięła udział eskadra bombow-
ców nurkujących Pe 2 (Petlakow). Biorąc 
pod uwagę parametry techniczne tych ma-
szyn, które nie latały na tak niskim pułapie, 
szczególnie nad terenem zurbanizowanym, 
należy raczej podejrzewać wykorzystanie sa-
molotów Po 2 (Polikarpow), czyli radzieckich 
dwupłatowców o konstrukcji drewniano-me-
talowej, nazywanych powszechnie „kukuruź-
nikami”. Samoloty te mogły poruszać się na 

niskiej wysokości, często z wyłączonymi sil-
nikami. Zdaniem Tomasza Siwca, latały one 
„nad dachami i precyzyjnie potrafiły zrzucić 
bomby tylko na..... ludzi.” Użycie do ataku 
tych właśnie maszyn, wyposażonych w lek-
kie podwieszane bomby (granaty moździe-
rzowe) i broń pokładową (karabin maszyno-
wy), wyklucza pomyłkę sowieckich pilotów, 
którzy nie widzieli swojego celu lub nie mogli 
go prawidłowo rozpoznać. Wręcz przeciwnie, 
trwający kilkadziesiąt minut nalot zamienił 
się w „polowanie na ludzi”, którzy uciekali 
w popłochu do bram i sklepów. 

Ile osób zginęło w wyniku bombar-
dowania?
Ustne przekazy pojawiające się na prze-
strzeni lat określają – nie bez racji – bom-
bardowanie jako masakrę, rzeź, hekatombę. 
Rzeczywiście, nalot był wyjątkowo tragiczny 
w skutkach, ponieważ bomby spadły na wy-
pełniony ludźmi plac targowy. Wśród miesz-

kańców miasta w Grodzisku i okolicach prze-
bywało wówczas ponad 150 tys. uchodźców 
z Warszawy oraz wielu przybyszów z oko-
licznych wsi. Jak ustalił regionalista Tadeusz 
Murzyn po zweryfikowaniu nazwisk zapisa-
nych w księdze zmarłych grodziskiej parafii, 
w wyniku bombardowania życie straciło 133 
osoby, z których 72 zginęły w dniu nalotu, zaś 
pozostali zmarli z powodu odniesionych ran 
w następnych dniach. Dane te dotyczą tylko 
miejscowej ludności. Nieznany pozostaje los 
tych, którzy byli transportowani do szpitali 
w Milanówku i Podkowie Leśnej – doku-
mentacja medyczna obejmująca 16 stycznia 
została zniszczona w latach powojennych. 
Dowodem rozmiaru tragedii pozostaje licz-
ba pogrzebów: 18 stycznia odbyło się ich 
55 (z  tego dnia pochodzą pierwsze wpisy 
dotyczące ofiar nalotu), w dniu następnym 
odbyły się 24 pochówki, a 20 stycznia – ko-
lejnych 15. Nawet jeśli przyjąć, że w grupie 
zmarłych w  tych dniach znajdują się osoby, 
które odeszły śmiercią naturalną (w całym 
1945 r. zmarło 545 osób, w normalnych oko-
licznościach w  księgach parafialnych notuje 
się zwykle 1-2 pogrzeby dziennie), obraz 
kilkudziesięciu konduktów pogrzebowych 
zmierzających ulicami Grodziska na cmen-
tarz robił wrażenie wstrząsające.

Niezależnie do tego, czy uznamy, że ra-
dziecki nalot był nieszczęśliwą pomyłką, 
dowodem na okrutne prawa wojny, czy 
przeciwnie – przejawem bestialstwa So-
wietów, bezprecedensowym aktem terroru 
wymierzonym w ludność cywilną, jesteśmy 
zobowiązani do pamięci o ludziach, którzy 
mieli nadzieję na przeżycie wojny. Od zisz-
czenia się tej nadziei dzielił ich jeden dzień, 
niestety, jak się okazało, był to ostatni dzień 
ich życia. Analizując okoliczności bombar-
dowania, zestawiając ze sobą rozmaite nar-
racje, dyskutując o parametrach technicz-
nych maszyn, liczbie rannych i zabitych, nie 
straćmy z oczu pojedynczych ludzkich ist-
nień, które zostały brutalnie zmiecione ręką 
historii 16 stycznia 1945 roku. 

   Łukasz Nowacki 

  Drogiemu koledze
Januszowi Andrzejewskiemu
wyrazy serdecznego współczucia

w związku ze śmiercią
Mamy

składają
Redaktor naczelny  

i pracownicy Radia Bogoria

Pani  
Małgorzacie Bugale

wyrazy głębokiego 
współczucia  

i słowa otuchy z powodu 
śmierci 

Ukochanej Siostry
Urszuli

składają
Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  

Joanna Wróblewska, Radni 
oraz Bożena Marędziak  
z Biura Rady Miejskiej

Michałowi Mazurowi
wyrazy głębokiego 

współczucia  
i słowa otuchy  

z powodu śmierci

Mamy
składają

Burmistrz  
Grzegorz Benedykciński 

i pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku 

Mazowieckim

Monice Samoraj
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca
składają

Dyrekcja i pracownicy Centrum 
Kultury

Z głębokim żalem i smutkiem
żegnamy

doktora Grzegorza 
Ratyńskiego

wieloletniego Ordynatora
Oddziału Ortopedii 

i Traumatologii Szpitala 
Zachodniego.

Człowieka wyjątkowego, 
wielkiego serca, wrażliwego 

na ludzkie cierpienie, dobrego 
i życzliwego kolegę.

Rodzinie składamy wyrazy 
głębokiego współczucia.
Dyrekcja i Pracownicy 
Szpitala Zachodniego  
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W pierwszych dniach sierpnia 1842 roku w jordanowickim dworze zmarła młoda dziewczyna, 
Izabella Szymkiewicz. Pochowano ją na grodziskim cmentarzu parafialnym i upamiętniono 
kunsztownym nagrobkiem, najstarszym z zachowanych. Dodajmy, że wymagającym obecnie 
należytego zabezpieczenia i konserwacji. 
Kim była kobieta, która zasłużyła na tak wy-
jątkowy pomnik? Zapewne nie moglibyśmy 
się tego dowiedzieć, gdyby nie lakoniczna 
zapiska w księgach parafialnych. Ówczesny 
proboszcz parafii w Grodzisku ks. Mikołaj 
Świątkowski zanotował w „Liber mortu-
orum”, czyli „Księdze umarłych”, że przybyło 
do niego dwóch świadków śmierci Izabelli, 
którzy zeznali niewiele ponad to, że we dwo-
rze dziedziców Mokronoskich umarła pan-
na Szymkiewiczówna, która „na niejaki czas 
przyjechała do Jordanowic”. Duchowny nie 
napisał, co było przyczyną nagłego zgonu sie-
demnastoletniej panny.  Wypadek? Choroba?

Według zapisu plebana Szymkiewiczówna 
pożegnała się z życiem 3 sierpnia 1842 roku 
(6 sierpnia ksiądz sporządził akt zejścia). Jej 
ojciec, Jan Szymkiewicz, obywatel powiatu 
piotrkowskiego, już wówczas nie żył. Naj-
prawdopodobniej nie był szlachcicem, na co 
wskazuje użycie w notatce sformułowania 
„obywatel powiatu”, a nie obywatel ziemski. 
Matka, Józefa z Rychłowskich, szlachcianka, 
mieszkała w powiecie piotrkowskim. Świad-
kowie nie wiedzieli jednak, w jakiej miejsco-
wości. Wydaje się, że matki nie było przy cór-
ce w ostatnich chwilach jej życia.

Dalej napisano, że miejscem stałego po-
bytu panny Izabelli był dom jej wuja we wsi 
Czerwonka, w obwodzie sochaczewskim, gu-
berni mazowieckiej. Ten fragment wyjaśnia, 
skąd Izabella wzięła się w Jordanowicach i co 
łączyło ją z Mokronoskimi. Wiadomo bowiem, 
że w roku 1842 właścicielem majątku ziem-
skiego Czerwonka był generał Stanisław Ry-
chłowski, uczestnik kampanii napoleońskich 
i powstania listopadowego, zesłany za swoją 
propolską działalność w głąb Rosji. Był on za-
pewne bratem Józefy z Rychłowskich Szym-
kiewiczowej, matki Izabelli. Może z powodu 
wdowieństwa i niemożności zapewnienia 
córce odpowiednich warunków siostra gene-

rała zdecydowała się powierzyć córkę opiece 
brata, którego dom był zasobniejszy od jej 
własnego? Dodajmy, że dwór Rychłowskich 
w Czerwonce stoi do dziś, a zaprojektował go 
na początku XIX wieku nie byle kto, tylko zna-
komity architekt Hilary Szpilowski. 

Generał Stanisław Rychłowski herbu Sam-
son był trzecim mężem Antoniny Katarzyny 
z Łączyńskich (1794–1864), primo voto Lasoc-
kiej, secundo voto Radwanowej, postaci inte-
resującej nie tylko ze względu na jej mężów, 
ale i na rodzoną siostrę. Była nią bowiem Ma-
ria z Łączyńskich szambelanowa Walewska, 
sławna kochanka cesarza Napoleona.

Antonina przyjęła nazwisko Radwan po 
swoim drugim mężu, generale wojska pol-
skiego Macieju Augustynie Radwanie (1786–
1831). Z nim miała córkę Marię (1822–1870), 
której losy są kluczem do odpowiedzi na 
postawione pytanie: skąd wzięła się Szymkie-
wiczówna w Jordanowicach? Córka Macieja 
Radwana i Antoniny z Łączyńskich wydana 
została za Ewarysta Mokronoskiego (1816–
1863), dziedzica Jordanowic i Grodziska. Była 
matką dwóch ostatnich męskich przedstawi-
cieli rodu Mokronoskich, Antoniego (1842–
1900) i Augusta (1844–1911). Epitafia Marii 
z Radwanów i jej ojca generała Radwana znaj-
dują się po dziś dzień w grodziskim kościele. 

Panna Szymkiewiczówna przebywała 
więc latem 1842 roku u zaprzyjaźnionej ro-
dziny Mokronoskich. Możliwe, że wychowu-
jącą się bez ojca Izabellę wspierał nie tylko 
wuj Rychłowski, ale także rodzina jego pa-
sierbicy Marii Mokronoskiej. 

Dlaczego pochowano młodziutką Izabellę 
w Grodzisku, a nie w grobie rodzinnym Ry-
chłowskich i Szymkiewiczów? Być może Mo-
kronoscy chcieli dopomóc zbolałej matce 
dziewczyny i obiecali zatroszczyć się o god-
ny pochówek? Możliwe, że to oni ufundowali 
zachowany do dziś pomnik.

Głównym elementem nagrobka jest tum-
ba z piaskowca. Na jej wierzchniej płycie wy-
kuto inskrypcję dedykowaną zmarłej: 

D.O.M. IZABELLA SZYMKIEWICZ 
DNIA 6 SIERPNIA 1842 R. 

W 17 ROKU ŻYCIA 
 ZMARŁA 

CZEM POGRĄŻYŁA 
 W NIESZCZĘŚCIU MATKĘ 

NIEUTULONYM ŻALU 
RODZINĘ I ZNAJOMYCH

Pod napisem znajduje się wyrzeźbiony 
w  kamieniu wieniec kwiatów. Nagrobek 
byłby bardzo skromny, gdyby nie żeliwne 
ogrodzenie. Składa się ono z kilku części, 
zapewne odlewanych osobno. O niezwy-
kłej urodzie tej małej architektury świadczą 
dobrze oddane (w rozumieniu dziewiętna-
stowiecznym) formy gotyckich maswerków. 
Kunsztowne ogrodzenie to świetny przykład 
ówczesnej sztuki odlewniczej. Nie dość, że 
wysmakowane, to jeszcze bardzo trwałe. Po 
prawie 175 latach czas ledwie je naruszył.

Nie wiemy, kto był twórcą nagrobka. Nie-
znany pozostaje też fundator. Możemy się 
jedynie domyślać, że był to ktoś z rodów Mo-
kronoskich lub Rychłowskich.

Grobowiec i zapiska grodziskiego pro-
boszcza to zapewne jedyne ziemskie ślady, 
które pozostały po krótkim życiu Izabelli. Po-
zwalają nam one jednak na chwilę zajrzeć do 
świata mazowieckiego ziemiaństwa pierw-
szej połowy XIX w. Panna Szymkiewiczówna 
przyjechała do Jordanowic w odwiedziny do 
życzliwych sobie ludzi. Tutaj zaskoczyła ją 
śmierć. Jej piękny nagrobek jest interesują-
cym przejawem historyzmu. Stanowi piękne 
świadectwo uczuć fundatorów względem 
młodziutkiej Izabelli, które najlepiej wyraża 
jedno słowo – żal.

   Tekst i fot. Jakub Bendkowski

Nagrobek panny  
Izabelli i jego  
sekrety

historia22
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Na wielkie brawa zasłużyła Zofia Śliw-
ka, która pod okiem trenera Pawła Sze-
lińskiego wywalczyła brązowy medal 

podczas rozegranego w Gdańsku – III Grand 
Prix Polski w tenisie stołowym w kategorii 
żaczek. Tym samym reprezentantka Bogorii 
Grodzisk potwierdziła swą przynależność do 
krajowej elity, bowiem w  pierwszych zawo-
dach również stanęła na najniższym stopniu. 
Udział w III GP zapewnił sobie także Krzysztof 
Stąporek, który w Gdańsku uplasował się na 
14 pozycji. Wcześniej w II Wojewódzkim Tur-
nieju Klasyfikacyjnym Żaków, który odbył się 
w  Warszawie i był eliminacją do krajowego 
czempionatu, 2 miejsce zajęła Antonina Ze-
mbowicz, zaś lokaty 4 i 5 wywalczyły Milena 
Mirecka i Aleksandra Oskiera. Z kolei w III WTK 
młodzików, który rozegrany został w Siedli-
nie, brązowy medal zdobył Adam Banasik, 
a  na wysokich piątych pozycjach sklasyfiko-
wano Mikołaja Gierełę i Zofię Śliwkę.    (mś)

71 miłośników królewskiej gry 
zgromadził drugi turniej w ramach 
VI  Grand Prix Szkół Podstawowych 

w Szachach na rok 2016/17, który odbył się 
15 grudnia w Szkole Podstawowej nr 6. Naj-
lepszym szachistą rozgrywek przy ul. Spor-
towej okazał się Sylwester Kucharski z SP 
w Książenicach. Drugie miejsce zajął szkolny 
kolega zwycięzcy Kamil Szewczyk, a na trze-
cim stopni podium zameldował się Miłosz 
Kalisz z SP nr 1. Drużynowo po dwóch tur-
niejach prowadzi SP w Książenicach przed 
SP nr 2 i SP w Adamowiźnie.    (kb)

j

Książenice górą

E

Pół setki zawodników UKS Budo Gro-
dzisk wzięło udział w pierwszej edycji 

DPD Wojewódzkiej Ligi Karate Tradycyjne-
go, która odbyła się 28 stycznia w Płocku, 
co stanowiło piątą część wszystkich uczest-
ników zawodów, którzy reprezentowali 
w  sumie sześć klubów. Ilość w tym przy-
padku przerodziła się w jakość, bo gro-
dziszczanie zajmowali dziewięciokrotnie 
pierwsze miejsce (Maciej Wiśniewski – kata, 
Kuba Kwaczyński – kata, Tomasz Burchard 
– kata i kumite, Konrad Broniarski – kumite, 
Wiktor Koziński – kumite, Marta Pietrzak – 
kata i kumite, Julia Zwierzchowska – kumi-

te),ośmiokrotnie stawali na drugim stopniu 
podium (Kuba Kwaczyński – kumite, Artur 
Berkowski – kumite, Łukasz Fiederowicz – 
kata, Wiktor Koziński – kata, Wojciech Ule-
wicz – kata, Alicja Kowalczyk – kata, Antoni-
na Zembowicz – kata, Julia Zwierzchowska 
– kata), a siedmiokrotnie plasowali się na 
trzeciej lokacie (Maciek Perzanowski – kata, 
Aron Stankiewicz – kumite i  kata, Kacper 
Skrzekowski – kata, Weronika Dudek – ku-
mite, Wiktoria Stankiewicz – kata, Antonina 
Zembowicz – kumite). Dzięki tym wynikom 
UKS Budo w klasyfikacji generalnej zajmuje 
drugie miejsce.    (kb)

Trzy porażki w ostatnich trzech meczach 
ponieśli siatkarze Sparty Grodzisk, co nie 
pozwoliło im poprawić odległej 10 pozycji 
w tabeli III ligi. Podopieczni trenera Szymo-
na Zagrodzkiego jak dotąd w 11 meczach 
zdołali zgromadzić zaledwie 9 pkt. W znacz-
nie lepszych humorach muszą być ich kole-
żanki, prowadzone przez trenera Tomasza 

Lukowskiego, które po wygranej z Konstan-
cinem mają 18 pkt i umocniły się na pozycji 
wiceliderek trzecioligowych rozgrywek. 

Wyniki. Seniorzy: SPS Volley Ostrołęka (d) 
2:3 (14,-19,16,-15,-10), UKS Olimp Skaryszew 
(w) 0:3 (-17,-16,-22), MKS MDK W-wa (d) 0:3 
(-22,-22,-16). Seniorki: KS Konstancin (d) 3:1 
(-21,22,19,19).     (mś)

Siatkarki w dobrych humorach 

Do biegu! Gotowi!

e

Nordic walking i triathlon – to dwie 
nowe sekcje Klubu Sportowego 
Biegi Grodzisk. Dotychczas klub 

mógł się pochwalić działaniem sekcji lek-
kiej atletyki, która nadal realizuje program 
„Lekkoatletyka dla Każdego!”, dzięki czemu 
dzieci biorą udział w bezpłatnych zajęciach 
sportowych. Ponadto w styczniu rozpoczęła 
się Grodziska Liga Biegowa, w ramach któ-
rej co sobota w godz. 17.00 – 18.00 przy hali 
sportowej przy ul. Westfala odbywają się bez-
płatne zajęcia dla zainteresowanych. Z kolei 
12  lutego w Izdebnie Kościelnym zaplano-
wany został 3. Grodziski Bieg Par, impreza 
skierowana zarówno do par sportowych, jak 
i  osób indywidualnych, w tym dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Rywalizacja przebiegać 
będzie na różnych dystansach, dostosowa-
nych do możliwości zawodników, więc każdy 
powinien znaleźć coś dla siebie. Dla dzieci 
przygotowano Bieg Serc na dystansie 1 km, 
5 km pokonają uczestnicy Biegu Par, z kolei 
10 km czekać będzie na zawodników startu-
jących w Biegu Singli. Wielbiciele nordic wal-
king będą mogli wyruszyć na 5-kilometrową 
trasę Marszu Miłości. Więcej informacji moż-
na znaleźć na stronie biegigrodzisk.pl.    (kb)

A rozpoczęło się znakomicie, po tym jak 
Panagiotis Gionis zwyciężył Brytyjczyka 
Liama Pitchforda 3:1 (11,10, -9, 2). Nieste-
ty, zawiedli koledzy popularnego „Panosa”. 
Najpierw Gao Ning uległ 1:3 (-6, -10, 7, -5) 
An Chieh Chienowi, a następnie Daniel 
Górak przegrał z Quentinem Robinot 0:3 
(-10,-3,-9), co dało gościom prowadzenie 
2:1. Niezmordowany Gionis utrzymał nasz 
klub w grze doprowadzając do tie breaka, 
po zwycięstwie 3:1(11,4,-7,3) nad Chienem. 
Szansy na rehabilitację nie wykorzystał Gao 
Ning, który w decydującej o losach meczu 

oraz awansie do dalszej fazy rozgrywek 
grze nie sprostał Pitchfordowi, przegrywa-
jąc 1:3 (13, -9,-8,-7). 

Szkoda, bo szczęście było naprawdę bli-
sko. A tak w ćwierćfinale Ligi Mistrzów za-
grają Francuzi, a nam na osłodę pozostaje 
rywalizacja w mniej prestiżowym Pucharze 
ETTU, tu w walce o półfinał rywalem pod-
opiecznych trenera Tomasza Redzimskiego 
jest inny klub z kraju znad Sekwany i Loary 
– Stella Sport La Romagne.

   Michał Śliwiński

    Pożegnanie z Ligą Mistrzów

Brąz Zofii Śliwki 

v

Jeszcze w starym roku skończyły się marzenia pingpongistów Dartomu Bogorii 
Grodzisk o zajęciu 2 miejsca w grupie i awansie do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. 
Wszystko za sprawą porażki we własnej hali z francuskim GV Hennebont 2:3. 

Mocni w lidze 
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W rodzimej Superlidze tenisiści sto-
łowi Dartomu Bogorii Grodzisk na 
półmetku rozgrywek legitymują się 

dorobkiem 24 pkt, co pozwoliło im usadowić 
się w fotelu  lidera. Nie muszę w tym miejscu 
dodawać, że dobrze byłoby tę lokatę utrzy-
mać, bowiem pozwoliłoby to przystępować 
do fazy play off z uprzywilejowanej pozycji. 
Do tego jeszcze jednak daleka droga. Za-
wodnicy trenera Redzimskiego zakończyli 
poprzedni rok pewną wygraną nad Pogonią 
Lębork, jednak nowy rozpoczęli od niespo-
dziewanej, wyjazdowej porażki w Rzeszo-
wie. Na szczęście w ostatniej kolejce I rundy 
udowodnili, że był to wypadek przy pracy, 
bowiem nie dali żadnych szans silnej ekipie 
z Ostródy, co pozwoliło awansować na pierw-
sze miejsce w tabeli.

Wyniki: Pogoń Lębork (d) 3:1: Panagiotis 
Gionis – Adam Dosz 3:0, Artur Michalczyk 
– Daniel Bąk 0:3, Daniel Górak – Sławomir 
Dosz 3:0, Gionis – Bąk 2:0. AZS Politechnika 
Rzeszów (w) 1:3: Ning – Wasilij Łakiejew 2:3, 
Gionis – Mateusz Gołębiowski 3:0, Górak – To-
masz Lewandowski 2:3, Gionis – Łakiejew 0:2. 
Morliny Ostróda (d) 3:0: Gionis – Bartosz Such 
3:1, Górak – Michaił Pajkow 3:0, Ning – Robin 
Devos 3:0.     (mś)

j

j

E

Świetnie poczynają sobie młodzi 
panczeniści grodziskiej Sparty pro-

wadzeni przez trenera Sławomira Chmurę. 
Jeszcze w grudniu, podczas Ogólnopolskich 
Zawodów Dzieci, które rozegrane zostały 
w  Zakopanem, nasze zawodniczki wywal-
czyły 3 medale: Marta Dobrowolska – złoto 
w kategorii do 15 lat, Maria Dobosz – rów-
nież złoto w gronie 13-latek, zaś Amelia Steć 
– srebro wśród zawodniczek rok młodszych.

W styczniu Dobrowolska wzięła udział 
w prestiżowych zawodach „Internatio-

nal junior Meeting Cup – Finstral Trophy”, 
które odbyły się we włoskim Collalbo. 
Podopieczna trenera Chmury spisała się 
w nich znakomicie, zwyciężając w wyścigu 
na 500 metrów oraz zajmując drugie miej-
sce w  wieloboju, w którym nieznacznie 
przegrała z reprezentantką gospodarzy. 
Kto wie, czy Marta nie pójdzie kiedyś w śla-
dy swojego szkoleniowca i nie dostąpi 
zaszczytu występu w Igrzyskach Olimpij-
skich, bowiem widać, że mamy do czynie-
nia z olbrzymim talentem.     (mś)

Talenty dobrze sobie radzą na lodzie
Wszystkie  
przed czasem

Reprezentujący Spartę Grodzisk 
Dominik Parol zaliczył bardzo 
efektowny występ podczas 

XXXIII Pucharu Polski  Karate Kyokushin, 
odbywającego się w grudniu w Ciecha-
nowie, gdzie do rywalizacji stanęło 308 
zawodników z  67 klubów zrzeszonych 
w  Polskim Związku Karate. Dominik Parol 
wszystkie swoje walki wygrał przed cza-
sem, co wystarczy za komentarz do tego, 
jak zaprezentował się na tle rywali.    (kb)

W fotelu lidera 

Reprezentant grodziskich Pira-
nii – Dawid Piekarz zajął 3 miej-
sce w kategorii do 73 kg pod-

czas Międzynarodowego Turnieju Judo, 
który odbył się w Sochaczewie. Inny 
podopieczny trenera Marka Kowalskiego 
– Mikołaj Witkowski, wygrywając 5 walk 
przed czasem, triumfował w Otwartych 
Akademickich Mistrzostwach Wojewódz-
twa Łódzkiego.    (mś)

Piranie na medal

Sukcesy młodzieży 

Mazovia wicemistrzem Mazowsza

sport24

W świetnej formie są młodzi piłkarze Pogoni 
Grodzisk z rocznika 2008, prowadzeni przez 
trenera Michała Zientalę. Drużyna, która 
jesienią w pięknym stylu wygrała rozgryw-
ki ligowe, pokazuje, że nie było to dziełem 
przypadku, bowiem w przerwie zimowej 
wystartowała w trzech turniejach halowych, 
we wszystkich zajmując 1 miejsce. Dodatko-
wo, w każdym z nich nasi chłopcy zdobywali 
wyróżnienia indywidualne.

Wyniki. Turniej w Milanówku „Milan Cup”: 
faza grupowa – Chlebnia II – 6:0, Milan II 
Milanówek 6:0, Legion Pruszków 1:0; grupa 
mistrzowska – Legia Soccer School Brwinów 
7:0, Legion 3:0, Chlebnia 4:2. Adam Radkie-
wicz – najlepszy zawodnik. Turniej w Zielon-
ce: faza grupowa – Mazur Radzymin 3:0, ATP 
W-wa 1:1, ZWAR W-wa 1:0, Broń Radom 0:2, 

półfinał – Marcovia Marki 3:2, finał – ZWAR 
1:0. Adam Radkiewicz – najlepszy zawodnik.

Turniej w Warszawie: faza grupowa – Po-
lonez II W-wa 2:0, Bóbr Tłuszcz 5:0, AP Młody 
Orlik 7:1, półfinał – UKS Raków W-wa 2:1, finał 
– Polonez 2:0. Maciej Łucka – król strzelców.

Podopieczni trenera Krzysztofa Rybaka 
z rocznika 2006 nie chcieli być gorsi od swo-
ich młodszych kolegów i również triumfowa-
li w turnieju halowym, którego notabene byli 
gospodarzem. Oprócz zwycięstwa w  zawo-
dach nasz zespół wywalczył dwa wyróżnie-
nia indywidualne – Jan Krupa został królem 
strzelców turnieju, zaś Michała Przybytniaka 
uznano za najlepszego bramkarza. Wyniki: 
faza grupowa – KS Ursus 0:0, Pogoń III 7:0. 
Grupa finałowa: DAF Łuków – 3:0, SEMP 
W-wa 3:0, Junior Radom 0:0.    (mś)

Świetny występ w rozegranych 
w  Piastowie Halowych Mistrzo-
stwach Mazowsza w futsalu, w ka-

tegorii do 13 lat zanotowały zawodniczki gro-
dziskiej Mazovii, które zajęły 2 miejsce. 

Podopieczne trenera Marcina Malinow-
skiego w fazie grupowej rozgromiły Polonię 
W-wa 14:0, a następnie uległy UKS „Czwór-
ka” Radom 2:3 oraz Ząbkovii 0:1. W ćwierćfi-
nale nasze piłkarki pokonały silny stołeczny 
KP Praga 1:0, w półfinale zwyciężyły w takich 
samych rozmiarach drugą ekipę Ząbkovii, by 
w finale po raz drugi zmierzyć się z radomską 
„Czwórką”, z którą przegrały 0:2. Mimo poraż-
ki w decydującym starciu nasze zawodniczki 
zasłużyły na wielkie słowa uznania. Tytuł wi-

cemistrzyń Mazowsza wywalczyły: Michalina 
Koza, Natalia Michalczuk, Martyna Strasińska, 
Joanna Krzyżanowska, Nina Warachowska, 
Lena Faderewska, Nina Faderewska, Dagmara 
Pajka, Weronika Moroz, Aleksandra Krasno-
dębska, Weronika Kończyk.

Ich starsze koleżanki z Mazovii wzięły udział 
w rozegranych w Grodzisku Halowych Mi-
strzostwach Mazowsza w futsalu w kategorii 
do 16 lat. Uplasowały się w przedziale miejsc 
5-8. Nasze reprezentantki uległy 2:6 MUKS 
Praga II W-wa, pokonały po 2:0 GKS Tygrys 
Huta Mińska i LUKS „Sportowa Czwórka” Ra-
dom, by w walce o strefę medalową ulec 1:2 
ekipie GOSiRki Piaseczno.  

   (mś)
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Do opublikowanego w poprzednim 
numerze artykułu „Obrączek złotych 
blask” wkradła się nieścisłość, na któ-
rą w piśmie skierowanym do redakcji 
zwróciła nam uwagę Alina Chwiesz-
czenik. By informację doprecyzować, 
oddajmy głos naszej czytelniczce, 
autorce listu i wiersza, którego losów 
nieścisłość dotyczy:

Burmistrz wiersza nie „przeczytał”. 
Wszystkim jubilatom wręczył odzna-

czenia od prezydenta oraz wiersz mo-
jego autorstwa. Przeczytać nie ozna-
cza wręczyć, dać, przekazać. Wszystkie 
moje wiersze mają tytuły, które nie 
są zastrzeżone. A ten, o  którym piszę, 
ma tytuł „Jubileusz” – informuje pani 
Alina, prosząc jednocześnie o popra-
wienie błędu, czemu powyższą notką 
czynimy zadość.

Redakcja

Poprawka
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Jeśli masz przynajmniej 
roczne doświadczenie 
na którymś z tych stanowisk,

zgłoś się!

OFERUJEMY: 
	 stabilną	pracę	na	etat	we	Frito	Lay
	 pakiet	szkoleń
	 prywatną	opiekę	medyczną
	 kartę	Multisport	
	 ubezpieczenie	na	życie
	 możliwość	rozwoju	i	awansu	w	Pepsico

operator	produkcji technik	serwisu

Zakład Frito Lay rozbudowuje się!

Szukamy pracowników na stanowiska:

Masz pytania – wyślij sms o treści Praca we Frito Lay pod numer: 607 608 219, oddzwonimy

Wyślij swoje CV mailem na adres  
rekrutacja@pepsico.com lub wrzuć osobiś-
cie do skrzynki przy bramie wejściowej zakładu: 
Grodzisk Mazowiecki, ul. Zachodnia 1.

Czekamy na Ciebie we Frito Lay!
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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 uszeregowanych od 1 do 12.
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Pionowo:
1. ważna umowa międzynaro-
dowa; 2. sytuacja bez wyjścia; 
3. pierwiastek chemiczny, sre-
brzystobiały metal; 4. ostry 
regulamin; 5. pogłębiarka;  
6.  kieliszek, z którego pijemy 
wino; 7. produkt żywnościowy 
mający większe stężenie cen-
nych składników niż substan-
cja, z której został otrzymany; 
8. dłużnik wekslowy; 12.  po-
trafi pięknie przemawiać; 
13.  instrument muzyczny ob-
sługiwany za pomocą rąk i nóg; 
15.  mały, przenośny kompu-
ter; 16. marszczymy je, gdy coś 
nam się nie podoba; 20. osoba 
pilnująca kogoś lub czegoś; 
21. pojazd konny podobny do 
bryczki; 22. w gwarze myśliw-
skiej: głos cietrzewia; 24. Hen-
ryk – reżyser filmowy („Szkice 
warszawskie”, „Słońce wscho-
dzi raz na dzień”); 25. dawna 
miara długości; 26. uchylona 
cząstka tajemnicy; 27. powódź 
gigantycznych rozmiarów.

Rozwiązanie krzyżówki z nr. 264:
W krzyżówce zaszyfrowane było hasło: 
Wszyscy śpiewamy kolędy. Zwyciężczynią 
została p.  Wanda Kruk. Po odbiór nagrody 
zapraszamy do siedziby redakcji: Centrum 
Kultury, ul. Spółdzielcza 9, II piętro.

Uwaga, krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 
6 marca. Odpowiedzi prosimy nadsy-
łać na adres redakcji. Nagrodą jest za-
proszenie dla dwóch osób do Kina Cen-
trum Kultury na dowolnie wybrany  
seans filmowy.

Poziomo:
1. dreszczowiec; 5. kopia, od-
pis; 9. wcięcie na początku tek-
stu; 10.  działalność literacka 
osób pozbawionych całkowi-
cie talentu; 11. rzeczoznawca; 
14. natarcie; 17. krewny w linii 
męskiej; 18. przylądek na Płw. 
Iberyjskim; 19. Konrad – tytu-
łowy bohater dramatu A. Mic-
kiewicza; 21.  zwykle okrągły, 
otoczony kamieniami deko-
racyjny „ogródek” w ogrodzie 
lub na działce; 23.  imię mę-
skie; 25.  rozbieranie się aż do 
pełnej nagości; 28.  palestra; 
29. ulicznik ze Lwowa; 30. gło-
śna kłótnia; 31.  często ryzy-
kowna wyprawa.

              Fundatorem nagrody jest

Grodziski Klub Filmowy  
– czwartki, godz. 20.15

Aktualne informacje na temat repertuaru: 
na  www.centrumkultury.eu  

oraz na plakatach

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

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

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

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

www.biuroogloszen.net
Zastrzega się prawo skracania i redagowania 

tekstów oraz zmiany tytułów.

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

oraz materiałów MGK i UM.

Skład i przygotowanie do druku: 
Ling Brett, tel. 22 7 555 488  

www.lingbrett.pl
Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa Sp. z o.o. 

ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Maz. 
tel. 22 724 30 21, e-mail: ado@ado.com.pl

BOG                                                        RIABOG   ria

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
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Podziękowanie

Podziękowanie

ogłoszenia 27

OGŁOSZENIA DROBNE

Zarząd Fundacji osób nie-
pełnosprawnych ruchowo 
Godne Życie w  Grodzisku 
Mazowieckim składa naj-
serdeczniejsze podzięko-
wania z tytułu darowizn 
pieniężnych – zarządowi 
KIM GRUP KUCZEK i GAWEŁ 
SP. J., Dromet Sp. z o.o., BIO-
-STUDIO Podkowa Leśna. 
Uzyskane od darczyńców 
środki finansowe zostały 
w całości przeznaczone 
na paczki świąteczne dla 
dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnych ruchowo – 
podopiecznych fundacji. 
Do akcji zbierania darów 
włączyli się właściciele skle-
pów prywatnych: Sklep 
spożywczy oraz Sklep mię-
sny przy ul. T. Bairda 32A,  
a także Sklep mięsno-wędli-
niarski przy ul. Orzeszkowej 

w Grodzisku Mazowieckim.
Serdeczne podziękowa-

nia kierujemy do persone-
lu Banku Spółdzielczego 
– oddział w Grodzisku Ma-
zowieckim przy ul. Orzesz-
kowej za wsparcie akcji 
gadżetami, które wywołały 
szczery uśmiech na twa-
rzach obdarowanych. Przy-
gotowanie i dostarczenie 
paczek świątecznych dla 
naszych podopiecznych za-
wdzięczamy Państwu Wan-
dzie i  Andrzejowi Szabel-
skim. Wszystkim osobom, 
które się zaangażowały 
w  sfinansowanie i przygo-
towanie paczek świątecz-
nych dla podopiecznych 
Fundacji Godne Życie, ser-
decznie dziękujemy.

Zarząd Fundacji

Najmłodsi bywalcy Grodziskiej Alternatywy serdecznie 
dziękują za paczki i słodycze na święta od ofiarodawczy-
ni z dobrym sercem. Sprawiły dużo radości i umocniły 
naszą wiarę w grodziskie dobre anioły.

Podopieczni Grodziskiej Alternatywy

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 mieszka-
niowymi. Tel. 515 351 175
n Zatrudnię kierowcę C+E praca po kraju możliwość 
zakwaterowania. Tel. 608 686 877
n Zatrudnimy Sprzątaczki i Pracowników gospodar-
czych z orzeczeniem o niepełnosprawności. Umowa 
o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, dowóz do pracy 
(opcjonalnie). Kontakt: 798 912 400, 22 730 09 28

 Obchody 110-lecia (1906-2016)                                                                                           
„Grodziskiej Dziesiątki”

Dyrekcja i Społeczność Szkolna Zespołu Szkół nr 1 
w Grodzisku Mazowieckim ma zaszczyt zaprosić
Absolwentów, Uczniów, Rodziców i Sympatyków 

„Grodziskiej Dziesiątki”
na Uroczyste Obchody 110-lecia istnienia szkoły,

które odbędą się w jej murach
21 kwietnia 2017 r.

Program Obchodów– 21 kwietnia 2017 r.
13.30 –  Przemarsz Pocztu Sztandarowego, Gości, Absol-

wentów, Uczniów, Rodziców z budynku szkoły  
do kościoła Św. Anny w Grodzisku Mazowieckim.

14.00 –  Msza Święta dziękczynna w kościele Św. Anny 
w Grodzisku Mazowieckim.

15.00 –  Przemarsz Pocztów Sztandarowych do budynku 
szkoły.

15.30 –  Uroczystość inauguracyjna obchody w sali  
gimnastycznej szkoły.

17.30 –  Spotkania nauczycieli i absolwentów (wystawy 
okolicznościowe, prezentacja osiągnięć szkoły, 
poczęstunek)

Zapraszamy
Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, 

ul. Żwirki i Wigury 4
(22) 734 59 51, zs1grodzisk.pl

Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów
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Z uwagi na to, że występ SP nr 6 odbywał się 
niemal w przededniu dnia babci i dnia dziadka, 
spektakl w formie muzyczno-tanecznego kon-
certu życzeń został zadedykowany właśnie 
nestorom rodzin. 19 stycznia sala widowisko-
wa pękała w szwach – na scenie zaprezento-
wało się ok. 200 uczniów, zaś na widowni za-
brakło miejsc siedzących.

– Dzisiejsze spotkanie jest wyjątkowe. 
Na naszej scenie usłyszymy utwory takich 
gwiazd jak Danuta Rinn, Ryszard Rynkowski, 
Anna Jantar, Skaldowie, K.A.S.A., Karin Stanek, 
Andrzej Rybiński, Andrzej Rosiewicz – zapo-
wiadali uczniowie, którzy wcielili się w rolę 
konferansjerów. I trzeba przyznać, że zarówno 
oni, jak i artyści wypadli bardzo efektownie, 

prezentując niewiarygodny wręcz (zważyw-
szy na młody wiek) luz sceniczny, naturalność, 
umiejętność dialogu z publicznością. 

26 stycznia z jasełkami wystąpiły dzie-
ci z Przedszkola nr 1. I biorąc pod uwagę to, 
jak dobrze poradzili sobie z tremą, można 
spodziewać się, że w kolejnym cyklu Grodzi-
skiej Sceny Szkolnych Talentów nie będą już 
jedynymi reprezentantami placówek przed-
szkolnych, bo dali dobry przykład innym. Zna-
komite stroje, choreografia i scenariusz – to 
tylko część elementów decydujących o po-
wodzeniu przedstawienia – najważniejsi byli 
młodzi aktorzy, którzy na scenie odnajdywali 
się z taką swobodą, jakby występowali na niej 
codziennie.     (kb)

W Grodzisku swoje prace zaprezentowali 
Katarzyna Bąkowska-Roszkowska, Marcin 
Bielski, Andrzej Jendrasiak, Joanna Mrozow-
ska, Justyna Staśkiewicz-Jonak i Michał Jan 
Wielowiejski. Wszyscy są doktorantami Wy-
działu Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w  Warszawie. Oprócz chęci komunikacji 
z  publicznością wspólnym mianownikiem 
dla sześciorga artystów jest również pracow-
nia nr 70 w gmachu przy Krakowskim Przed-
mieściu, gdzie na co dzień się spotykają, roz-
mawiają i wymieniają doświadczeniami. 

– Lubimy oryginalne wystawy. Poczekal-
nia PKP jest znakomicie ulokowana, trafia 
tu mnóstwo przypadkowych osób rzeczy-
wiście oczekujących na pociąg. Sam byłem 

świadkiem takich sytuacji podczas przygo-
towań do wystawy – mówi Andrzej Jendra-
siak, wspólnie z Krzysztofem Wasilewskim 
kurator wystawy, który w Grodzisku cieszy 
się uznaniem jako instruktor prowadzą-
cy w  Centrum Kultury zajęcia plastyczne 
z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, a także se-
niorami z UTW.

Publiczność, która odwiedziła wystawę, 
mogła zachwycać się różnorodnością, bowiem 
eksponowane prace reprezentowały rozmaite 
techniki i nurty – hiperrealizm, koloryzm, wi-
zualizm, malarstwo przestrzeni, malarstwo pu-
blicystyczne. Jednak efekt każdej z prac był na 
swój sposób podobny – obok żadnej nie dało 
się przejść obojętnie.    (kb)

Kolejne dwie odsłony Grodziskiej Sceny Szkolnych Talentów miały miejsce 
w styczniu – najpierw publiczność czarowali uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 6, a tydzień później oklaskiwani byli najmłodsi w tegorocznym 
cyklu artyści z Przedszkola nr 1. 

Bardzo atrakcyjnie prezentuje się program 
tegorocznego „Miasta kobiet”, cieszącej się 
zasłużoną renomą cyklicznej imprezy organi-
zowanej przez Bibliotekę Publiczną, która po-
stanowiła powrócić do dwudniowej formuły. 
W sobotę, 4 marca, panie będą mogły wyru-
szyć na spacer historyczny „Szlakiem daw-
nych grodziszczanek”, przygotowany przez 
pracowników Willi Radogoszcz. Przez trzy 
godziny odbywać się również będzie sesja fo-
tograficzna dla mieszkanek Grodziska. Dzień 
później, 5 marca, nastąpi wielki finał w  sali 
widowiskowej Centrum Kultury – gościem 
specjalnym będzie Grażyna Szapołowska.  
Po spotkaniu z aktorką zaplanowano koncert 
Grzegorza Wilka.    (kb)

W wieczór Trzech Króli grodziskie Centrum 
Kultury przygotowało nie lada gratkę dla me-
lomanów – w sali widowiskowej zabrzmiały 
dźwięki Orkiestry Symfonicznej Filharmonii 
Lwowskiej pod batutą Woytka Mrozka, która 
zaprezentowała widowisko muzyczno-bale-
towe pod tytułem Wielka Noworoczna Gala 
Straussowska z Gwiazdami „Johann Strauss 
Show”. Wśród solistów znaleźli się Lusine 
Arakelyan (sopran), Natalia Prysich (sopran), 
Agata Sava (mezzosopran), Leszek Świdziński 
(tenor) i Volodymyr Shagay (baryton).    (kb)

– Chociaż często różnie odczuwamy i rozumiemy sztukę, mamy od-
mienne inspiracje i fascynacje, stosujemy inne style i techniki, to jednak 
chcemy wspólnie komunikować się z publicznością poprzez język sztuki 
–  przekonują artyści z Koła 70, których wystawę można było podziwiać 
od 17 stycznia w PKP Poczekalni na grodziskim dworcu, miejscu do 
komunikacji wręcz stworzonym. 

Komunikacja na dworcu
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Spektakle na szóstkę 

Miasto  
z Szapołowską

Jak nad modrym 
Dunajem
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