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I stało się… minęło dokładnie ćwierć wieku od pierwszego wydania 
„Bogorii”, które trafiło do rąk czytelników w kwietniu 1992 roku. 

Komeda w Poczekalni
Poczekalnia PKP na dworcu kolejowym zaprasza na „Maj z muzyką 
Komedy” – 10 maja odbędzie się wernisaż wystawy fotografii Marka 
Karewicza, poświęconej Krzysztofowi Komedzie. 17 maja można przyjść 
na koncert Roberta Majewskiego i Andrzeja Jagodzińskiego z utworami 
mistrza, a 26 maja zaplanowano projekcje filmowe: do obejrzenia 
unikatowy wywiad z Zofią Komedową oraz słynne „Dziecko Rosemary”.
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Jubileusze to zawsze dobra okazja, by 
sięgnąć do wspomnień. Dlatego warto 
przywołać słowa, zdobiące winietę „Przy-
jaciela Grodziska”, jednodniówki wyda-
wanej w 1929 roku, do których w pierw-
szym numerze odwoływali się założyciele 
„Bogorii”: „pismo poświęcone sprawie 
rozwoju życia społecznego, samorządo-
wego, gospodarczego i kulturalnego”.  
Nic dodać, nic ująć – od ćwierćwiecza 
właśnie taka tematyka dominuje na bo-
goryjnych łamach. Być może mniej u nas 
siania twórczego fermentu, a więcej 
kronikarskiej sumienności, jednak dzię-
ki temu „Bogoria” stała się przez te lata 
potężnym archiwum, w którym odnoto-
wane są najważniejsze dla współczesnej 
historii miasta wydarzenia.

Założycielami byli ówczesny dyrektor 
Ośrodka Kultury Grzegorz Witkowski 
i  Krystyn Fok, pierwszy redaktor naczel-
ny, który z aktywną życzliwością odpo-
wiedział na prośbę o napisanie kilku słów 
na temat prapoczątków gazety. Z jego 
wspomnieniami można zapoznać się  
na str. 17.

Jubileusz to także wyborna okazja do 
podziękowań. Trudno wymieniać wszyst-
kich zasłużonych dla naszego tytułu, któ-
rym chcielibyśmy podziękować, bo na tej 
liście znaleźliby się redaktorzy, dziennika-
rze, graficy, fotograficy, wydawcy, przed-
stawiciele władz samorządowych, którzy 
mieli wpływ na istnienie i rozwój gazety. 
Jednak jedno jest pewne: nie byłoby „Bo-
gorii” bez naszych Czytelników, zarówno 
tych, którzy kupowali ją jeszcze w cza-
sach romantycznych, czarno-białych po-
czątków, jak i tych, którzy poznali ją, gdy 
stała się kolorowym, bezpłatnym czaso-
pismem. Dlatego serdecznie dziękujemy  
za wspólne ćwierć wieku i polecamy się 
na przyszłość!  

    Krzysztof Bońkowski
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Dla laików informacja o wy-
stawie kart QSL w Poczekalni 
PKP na grodziskim dworcu 
kolejowym musiała brzmieć 
co najmniej zagadkowo. Za to 
żadnej tajemnicy nie stanowi-
ła dla kogoś, kto miał do czy-
nienia ze środowiskiem krót-
kofalowców – bowiem QSL to 
nic innego jak karty potwier-
dzające nawiązanie łączności 
radiowej. Te, wyeksponowa-
ne w Poczekalni, pochodzą 

ze zbiorów Grodziskiego 
Klubu Krótkofalowców, ini-
cjatora wystawy, którą można 
było oglądać od 31 marca do 
19 kwietnia. Impuls stanowiło 
22-lecie nawiązania łączności 
przez klub. Dla dodatkowego 
uczczenia tego historycznego 
wydarzenia podczas wernisa-
żu również została nawiązana 
łączność, a następnie wysła-
na została okolicznościowa  
karta QSL.     (kb) 

QSL bez tajemnic

Patron idealny

2
fo

t. 
kb

Prawdziwe małe dzieła sztuki 
zagościły na stoiskach rozsta-
wionych 8 kwietnia w Pocze-
kalni PKP podczas Kiermaszu 
Wielkanocnego. Wśród pięt-
nastu wystawców z Grodziska 
i okolic, znaleźli się m.in. twór-
ca ludowy Adam Szczepanik, 
uczestnicy WTZ z Grodziska 
i Milanówka czy Bogumiła Wie-
locha, która wraz z córką przy 
pomocy igły i nici oraz kawa-
łeczka materiału potrafi stwo-
rzyć nie tylko bombki, lecz 
także cudne pisanki. Oprócz 
wyszywanych, dzierganych, 
filcowych oraz ceramicznych 

jaj w wielkanocnej ofercie nie 
zabrakło oczywiście tych tra-
dycyjnych, malowanych. Towa-
rzyszyły im rozmaite zajączki, 
gąski, baranki i cała gama świą-
tecznych dekoracji, łącznie 
z kolekcją wiosennej biżuterii. 

Również w sobotę poprze-
dzającą Niedzielę Palmową 
tajniki wykonywania ozdób 
na świąteczny stół zgłębiali 
potencjalni artyści. W foyer 
kina dzieci pod okiem anima-
torów z Centrum Kultury m.in. 
wycinały i wyklejały obrazki 
wielkanocne – najprawdziwsze 
arcydzieła.     (mm) 

Arcydzieła rękodzieła

Studio tańca Dancing Queen 
przygotowuje się do obchodów 
pięciolecia działalności. Roztań-
czony jubileusz został zaplanowa-

– Są takie słowa, napisane bar-
dzo dawno temu: „gdzie sły-
szysz śpiew, tam idź, tam dobre 
serca mają”. A moja końcówka 
tego cytatu brzmi: „i radością 
zarażają”. Jestem zarażona ra-
dością na cały rok – powiedziała 
Barbara Madzelan-Sadoś z po-
wiatowego wydziału oświaty 
podczas koncertu laureatów 
festiwalu „Sopranem i basem, 
czyli polska dziecięca piosenka 
na grodziskiej scenie”. Finałowe 
występy odbyły się 4 kwietnia 
w Centrum Kultury, a na scenie 
czarowali zdobywcy złotych 
nutek w poszczególnych kate-
goriach wiekowych – od trzylat-
ków do dziesięciolatków. Grono 
zwycięzców było wyjątkowo 
liczne i obejmowało 16 nazwisk: 
Igor Pastuszkiewicz, Michał Za-
orski, Nel Grot, Jagoda Wieczo-
rek, Marcelina Wróbel, Karolina 

Gałajda, Adam Duniec, Marty-
na Luc, Lena Dwojak, Antonina  
Hajdenrajch, Antoni Orlik, Anie-
la Skirzyńska, Antonina Pręd-
kopowicz, Karolina Burczaniuk, 
Maja Feliksiak i Rafał Jurasz. Nie 
znaczy to jednak, że konkurs 
zorganizowany przez Szkołę 
Podstawową w Adamowiźnie 
przy współpracy zaprzyjaźnio-
nych instytucji nie był wyma-
gający, bowiem do pierwszego 
etapu zgłosiło się aż 503 woka-
listów, z których do II etapu za-
kwalifikowało się 173 wykonaw-
ców z 24 placówek. Oceniało ich 
jury w składzie Elżbieta Grzebal-
ska, Anna Wierzchowska, Joan-
na Pietrzak i Joanna Kapuściak-
-Komoszka, które zdecydowało 
o przyznaniu 16 pierwszych na-
gród, 39 – drugich, 19 – trzecich 
oraz 18 wyróżnień i 11 nagród 
dla duetów.    (kb) 

Taneczny jubileusz 

Zarazili radością 
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Wiesi Sadoch 
składamy serdeczne  

gratulacje 
 i życzymy wiele radości  

oraz satysfakcji
w związku z narodzinami

 wnuczka Mikołaja
Dyrekcja 

 oraz pracownicy  
Centrum Kultury

Serdeczne powinszowania  
składamy dziadkom: 

 Mirce Zonko  
oraz Zbyszkowi Zonko

z okazji narodzin  
wnuczki Alicji

Dyrekcja 
oraz pracownicy 
 Centrum Kultury

Niepubliczna Szkoła Podsta-
wowa im. Leonarda da Vinci 
3 kwietnia zaprosiła mieszkań-
ców do wspólnego świętowa-
nia zbliżających się urodzin 
patrona, który na świat przy-
szedł 15  kwietnia 1452 roku. 
Z tej okazji na scenie Centrum 
Kultury książenicka szkoła za-
prezentowała widowisko, na 

które złożyły się m.in. piosen-
ki, recytacje, tańce i pokazy 
umiejętności sportowych.

– To patron idealny! – mó-
wiła dyrektor placówki Kinga 
Muszyńska, która zapraszała 
do zapoznania się również z ta-
lentami plastycznymi uczniów 
– wystawa ich prac znajdowała 
się w foyer kina.    (kb) 
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ny 27  maja w Centrum Kultury, 
a w programie, który rozpocznie 
się o 10.30 przewidziano  pokazy 
taneczne oraz baletowe uczniów 
Dancing Queen, pokazy pierw-
szego tańca weselnego i wiele 
innych tanecznych i muzycznych 
niespodzianek.    (kb) 

Z okazji narodzin Neli serdecznie gratulujemy 

Gabi (szczęśliwej mamie) i Małgo (nie mniej 

szczęśliwej babci) oraz życzymy nieustającej 

pociechy  z Pociechy, zrównoważonego 

rozwoju, pozwalającego na celebrowanie  

radości, oraz samych sukcesów na polu  

międzypokoleniowego dialogu

Redakcja

w skrócie
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Szanowni Mieszkańcy,  
Drodzy Czytelnicy,
pragnę podzielić się z Państwem infor-
macją na temat rewitalizacji Stawów 
Walczewskiego. Bardzo liczyłem na to, 
że uda nam się skończyć prace nad ką-
pieliskiem i  pomostami przed 1 czerwca 
i że udostępnimy Państwu tę przestrzeń 
wykończoną w 80%. Niestety jednak do 
przetargu zgłosiła się tylko jedna firma, 
która zaproponowała zbyt wysoką cenę. 
Podjąłem decyzję o unieważnieniu tego 
przetargu, ponieważ cena była nieade-
kwatna do faktycznych kosztów inwesty-
cji. W związku z tym modernizację Stawów 
Walczewskiego będziemy realizować eta-
pami. Zaczniemy od uruchomienia nie-
dużego pomostu z łódkami i rowerami 
wodnymi. Robimy wszystko, żeby mogli 
Państwo z tego skorzystać już w weekend 
majowy. Będziemy się starali zrobić kąpie-
lisko w lipcu na święto miasta. Będziemy 
na bieżąco ogłaszać kolejne przetargi, aby 
w konsekwencji nie przepłacić i przepro-
wadzić procedury w taki sposób, by móc 
się starać o dofinansowanie. W związku 
z tym bardzo proszę, abyście uzbroili się 
Państwo w cierpliwość.

Pozostając w temacie przetargów, ogło-
siliśmy przetarg na rewitalizację parku w 
Adamowiźnie. Udało nam się na ten cel 
pozyskać środki zewnętrzne. Jest to infor-
macja szczególnie ważna dla południowej 
części gminy, bo szczególnie mieszkańcy 
tamtych okolic chętnie skorzystają z pięk-
na tego obszaru. Dodatkowo w tym roku 
będziemy się starali o fundusze na moder-
nizację ul. Króliczej i ul.  Drozda, aby sko-

munikować Adamowiznę ze Szczęsnem. 
Dzięki tym inwestycjom, dodając do tego 
jeszcze budowę świetlicy we wsi Szczęsne 
z boiskiem, ta okolica bardzo zyska na 
atrakcyjności. Planujemy wybudowanie 
świetlic także w Chlebni, Kraśniczej Woli, 
Mościskach, Opypach i Czarnym Lesie.

W tym roku chcemy wprowadzić nową 
formułę spotkań z mieszkańcami. Wi-
dywaliśmy się z Państwem na różnego 
rodzaju spotkaniach i zebraniach. Tym 
razem będziemy zapraszać Państwa na 
festyny. Będziemy je organizować dla so-
łectw (łączonych po kilka wsi) w sobotę 
lub w niedzielę. Chcemy być bliżej miesz-
kańców, dlatego na stoisku gminnym 
będą pracownicy Urzędu Miejskiego, któ-
rych będzie można o wszystko zapytać, 
bez konieczności przychodzenia do ra-
tusza. Będziecie mogli Państwo m.in. za-
poznać się z planami zagospodarowania 
przestrzennego i planowanymi inwesty-
cjami. Będziemy przeprowadzali ankietę 
w celu zebrania Państwa postulatów, su-
gestii i pomysłów. Ja też będę do Państwa 
dyspozycji. Poza tym prezentowane będą 
różnego rodzaju programy przygotowane 
przez poszczególne wsie, część artystycz-
na, gastronomiczna i atrakcje dla dzie-
ci. Będziecie mogli spotkać albo wręcz 
w końcu poznać swoich sąsiadów, bo nie 
zawsze jest taka okazja. Mam nadzieję, że 
będzie to połączenie przyjemnego z poży-
tecznym. Serdecznie zapraszam na te spo-
tkania – startujemy 6 maja w Książenicach.

Jednocześnie chciałbym Państwa poin-
formować, że najprawdopodobniej prze-
prowadzimy w Grodzisku referendum, 
dotyczące przyłączenia lub nie – naszego 

miasta do Warszawy. Jest to podyktowane 
Państwa prośbami skierowanymi do mnie 
i radnych. Nie wyobrażam sobie, żeby bez 
głosu każdego z Państwa zapadła decyzja 
w sprawie włączenia nas do dużej Warsza-
wy. Będę konsultował się w tej sprawie 
przede wszystkim z radnymi, jak również 
wieloma organizacjami i środowiskami. 
Jeżeli uzyskam pozytywne opinie dla tego 
pomysłu, to będę wnioskować do Rady 
Miejskiej o przeprowadzenie referendum 
w dniu 4 czerwca. Oczywiście traktuje 
takie rozwiązanie jako ostateczność, ale 
jeżeli nie będzie innego wyjścia, to takie 
referendum zrobimy. Wówczas będę bar-
dzo liczył na Państwa obecność.

Grzegorz Benedykciński,
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Wstępniak od Burmistrza
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Młodzi z rozmachem
Mnóstwo warsztatów, pokazów, spotkania z ciekawymi ludźmi – I Grodzis-
ki Dzień Młodzieży, który odbył się 18 marca w Centrum Kultury, został 
przygotowany ze sporym rozmachem.
Największą gwiazdą był Cyber Marian, bi-
jący rekordy popularności wśród młodych 
ludzi youtuber, na spotkaniu z którym sala 
widowiskowa była wypełniona po brze-
gi. To był finałowy akcent kilkugodzinnej 
imprezy przygotowanej przez Młodzieżo-
wą Grupę Konsultacyjną we współpracy 
z Biblioteką Publiczną i Centrum Kultury. 
Wcześniej w podzielonym na różne sektory 
budynku odbywały się m.in. warsztaty pro-

dukcji kosmetyków i wytwarzania biżuterii, 
szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, 
zajęcia fitness, cieszący się ogromnym zain-
teresowaniem pokaz przygotowania sushi, 
a także spotkania z podróżnikami Micha-
łem Cessanisem i Łukaszem Długowskim, 
czemu towarzyszyły zarówno Radio Bogo-
ria, jak i nasz miesięcznik.

– Zaczynałem w bardzo małej, lokalnej 
gazecie jeszcze w klasie maturalnej. Współ-
praca z lokalnymi mediami jest genialna, 
bo tak jak ja możecie się nauczyć wielu rze-
czy i rozwinąć się, tak jak będziecie chcieli. 
Mnie to zaprowadziło do Warszawy – mó-
wił do zgromadzonej młodzieży Michał 
Cessanis, obecnie zastępca redaktora na-
czelnego „National Geographic Traveler”.

W przerwach między spotkaniami 
uczestnicy mieli możliwość sprawdze-

nia się przed mikrofonem Radia Bogoria, 
a  poszukiwanie przygotowanych atrakcji 
ułatwiała mapa, którą otrzymywali przy 
wejściu wkraczający do budynku CK mło-
dzi ludzie.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni – fre-
kwencja dopisała, wszyscy goście dopisali. 
Zawsze znajdzie się coś, co należałoby po-
prawić i będziemy poprawiać, bo po pierw-
szej edycji Grodziskiego Dnia Młodzieży 
widzimy sens i potrzebę organizowania 
kolejnych. Młodzi ludzie z naszej gminy 
mieli okazję przekonać się, że nie są jakąś 
zapomnianą grupą – mówi Wojciech Szczę-
sny, przewodniczący Młodzieżowej Grupy 
Konsultacyjnej.       (kb) 
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WIEŚCI Z RATUSZA
Radni miejscy zebrali się 29 marca na kolejnej sesji. Przedmiotem ich 
obrad były m.in. projekty uchwał związanych z wprowadzeniem reformy 
oświaty, programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
w 2017 roku, a także miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla części Czarnego 
Lasu, Odrano Woli oraz fragmentu centrum Grodziska.

Podstawówka na Zondka
Radni przyjęli długo omawianą uchwałę 
normatywną o przystosowaniu sieci szkół 
w związku z reformą oświaty. Na ul. Zondka 
powróci Szkoła Podstawowa nr 5, która za-
stąpi likwidowane Gimnazjum nr 3. Wiąże 
się to z utworzeniem nowych obwodów 
w  gminie. Ustalono także wysokość środ-
ków finansowych dla nauczycieli korzy-
stających z opieki zdrowotnej oraz rodza-
je świadczeń i sposób ich przyznawania. 
Zmniejszono tygodniowy wymiar godzin 
dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz na-
uczycieli wspomagających.  

Dodatkowo radni przychylili się do wnio-
sku o nadanie przedszkolu w Łąkach imie-
nia Pszczółki Mai. 

Plany na Harcerską
Jak zaznacza burmistrz Grzegorz Benedyk-
ciński, wykupienie udziałów w całości lub 
w części nieruchomości położonej przy ul. 
Harcerskiej 10 jest kolejnym etapem po-
rządkowania miasta. Budynek ma zostać ro-
zebrany, a cała ulica odnowiona w klimacie 
przedwojennych kamienic. Jeszcze w tym 
roku pierwsze osoby mają być przenoszo-
ne z mieszkań w gorszym stanie. Przy ulicy 
Harcerskiej oprócz zabudowy mieszkalno-
-użytkowej planowany jest duży parking 
podziemny. To jednak wymaga zgody wła-
ścicieli sąsiednich gruntów. 

Dwa nowe parkingi i świetlica 
Budowa świetlicy we wsi Mościska przy ulicy 
Pawiej i Słowiczej dostała zielone światło od 

radnych. Dzięki przyjętym uchwałom gmina 
będzie mogła także ubiegać się o dotacje 
unijne na powstanie w Grodzisku dwóch 
nowych parkingów. Jeden z nich będzie się 
znajdował przy ulicy Traugutta, a drugi przy 
ulicy Kościuszki przy Banku Spółdzielczym. 

Sołeckie wybory
Na sesji rady gminy podjęto decyzję o prze-
prowadzeniu wyborów na nowego sołtysa 
w sołectwie Chrzanów Mały. Na terenie 
gminy Grodzisk nowych sołtysów i rady so-
łeckie będą wybierali również mieszkańcy 
Janinowa, Mościsk i Kłudzienka. 

  Dominika Michalak
Z treścią wszystkich uchwał i protokołami z se-
sji można zapoznać się w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie grodzisk.pl
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Impreza została zorganizowana przez 
Urząd Miejski w związku z 1. miejscem dla 
gminy Grodzisk w rankingu „Polish Cities 
of the Future 2017/18”, stworzonym przez 
fDi Intelligence z grupy Financial Times, 
o czym informowaliśmy w  poprzednim 
numerze. Wśród obecnych w sali wido-
wiskowej gości oprócz przedsiębiorców 
i przedstawicieli instytucji samorządowych 
znalazły się redaktor naczelna fDi Courtney 
Fingar (na zdjęciu) oraz regionalny dyrektor 
handlowy fDi Sarah   Kraiem. Ich osobiste 
przybycie stanowiło sporą niespodziankę, 
a jednocześnie świadectwo uznania. 

– To bardzo interesujące przyjechać do 
miasta, które zdobyło tak wysokie miejsce 
w naszym rankingu. Jesteśmy wydawnic-
twem czytanym przez liderów biznesu 
na całym świecie. Pierwsze miejsce w ka-
tegorii małych miast to jest fantastyczne 
osiągnięcie i powód do dumy. Myślę, że 
to świadectwo państwa ciężkiej pracy 
na poziomie lokalnym, np. jeżeli chodzi  
o inwestycje w edukację i kreowanie do-

brego klimatu dla biznesu. Zachęcam, 
żebyście zaczęli głośno mówili o tym 
sukcesie, ponieważ wszystkie parame-
try, potrzebne do organizacji zagranicz-
nych inwestycji, są właśnie tutaj. Wiem, 
że chwalenie się nie jest państwa cechą 
narodową, ale po angielsku mówimy, że 
jeżeli masz, to się tym chwal. Składam 
najserdeczniejsze gratulacje wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego sukcesu – 
mówiła Courtney Fingar.

Do gratulacji dołączyła się również Do-
rota Stalińska, reprezentująca nieobecne-
go marszałka Mazowsza Adama Struzika.

– Pozostaję z nadzieją, że Grodzisk 
Mazowiecki nadal będzie Grodziskiem 
Mazowieckim, małym miastem w Polsce 
z  ogromną przyszłością, a nie dzielnicą 
Warszawy – powiedziała znana aktorka 
wywołując burzę oklasków.

Spotkanie było okazją do uhonorowania 
szczególnie wyróżniających się przedsię-
biorstw. By z rąk burmistrza Grzegorza Be-
nedykcińskiego i redaktor Courtney Fingar 

odebrać podziękowania, na scenę zostali 
zaproszeni przedstawiciele firm Panattoni, 
ZPC Milanówek, Frogum, Fritolay, Interton, 
SPV, ZWiK, Danfoss, Raben, TOTUS 8, Car-
pol, Agrirol, Key Developments, Makbud, 
Inter-Team, OSM Grodziska Spółdzielnia 
Mleczarska, Dartom, Swedeponic, Digital 
Melody oraz Napollo. Wyróżniono także 
przedstawicieli lokalnego biznesu: Pie-
karnię Marleny i Bogusława Bojewskich, 
Pracownię Cukierniczą Józefy i Edwarda 
Błaszczyków, Restaurację Piknik Macieja 
Klimka, a także właścicieli sklepu warzyw-
no-owocowego Annę Jagurę oraz Malwi-
nę i Karola Jagurów, a także właściciela 
Cafe Queen Krzysztofa Urtate. 

– Ta impreza poświęcona jest wszystkim 
tym, którzy przez 27 lat, bo tyle mamy lat 
wolności, odmienili Grodzisk – mówił bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński.

Na zakończenie gali z koncertem wystą-
pił gitarzysta Michał Szuba, któremu towa-
rzyszyła wokalistka Marta Bujalska.  

n  Krzysztof Bońkowski

Echa sukcesu
– Dzięki wam wygraliśmy wyjątkowy ranking. Wyjątkowy, bo organizowany 
przez największą gazetę ekonomiczną na świecie – powiedział burmistrz 
Grzegorz Benedykciński do grodziskich przedsiębiorców, którzy 31 marca 
przyszli do Centrum Kultury na okolicznościową galę.
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Dziewięcioletnia Tereska z Książe-
nic od urodzenia cierpi na 
CdLS, chorobę objawiają-
cą się m.in. zaburzenia-
mi wzrostu, brakiem 
mowy, upośledze-
niem umysłowym, 
wrodzonym niedo-
słuchem średniego 
stopnia, krótkowzrocz-
nością, refluksem żo-
łądkowo-przeł ykow ym. 
Schorzenia wymagają syste-
matycznych badań i terapii, a to wiąże się 
z  uciążliwymi dojazdami. Dlatego organi-
zatorzy BiegamBoLubię w  Książenicach, 
imprezy sportowej odbywającej się już po 
raz piąty, w tym roku postanowili zmienić 
formułę zawodów i nadać im całkowicie 
charytatywny charakter. 

– Uczestnicy będą mieli za zadanie po-
konanie jak największej liczby okrążeń 
wokół tutejszej szkoły, co z kolei przełoży 
się na wsparcie finansowe chorej Tereski. 
Na pomoc udało się pozyskać sporo pie-
niędzy od sponsorów, jednak warunkiem 
ich przekazania jest jak największy dystans 
pokonany wspólnie przez uczestników. 

– Tak wiele różni naszą młodość od ich mło-
dości, że mamy sobie do opowiadania dużo, 
długo i ciekawie. Jestem pełna uznania dla 
dziewcząt, które wyczuły obustronną po-
trzebę rozmowy między pokoleniami – mó-
wiła przedstawicielka seniorów Emilia Mło-
dyszewska podczas wieńczącego projekt 

7 maja pobiegną dla Tereski

Jak dziadkowie z wnukami

Eksplozja świątecznego nastroju
Emeryci i renciści działający w trzech gro-
dziskich klubach seniora spotkali się na 
wielkanocnych biesiadach. Na stołach kró-
lowały tradycyjne wielkanocne potrawy 
przygotowane przez klubowiczów. – To 
ważne, by w święta nie czuć się samotnym 
– mówił wiceburmistrz Piotr Galiński, który 
wraz ze starostą Markiem Wieżbickim od-
wiedził klub na osiedlu Centrum. Podkreślił 
też ogromne zasługi osób, które kierują klu-
bami. Seniorzy zapewniali, że sami starają się 
tworzyć rodzinną atmosferę i że każdy z nich 
dokłada to tego  swoją cegiełkę. – Jeśli kilka-
dziesiąt osób przyniesie ze sobą dobry na-

strój, to jest eksplozja wspaniałego nastroju 
– mówili.  Warto dodać, że z klubami seniora 
współpracują Grodziska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa i Biblioteka Publiczna.       (miecz.) 

    Dorocie Kozak
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci 
Taty
składają

Dyrektor Centrum Kultury 
Paweł Twardoch 

 wraz z Pracownikami

                     

Jerzy Bajkowski i Marek Krajewski, 
dwaj honorowi dawcy krwi z Oddzia-
łu Rejonowego PCK w Grodzisku, 
14 marca zostali wyróżnieni Odznaką 
Honorową PCK IV stopnia. Dekoracji 
laureatów dokonał prof. Jerzy Koto-
wicz, prezes mazowieckiego okręgu 
PCK, zaś sama uroczystość odbyła 
się w Warszawie, w Urzędzie Dzielni-
cy Bielany.   (kb)

Można otrzymać nawet do 6 tys. zł 
w formie dotacji, a do podziału jest 
55 tys. zł. Wszystko za sprawą Sto-
warzyszenia Europa i My, które we 
współpracy z Akademią Rozwoju Fi-
lantropii w Polsce podobnie jak w la-
tach ubiegłych zaprasza do programu 
„Działaj Lokalnie”. O dofinansowanie 
na działania realizowane w okresie do 
1 czerwca do 31 grudnia 2017 roku 
mogą ubiegać się organizacje poza-
rządowe, a także grupy nieformalne. 
Wnioski należy składać do 15 maja 
za pomocą specjalnego generato-
ra znajdującego się na stronie www.
europaimy.org, gdzie również można 
zapoznać się z szerszą informacją na 
temat konkursu.     (kb)

Wyróżnienia

Znów rozdają pieniądze!

Miejski flesz

Dobiegł końca „Most pokoleń”, projekt realizowany we współpracy z Biblioteką Publiczną 
przez dwie siedemnastoletnie wolontariuszki z Grodziska Izę Mądrzycką i Gabrysię 
Śliwińską, które postanowiły stworzyć warunki do dialogu między seniorami a młodzieżą. 
Komentarze uczestników świadczą o tym, że zamierzenie zostało zrealizowane.

spotkania, które odbyło się 7 kwietnia w Cen-
trum Kultury.

Dwa tygodnie wcześniej seniorzy i młodzież 
dyskutowali na spotkaniu pt. „Bo jak nie my, to kto 
zadba o polszczyznę i kulturę?”. Owocem tych 
dyskusji był „Słownik polsko-polski”, niewielka 
książeczka, w której znalazły się słowa i powiedze-
nia charakterystyczne dla obu pokoleń. Tytułem 
wstępu wykład na temat kultury i różnic języko-
wych wygłosiła Edyta Głowacka, studentka APS.

– Najbardziej zaskoczyło mnie to, że tak 
łatwo potrafiliśmy nawiązać kontakt. Myślę, 
że między nami a seniorami powstały relacje, 
które mają szanse przerodzić się w  trwałe wię-
zi – podsumowała tegoroczna maturzystka 
Magdalena Molska.     (kb)

Mamy nadzieję, że na trasę 
wyruszą całe rodziny! Okrą-
żenia można również prze-

spacerować, nikt nie będzie 
oceniał stylu! – mówi Kamil 

Szpot z BBL Książenice.
Impreza odbędzie się 7 maja, 

a by wziąć w niej udział i wspo-
móc chorą dziewczynkę, wystarczy 

zapisać się w dniu zawodów i… wyruszyć 
na trasę w  godzinach 10-13. Organizatorzy 
dla uczestników przygotowali sporo atrak-
cji, a  choć zawody nie będą miały formy 
rywalizacji, to medali nie zabraknie – dla 
pierwszych 600 zapisanych uczestników za 
symboliczne 10 zł przewidziano medale pa-
miątkowe, dodatkowo osoby, które na rzecz 
dziewczynki przekażą kwotę powyżej 50 zł, 
mogą liczyć na złoty medal i indywidualny 
numer startowy. Pośpiech wskazany, bo se-
ria limitowana jest do 30 sztuk.

Szczegółowe informacje można znaleźć 
na: www.biegamwksiazenicach.pl oraz na 
fb: BiegamWKsiazenicach     (kb)
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Zielony alarm,  
na szczęście fałszywy

Pasmo nieszczęść

Oferty i eksperci

– „Bogorio”, bij  na  alarm! Wróg u  naszych 
drzew. Grodziszczanie,  nie dajcie sobie za-
brać ostatniej alei  spacerowej w Grodzisku. 
,,Pomarańczowe kamizelki" już wytypo-
wały  pierwsze ofiary pod piłę. Przyjdą i ze 
100-letnich jesionów, dębów będą wióry – 
w tak dramatycznych słowach zwrócił się do 
nas e-mailem czytelnik Jerzy, informując, że 
kilka drzew wzdłuż ulicy 3 Maja, na odcinku 
od ul. Szkolnej do ronda Ryszarda Kosso-
budzkiego, zostało oznakowanych tajemni-
czymi zielonymi krzyżykami. 

Ponieważ ul. 3 Maja to droga powiatowa, 
postanowiliśmy dowiedzieć się wszystkie-
go u źródła, czyli w Powiatowym Zarządzie 
Dróg, dokąd zresztą zostaliśmy pokierowa-
ni przez bardzo uprzejmą i rzeczową panią 
z  Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Gospodarki Wodnej w starostwie, która 
podczas rozmowy telefonicznej na wszelki 

wypadek sprawdziła, czy oznakowane drze-
wa znajdują się na terenie publicznym. Jak 
się okazało, znajdują się, więc zadzwoniliśmy 
do PZD, skąd jednak telefonicznej informacji 
uzyskać się nie dało. 

– Owszem, zajmuję się kwestią drzew, 
ale ponieważ to sprawa służbowa, proszę 
o służbowe zapytanie – powiedział stanow-
czo kobiecy głos w słuchawce. Wobec tego 
napisaliśmy e-mail, zgodnie z życzeniem 
adresując na sekretariat i streszczając mniej 
więcej to, co powiedziane zostało wcześniej 
przez telefon.

Odpowiedź, która nadeszła po kilku 
dniach, ucieszyła zarówno nas, jak i czytelni-
ka Jerzego.

„Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku 
Mazowieckim informuje, że drzewa rosną-
ce w pasie drogowym drogi powiatowej nr 
1526W Grodzisk Maz. – Milanówek na odc. 

od ul. Szkolnej do ul. Orzeszkowej oznaczo-
ne znakiem „X” to drzewa, które wymagają 
zabiegów pielęgnacyjnych, tzw. korekty, zo-
staną na nich przycięte suche konary stwa-
rzające zagrożenie dla użytkowników drogi” 
– przeczytaliśmy w piśmie dyrektora PZD 
Magdaleny Podleśnej, która poinformowała 
również, że na wniosek mieszkańców jednej 
z posesji planowana jest wycinka jednego 
klonu pospolitego, ale on akurat oznaczony 
nie został. 

Na szczęście alarm okazał się fałszywy, 
ale czujność naszego czytelnika godna po-
chwały.       (kb)

Tragiczną serię zdarzeń w Grodzisku rozpoczął pożar drewnianej willi przy 
ul. Kołysanki. 24 marca ogień całkowicie strawił poddasze oraz dach wieko-  
-wego budynku, a podczas akcji gaśniczej ucierpiała cała drewniana konstrukcja.
Na szczęście nie potwierdziły się donie-
sienia o tym, że w środku obiektu mogła 
przebywać rodzina. Przyczyny tego zda-
rzenia, podobnie jak pożaru, który wy-
buchł 9 kwietnia w kamienicy przy ulicy 
Sienkiewicza, nadal ustala policja. Niestety 
w pożarze w centrum miasta zginął 79-let-
ni mężczyzna, którego nie udało się urato-
wać mimo podjętej na miejscu akcji reani-
macyjnej. Do kolejnego zdarzenia z ofiarą 
śmiertelną, tym razem na drodze, doszło 
20 kwietnia na ulicy Królewskiej. 

– Z nieznanych przyczyn kierujący sko-
dą w kierunku Milanówka zjechał na lewą 

stronę drogi i dachował. 67-letni mężczy-
zna zginął na miejscu, a okoliczności tra-
gicznego zdarzenia bada policja – poin-
formował Oficer Prasowy KPP w Grodzisku 
Maz. Katarzyna Zych.

Kwiecień nie zapisze się również jako 
spokojny miesiąc w kronice policyjnej Mi-
lanówka, gdzie doszło do zaatakowania 
funkcjonariusza.

– Sprawcy ataku Maciej N. i Kamil W. zo-
stali tymczasowo aresztowani i odpowie-
dzą za pobicie policjanta – mówi Katarzy-
na Zych.

    (mm)

Blisko 800 ofert pracy oraz 600 odwiedza-
jących – tak w liczbach przedstawiają się 
XI Grodziskie Targi Pracy, które miały miejsce 
6 kwietnia w Zespole Szkół nr 1. Pracodawcy 
poszukiwali m.in. magazynierów, operato-
rów maszyn, monterów instalacji klimaty-
zacyjnej, mechaników pojazdów samocho-
dowych, personelu sprzątającego. W ofercie 
pojawiły się również stanowiska pracowni-
ków administracyjnych oraz specjalistów 
ds. obsługi klientów. Oprócz możliwości 
bezpośredniego  złożenia CV, do dyspozy-
cji odwiedzających pozostawali zaproszeni 
na targi eksperci m.in. z Izby Administra-
cji Skarbowej w  Warszawie, grodziskiego 
Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, którzy udzielali porad w danej 
sobie dziedzinie.

– Każda edycja targów pokazuje, że jest 
coraz więcej zainteresowanych zarówno po 
stronie pracodawców, jak i poszukujących 
zatrudnienia, wśród których zdecydowanie 
przeważają osoby dojrzałe. Ubolewam nie-
co nad tym, ale tak jest od lat, iż oferty firm 
adresowane są głównie do pracowników 
fizycznych, podczas gdy wielu z odwiedza-
jących targi preferowałoby innego typu sta-
nowiska, np. pracę biurową – mówiła Hanna 
Wilamowska, dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Grodzisku Mazowieckim, który wraz 
ze Starostwem Powiatowym jest organizato-
rem targów.     (mm)  fo
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Z Ewą Burzyk, dyrektorem Biura Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki, 
rozmawiał Krzysztof Bońkowski
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Piątka powraca

Grodzisk jest gotowy na reformę oświaty?
– Tak, w stopniu właściwym dla obecnego 

etapu jej wdrażania. Mamy stworzoną nową 
sieć szkolną, ustalone nowe obwody dla tej 
sieci i podjęte przez Radę Miejską właściwe 
uchwały.
Co się zmieni w gminnej oświacie?

– Główne założenie reformy jest znane 
– likwidacja gimnazjów i przekształcenie 
szkół podstawowych sześcioletnich w szkoły 
ośmioletnie. Obecnie mamy trzy gimnazja, 
z których dwa funkcjonują w budynkach 
wspólnych ze szkołami podstawowymi, więc 
tutaj zmiany nastąpią w sposób naturalny. 
Gimnazjum nr 1 zostanie włączone do Szkoły 
Podstawowej nr 4, natomiast Gimnazjum nr 
2 – do Szkoły Podstawowej nr 2. Najpoważ-
niejszym wyzwaniem jest przekształcenie 
Gimnazjum nr 3 w reaktywowaną Szkołę 
Podstawową nr 5. 
Od czasów likwidacji dawnej Piątki dia-
metralnie zmieniła się struktura wiekowa 
ludności w tym rejonie – dzieci w wieku 
szkolnym jest znacznie mniej niż kiedyś.

– Wiadomo było, że obwód nowej podsta-
wówki musi powstać z części dotychczaso-
wych obwodów Jedynki i Szóstki. Kiedy od-
tworzyliśmy zasięg dawnego obwodu Piątki, 
okazało się, że obecnie mieszka tu znacznie 
mniejsza liczby dzieci w wieku szkolnym. 
Dlatego do obwodu włączone zostały rów-
nież Kozerki i Władków. Braliśmy tu przede 
wszystkim pod uwagę uwarunkowania ko-
munikacyjne. Ważnym czynnikiem był rów-

nież fakt, że miejscowości te należą obecnie 
do obwodu Gimnazjum nr 3, więc starsze 
dzieci i tak już do tej szkoły dojeżdżają.    
Jak to będzie wyglądać w praktyce? 

– Od 1 września w nowej Piątce będą się 
uczyć klasy pierwsze, do których dzieci są 
przyjmowane zgodnie z nowym obwodem 
szkoły. Ponadto będą tworzone klasy czwar-
te i siódme dla uczniów, którzy przeniosą się 
z SP nr 1 i SP nr 6. Co istotne dla struktury 
Piątki, będą tam także oddziały zerowe.
Przenosiny do nowej Piątki zostały wpro-
wadzone odgórnie?

– Nie. Wprawdzie ustawodawca dał moż-
liwość, by Rada Miejska podjęła stosowne 
uchwały o przeniesieniu wskazanych od-
działów klas czwartych i siódmych, ale my 
założyliśmy, że nie będziemy takich rozwią-
zań stosować. Rozmawialiśmy z rodzica-
mi, przedstawialiśmy mocne strony nowo 
tworzonej szkoły, jednocześnie mówiliśmy 
o potencjalnych problemach, jakie mogą 
pojawić się w Jedynce i w Szóstce w przy-
padku pozostania w budynkach tych szkół 
wszystkich obecnych uczniów. Nasze argu-
menty przekonały znaczną część rodziców. 
Na pewno decyzję o przeniesieniu dziecka 
łatwiej było podjąć rodzicom przyszłorocz-
nych uczniów klas siódmych, bo gdyby nie 
reforma oni i tak musieliby opuścić swoją 
podstawówkę. W znacznie mniejszym stop-
niu udało nam się zachęcić rodziców przy-
szłych klas czwartych, ale też powstanie je-
den oddział. Planujemy, że w roku szkolnym 
2019/2020 będzie już pełna ośmioklasowa 
Szkoła Podstawowa nr 5.
Co stanie się z gimnazjalistami w przyszł

– Będą kontynuować naukę w systemie, 
w  którym zaczęli edukację. Uczniowie te-
gorocznych klas trzecich rozpoczną naukę 
w  szkołach ponadgimnazjalnych według 
obecnie obowiązującej podstawy progra-
mowej. Przez najbliższe dwa lata ostatnie 
oddziały gimnazjalne będą funkcjonowały 
w strukturze szkół podstawowych (nr 2, 4 i 5). 
Uczniowie tegorocznych klas szóstych nato-
miast pozostaną w swoich szkołach i rozpocz-
ną naukę w  klasie siódmej. Oznacza to, że 
w tym roku żaden uczeń nie ukończy szkoły 
podstawowej. 

Czy zmiana sieci szkolnej była konsulto-
wana z mieszkańcami?

– Tak. Zorganizowaliśmy otwarte spotka-
nie w Centrum Kultury, podczas którego 
przedstawiliśmy najważniejsze informacje 
o  działaniach planowanych w związku z re-
formą. Odpowiadaliśmy na pytania zadawa-
ne przez mieszkańców. Informacja o plano-
wanych zmianach oraz możliwości zgłaszania 
uwag zamieszczona została na stronach in-
ternetowych gminy i Biura Oświaty. W sumie 
wpłynęły trzy wnioski rodziców, z czego dwa 
to indywidualne przypadki niezadowolenia 
ze zmiany obwodów. Pojawił się również 
wniosek grupy mieszkańców Kozerek, którzy 

obawiali się, że wszystkie dzieci z tego tere-
nu będziemy przenosić do nowej szkoły. Gdy 
nieporozumienie zostało wyjaśnione i  za-
pewniliśmy, że dzieci, które już uczą się w Je-
dynce lub w Szóstce, mają prawo również 
ukończyć te szkoły, okazało się, że problem 
przestał istnieć.
Czy w związku z przekształceniami na-
uczyciele powinni zacząć obawiać się 
o pracę?

– Mogę powiedzieć, że w najbliższym roku 
szkolnym takich sytuacji nie przewidujemy, 
choć mogą się zdarzyć jednostkowe przy-
padki ograniczenia wymiaru zatrudnienia. 
W takich sytuacjach będziemy proponować 
nauczycielom uzupełnienie etatu w innej 
gminnej szkole. Pewności, czy nikt nie stra-
ci pracy w kolejnych latach, nie mam. Nie-
mniej prognozy są optymistyczne, ponieważ 
liczba oddziałów w grodziskich szkołach 
podstawowych przez najbliższe lata będzie 
rosnąć. Stanie się tak za sprawą ograniczenia 
przez prawo oświatowe liczebności oddzia-
łów klas młodszych do 25 uczniów, pod-
czas gdy w gimnazjach mieliśmy bardziej 
liczne oddziały. Ponieważ to właśnie liczba 
oddziałów przekłada się wprost na liczbę 
etatów nauczycielskich, możemy spokojniej 
patrzeć w przyszłość. Mam również nadzie-
ję, że współdziałanie wszystkich dyrektorów 
grodziskich placówek oświatowych pozwoli 
w znacznym stopniu ograniczyć zagrożenia 
kadry pedagogicznej. 
Pracownicy administracji i obsługi mogą 
być spokojni?

– W najbliższych dwóch latach nie ubę-
dzie nam ani budynków oświatowych, ani 
uczniów, więc nie ma powodów do zmniej-
szenia liczby etatów administracyjno-obsłu-
gowych. 
Czy w związku z reformą gmina poniesie 
jakieś koszty?

– Przede wszystkim musimy przystoso-
wać budynek obecnego Gimnazjum nr 3 
do potrzeb dzieci młodszych. Trzeba będzie 
wyposażyć sale dydaktyczne w nowe meble, 
dostosować sanitariaty, a także wyposażyć 
pomieszczenia przeznaczone na świetlicę 
szkolną i szatnię dla dzieci młodszych. Po-
nadto przy szkole powstanie plac zabaw. 
Znaczącą pozycją po stronie wydatków zwią-
zanych z reformą będą koszty wyposażenia 
w pomoce dydaktyczne pracowni przedmio-
towych do nauki fizyki, chemii czy geografii 
w pięciu szkołach podstawowych.
Wszystkie szkoły podstawowe będą 
ośmioletnie?

– Chociaż prawnie istniała możliwość, by 
tworzyć szkoły podstawowe o ograniczonej 
strukturze oddziałów, np. tylko dla klas I – III 
lub I – VI, to zdecydowaliśmy, że wszystkie 
grodziskie podstawówki będą ośmioletnie. 
Takie też były oczekiwania lokalnych spo-
łeczności.
Dziękuję za rozmowę.

    „Umarłych wieczność dotąd trwa,  
dokąd pamięcią im się płaci.”

W. Szymborska

Z głębokim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana  
Mariana Kardasa
emerytowanego dyrektora
 Szkoły Podstawowej nr 4 

w Grodzisku Maz.
Rodzinie i Bliskim 

składamy wyrazy serdecznego 
współczucia.

Dyrekcja, rada pedagogiczna, 
uczniowie i pracownicy 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Grodzisku Maz.

miasto i gmina
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W Centrum Kultury 19 marca można było 
podziwiać efekty pracy siedemnastu for-
macji. Na scenie wystąpiło ponad trzystu 
tancerzy w wieku od czterech do osiem-
nastu lat. Zaprezentowały się również nie-
co starsze od nich tancerki z formacji Flex 
Senior, które swoją taneczną przygodę za-
czynały pod okiem Magdy Wójcik.

– Wszystko, co robimy, można streścić 
w  trzech słowach: ciężka praca i radość. 

Każdy zespół jest jednością, a wspólnie 
tworzymy wielką taneczną rodzinę – 
mówi tancerka Hania Jeleńska.

Na tegorocznym Tanecznym Show tę ro-
dzinność można było dostrzec również na 
widowni – sala była wypełniona po brze-
gi przez rodziców wypatrujących swoich 
tańczący pociech, które wspierali gromki-
mi brawami zarówno przed wejściem na 
scenę, jak i po zakończeniu występu. Nie 

zabrakło również pokazu tańca towarzy-
skiego. Każdy miłośnik tańca znalazł coś dla 
siebie. Imprezę zakończył występ wszyst-
kich zespołów pokazujący przekrój wieko-
wy tancerzy i ich umiejętności.

n Izabela Mądrzycka

W drugim etapie Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej startowało 
dwudziestu pięciu uczniów, podzielo-
nych na trzy grupy wiekowe. W gościn-
nych progach remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kłudnie Starym uczestnicy 
turnieju mieli do rozwiązania test wie-
dzy, po którym nastąpiła finałowa roz-
grywka, czyli ustne odpowiedzi na 
wybrane losowo pytania. A te były roz-
maite... Co oznacza skrót GTBA 6/32? Ile 
metalowych przęseł posiada drewniana 
drabina nasadkowa? Do czego służy 
eksplozymetr? Jak działa reduktor butli 
tlenowej RB1?

W kategorii szkół podstawowych naj-
większą wiedzą wykazała się Natalia 
Dziewulska z Młodzieżowej Drużyny Po-
żarniczej z OSP Żelechów. 

– Walka z ogniem to moja pasja. Mój 
tata jest strażakiem, więc nie mogłam 
go zawieść – podsumowała skromnie 
zwyciężczyni, która podkreślała wysoki 
poziom konkursu.

Wśród gimnazjalistów najlepszy okazał 
się Kuba Kuchciński z OSP Skuły, a w ka-
tegorii szkół ponadgimnazjalnych – Piotr 
Żak z OSP Żelechów. – Przed turniejem 
uczestniczyłem w kilku szkoleniach, dzię-
ki którym wiedziałem trochę więcej niż 

moi konkurenci – powiedział odbierając 
pamiątkowy puchar druh Żak.

Zadowolenia z poziomu wiedzy adep-
tów sztuki pożarniczej nie krył Komen-
dant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim st. 
bryg. Grzegorz Przerwa. – To również 
zasługa ludzi, którzy potrafią zaintere-
sować dzieci naszą służbą i wspierać je, 
żeby w przyszłości zasilały nasze szeregi 
– mówił szef grodziskiej PSP.

Kolejny etap, już na szczeblu woje-
wódzkim, został zaplanowany na ostat-
nią sobotę kwietnia.

n (PiWo)

– Mamy za sobą dwuletni okres przygo-
towawczy i trzy lata działalności w Mazo-
wieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 
Najważniejsza jest praca i dążenie do cer-
tyfikatu, on nie jest celem sam w sobie, 
bowiem edukacja prozdrowotna jest proce-
sem ciągłym, nigdy się nie kończy – mówiła 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 Elżbieta 
Stępień. Podsumowanie dotychczasowych 
działań podejmowanych przez szkołę w ob-
szarze promocji zdrowia było tematem zor-
ganizowanej 7 kwietnia konferencji z udzia-

łem m.in. prezesa fundacji „Mleko dla szkół. 
Mleko dla zdrowia” prof. Leszka Cichego 
i  Marzeny Laskus, wojewódzkiego koordy-
natora programu. Zgromadzeni w siedzi-
bie placówki goście mieli okazję zapoznać 
się nie tylko z wynikami przeprowadzonej 
autoewaluacji, ale także konkursu fotogra-
ficznego odbywającego się pod tytułowym 
hasłem konferencji „Pociąg do zdrowia”. 
Nagrody laureatom wręczyły Elżbieta Stę-
pień oraz szefowa grodziskiej oświaty Ewa 
Burzyk, a mistrzami obiektywu zostali Anna 

Andryszewska z SP w Książenicach oraz Ad-
rian Mazur z SP nr 1 w Grodzisku. Zwieńcze-
niem konferencji była inscenizacja „Kopciu-
szek na zawodach” w wykonaniu zespołu 
teatralnego „Czwóreczka”.

n Tekst i fot.  Małgorzata Müldner

8 miasto i gmina

Szkoła zdrowia

Strażacka przyszłość ma wiedzę

– Do tej imprezy przygotowujemy się od września. Na początku roku 
szkolnego układamy nową choreografię dla każdego zespołu, który szlifuje 
ją przez kolejne miesiące – mówi Ewelina Reczulska, instruktorka tańca 
w studiu MW, którego podopieczni wystąpili podczas 22. edycji Taneczne-
go Show, stanowiącego co roku prawdziwe święto tańca nowoczesnego. 

W zdrowym ciele zdrowy duch – doskonale wiedzą o tym uczniowie 
grodziskiej Czwórki, którzy wraz z nauczycielami ubiegają się o Woje-
wódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. 

Potęga tanecznej rodziny
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Program spotkań został oparty 
na innowacyjnej metodolo-
gii opracowanej przez British 
Council. Głównym celem było 
wsparcie osób, które chcą roz-
wijać swój potencjał i zamienić 

pasję w biznes. W  szkoleniach 
wzięli udział przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, 
jednostek samorządowych 
i  środowisk lokalnych w  po-
wiecie grodziskim.

Organizatorzy omawiali 
możliwości korzystania z do-
finansowania na utworzenie 
spółdzielni socjalnych oraz 
długofalowego wsparcia dla 
zainteresowanych, udzielane-
go w Ośrodkach Wsparcia Eko-
nomii Społecznej.

Jak podkreślali prowadzący 
szkolenie Zuzanna Narusze-
wicz i Przemysław Kozak oraz 
doradczyni kluczowa OWES 
Marta Ciszewska, decyzje o za-
łożeniu spółdzielni socjalnej 
może podjąć co najmniej pięć 
osób fizycznych uprawnio-
nych do zakładania tego typu 
podmiotu albo dwie osoby 
prawne (organizacje pozarzą-
dowe, jednostki samorządu 
terytorialnego, kościelne oso-
by prawne). Członkowie spół-
dzielni socjalnej tworzą nowe 
miejsca pracy i jednocześnie 

zdobywają umiejętności, które 
mogą w przyszłości pozwolić 
im na usamodzielnienie zawo-
dowe, wypracowują zysk, któ-
ry pozwala im realizować nie 
tylko cele gospodarcze, lecz 
także społeczne i  oświatowo-
-kulturalne. Spółdzielnia so-
cjalna może stanowić pierwszy 
krok do rozpoczęcia własnej 
działalności.

Szkolenie zrealizowane 
zostało w ramach projektu 
„Ośrodek Wsparcia Ekono-
mii Społecznej w subregio-
nie warszawsko-zachodnim” 
dofinansowanego ze środ-
ków unijnych. Jego realiza-
cja zakończy się w 2019 roku. 
Więcej informacji o  projek-
cie można znaleźć na stronie  
www.owes.warszawa.pl.

n  Katarzyna Kołodziej

Spółdzielnia szansą na zysk 
Jak stworzyć nowe miejsca pracy w organizacji? Jak rozwinąć działalność gospodarczą stowarzy-
szenia lub fundacji, by skutecznie działać na rzecz rozwoju społeczności lokalnej? Na te pytania 
mogli znaleźć odpowiedź uczestnicy cyklu szkoleń „Aktywni obywatele i ekonomia społeczna” zor-
ganizowanych na przełomie marca i kwietnia przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 
we współpracy z Urzędem Miejskim w Grodzisku Mazowieckim i Urzędem Miasta Milanówek.

Cichy, szybki, skuteczny  
– nowy samochód w ZWiK
Wyjątkowego zakupu dokonał grodziski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który za niebaga-
telną kwotę 1 723 600 zł netto nabył samochód specjalistyczny do ciśnieniowego czyszcze-
nia kanalizacji. Auto ze względu na wyposażenie i funkcjonalność jest jak najbardziej warte 
swojej ceny, a w jego nabyciu pomogła dotacja z Unii Europejskiej w wysokości 1 465 000 zł.

Głównym powodem zakupu jest wiek posiadanego przez ZWiK 
specjalistycznego Renault WUKO. Dziesięcioletni wóz nadal bę-
dzie służył mieszkańcom, ale raczej jako uzupełnienie, bo z no-
wiutkim Kaiserem wysłużona „renówka” równać się nie może. 
Nie tylko ze względu na lata.

– Najważniejszą funkcją nowego samochodu jest odzysk wody. 
Co to oznacza w praktyce? Możliwość ciągłej pracy samochodu 
bez konieczności przerywania jej w celu uzupełnienia zbiornika 
wody. Dotychczasowe WUKO miało zbiornik o pojemności 3 m³. 
Taka ilość wody wystarczała do wyczyszczenia np. jednej prze-
pompowni, później konieczny był zjazd na bazę w celu napeł-
nienia zbiornika. Było to szczególnie uciążliwe, gdy 
wymagające czyszczenia obiekty znajdowały 
się blisko siebie, ale z powodu niewystarcza-
jącej ilości wody trzeba było robić przerwę 
w pracach. Teraz tego problemu nie ma. Do-
datkowym atutem nowego samochodu jest 
jego moc, pozwalająca na czyszczenie nawet 
bardzo dużych i bardzo zabrudzonych ka-
nałów. Stare WUKO miewało z tym niekiedy 
problemy – mówi Maciej Żółciński, kierow-
nik utrzymania ruchu i sieci kanalizacyjnej 

w ZWiK, podkreślając również, że nowy samochód charaktery-
zuje się również cichą pracą, co dodatkowo powinno ucieszyć 
mieszkańców.  

Zakup samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego czysz-
czenia sieci kanalizacyjnej jest jednym z wielu działań związanych 
z realizacją projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ście-
kowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki”, który jest współfi-
nansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 
2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w  aglomeracjach”. Projekt 
zakłada realizację zadań związanych z  rozbudową sieci wodno-
-kanalizacyjnej, przebudową i budową obiektów Oczyszczalni 

Ścieków w Chrzanowie Dużym, opracowa-
niem i wdrożeniem inteligentnego systemu 
zarządzania siecią wodociągową, zakupem 

urządzeń do pomiaru ścieków, kamer do 
monitorowania kanałów, przepływomie-
rzy, a także zadań poprawiających efek-
tywność energetyczną Oczyszczalni Ście-

ków w Chrzanowie Dużym (budowa farmy 
fotowoltaicznej, stacja kogeneracji).

Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów
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Spośród wszystkich kandydatów, którzy 
ubiegali się o mandat w Radzie Miejskiej, 
Pan zanotował procentowo czwarty 
wynik uzyskując poparcie na poziomie 
64  proc. Ma Pan receptę na skuteczną 
kampanię wyborczą?

– Nie spodziewałem się takiego sukcesu. 
Do kandydowania zachęcił mnie pan bur-
mistrz, który przekonywał, że bycie radnym 
to jest ciekawe wyzwanie i niepowtarzalne 
przeżycie. Wątpliwości są zawsze – czy czło-
wiek podoła, żeby pogodzić pracę zawodo-
wą, działalność społeczną i mandat radnego. 
Poza tym start w wyborach to test zaufania 
ze strony mieszkańców. Jednak po dwóch 
latach w Radzie Miejskiej mogę przyznać ra-
cję burmistrzowi: to jest ciekawe wyzwanie. 
A jeśli chodzi o kampanię wyborczą, to my-
ślę, że w uzyskaniu takiego wyniku pomogło 
to, że nauczycielem w Szkole Podstawowej 
nr 6 jestem już od wielu lat. 
Od jak wielu?

– To moje pierwsze miejsce pracy. Praco-
wałem w innych szkołach, ale w Szóstce je-
stem nieprzerwanie od 35 lat. Uczę techniki 
i elementów informatyki. Z tą szkołą jestem 
związany od dziecka, bo najpierw byłem jej 
uczniem, potem odbywałem tutaj praktyki 
i wówczas moja pierwsza pani dyrektor – 
Zofia Witkowska, powiedziała mi, że nie wy-
obraża sobie, żebym nie przyszedł tutaj do 
pracy. I obecnie jestem pracownikiem o chy-
ba najdłuższym stażu. 
Do rozpoznawalności przyczyniła się za-
pewne także działalność harcerska.

– Moja instruktorska droga zaczęła się jesz-
cze w latach 80., kiedy po dh. hm. Barbarze 
Ościłowskiej przejąłem funkcję komendan-
ta Szczepu im. Synów Pułku, działającego 
w  Szóstce. I tę funkcję sprawowałem przez 
25 lat, aż w 2009 roku zostałem namówiony 
do kandydowania na stanowisko komen-
danta Hufca Grodzisk. Właśnie kończy się 

moja druga pełna kadencja, w związku z tym 
będzie trzeba pomyśleć o następcy. Przez te 
kilka lat udało się sporo zrobić. Kiedy przej-
mowałem stanowisko komendanta, stan 
liczebny wynosił 400 członków, w tej chwili 
mamy prawie 700 harcerzy i zuchów oraz ok. 
40 instruktorów. Grodziski hufiec jest mocny.
25 lat jako komendant szczepu, 35 lat jako 
nauczyciel w jednej szkole. Długodystan-
sowiec z Pana. Gdy rozmawia się z wetera-
nami harcerstwa, często mówią: „kiedyś 
to były obozy, a teraz to jeżdżą do dom-
ków kampingowych i jeszcze narzekają”. 

– Nie jeździmy do domków kampingo-
wych, jeździmy do lasu, rozstawiamy namio-
ty. Natomiast rzeczywiście zmieniło się wiele 
przepisów, przede wszystkim pojawiły się 
obostrzenia związane z bezpieczeństwem 
i wymogami sanitarnymi. Dawniej do dyspo-
zycji była polana i trzeba było stworzyć od 
zera cały obóz, łącznie z natryskami. Nato-
miast nie oszukujmy się, teraz najważniejsze 
jest bezpieczeństwo uczestników. 
A jak zmieniły się dzieci, młodzież? 

– Na pewno mają inną mentalność, ale to 
naturalne – wszystko się zmienia, mental-
ność dzieci też. Na szczęście ostygł już tro-
chę komputerowy szał i coraz więcej dzieci 
z chęcią przychodzi na zbiórki, bierze udział 
w akcjach plenerowych, wychodzi z domu. 
W ramach jubileuszu harcerstwa w Grodzi-
sku zorganizowaliśmy ostatnio sztafetę pły-
wacką pod hasłem „100 kilometrów na Stule-
cie”. Okazało się, że w sumie przepłynęliśmy 
ponad 300 kilometrów, a zdecydowaną 
większość uczestników stanowiły dzieciaki 
i młodzież. To napawa optymizmem. 
Połowa kadencji Rady Miejskiej już minę-
ła, to chyba dobry czas na pierwsze pod-
sumowania. Czy rzeczywistość w Radzie 
Miejskiej okazała się zgodna z pańskimi 
oczekiwaniami?

– Z doświadczenia z pracy w komendzie 
hufca wiem, że jedna kadencja to stosun-

kowo krótki okres, więc moje oczekiwania 
nie były wielkie. W pierwszej kadencji radny 
tak naprawdę może się dopiero rozejrzeć, 
rozeznać, jak wygląda działanie samorządu. 
Owoce pracy przychodzą dopiero w następ-
nej kadencji. Dlatego dziwię się pomysłom, 
by wprowadzić w samorządach ogranicze-
nie kadencji do dwóch. To złe rozwiązanie, 
tym bardziej że w mojej ocenie samorządy 
pracują dobrze. A nasz lokalny samorząd na-
wet bardzo dobrze.
A reforma oświaty? Podoba się Panu po-
wrót ośmioklasowej podstawówki? 

– Rozpoczynałem pracę w szkole, gdy były 
klasy siódme i ósme i pamiętam je z dobrej 
strony, więc ich powrót nie jest dla mnie ni-
czym przerażającym, raczej traktuję to jako 
wyzwanie. Natomiast gimnazjów bardzo 
szkoda. One istniały, funkcjonowały prawidło-
wo i rozwiązywały wiele problemów. Gdyby 
to ode mnie zależało, zostawiłbym gimnazja. 
Brał Pan udział w niedawnym strajku na-
uczycieli?

– Wyraziłem swoją gotowość do podję-
cia akcji protestacyjnej, jednak ostatecznie 
w naszej szkole do niej nie doszło ze względu 
na zbyt małą liczbę nauczycieli chętnych do 
wzięcia czynnego udziału w strajku. Uważam, 
że jako środowisko nie popisaliśmy się. Sami 
sobie wbijamy nóż w plecy brakiem odwagi. 
Udało się Panu zanotować jakieś spek-
takularne osiągnięcia w pracy radnego 
przez pierwszą połową kadencji?

– W pracy radnego raczej spektakularnych 
osiągnięć nie ma, są sprawy i problemy bie-
żące. Bardzo mi zależy na budowie hali wi-
dowiskowo-sportowej. Chciałbym, żeby ta 
inwestycja szła mocnym tempem, bo ona 
przyniesie pozytywne impulsy zarówno dla 
Szóstki, która będzie korzystać z tego obiek-
tu podczas zajęć wychowania fizycznego, 
jak i dla całej okolicy, a nawet gminy. Rozu-
miem również głosy sceptyczne, podnoszą-
ce wysokie koszty inwestycji. Ale jakość musi 
kosztować. A korzyści przewyższą nakłady.
Bycie radnym to praca z misją?

– Jak najbardziej. Jestem zadowolony, bo 
ludzie do mnie dzwonią z prośbą o piloto-
wanie pewnych spraw, sygnalizują proble-
my – stan nawierzchni, stan bezpieczeństwa 
dzieci, które przemieszczają się do szkoły, 
ale także zgłaszają prośby o przybliżenie in-
formacji z Urzędu Miejskiego, np. w sprawie 
dotacji do wymiany systemów grzewczych. 
Czuję, że mogę się do czegoś przydać, bo za-
wsze łatwiej przychodzi mi działać w cudzej 
sprawie niż we własnej.
Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał Krzysztof BońkowskiKO
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Na owoce pracy  
trzeba poczekać
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Sylwester Stankiewicz, nauczyciel, harcerz, 56 lat,  
w Radzie Miejskiej po raz pierwszy. Kandydował  

z KWW Ziemia Grodziska w okręgu nr 8.

    Z wielkim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci naszego 

Pracownika i Koleżanki 
Teresy Soporek

Szczere kondolencje
i wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie
składają

Dyrekcja i pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 2 

w Grodzisku Mazowieckim

Okręg 
nr 8
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Trzydziestu trzech młodych wykonawców z placówek w Grodzisku, 
Żyrardowie, Brwinowie, Pruszkowie, Lesznie oraz Piasecznie przystąpiło 
do rywalizacji w IX edycji Turnieju Talentów. Dzieci zaprezentowały swoje 
umiejętności 30 marca w siedzibie organizatora, czyli grodziskiego  
ZS im. H. Szczerkowskiego. 

11edukacja

Zdolności odkryte  
w niepełnosprawności 

Zmagania artystyczne poprzedził występ 
utworzonej w tym roku przez gospodarzy 
orkiestry perkusyjnej. Wysoki poziom tego-
rocznego turnieju potwierdziły też kolejne 
odsłony talentów uczestników przeglądu 
i liczba przyznanych miejsc pierwszych 
w poszczególnych kategoriach. Jury kon-
kursowe zadecydowało o uhonorowaniu 
najwyższą nagrodą w kategorii recytacja 
Oliwii Bogusz z Pruszkowa, Michała So-
snowskiego z Leszna oraz duetu Małgorza-
ta Cisek – Szymon Klich ze szkoły w Gro-
dzisku. Najlepszymi tancerzami okazali się 
wychowankowie placówki w Brwinowie: 
Grzegorz Olszak i duet Zuzanna Kaliszew-

ska – Klaudia Ziębicka, a także parkieto-
wa para z Grodziska: Martyna Pruszyńska 
– Stanisław Czarnecki. Wśród wokalistów 
najwyższa nota przypadła przedstawiciel-
kom gospodarzy Monice Marek i Karolinie 
Krośni oraz Patrykowi Pazyrskiemu z Lesz-
na i Klaudii Markiewicz z Piaseczna. Kariera 
gimnastyczki artystycznej stoi zaś otworem 
przed Anną Żytą z Pruszkowa. Jeśli chodzi 
o prace plastyczne jury pierwsze miejsce 
przyznało Marii Szyrmie z Pruszkowa, Ma-
rii Świecimskiej z Żyradowa, Patrycji Wi-
śniewskiej z Leszna oraz Katarzynie Tokaj 
z Piaseczna. Wśród laureatów znaleźli się 
też wychowankowie grodziskiej placówki:   

Sławomir Więckowski, Oktawian Michal-
ski, Katarzyna Markowska, Kacper Rogalski 
oraz Kinga Rogalska. 

– Celem naszego turnieju jest rozwijanie 
zainteresowań i zdolności dzieci z niepeł-
nosprawnością umysłową. Dzięki wystę-
pom przed szerszą publicznością mogą 
przełamać bariery nieśmiałości, ale przede 
wszystkim zaprezentować swoje możliwo-
ści artystyczne – mówiła Ewa Kapuścińska, 
która odkrywa i rozwija talenty muzyczne 
uczniów ZS im. H. Szczerkowskiego. 

   Małgorzata Müldner

Z małą 
ojczyzną 
za pan brat
12 kwietnia 2017 roku w Szkole Podsta-
wowej z Oddziałami Integracyjnymi nr  6 
odbyła się 17 edycja konkursu promu-
jącego wiedzę o naszej małej ojczyźnie. 
Uczniowie SP nr 4, gospodarza rywali-
zacji i SP w  Adamowiźnie musieli wyka-
zać się rozległą wiedzą o naszej gminie 
i  znanych osobach z niej pochodzących, 
bo tegorocznej rywalizacji przyświecało 
hasło „Grodzisk w sztuce”. Odpowiedzi na 
pytania, kalambury, skojarzenia, szarady, 
prezentacje przybliżyły zgromadzonej pu-
bliczności historię miasta i takich twórców 
jak: Chełmoński, Baird, Cabanowski. Gro-
dzisk to miasto przyszłości, bo erudycją, 
jaką wykazali się młodzi ludzie, zdobędą 
niejedne zaszczyty na miarę kraju czy na-
wet więcej. Ostatecznie zwyciężyła SP nr 4, 
przed gospodarzami i SP w Adamowiźnie. 
Organizatorzy przygotowując scenografię 

wykorzystali prace, jakie wpłynęły na pla-
styczną część konkursu. Zaprezentowa-
nych dzieł olejnych nie powstydziłaby się 
galeria sztuki. Wysoki poziom przygoto-
wania uczestników, zaangażowanie szkół 
zainspirowało nauczycieli z „6” do dojrzałej 
ewaluacji konkursu i ogłoszenia, że 18 edy-
cja w 2018 roku odbędzie się pod tytułem 
„Grodzisk Ojczyzną Młodych Talentów”. 

Dziękujemy Panu Burmistrzowi i Pani 
Dyrektor Biura Oświaty za ufundowanie 
nagród, a Pani Aurelii Sobieraj za pomoc 
merytoryczną przy tworzeniu zadań. Dzię-
kuję również rodzicom za pomoc w przy-
gotowaniu konkursu i wszystkim zaanga-
żowanym nauczycielom.

Agnieszka Rutecka
Dyrektor Szkoły Podstawowej  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 6

Zając  
na palmie
Choć serca przedszkolnej publiczności 
trzeciej edycji konkursu na najpiękniej-
szą palemkę podbił szarak zdobiący pra-
cę wykonaną przez maluchy z grupy 0C 
w Przedszkolu nr 5 w Łąkach, pierwszą 
nagrodę zdobyła grupa 0A z tej samej 
placówki, działającej w ramach Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. Miejsce 
drugie zajęły Misiaczki z Przedszkola nr 1 
im. Krasnala Hałabały, a na trzeciej lokacie 
uplasowały się ex aequo grupa IVA, grupa 
IIA oraz grupa IB z Przedszkola nr 4 im. Kró-
la Maciusia I.

– Liczymy na to, że w kościele na Nie-
dzielę Palmowa będzie bardzo kolorowo 
– mówiła 7 kwietnia podczas ceremonii 
wręczenia nagród Renata Prędkopowicz, 
wicedyrektor ZSP nr 1 przy Zielonym Ryn-
ku. Nie mogło być inaczej, bowiem orga-
nizowany przez placówkę międzyprzedsz-
kolny konkurs w tym roku odbywał się pod 
hasłem „Palma w barwach tęczy”.      (mm)

        
Pani Marioli Olczak

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składają

Dyrektor i pracownicy
Biura Oświaty Gminy Grodzisk 

Mazowiecki

Z głębokim żalem 
zawiadamiamy,

że 15 kwietnia 2017 roku
zmarł

Marian Kardas
wieloletni Dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 4 w Grodzisku 
Mazowieckim

Żona i córki z rodzinami
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Od zawsze chciałeś podróżować i być 
dziennikarzem National Geographic?

– Kiedyś o tym nie myślałem, ale podró-
żowałem zawsze. Jak byłem mały, wyjeż-
dżałem z rodzicami fiatem 126p, a później 
wartburgiem z przyczepą kempingową. 
Zwiedziłem wtedy Węgry, Grecję, Bułgarię 
i jeszcze Jugosławię, kraj, którego już dzi-
siaj nie ma na mapach. Rodzicie wyjeżdżali 
bardzo często i na wiele wyjazdów mnie ze 
sobą zabierali. Dlatego to jest ich wina, że 
nie mogą się ze mną teraz zbyt często spo-
tykać, bo teraz ja zwykle jestem w podróży. 
I właściwie każde spotkanie z moimi rodzi-
cami jest wielkim świętem.

Co najbardziej lubisz w podróżach: po-
znawanie ludzi, różnych kultur czy od-
krywanie nowych miejsc?

– Na pierwszym miejscu zawsze są ludzie. 
Podróżuję głównie po to, żeby się z nimi 
spotkać. Pomieszkać z miejscowymi i spę-
dzić razem jak najwięcej czasu. Nie wyobra-
żam sobie innego podróżowania, jak takie, 
kiedy wyciąga się rękę do tych, których 
spotykam na ulicach. To właśnie oni mają 
zawsze najciekawsze historie. Mówią nam 
o prawdziwym życiu w tym miejscu. Wszy-
scy są bardzo pomocni i otwarci na innych. 
I  to było dla mnie tym największym zasko-
czeniem: wszędzie mogę na nich liczyć. Nie 
ma się czego bać, trzeba być otwartym na 
nowe znajomości.

Co takiego wyjątkowego jest w Azji, któ-
rą uwielbiasz?

– Właśnie ludzie. I jedzenie, to są te dwie 
rzeczy, za które kocham Azję. Mam niesa-
mowitych przyjaciół w Wietnamie czy na Sri 
Lance, do których właśnie wracam w sierp-
niu, bo chcę się z nimi znowu spotkać. 
Mamy ze sobą cały czas kontakt listowny. 
Gdy ich poznałem, zacząłem znów pisać 
odręczne listy. Wysyłam im je do tej wioski, 
w której mieszkają, a oni mi na nie odpisują. 
W jednym z takich listów pani Soma popro-
siła mnie, żebym zabrał rodziców i przyje-
chał do niej na obiad. Dlatego lecimy do niej 
w sierpniu w odwiedziny – na obiad.

Jakie pamiątki przywozisz najczęściej 
z podróży?

– Pamiątek mam tyle, że przedwczo-
raj spakowałem dwa wielkie pudła prze-
prowadzkowe do piwnicy, żeby nie robić 
z  mieszkania muzeum. Głównie przywożę 
instrumenty muzyczne, ponieważ kończy-
łem Akademię Muzyczną w Łodzi, więc są 
one dla mnie bardzo wartościowymi pa-
miątkami. Przywożę również lalki w różnych 
strojach narodowych. Teraz zacząłem kolek-
cjonować głównie fotografie. Robię mnó-
stwo zdjęć i kręcę filmy.

Jesteś specjalistą od dalekich i jednocze-
śnie niedrogich podróży.

– Z pewnością każdy może zorganizować 
podróż, na którą będzie go stać. Zależy kto 
jakie ma wymagania. Można za pewne rze-
czy zapłacić na pewno taniej. Na przykład za 
nocleg, mieszkając właśnie u „miejscowych”, 
a nie w drogim hotelu. Możemy jeździć ko-
munikacją miejską, a nie taksówkami. Pod-
stawą jest kupienie taniego biletu lotnicze-
go.  Można oszczędzać również na jedzeniu. 
Nie jemy w drogich restauracjach, tylko ku-
pujemy jedzenie na ulicy. Najsmaczniejsze 
potrawy, jakie jem w Azji, to jedzenie na uli-
cy, a nie w restauracji. Jest ono najbardziej 
naturalne, prawdziwie, dobrze zrobione – 
naprawdę nie ma się czego bać.

Co byś powiedział ludziom, którzy bar-
dzo chcą podróżować, a jednak obawy 
nie pozwalają im realizować marzeń?

– Jeśli ktoś boi się podróżować, to po-
winien zmienić swoje podejście do świata 
i przestać się bać, bo nie ma do tego powodu. 
Wszędzie możemy się czuć bardzo dobrze. Na 
całym świecie są ludzie, którzy nam pomogą, 
a nie zaszkodzą. Oczywiście, musimy uważać, 
dokumenty zawsze trzeba dobrze schować, 
a czasem w niektórych miejscach też pienią-
dze, żeby ktoś nas nie okradł. Ale mogą nas 
okraść wszędzie, nawet w Polsce, więc tego 
się nie ma co bać. Wystarczy być otwartym 
na wszystko. Na nowe kultury, zwyczaje, tra-
dycje, wartości, historie, przede wszystkim 
na to jak ci ludzie żyją. Nie krytykujmy niko-
go – to jest bardzo ważne. Jesteśmy gościem 
w danym kraju, więc nie krytykujemy, tylko 
przyjmujemy wszystko takie, jakie jest, nawet 
jak nam się to nie podoba. Jesteśmy na chwi-
lę u tych ludzi, a oni w taki sposób żyją na co 
dzień, więc trzeba to rozumieć i do wszyst-
kich podejść bardzo otwarcie.

O czym powinniśmy zawsze pamiętać 
wybierając się do innych krajów?

– Przede wszystkim powinniśmy pamię-
tać o tym, żeby się dobrze ubezpieczyć na 
wypadek jakichś problemów zdrowotnych. 
Druga rzecz: zaszczepić się – właśnie o to 
bardzo często pytają mnie ludzie. Zawsze 
powtarzam, że trzeba wykonać wszystkie 
zalecane szczepienia, bo to jest tylko dbanie 
o własne zdrowie. Uważam też, że trzeba do 
wyjazdu się przygotować, ale w taki sposób 
„kulturowy”. Jak jedziemy w jakieś miejsce, 
to powinniśmy o nim poczytać lub obejrzeć 
film, żeby lepiej je rozumieć.

Planujesz napisać następną książkę? 
„Opowieści z pięciu stron świata” są ge-
nialne, sama nie mogłam się od nich 
oderwać i czekam z niecierpliwością na 
następną część.

– Mam w planach kolejną książkę. Myślę, 
że powstanie ona wtedy, kiedy pojadę po-
nownie na Sri Lankę, w sierpniu do Somy na 
obiad. Może to będzie książka poświęcona 
właśnie temu miejscu i tamtym ludziom?

Dziękuję za rozmowę.

wywiad

Z Michałem Cessanisem, podróżnikiem i dziennikarzem National Geographic Polska, który był jednym 
z gości podczas Grodziskiego Dnia Młodzieży, rozmawiała Katarzyna Mandes.

Strona  
Młodych

Rodzinny obiad na Sri Lance
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W jaki sposób trafiła Pani do projektu „Le-
czymy z Misją”?

– Ponieważ niebawem kończę studia, 
a wciąż mi mało praktyki, szukałam sposobu, 
by wakacje przeznaczyć na zdobywanie do-
świadczenia przydatnego w mojej przyszłej 
pracy. Na ogłoszenie o rekrutacji na wolon-
tariat medyczny do Kenii natknęłam się przy-
padkowo. Zorganizowałam grupę, z którą 
wspólnie napisaliśmy aplikację, i zostaliśmy 
zaproszeni do współpracy. Szczególnie waż-
ne dla mnie było to, że to nie jest wolontariat 
typowo szkoleniowy, tylko nastawiony na 
działanie. Studenci z WUM stworzyli sekcję 
„Secret Cervix”, jedną z dwunastu realizo-
wanych w ramach projektu. Będziemy pro-
wadzić profilaktykę raka szyjki macicy, naj-
częstszego nowotworu wśród kobiet w Kenii 
i jednocześnie choroby powodującej bardzo 
dużą śmiertelność. 

Skoro powodowała Panią chęć zdobycia 
doświadczenia, nasuwa się pytanie, czy tej 
potrzeby nie dało się zrealizować w Polsce, 
wszak rodzimej służbie zdrowia również 
daleko do ideału. 

– To pytanie często pada, gdy szukamy 
sponsorów. W Polsce mimo wszystko sytuacja 

jest nieporównywalna. W Kenii średnia dłu-
gość życia to niewiele ponad 40 lat, u nas dla 
kobiet – to ponad 80 lat, dla mężczyzn ponad 
70 lat. Tam jedna trzecia dzieci nie dożywa 
15 roku życia. Więc choć u nas nie jest idealnie, 
to mamy o niebo lepiej. Jadę w miejsce, gdzie 
brakuje rąk do pracy, gdzie jest dwóch leka-
rzy na 100 tysięcy ludzi. Osoby, które w Kenii 
były, mówią, że taki wyjazd zmienia. Myślę, że 
stanę się lepszym człowiekiem, a tym samym 
lepszym lekarzem. 

Jak na co dzień wygląda zaangażowanie 
w projekt „Leczymy z Misją”?

– Oczywiście korzystamy z tego, że są już 
zbudowane pewne struktury formalne, działa 
fundacja Harambee, co sprawia, że mamy za-
plecze marketingowe i kontakt z Afryką. Nasza 
praca polega na przygotowaniu się meryto-
rycznym do pełnionej później funkcji, uczymy 
się, jak wykonywać pobranie do badania cyto-
logicznego i jak je potem oceniać. Spędzamy 
całe dnie przy mikroskopie oglądając prepara-
ty. A poza tym musimy zdobyć finansowanie 
na projekt, więc jeździmy na targi medyczne, 
gdzie spotykamy się z ludźmi odpowiedzial-
nymi za marketing, z prezesami różnych firm 
i staramy się przekonać do wsparcia naszych 
działań. Dodatkowo organizujemy zbiórki po 
mszach świętych, ponieważ całe przedsię-
wzięcie jest związane z Kościołem, gdyż wo-
lontariusze odwiedzają szpitale misyjne. 

Częścią projektu jest zbiórka sprawnego, 
choć nieużywanego sprzętu medycznego.

– To też jest dość czasochłonne – wyko-
nujemy masę telefonów do placówek służby 
zdrowia, sondujemy, czy dysponują takim 
sprzętem, czy są skłonne go przekazać. Cza-
sami zdarzają się niespodzianki – na przykład 
dzwonię do Centrum Onkologii w Warszawie, 
a pani mówi, że mają w magazynie 12 tysię-
cy sztuk nieużywanego sprzętu, tylko trzeba 
przejrzeć, czy wciąż jest sprawny. Ogólnie 
sprzęt jest. Natomiast sami musimy po niego 
pojechać, odebrać po podpisaniu odpowied-
nich umów, potem zwozimy go do magazynu 
udostępnionego przez uczelnię, a następnie 
do 15 maja musimy zorganizować transport 
do Poznania, gdzie nastąpi załadunek do kon-
tenera, który drogą morską trafi do Kenii.

Co Pani z tego ma?
– Satysfakcję i ciekawe doświadczenie.

Jest Pani absolwentką grodziskiej Szko-
ły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2. To 
wtedy zrodziła się myśl o tym, by zostać 
lekarzem?

– Nie mam w rodzinie nikogo związanego 
z medycyną. W podstawówce najpierw chcia-

łam być astronautą, potem architektem, 
a  następnie nauczycielką. W gimnazjum 
zaciekawiła mnie biologia i chemia i wtedy 
pojawiła się myśl, że mogłabym zostać leka-
rzem. Dlatego wybrałam klasę biologiczno-
-chemiczną w warszawskim LO im. Stefana 
Żeromskiego, z której około jedna trzecia 
osób trafiła potem na studia medyczne.

Polska służba zdrowia często jest obiektem 
narzekań. Wśród studentów medycyny jest 
recepta, jak ten stan rzeczy zmienić?

– Idąc na studia, wyobrażamy sobie, że 
w przyszłości będziemy leczyć ludzi, poma-
gać im, a wszyscy będą zadowoleni z naszej 
opieki. W praktyce okazuje się, że lekarz to 
tak naprawdę kolejny urzędnik w systemie 
i głównie zajmuje się sprawdzaniem danych 
w komputerze i pisaniem. Najprostszym spo-
sobem byłoby zlikwidowanie nadmiernej 
biurokracji. Lekarze często są przepracowa-
ni, z kolei młodzi lekarze na specjalizacji bar-
dzo mało zarabiają. Pensja lekarza rezydenta 
to 2200 zł, czyli wychodzi niecałe 14 złotych 
na godzinę – po ciężkich studiach, po sta-
żu. Ludzie nie chcą się na to godzić, więc 
wyjeżdżają, bo za granicą jesteśmy bardziej 
doceniani. Jeżeli pensje wzrosną, to więcej 
lekarzy będzie chciało zostać w kraju – to 
też recepta na uzdrowienie systemu – lepiej 
opłacać wykwalifikowanych lekarzy.

Właśnie w związku z wyjazdami młodych 
lekarzy po studiach wicepremier Jarosław 
Gowin ogłosił pomysł, by studia medyczne 
były płatne, choć z możliwością umorzenia 
opłaty po przepracowaniu w Polsce odpo-
wiedniego czasu po studiach. 

– To bardzo niesprawiedliwy pomysł. 
Z jednej strony jest to racjonalne, ale z dru-
giej – dlaczego miałoby dotyczyć tylko stu-
diów medycznych? Przecież państwo płaci 
także za studia politechniczne czy ekono-
miczne, a  absolwenci tych kierunków rów-
nież decydują się na emigrację zarobkową 
– wyjeżdża mnóstwo informatyków, mnó-
stwo inżynierów.

A Pani po studiach zamierza zostać w Pol-
sce? 

– Chciałabym. Pracy za granicą zdążyłam 
już posmakować, przez kilka lat trzy miesiące 
wakacji spędzałam w Anglii, gdzie opieko-
wałam się ludźmi z porażeniem czterokoń-
czynowym. Mimo że tam się zarabia o wiele 
lepiej, nie chciałabym mieszkać za granicą, 
choćby ze względów rodzinnych. Mam na-
dzieję, że będzie się opłacało zostać również 
z przyczyn finansowych.

Dziękuję za rozmowę.

1313

Z mieszkanką Milanówka Anną Marciniak, studentką 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która jest 
wolontariuszką projektu „Leczymy z Misją”, rozmawiał 
Krzysztof Bońkowski.

Lepszy człowiek,  
lepszy lekarz

Celem projektu „Leczymy z Misją” jest 
wsparcie pacjentów oraz szpitali misyj-
nych w Kenii poprzez wysyłkę sprzętu 
oraz wolontariuszy. To oddolna inicjaty-
wa studentów polskich uniwersytetów 
medycznych, której początek dała trój-
ka studentów Uniwersytetu Medyczne-
go w Poznaniu. Akcję wspiera Fundacja 
Harambee Polska. W 2017 roku odbę-
dzie się trzecia edycja projektu. Podczas 
dwóch poprzednich do kenijskich pla-
cówek trafiło 21 studentów i lekarzy, 
a także ponad 11 ton wartościowej apa-
ratury medycznej.
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Niespełna trzy lata temu podczas koncertu charytatywnego z udziałem 
gwiazd polskiej sceny rockowej udało się uzbierać kwotę 12 550 zł. Wówczas 
środki pomogły w zdobyciu funduszy na nowoczesną, lekką protezę dla 
jedynego na świecie perkusisty, który po amputacji nogi pozostaje wziętym 
muzykiem studyjnym i koncertowym. 27 marca artyści po raz kolejny dali 
świadectwo słowom „Vlodi - nie jesteś sam!” i zagrali w grodziskim Centrum 
Kultury. Za perkusją zasiadł sam bohater wieczoru – Włodek Tafel.

Muzyka mocy 

Siedząca robota? Biorę!
– Nowotwór odbiera normalne życie, po-
zbawia człowieczeństwa, trzeba znaleźć 
sobie coś, co odwróci uwagę od choroby 
i niemocy. Dodatkowo człowiek z pasją 
jest bardziej wartościowy, interesujący 
i  nie odpycha ludzi swoją chorobą. Mia-
łem zaledwie 14 lat, kiedy w wyniku raka 
kości straciłem nogę. Ale miałem też mło-
dzieńczą świadomość wszystkiego, czego 
nie skosztowałem. Postanowiłem więc, 
że będę grał, tyle że nie w piłkę. Oprócz 
sportu zawsze towarzyszyła mi muzyka 
i kiedyś na koncercie zobaczyłem jednego 
człowieka siedzącego na scenie za bębna-
mi. Pomyślałem: siedząca robota, ja bez 
nogi – biorę! Miałem nadal trzy kończyny, 
było czym machać i uderzać i, co ważne, 
nadal mogłem wychodzić do ludzi. Tak po 
wszystkich trudach, a wielkiej przygody 
mi nie wróżono, zostałem perkusistą. Lewa 
noga, której nie mam, obsługuje tzw. hi-hat 
w zestawie perkusyjnym. Dzięki specjalnej 
protezie udało mi się go opanować. Gram 
i chodzę na… instrumencie, który się zu-
żywa. Koszty nowej protezy są przeogrom-
ne, na świecie topowy sprzęt kosztuje pół 
miliona zł, więc od razu się przewróciłem, 
jak to usłyszałem, i zbieram 60 tys. zł na je-
den staw, chociaż nie mam trzech – mówił 
Vlodi, który dziękował serdecznie kolegom 
za wsparcie i wspólne granie, które jest dla 
niego siłą napędową. 

Na przestrzeni kariery pozytywne podej-
ście do życia perkusisty napędzała współ-
praca m.in. ze Stanisławem Soyką, Anitą 
Lipnicką, Patrycją Markowską, Zbigniewem 
Wodeckim, a także zespołami Breakout, De 
Mono, Analog, Believe, Róże Europy i wie-
loma innymi.

Radość i podekscytowanie
– Pomaganie to wielka wartość. Gram wie-
le takich koncertów, czuję się wtedy lepsza. 

Mam nadzieję, że Vlodi zrozumie dzisiaj, że 
nie jest sam, bo każdy człowiek powinien 
mieć w sobie spokój przywracający w tym 
dziwnym świecie wiarę w ludzi – mówiła 
Beata Kozidrak, która w Grodzisku zaśpie-
wała dwa utwory: „Upiłam się tobą” oraz 
„Niebiesko-zielone” pochodzące z solowej 
płyty „B3”.

Obok wokalistki Bajmu na charytatywnej 
scenie pojawili się jej równie utalentowa-
na córka Kasia Pietras, Michał Wiśniewski, 
Dr.Queen, Rock & Chopin, Zespółdzielni, 
rewelacyjny Video oraz Analog.

– Właśnie tu, na grodziskiej scenie, czuje-
my wszyscy ogromną radość i podekscyto-
wanie, bo Analog zasnął snem kamiennym 
i przebudził się, by po dwunastu latach 
przerwy zagrać w pełnym składzie – z Vlo-
dim i dla Vlodiego – mówiła wokalistka ze-
społu Monika Wierzbicka. W jej wykonaniu 
elektryzujący utwór „Rabbits on the Grass” 
na dwunastoletnim uśpieniu nic nie stracił. 

W roli konferansjera widzowie mieli przy-
jemność usłyszeć jeden z najsłynniejszych 
głosów w świecie muzyki, dziennikarza, 
prezentera, didżeja Bogdana Fabiańskiego. 
Natomiast muzyczną niespodziankę stano-
wił występ burmistrza Grodziska Grzegorza 
Benedykcińskiego, który nie ukrywał emo-
cji towarzyszących wejściu na scenę w roli 
wokalisty i związanej z tym tremy. – Chociaż 
publiczne wystąpienia są dla mnie codzien-
nością, to kiedy mam występ o charakterze 
artystycznym, zawsze jest stres – mówił 
burmistrz. W jego wykonaniu zabrzmiał 
światowy hit „Feelings”, który ponad czter-
dzieści lat temu przyniósł rozgłos brazy-
lijskiemu piosenkarzowi Morrisowi 
Albertowi. Do popu-
larności grupy De 
Mono niewątpli-
wie przyczynił się 
utwór „Kochać 
inaczej”. Właśnie 

ten przebój oraz piosenkę „Póki mamy na 
to czas”, święcącą sukces na antenach roz-
głośni radiowych w 2010 roku, wykonał 
Andrzej Krzywy. Wokalista tremy nie czuł, 
za to podobnie jak burmistrz Grodziska wy-
stępował już na scenie Centrum Kultury, by 
wesprzeć Włodka Tafla.  

– Uważam Vlodiego za jednego z lep-
szych bębniarzy w tym kraju. Jego determi-
nacja spowodowała, że jest nadal obecny 
na rynku muzycznym. Bez zastanowienia 
zgodziłem się wystąpić dzisiaj, ale tak na-
prawdę w takich koncertach nie jest istot-
ne, kto zagra, tylko kto przyjdzie i wrzuci 
swój pieniążek – mówił Andrzej Krzywy.

Sukces bez rekordu
Jeśli chodzi o publiczność w koncertowym 
dniu, rekord nie padł. Mimo to zebrana 
ogółem kwota 15 tys. zł przebiła wyniki 
z  roku 2014, a atmosfera panująca w cza-
sie imprezy, będąca w ogromnej części 
zasługą organizatorów, którzy kolejny raz 
zaangażowali się w pomoc niepełnospraw-
nemu artyście, była bezcenna.

– Jarek Bączkowskiego dba od strony 
muzycznej o koncert, Centrum Kultury 
udostępnia nam salę widowiskową wraz 
z  obsługą techniczną i pomaga w rozpro-
pagowaniu imprezy – mówił współorgani-
zator Krzysztof Urtate, który zadbał o część 
organizacyjną koncertu związaną z do-
brym samopoczuciem gwiazd i szeregu 
osób towarzyszących muzykom za kuli-
sami koncertowej sceny, z której w finale 

zabrzmiał wielki przebój zespołu Queen 
„We will Rock You”.

n Małgorzata Müldner
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Z Dworku Skarbków do Royal 
Academy 
Małgorzata Zwierzchowska ukończyła 
Państwową Szkołę Muzyczną im. T. Ba-
irda w Grodzisku w klasie skrzypiec pod 
kierunkiem Joanny Gierblińskiej-Pyskło. 
17 marca młoda skrzypaczka ponownie 
zagościła w swojej szkole, dając koncert 
w ramach cyklu „Klasyka w Dworku Skarb-
ków”. Na repertuar złożyły się utwory Frit-
za Kreislera „Recitativo” i „Scherzo”, a także 
„Kaprys nr 13” Pierre’a Rode w trudnej 
tonacji Ges-dur, jak również kompozycje 
Wolfganga Amadeusza Mozarta, Jana Se-
bastiana Bacha, Gabriela Fauré i Edwarda 
Griega. Skrzypaczce towarzyszyła pianist-
ka Agnieszka Kozło.

Obecnie absolwentka placówki przy 
ul.  Okulickiego uczęszcza do klasy matu-
ralnej Zespołu Szkół Państwowych Szkół 
Muzycznych I i II stopnia nr 3 im. G. Ba-
cewicz w Warszawie, gdzie uczy się pod 
kierunkiem Justyny Grzegorczyk-Kani. 
Jest laureatką licznych koncertów kame-
ralnych oraz dwukrotną stypendystką Pre-
zesa Rady Ministrów. Wielokrotnie dosko-

naliła swoje umiejętności m.in. podczas 
Międzynarodowych Kursów Muzycznych 
w Łańcucie. Występowała także jako czło-
nek Polskiej Orkiestry Młodzieżowej Luto-
slawski Youth Orchestra oraz Młodej Pol-
skiej Filharmonii. Jest współzałożycielską 
orkiestry smyczkowej Kameralna N-har-
monia. Zdała pomyślnie egzaminy do Roy-
al Academy of Music w Londynie, gdzie 
we wrześniu rozpocznie naukę w  klasie 
skrzypiec prof. Philippe’a Honoré’a.

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski 

Podczas pierwszego spotkania grodziskiego 
Klubu Podróżnika, które odbyło się 23 mar-
ca w PKP Poczekalnia na grodziskim dworcu, 
o swojej fascynacji Bieszczadami mówił autor 
licznych publikacji na temat tych gór, kra-
joznawca i przewodnik Stanisław Kryciński. 
Z  wykształcenia jest inżynierem chemikiem. 
Jego pierwszy kontakt z Bieszczadami miał 
miejsce podczas kolonii w Dobrej Szlacheckiej 
między Dynowem a Sanokiem, ale na dobre 
wszystko się zaczęło podczas studiów na Po-
litechnice Warszawskiej i obozu wędrownego 
w 1974 r. Zafascynowany jest różnorodnością 
kresowych kultur i religii. W  trakcie spotkania 
mówił o historii tych jednych z najpiękniej-
szych i najbardziej egzotycznych w Polsce gór. 
Przypomniał zdjęcia z obozów wędrownych 

i  przeprowadzonych wówczas inwentaryzacji 
bieszczadzkich wsi.

Wielokrotnie ratował od zapomnienia i znisz-
czenia cmentarne nagrobki i przydrożne krzyże, 
dokumentował ślady życia, które tam niegdyś 
kwitło. – Ziemia w tamtych stronach sama od-
słania swoje skarby. Miejsc tajemniczych jest 
jeszcze w Bieszczadach dużo – mówił. 

Góry te zdominowały naszą polską wy-
obraźnię silnym wizerunkiem pięknego, a jed-
nocześnie surowego i niedostępnego zakątka. 
Idealnego dla buntowników uciekających od 
cywilizacji i spragnionych wolności.

Podczas spotkania można było obejrzeć 
również zdjęcia Stanisława Krycińskiego uka-
zujące piękno gór. 

n Sławomir Sadowski 

„To mój tata, a to nasza mama” – wskazy-
wali na zdjęciach niektórzy uczestnicy spo-
tkania z cyklu „Tropem tajemnic miasta”, 
zorganizowanego 24 marca w Willi Rado-
goszcz. O swoich wspomnieniach związa-
nych z fabryką esencji octowej w Grodzisku 
Mazowieckim, zwanej popularnie octówką, 
mówiła Eugenia Deminet, która urodziła się 
Grodzisku i dzieciństwo spędziła w przy-
legających do fabryki budynkach, gdzie 
mieszkali pracownicy. 

– Najpierw produkowano tu tasiem-
ki, wycieraczki, dopiero później fabryka 
zmieniła profil działalności na chemiczny. 
Przyczyniła się do rozwoju miasta – mówiła 
pani Eugenia. Przed drugą wojną świato-
wą octówka zatrudniała już kilkaset osób, 

głównie z okolicznych wsi. Był to jeden 
z pierwszych zakładów chemicznych w Pol-
sce. Podczas okupacji na terenie fabrycz-
nym działała silna komórka Armii Krajowej. 
Po wojnie octówka została włączona do 
planu trzyletniego. Ruszyła produkcja wi-
taminy B, co mieszkańcy odczuli w postaci 
nieprzyjemnych zapachów. – Atrakcją dla 
dzieci, których rodzice pracowali w fabry-
ce, były musztra i ćwiczenia Przemysłowej 
Straży Pożarnej, latem kąpiel w Mrownie, 
a zimą zjazdy na sankach z popiołowej gór-
ki – wspominała pani Eugenia. Przez dziel-
nicę Łąki przejeżdżały kolorowe tabory cy-
gańskie, można było obserwować pociągi 
oraz pogrzeby Żydów na pobliskim kirku-
cie. Na terenie fabryki znajdował się ogród 

dyrekcyjny z altanami. – To był zupełnie 
inny świat. Dzisiaj na ulicy Traugutta pew-
nie bym się zgubiła – mówiła pani Eugenia. 

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski 

Barwny krajobraz miasteczek, wsi 
oraz historie napotkanych ludzi 
uchwycone na płótnie ozdobiły 
wnętrze sztuce oddane – grodziskie 
Ognisko Plastyczne z dumą zapre-
zentowało prace swej słuchaczki 
Agnieszki Bobrowskiej podczas wer-
nisażu, który miał miejsce 25 marca 
w Galerii Popkolor. 

Grodzisk z fabrycznych okien

Agnieszka 
zaskoczyła

Bieszczadzkie dociekania

– Agnieszka w pewnym momencie zasko-
czyła i osiągnęła poziom twórcy świado-
mego. Uważam, że te prace są dojrzałe, 
znakomite, nawiązują do dobrej tradycji 
malarstwa okresu międzywojennego. Wi-
dzę też wpływy impresjonistów, choćby 
van Gogha – mówił dyrektor Ogniska Pla-
stycznego Jakub Cwieczkowski.

Jak podkreślała artystka, ukształtowało 
ją przede wszystkim lokalne środowisko 
twórcze.

– Malarstwo towarzyszy mi od dziec-
ka, miałam przyjemność być uczennicą 
zmarłego niedawno prof. Aleksandra Tur-
ka – mówiła autorka ponad trzydziestu 
wyeksponowanych obrazów wykonanych 
w  technice olejnej i będących owocem 
plenerów malarskich organizowanych 
przez Ognisko Plastyczne na przestrzeni 
ostatnich trzech lat.  n  (mm)
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Kuba Więcek to młody saksofonista i kom-
pozytor, ale mający na swoim koncie na-
grody na krajowych i międzynarodowych 
konkursach jazzowych. Nauki pobierał 

m.in. u Lee Konitza. Początek jego kon-
certu, zorganizowanego przez Centrum 
Kultury 5 kwietnia w restauracji Babie Lato, 
wypełniły pasaże przechodzące w temat 
główny. Razem z grającym na kontrabasie 
i gitarze basowej Michałem Barańskim oraz 
perkusistą Łukaszem Żytą artysta zapre-
zentował repertuar z najnowszej płyty „An-
tother Raindrop”. Jak przekonywał, sztuka 
jest dla niego jak krople deszczu. Płyta zo-
stała wydana w słynnej serii „Polish jazz” i za 
wyjątkiem „Conception” George’a Shearin-
ga, zawiera autorskie kompozycje. Kuba 
Więcek poszukuje inspiracji w świecie, 
dlatego często w takich utworach jak „Noc-
ny rytuał leśnych zwierząt” czy tytułowym 
„Antother Raindrop” słychać elementy fol-
ku. W utworze „Who is the Monkey is here?” 
muzycy zabierają słuchaczy w podróż do 
Afryki – muzyka jest bardzo zrytmizowa-
na, transowa, jakby hipnotyczna, trochę na 
pograniczu jazzu, folku i klasyki, bliska do-
konaniom Ornette’a Colemana. Na pewno 
jest interesująca. Kuba Więcek przyznaje, 
że najważniejsza jest dla niego szczerość  
wypowiedzi artystycznej. Od samego rana 
albo słucha muzyki albo gra. Nie jest to 
łatwa muzyka w odbiorze, ale może – jak 
wskazuje tytuł płyty – będzie kroplą desz-
czu drążącą skałę? Czas pokaże. 

  n  Sławomir Sadowski

16 kultura
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Przejazdy
dla seniorów

Przejazdy dla seniorów w pociągach  
Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.

Uprawnieni
Osoby, które ukończyły 60 lat.                          

Zakres ważności
Osoba, która ukończyła 60 lat, uprawniona 
jest do nabywania biletów z ulgą 50%:
a)  jednorazowych, 
b)  okresowy imienny, 
 na przejazd pociągami WKD.

Przejazdy na podstawie w/w biletów mogą 
odbywać się:
– w dni robocze od poniedziałku do piątku 

od godz. 9:00 oraz
– w soboty, niedziele i święta 
 (przez 24 godz.).
 
Warunki stosowania
Ulgę 50% stosuje się na podstawie dokumentu 
stwierdzającego wiek seniora. 

od godz. 900
w dzień powszedni

Kontrabas 
z miotły, ukulele 
z czajnika
Nazwa Muzikanty chyba najlepiej oddaje 
charakter koncertów tej grupy. Artyści łączą 
muzykę z teatrem, a nowe technologie z ak-
tywnym improwizowanym udziałem widzów. 
Muzikanty to Jacek i Marcin Dzwonkowscy 
oraz Piotr Chlipalski. Grają na instrumentach 
zrobionych ze sprzętów AGD, kontrabasie 
z miotły i ukulele z czajnika. Świętej pamięci 
Antoni Kania byłby z nich dumny!  Ich różno-
rodny repertuar to nieco karkołomna podróż 
od „Carmen” Bizeta, „Peer Gynta” Griega, po-
przez „When the saints go marching in” po 
„Stayin’ Alive” Bee Gees i „With or Without 
You” U2. Podczas koncertu w Radogoszczy 
25 marca z zespołem zagrał na elektrycznym 
młynku do kawy Łukasz Nowacki i sądząc po 
reakcji publiczności, można stwierdzić, że był 
to debiut udany. Muzikanty to muzyka bez 
batuty, ale z humorem.

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski
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Jesienią Anno Domini 1991 roku współpraco-
wałem z gazetą, o której zapewne mało kto 
pamięta: „Globem 24” – pierwszym w Polsce 
kolorowym dziennikiem. Miało to poniekąd 
swoją cenę ponieważ technologia nie po-
zwalała na bycie na bieżąco z informacjami 
i były one z reguły spóźnione o jeden dzień. 
Z tego względu czasem śmialiśmy się, że 
powinna mieć podtytuł gazeta dla skaco-
wanych, czyli dla tych, którym umknął po-
przedni dzień. Mnie to akurat mało bolało, 
bowiem zahaczyłem się w dziale kultury, a tu 
nie do końca sprawą życia i śmierci było, czy 
dany tekst pójdzie tego dnia czy następnego. 
W  każdym razie realizując temat o kondycji 
domów kultury trafiłem w którymś momen-
cie i do Grodziska. 

Tam poznałem młodego (podobnie jak 
ja), brodatego (również) człowieka, Grzego-
rza Witkowskiego, który zaproponował mi 
zmontowanie gazety. Ponieważ czułem, że 
„Glob 24” długo nie poegzystuje, ochoczo 
się zgodziłem. Nota bene – tekst o domach 
kultury ukazał się ilustrowany dość kosz-
marną manipulacją fotograficzną. Do foty 
przedstawiającej grodziską zresztą, obskurną 
tablicę ogłoszeń wmontowano faceta odda-
jącego mocz. Bardzo mnie to zbulwersowało, 
bowiem w podpisie – oczywiście – nie wspo-
mniano, że to fotomontaż.

2 stycznia 1992 roku pojawiłem się w kinie 
„W”, dawniej „Wolność” i rozpocząłem zakła-
danie gazety. Wiele godzin przegadaliśmy 
nad tym, jaka ona ma być. Tak od strony 
wizualnej, jak i merytorycznej. Bolesna była 
też kwestia tytułu. Wreszcie stanęło na do 
dziś obowiązującym, wybranym, nie da się 
ukryć, na zasadzie „przecież jakiś tytuł musi 
mieć”…  Wiem, z dzisiejszej perspektywy to 
niemal brzmi jak fantasy – ale wówczas nikt 
nie wiedział co to jest ta nieszczęsna Bogoria. 
Format gazety był z kolei reperkusją gazet 
podziemnych z czasów stanu wojennego, 
które niemal wszystkie były w formacie A4. 
Chcieliśmy, by była większa, stąd stanęło na 
B4. I jeszcze jeden warunek – by zdjęcia były 
wyraźne. Założenia były ambitne, a Grzegorz 
i ja byliśmy technicznie kompletnie zieleni.

Szybko pojawił się Michał Śliwiński, który 
zadeklarował się, że zajmie się sportem (co 
zresztą czyni do dziś). Osobiście i personal-
nie było mi to na rękę – nigdy nie lubiłem 
pisać tekstów sportowych, do dziś niewiele 
ich napisałem. Zdjęciami zająć się miał An-
drzej Kucharski. Skład personalny, powiedz-
my, powoli się krystalizował. Technicznie by-
liśmy wciąż w lesie. Ba, dziewiczej puszczy. 

Wreszcie trafiliśmy Piotra Muldnera-Niec-
kowskiego w Podkowie Leśnej. Piotr jest  
z wykształcenia lekarzem, z temperamentu 
pisarzem. Równolegle prowadził wydawnic-
two AULA, czyli Agencję Usług Literacko-Ar-
tystycznych. Zgodził się zająć „Bogorią”. Był 
jeszcze jeden problem: zdjęcia. To był czas, 
kiedy jeszcze nie było skanerów. W Mila-
nówku odnaleźliśmy pracownię fotografii 
technicznej prowadzoną przez Krystynę 
i  Andrzeja Błaszczaków (dziś prowadzą fir-
mę produkującą cukierki reklamowe).

Wzięliśmy się ostro roboty. Grzegorz zrobił 
infografiki, Michał napisał relacje z meczów, 
Andrzej zrobił jakieś foty, ja popełniłem wie-
kopomny tekst o zatargach na targu. Chcie-
liśmy, żeby w każdym numerze był większy 
tekst reporterski. No, cóż ten był rzeczywi-
ście większy. Zaplanowałem, że zmieści się 
na jednej stronie. Owszem zmieścił się, tyl-
ko został złożony coraz mniejszą i mniejszą 
czcionką. Końcówka była już praktycznie do 
czytania przez lupę. Głównie dlatego ten 
utwór dramatyczny tak mocno wrył mi się 
w  pamięć. Zapomniałem, że gazeta jednak 

nie jest z gumy. Z wpadek było jeszcze Kłu-
dzienko z błędem ortograficznym. Ale gazeta 
była, fizycznie istniała. Pękaliśmy z dumy.

Z tej radości stanęliśmy z Grzegorzem 
pod targiem i zaczęliśmy sprzedawać „Bo-
gorię”. Bo wówczas nie była ona gazetą gra-
tisową. Po dłuższej chwili zorientowaliśmy 
się w pewnej niestosowności – głupio, żeby 
za gazeciarzy robił dyrektor Ośrodka Kultury 
i redaktor naczelny.

Zatem wystartowaliśmy, w dodatku bar-
dzo ambitnie, jako dwutygodnik. Szybko 
zresztą zrezygnowaliśmy z tej częstotliwo-
ści. Kilka dni zajmowało samo przygotowa-
nie techniczne.

Z wydarzeń w absolutnie pionierskich 
czasach wspomnieć muszę o meczu po-
między Orłami Górskiego a reprezentacją 
Wspólnoty Niepodległych Państw zorga-
nizowanym z okazji okrągłej rocznicy po-
wstania Pogoni. Choć tekst dotyczył sportu, 
wyjątkowo napisałem go własnoręcznie, 
sprowadziłem rasowego reportera, Andrze-
ja Hrechorowcza. Zdjęcia wyszły kapitalne, 
opisu meczu nie mnie oceniać.

Szybko zażegnaliśmy kwestię nie miesz-
czących się materiałów. Piotr drukował nam 
„gołe” teksty i robiłem z tego wyklejaną  
makietę.

Wypada wspomnieć o dobrym kontakcie 
z ówczesnym burmistrzem Euzebiuszem 
Sową, który życzliwie przyjmował tytuły 
w  rodzaju: „Jak burmistrz zarobił 2,7 mld 
złotych?” – to chodziło o podpisanie umowy 
z  Proctor&Gamble, „Włoskie hulanki burmi-
strza” – tym razem wspomniałem o wyjeździe 
do Watykanu i opisałem nowe auto burmi-
strza. Nowe dla niego, w rzeczywistości był 
to jedenastoletni volkswagen passat. Takie 
miewałem ciągoty do gazety bulwarowej.

Jakoś w lecie zagnieździłem się, wraz z Ja-
nuszem Sobierajem, w Dworku Skarbków. 
Szybko zresztą wróciłem do kina „W”.

Przypadkiem zachowała mi się przepust-
ka na spotkanie z prezydentem Wałęsą 
w  Grodziskich Zakładach Przemysłowych. 
Z drugiej strony zrobiłem reportaż z grodzi-
skiego aresztu. Powoli tytuł wrastał się lokal-
ny pejzaż.

A ze spraw prywatnych – w marcu zo-
stałem ojcem „Bogorii” (Krzysztof zresztą 
najczęściej zwraca się do mnie per „Ojcze 
założycielu”. Jesienią zostałem po raz drugi 
– urodził mi się syn.

A swoją drogą, to nie spodziewałem się, 
że będę miał okazję czcić ćwierćwiecze tytu-
łu, który narodził się w mojej  torbie…

n Krystyn Fok

Przyznaję, odczułem swego rodzaju déjà vu, gdy zadzwonił Krzysztof 
z sugestią, bym napisał jakieś wspomnienia rocznicowe. Zaraz, przecież 
całkiem niedawno byłem proszony o to samo, już wówczas występując 
z pozycji dinozaura i dowodu na to, że ludzie tak długo to nie żyją…  
Jako żywo przyszedł do głowy cytat ze „Słówek” Boya-Żeleńskiego: 
„Bierze się starego pryka i się go siarczyście tyka”.

Jeden z Ojców założycieli Krystyn Fok, 
pierwszy redaktor naczelny „Bogorii”, z le-
gendarną torbą. Widok współczesny.

Tak to się zaczęło…

fo
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„Noc księżycowa” to jeden z najważniejszych obrazów w twórczości 
Józefa Chełmońskiego i jednocześnie dzieło najbardziej poszukiwane 
przez Tadeusza Matuszczaka – najwybitniejszego znawcy dorobku 
malarza. 8 kwietnia po raz pierwszy obraz zaprezentowano publicznie 
w Pałacu w Radziejowicach. 
Chełmoński po ukończeniu w 1874 r. akade-
mii w Monachium osiadł w Warszawie. Jego 
malarstwo nie budziło jednak nad Wisłą 
zainteresowania. Z konieczności wyjechał 
za chlebem do Paryża. Tam jego żywioło-
we w  formie i treści obrazy chętnie kupo-
wali Amerykanie. Pracami Chełmońskiego 
handlował legendarny marszand Adolphe 
Goupil, który 16 listopada 1876 r. kupił „Noc 
księżycową” za 5 tys. franków i jeszcze tego 
samego dnia odsprzedał za 6 tysięcy. W tym 
miejscu wszelki ślad po obrazie się urywa. 
Taki stan rzeczy trwał aż do ubiegłego roku, 

kiedy to wystawiono go na aukcji w Bosto-
nie w Stanach Zjednoczonych z ceną wywo-
ławczą 2 tys. dolarów. Kolekcjonerzy z Polski 
stoczyli ostrą walkę i jeden z nich kupił pracę 
za ok. 135 tys. dolarów. Tym samym dzieło 
zostało uratowane dla kultury polskiej. 

Malarz podjął się utrwalenia sceny wy-
ruszania w noc księżycową na polowanie. 
Trudnej, ponieważ światło księżyca znacznie 
ograniczało możliwości operowania kolo-
rami. Dzięki genialnej pamięci wzrokowej 
motyw ten został przez niego zapamięta-
ny z wizyty u ciotki na Ukrainie. Stworzył 

Chełmoński obraz oczarowujący nastrojem 
jasnej, księżycowej nocy, otulającej białą 
pierzyną śniegu uśpioną wieś z biegnącym 
jej środkiem szerokim gościńcem, myśliw-
skimi saniami zaprzężonymi w trójkę koni. 
Na saniach siedzi dwóch młodzieńców 
w  chłopskich kożuchach. Pierwszy powozi, 
ściskając mocno lejce, drugi, odwrócony ty-
łem, trzyma na kolanach strzelbę. W oczach 
myśliwego odbija się światło księżyca. Od-
czucie mroźnej nocy pogłębiają obłoki pary 
wydobywającej się z końskich nozdrzy. Wi-
dok ociepla jedynie pomarańczowe światło 
bijące z okna chaty i żarzący się cybuch fajki 
pykanej przez nocnego stróża, który trzyma 
psa na smyczy. Co ciekawe, Chełmoński uka-
zał scenę nie z pozycji obserwatora stojące-
go obok, ale patrzącego jakby nieco z góry.

Obraz wymagał interwencji konserwa-
torskiej, która przywróciła jego walory i po-
zwoliła zająć należne mu miejsce w kanonie 
rodzimego malarstwa realistycznego.

   Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Przemijanie, starość i śmierć to jedne 
z  najważniejszych tematów w twórczości 
Jarosława Iwaszkiewicza. Są stale obec-
ne w  jego wierszach i opowiadaniach jak 
fuga – temat muzyczny powracający w róż-
nych wariacjach. „Fuga przemijania. Słowo 
o  eschatologii Jarosława Iwaszkiewicza” to 

Fuga przemijania  
u Iwaszkiewicza

Kanon bogatszy

fo
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książka medioznawcy i publicysty, profesora 
Uniwersytetu Gdańskiego Józefa Majew-
skiego. Temu tematowi poświęcone było 
również spotkanie z autorem publikacji 
w  Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewi-
czów w Stawisku 26 marca.

Jako punkt wyjścia do rozważań profe-
sor J. Majewski obrał wiersz „Urania”, napi-
sany przez Iwaszkiewicza na miesiąc przed 
śmiercią i stanowiący rozrachunek z życiem 
i śmiercią jednocześnie. Słowo „sosna” koń-
czące ten wiersz odwołuje do symboliki 
drzewa wiecznie zielonego, silniejszego od 
śmierci. Prof. J. Majewski jest przeciwnikiem 
pojmowania religijności Iwaszkiewicza wy-
łącznie w kategoriach estetycznych, chociaż 
kontrapunktem dla przemijalności jest dla 
poety piękno tego świata. Autor zwrócił 
uwagę, że gospodarz Stawiska był przede 
wszystkim metafizykiem, ciężko przeżywał 
tragedię przemijania, nie tyle „pisał o śmier-
ci, ale pisał śmiercią”. Przypomniał związki 
twórczości Iwaszkiewicza z muzyką, w tym 
z utworami Jana Sebastiana Bacha. Pisarz 
miał świadomość grzechu, ale w Bogu chciał 
widzieć przede wszystkim nie sprawiedli-
wego sędziego, ale miłosierną matkę. Sam 
siebie nazywał pesymistycznym chrześcija-
ninem. Rozmowę z pisarzem prowadził prof. 
Zbigniew Mikołejko.

    Tekst i fot. Sławomir SadowskiOG
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Każda plansza to ilustracja opatrzona ty-
tułem książki i nazwiskiem autora, a także 
tekstami, pytaniami i poleceniami, które 
nakłaniają do rozmowy lub wykonania okre-
ślonego zadania. Ta interaktywna wystawa 
pozwoliła zapoznać się dzieciom z najlep-
szymi książkami, nagrodzonymi przez mię-
dzynarodowe jury, takimi jak: „Kawalerka” 
Weroniki Przybylskiej, „Zakątki” Michaliny 
Rolnik oraz „Okularki” i „Król” Ewy Madey-
skiej. Ekspozycja była prezentowana pod-
czas Warszawskich Targów Książki, a także 
w Bibliotece Narodowej. 

Ideą konkursu według pomysłodawców 
i organizatorów było budzenie potencjału 
tkwiącego w młodych ludziach, dbałość 
o  jakość estetyczną i edytorską książek 
dziecięcych, dążenie do wyznaczania w tej 
dziedzinie najwyższych standardów, wspo-
maganie rozwoju polskiej książki dziecięcej 
i jej międzynarodowej obecności. 

W SP nr 2 wystawę obejrzeli ucznio-
wie z 35 klas – od zerówki po szóstą klasę 
(około 900 uczniów). Podczas wykonywa-
nia zadań, analizy tekstu, pracy wyobraźni, 
rozmów, śmiechu, rysowania i bawienia się 

przez całą godzinę lekcyjną, idea była jedna 
– rozmowa o książce. 

Kształtowanie potrzeby rozmów o książ-
kach, dyskusji, a także krytycznego spojrze-
nia na treści oraz ilustracje do książek nie 
potrzebują scenariuszy, tylko przestrzeni. 
Taką przestrzeń udało się stworzyć w Szko-
le Podstawowej nr 2 podczas wystawy „JA-
SNOWIDZE”.

     Edyta Morwińska,
Szkoła Podstawowa nr 2

Przez cały marzec uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku mogli oglądać wystawę złożoną 
z 48 wielkoformatowych prac finalistów pierwszej edycji międzynarodowego konkursu „Jasnowidze” 
na projekt ilustracji do książki, ogłoszonego w 2014 roku przez wydawnictwo Dwie Siostry.

W nocy z 31 marca na 
1 kwietnia przez w Grodzisk 

i okoliczne miejscowości 
szli uczestnicy Ekstremalnej 

Drogi Krzyżowej (EDK). 
Mieli do pokonania niemal 
45-kilometrową trasę, na 

której rozważali 14 stacji męki 
Jezusa. W tym roku Grodzisk 

dołączył do grona kilkuset 
miejscowości w Polsce i na 

świecie, w których odbywają 
się takie wydarzenia.

Jasnowidze w Dwójce

Medytacyjny maraton 

Trzy setki na jubileusz
„100 km na 100-lecie harcerstwa w  Grodzisku 
Mazowieckim” – pod takim hasłem w dniach 
6-7 kwietnia odbyła się zorganizowana przez 
Hufiec Grodzisk Mazowiecki rekreacyjno-
-sportowa impreza na pływalni „Wodnik 
2000”. Koordynatorem akcji była dh.hm. Alek-
sandra Kapuściak, komendantka szczepu 
ZHP nr 4 im. Dzieci Walczącej Warszawy.

Główną ideą przedsięwzięcia było uczcze-
nie setnej rocznicy powstania harcerstwa 
na ziemiach Grodziska Mazowieckiego po-
przez przepłynięcie symbolicznych 100  ki-
lometrów. W tym czasie chętni mogli prze-
płynąć zadeklarowaną wcześniej odległość. 

W imprezie brały udział szkoły podstawowe, 
gimnazja, kluby sportowe oraz osoby pry-
watne. Do akcji włączyły się również władze 
naszego miasta.

Cel został niespodziewanie osiągnięty już 
pierwszego dnia! W czwartek, około godzi-
ny 17, została odhaczona pierwsza „setka”. 
Następnego dnia osiągnięto ponad dwa 
razy większą odległość. W sumie w ciągu 
tych dwóch dni został przepłynięty dystans 
311  km i 250 metrów. Duże gratulacje na-
leżą się sekcji pływackiej UKS Sparta, której 
pływacy przepłynęli ponad 121 kilometrów.

– Impreza cieszyła się niebywałym za-
interesowaniem ludzi, co przerosło nasze 
oczekiwanie, bo dystans został przekroczo-
ny trzykrotnie, co można interpretować jako 
wróżbę na następne 300 lat harcerstwa na 
ziemiach Grodziska. Chcielibyśmy podzięko-
wać całemu OSiR-owi i pracownikom base-

Piotr, jeden z koordynatorów i uczestników 
grodziskiej EDK, mówi, że w drogę ruszy-
ło około 100 osób. (…) Na „mecie” nikt nie 
zapisywał wyników, nie czekał z medalami. 
Pierwsi dochodzili do niej około 6 rano, po 
9  godzinach marszu. Ostatni już po połu-
dniu. Ci, którym sił nie wystarczyło, cicho 
schodzili z trasy, gdy poznali kres swoich 
możliwości. (…) Najmłodszy, zarejestrowa-
ny piechur miał 13 lat. Szedł oczywiście pod 
opieką rodzica. Najstarsza uczestniczka „me-
dytacyjnego maratonu” miała 66 lat i prze-
szła całą drogę. (…).

Wędrującym duchowymi śladami męki 
Jezusa pomagały wszystkie okoliczne para-
fie. Najpierw informowały o przedsięwzięciu, 
a podczas drogi zostawiały otwarte dziedziń-
ce kościołów z ławkami dla chcących odpo-
cząć. Dominikanki z Radoń modliły się w in-
tencji idących. – O 6 rano, kiedy tam dotarłem 
klasztor był otwarty – mówi Piotr. – To rze-
czywiście był czas spotkania z Bogiem. I nie-
ważne, czy udało się przejść całą trasę. Moim 
zdaniem taka droga krzyżowa, oczywiście 
z podbudową duchową, ma ogromny sens. 

  Bogdan Kowalski 

nu za pomoc i  zaangażowanie. Myślę, że to 
jedno z najbardziej udanych wydarzeń zor-
ganizowanych z  okazji 100-lecia harcerstwa  
– podsumowuje koordynatorka Aleksandra 
Kapuściak.

Podziękowania kierowane są do harcerzy 
zaangażowanych w akcję oraz wszystkich 
uczestników imprezy. Miejmy nadzieję, że 
dzięki temu harcerstwo zyska pozytywne 
opinie, a na basenie pojawi się coraz więcej 
osób, bo przecież sport to zdrowie.

  dh. Sandra Kierska
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16 wspaniałych W skrócie

Oczko Pogoni 

Kompleks sąsiadów 

Przerwany marsz rezerwistów

W 7 wiosennych meczach nasi piłkarze wy-
walczyli komplet 21 pkt, dzięki czemu z do-
robkiem 61 pkt są samodzielnym liderem 
w swej grupie, z przewagą 5 pkt nad MKS 
Ciechanów i 7 nad Mazovią Mińsk Maz. Do 
tego drużyna gra bardzo ładną dla oka piłkę, 
w dodatku bardzo skuteczną, o czym świad-
czy 27 bramek zdobytych w 7 spotkaniach. 
Ponadto trener Chrobak odważnie stawia na 
młodych, delegując do gry w pierwszej jede-

nastce 4 młodzieżowców. Droga powrotna do 
III ligi jest jeszcze bardzo długa i mordercza, 
bowiem licząc z ewentualnymi barażami po 
wygraniu grupy (w co mocno wierzymy), do 
rozegrania pozostaje jeszcze 14 meczów. Jed-
nak jeśli zespół będzie grał tak dobrze jak do 
tej pory, omijać go będą kontuzje, a panowie 
Strzałkowski, Jaroń czy Kamiński utrzymają 
dotychczasową formę strzelecką, to wiosną 
możemy przeżyć wiele pięknych chwil.

Wyniki. Delta Słupno (d) 5:0 (Michał Strzał-
kowski – 2, Jakub Kołaczek, Damian Jaroń, 
Kamil Kamiński), Unia W-wa (w) 3:0 (Michał 
Żółtowski, Andrzej Krajewski, Jaroń), Pogoń II 
Siedlce (d) 7:1 (Strzałkowski – 2, Michał Stasz, 
Damian Kosiorek, Jaroń, Kamiński, samobój-
cza), MKS Przasnysz (w) 1:0 (Maciej Wilanow-
ski), Błękitni Raciąż (d) 5:1 (Strzałkowski – 2, 
Jaroń – 2, Kamiński).

    Michał Śliwiński

Chlebnia po udanej poprzedniej 
rundzie, w tej miała bić się o histo-
ryczny awans do IV ligi. Cel się nie 

zmienił, niestety droga do niego stała się 
dłuższa niż na wiosennym starcie.

Drużyna trenera Dariusza Świderskiego 
pogubiła punkty w starciach z sąsiadami: 
Pogonią II Grodzisk, Milanem Milanówek 
i  Naprzodem Brwinów, przez co jej strata 
do prowadzącej Perły Złotokłos wzrosła do 
6 pkt. Teraz piłkarze Chlebni, aby zrealizować 
wyznaczony cel, nie mogą sobie pozwolić 
na żadne straty punktowe, co nie będzie za-

daniem łatwym, biorąc pod uwagę wyjazdy 
do lidera oraz czającego się za jego plecami 
Piasta Piastów. A może w tych teoretycznie 
trudniejszych starciach zespół pokaże swoją 
siłę i nawiąże walkę o awans? Na razie z do-
robkiem 41 pkt Chlebnia zajmuje 3 miejsce, 
tracąc 2 pkt do Piasta i 6 do Perły.

Wyniki. Pogoń II Grodzisk (w) 2:4 (Michał 
Ocipka – 2), Józefovia (d) 2:0 (Tomasz Kule-
sza, Marcel Omieciński), Świt W-wa (w) 2:1 
(Piotr Bogacki, Kulesza), Milan Milanówek (d) 
2:2 (Piotr Szulowski, Kulesza), Naprzód Brwi-
nów (w) 1:3 (Kulesza).    (mś)

Świetnie rozpoczęli rundę wiosenną walczą-
cy o utrzymanie w lidze okręgowej piłkarze 
rezerw Pogoni Grodzisk. Podopieczni trenera 
Roberta Brudzińskiego pokonali w pierw-
szych spotkaniach: trzecią w tabeli Chlebnię, 
wicelidera – Piasta Piastów oraz solidną ekipę 
Rysia Laski, rozpoczynając tym samym marsz 
w górę tabeli. Niestety został on brutalnie 
przerwany porażkami: z liderem – Perłą Zło-
tokłos, i co bardziej boli, w prestiżowym po-
jedynku z Żyrardowianką. Drużyna powró-
ciła do strefy spadkowej, choć na szczęście 

straty są na razie niewielkie i do bezpiecznej 
10 lokaty brakuje tylko 3 pkt. Okazuje się jed-
nak, że bez ławki z pierwszego zespołu walka 
o  utrzymanie okręgówki może być bardzo 
trudna. Na dziś nasi rezerwiści z dorobkiem 
21 pkt plasują się na 14 pozycji.

Wyniki. LKS Chlebnia (d) 4:2 (Michał Stasz 
– 2, Sebastian Szewczyk, Maciej Pietraszek), 
Piast Piastów (w) 2:1 (Maciej Przybylski – 2), 
Ryś Laski (d) 4:0 (Damian Rakoczy – 2, Łu-
kasz Gwardiak, Stasz), Perła Złotokłos (w) 1:4 
(Gwardiak), Żyrardowianka (d) 0:1.    (mś)

Podczas Grodziskiej Gali Sportu jak co roku 
wyróżniono zawodniczki i zawodników re-
prezentujących grodziskie kluby w różnych 
dyscyplinach. Laureaci i ich trenerzy otrzy-
mali  pamiątkowe statuetki i upominki z rąk 
burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego, 

dyrektora OSiR-u Mariusza Smysły oraz za-
proszonych gości: dwukrotnego mistrza 
olimpijskiego w pchnięciu kulą Tomasza Ma-
jewskiego oraz dwukrotnej drużynowej me-
dalistki olimpijskiej w łyżwiarstwie szybkim 
Luizy Złotkowskiej. A przyjemności tej do-
świadczyli Wiktor Bartosiński (KS Biegi), Mag-
dalena Bielak (GKK Tora), Filip Bolewski (UKS 
Sparta), Marta Dobrowolska (UKS Sparta), 
Kamil Jastrzembski (LKS Chlebnia), Sandra 
Jędrzejewska (Grodziski Klub Koszykarski), 
Maja Karlicka (Grodziski Klub Szermierczy), 
Kamil Kłok (UKS Budo), Zuzanna Korzębska 
(UKS Piranie), Weronika Lalewicz (UKS Spar-
ta), Pola Piotrowska (Polish Soft Tennis Asso-
ciation), Mateusz Pomaski (GKK Opty Mazow-
sze), Miłosz Redzimski (KS Bogoria), Ewelina 
Sulik (UKS Sparta), Patryk Szmel (GKS Pogoń), 
Natalia Świercz (UKS Mazovia) i Mikołaj Za-
krzewski (GKŻ Czysty Wiatr).     (mś)

u

u

u

Po wygranych nad Wisłą II Płock oraz Dolcanem Ząbki podopieczni trene-
ra Krzysztofa Chrobaka kontynuują zwycięski marsz, pokonując kolejne 
czwartoligowe przeszkody.
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W rozegranym w Wyszogrodzie 
III  Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyj-
nym kadetów w tenisie stołowym w gro-
nie dziewcząt na najwyższym stopniu 
podium stanęła Martyna Lis. Wewnętrz-
ną rozgrywką Bogorii Grodzisk był finał 
chłopców, w którym Miłosz Redzimski 
pokonał Adama Banasika. W rozegranym 
w Luboniu Grand Prix Polski kadetów 
najlepiej z naszych reprezentantów spi-
sał się Miłosz, który w rywalizacji z 4 lata 
starszymi przeciwnikami uplasował się na 
wysokim 7 miejscu. Martyna Lis zajmując 
20 miejsce w tych zawodach zapewniła 
sobie awans do Mistrzostw Polski w tej 
kategorii wiekowej. 
Miłosz Redzimski, Adam Banasik 
i  Szymon Wiśniewski zdobyli złoty 
medal podczas rozegranych w Warszawie 
Drużynowych Mistrzostw Mazowsza w te-
nisie stołowym w kategorii młodzików, 
co dobrze wróży przed zbliżającym się 
krajowym czempionatem. W zawodach 
tych zagra również drużyna dziewcząt, 
która mimo rywalizacji z przeciwniczkami 
o 3 lata starszymi w warszawskim turnieju 
uplasowała się na 4 pozycji.
Dwa wyjazdowe mecze w rundzie 
wiosennej zdążyły rozegrać piłkarki trze-
cioligowej Mazovii Grodzisk. Najpierw 
zremisowały 1:1 z DAF Płońsk, a następ-
nie uległy 1:2 OKS Start Otwock. W ta-
beli 10-zespołowej grupy podopieczne 
trenera Marcina Malinowskiego z 12 pkt 
zajmują 7 miejsce.     (opr. mś)
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Srebro w singlu i brąz w deblu 
wywalczył podczas Mistrzostwa Ma-
zowsza młodzików w tenisie stołowym 
rozegranych w Radomiu Adam Bana-
sik. Również dwa krążki, obydwa ko-
loru brązowego, zdobyła Zofia Śliwka 
– w singlu oraz deblu, w parze z kole-
żanką klubową Antoniną Zembowicz.

Udany występ zaliczył Daniel Górak 
w rozegranym w Mińsku turnieju z cyklu 
ITTF Challenge Belarus Open. W deblu, 
grając w parze z Wang Zeng Yi, nasz re-
prezentant zajął pierwsze miejsce, po 
zwycięstwie w finale 3:0 nad japońskim 
duetem Yuto Kizukuri/Masaki Takami. 
W  singlu Daniel dotarł do ćwierćfinału, 
w którym po morderczej walce uległ 3:4 
(4,7,-7.-9,-7,10,-10) swojemu deblowe-
mu koledze, czyli „Wandżiemu”. 

6 medali wywalczyli karatecy UKS 
Budo Grodzisk podczas rozegranego 
w Krakowie II Ogólnopolskiego Turnieju 
Karate Tradycyjnego. Złoto zdobył Mar-
cin Kapuściak, zaś brązowe krążki stały 
się udziałem: Aleksandry Łuszczyńskiej, 
Tomasza Wysoczańskiego, Mateusza 
Wróbla, Wojciecha Ulewicza i Krzyszto-
fa Sarby. Z kolei podczas rozegranego 
w Mysiadle IV Pucharu Warsa i Sawy na 
drugim stopniu podium stanęli: Aleksan-
dra Łuszczyńska i Maciej Perzanowski, 
na trzecim: Weronika Pietrzak i Wiktor 
Koziński, zaś wysoką czwartą pozycję 
wywalczył Arwen Javel.  

W skrócie

Bezpieczny środek
Oparta na młodzieżowcach druga druży-
na Chlebnii z 25 pkt zajmuje bezpieczne 
7 miejsce w swojej grupie A-klasy. Godne 
odnotowania są zwycięstwa ekipy trenera 
Pawła Żeglińskiego nad rezerwami Mszczo-
nowianki oraz Błonianki, co pokazuje, że 
w  Chlebni dysponują lepszym zaple czem 

niż w solidnych klubach czwartoligowych.  
Wyniki: Mszczonowianka II (w) 2:0 (Michał 

Chojnacki, Krzysztof Wieczorek), Partyzant 
Leszno (d) 3:4 (Chojnacki – 2, Sebastian Pa-
tanowski), Błękitni Korytów (w) 2:4 (Chojnac-
ki – 2), Błonianka II (d) 3:1 (Adrian Żakowski, 
Michał Małek, Wieczorek).    (mś)

u

E
Droga do odzyskania tytułu drużynowego 
Mistrza Polski wciąż jest długa i wyboista. 
Tenisiści stołowi Dartomu Bogorii Grodzisk 
w ostatnim czasie zanotowali 4 zwycięstwa 
przy jednej porażce, niestety dotkliwej, bo 
poniesionej we własnej hali z niżej notowa-
nymi Dojlidami Białystok. Efekt jest taki, że 
grodziska drużyna w tabeli z 37 pkt plasuje 
się na 3 pozycji ze stratą czterech „oczek” 
do liderujących ekip Dekorglassu Działdo-
wo oraz Unii AZS AWFiS Gdańsk. Do końca 
rundy zasadniczej pozostały jeszcze tyl-
ko 3  kolejki spotkań, więc podopiecznym 
trenera Tomasza Redzimskiego może być 
trudno odrobić tę różnicę i do fazy play off 
przystępować z lepszej pozycji.

Wyniki. ZKS Palmiarnia Zielona Góra (w) 
3:1: Masaki Yoshida – Miroslav Horejsi 3:1, Pa-

nagiotis Gionis – Marco Golla 3:0, Zbigniew 
Grześlak – Lucjan Błaszczyk 0:3, Gionis – 
Horejsi 2:1. Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz 
(d) 3:2:  Daniel Górak – Andrew Baggaley 
1:3, Gionis – Chao Zhai 1:3, Kazuhiro Chan 
– Marek Badowski 3:0, Górak – Chao Zhai 
2:0, Gionis – Baggaley 2:1. AZS Politechnika 
Rzeszów (d) 3:1: Gionis – Chian Hung Sang 
3:0, Kazuhiro Chan – Wasilij Lakiejew 0:3, 
Górak – Tomasz Lewandowski 3:0, Gionis – 
Lakiejew 2:0. Dojlidy Białystok (d) 1:3: Górak 
– Pavel Płatonov 1:3, Gionis – Wang Zeng Yi 
1:3, Yoshida – Aleksander Khanin 3:0, Górak 
– Wang 1:2. Morliny Ostróda (w) 3:2: Górak – 
Michaił Pajkow 3:1, Yoshida – Robin  Devos 
2:3, Gionis – Bartosz Such 3:0, Yoshida – Paj-
kow 1:2, Górak – Devos 2:1.

   Michał Śliwiński

W 11 kategoriach startowali kolarze 
reprezentujący kluby z całej Polski 
podczas zorganizowanego przez 

GKK Opty Mazowsze Grodzisk IV Memoriału 
im. Eryka Stolarza, stanowiącego inaugu-
rację sezonu szosowego w naszym woje-
wództwie. 2 kwietnia w Chrzanowie Małym 
spośród licznego grona naszych zawodni-
ków najlepszy występ zanotowała Marcelina 
Świderska, która zajęła 1 miejsce w gronie 
żaczek. Drugi medal dla gospodarzy wy-
walczył Jakub Soszka, stając na najniższym 
stopniu podium w kategorii junior młodszy. 
Ponadto wysoką 6 lokatę wśród młodziczek 
wywalczyła Maria Chrzanowska, zaś blisko 
podium byli grodziscy juniorzy – Jakub Wan-

gin i Mateusz Pomaski, sklasyfikowani na 
pozycjach 4 i 5. Warto dodać, że w wyścigu 
Masters, barwy grodziskiego klubu repre-
zentowali Grzegorz Krejner i Lechosław Mi-
chalak, którzy zapisali piękną kartę w historii 
polskiego kolarstwa.    (mś)

Dwa koła znów na szosie

Do tytułu długa droga

h

Panie w czołówce, panowie w ogonie

Panie pod kierunkiem trenera To-
masza Lukowskiego zanotowały 
najlepszy jak do tej pory sezon, zaj-

mując 3 miejsce z 27 pkt na koncie. Uplaso-
wanie się w ścisłej czołówce ligi dobrze wróży 
temu zespołowi, więc kto wie, czy w przy-
szłym sezonie nasze zawodniczki nie włączą 
się do walki o awans. Oby z dobrym skutkiem.

Niestety słabo spisująca się od początku 
rozgrywek drużyna mężczyzn nie poradziła 
sobie na trzecioligowym szczeblu i z 17 pkt 
uplasowała się w ogonie tabeli zajmując 

przedostatnie, 11 miejsce, co oznacza spa-
dek. W przyszłym sezonie Spartiaci będą 
mierzyć swe siły na najniższym poziomie 
rozgrywkowym, czyli w IV lidze. Być może 
tylko przez rok. 

Wyniki. Seniorzy: Wicher Kobyłka (d) 
0:3 (-21,-22,-15), BKS iProArt Team W-wa 
(w) 2:3 (17,-14,19,-19,-14), Jaguar Wolanów 
(d) 1:3 (-19,17,-25,-24), GOSiR Mrozy (d) 3:0 
(20,19,12). Seniorki: SPS Konstancin (w) 1:3 
(-20,20,-20,-28), MKS Olimp Mińsk Maz. (w) 
3:0 (19,22,15).      (mś)

v

W diametralnie różnych nastrojach zakończyły sezon obydwie drużyny se-
niorskie grodziskiej Sparty, występujące na parkietach III ligi.

  (opr. mś)
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Krzyżówka z patronem
Rozwiązanie, zawierające nazwisko patrona jednej z grodziskich ulic, utworzą litery z pól ponumerowanych  
w prawym, dolnym rogu i uszeregowane od 1 do 14.
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22 rozrywka

Rozwiązanie 
krzyżówki z nr. 266:
W krzyżówce zaszyfrowane było hasło: „W marcu 
jak w garncu”. Zwycięzcą został p.  Jerzy Włody-
mirski. Po odbiór nagrody zapraszamy do siedzi-
by redakcji: Centrum Kultury, ul.  Spółdzielcza 9,  
II piętro.

Uwaga, krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 15 maja. 
Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres redak-
cji. Nagrodą jest zaproszenie dla dwóch osób 
do Kina Centrum Kultury na dowolnie wybrany  
seans filmowy.

Poziomo:
1. niezapisany brzeg kartki; 
5. „…- ocean gorący” w tytule 
przeboju zespołu „Lombard”; 
9. flirt; 10. złe zbiory z pól; 
11. największy z wielorybów; 
14. długa szata męska staro-
żytnych Rzymian; 17. widmo; 
18. indeks; 19. specjalistka od 
leczenia oczu; 21. biała broń 
sieczna; 23. minerał, odmiana 
chalcedonu; 25. znamiona na 
ciele, które mogą występować 
u ludzi wyjątkowo wrażliwych; 
28. czcionka drukarska ma-
jąca 36 pkt.; 29. dwuosobo-
wy rower; 30. rzeczoznawca 
oceniający wartość czegoś; 
31. dawn. prostak, głupiec.

              Fundatorem nagrody jest

Grodziski Klub Filmowy  
– czwartki, godz. 20.15

Aktualne informacje na 
temat repertuaru na:   

www.centrumkultury.eu 

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 ZDR, 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

Pionowo:
1. jedna z dwóch muzycznych 
grzechotek; 2. farba wodna 
z  domieszką kredy; 3. szczyt 
w Tatrach Zach.; 4. izba wyższa 
w parlamencie; 5. świadectwo 
jakości; 6. wynik dzielenia; 
7.  pechowa liczba kojarząca 
się z piątkiem; 8. pomiesz-
czenie mieszkalne na statku; 
12. roślina oleista dająca nam 
smakowite pestki; 13. kura-
tela; 15. lokalna uroczystość 
kościelna; 16. ssak drapieżny 
o  cennym futrze; 20. zabu-
rzenia pracy serca; 21. ktoś le-
woręczny; 22. tama, budowla 
spiętrzająca wodę; 24. miejsce 
pracy aktorów 25. efekt braku 
opadów; 26.  port w  Szwecji 
mający połączenie promowe 
ze Świnoujściem; 27. akcja 
charytatywna Marka Kotań-
skiego.

1     2    3     4    5    5     6    7    8    9    10   11  12   13   14   12  13 14   15  16
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OGŁOSZENIA DROBNE
n PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki oraz MYCIE 
elewacji, kostki, parkanów, dachów. Tel. 604 408 618; 
22 662 30 20. Usługi świadczymy u klienta. Dojazd 
w cenie usługi
n Naprawa rowerów, sprzedaż rowerów używanych 
(holenderki, górale, inne), Grodzisk, ul. Gimnazjalna 16a. 
Tel. 692 465 581
n Pielęgnacja terenów zielonych, koszenie trawników, 
wykaszanie nieużytków, cięcie drewna, odchwaszczanie, 
malowanie altanek, ogrodzeń, nawiążemy współpracę 
z agencjami nieruchomości oraz wspólnotami mieszkanio-
wymi. Tel. 515 351 175
n Firma produkcyjna w Grodzisku Mazowieckim zatrudni  
FREZERA i TOKARZA. Tel. kontaktowy: 604 052 359
n Naprawa lodówek, zamrażarek, lad i szaf chłodni-
czych. Naprawy tylko u klienta. Tel. 601 344 139
n Pranie dywanów, wykładzin, tapicerek samochodo-
wych i meblowych. Usługi u klienta. Tel. 727 605 505
n Sprzedam działkę budowlaną 1500 m² pod 
Grodziskiem/wieś Szczęsne. Wszystkie media, blisko 
przystanku autobusowego. Cena 200 000 zł do negocja-
cji. Kontakt: 506 293 160

Stowarzyszenie Promocji Twórczości VILLA FOKSAL oraz 
Redakcja Grodziskiego Pisma Społeczno-Kulturalnego  

„BOGORIA” z okazji 25-lecia istnienia czasopisma organizują 
konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Grodziska 

Mazowieckiego Grzegorza Benedykcińskiego

Miasto moje, a w nim…
Na historię miasta składa się życie jego mieszkańców. Dlatego chce-
my, abyście Państwo podzielili się z nami swoimi przeżyciami związa-
nymi z Grodziskiem Mazowieckim, opisali wydarzenia ważne dla Was 
i dla Waszych rodzin. Takie momenty w swoim życiu, które były w jakiś 
sposób przełomowe. Mogą to być sprawy prywatne albo zawodowe. 
Napiszcie dlaczego wybraliście Grodzisk Mazowiecki jako miejsce za-
mieszkania. Czy kierowaliście się pragmatyzmem, czy mieszkacie tu 
od pokoleń? Jak wyglądało miasto w latach waszej młodości? Jak 
wspominacie ludzi tu mieszkających i miejsca dla Was ważne?

Na zakończenie konkursu wybrane prace lub ich fragmenty zosta-
ną opublikowane w „Bogorii” oraz na stronie internetowej Stowarzy-
szenia Promocji Twórczości VILLA FOKSAL. Nagrodą dla zwycięzcy 
konkursu będzie wyjazd do zaprzyjaźnionego z Grodziskiem miasta 
Weiz w Austrii.

Mamy nadzieję, że opublikowane wspomnienia będą nie tylko 
wspaniałą pamiątką dla Czytelników, ale także ważnym przyczynkiem 
do historii miasta. Zachęcamy jeszcze raz Czytelników „Bogorii” do 
podjęcia wyzwania i spisania swoich wspomnień. Dla laureatów kon-
kursu przeznaczone są nagrody.

Tytuł konkursu nawiązuje do piosenki Czesława Niemena 
„Sen o Warszawie”, ale każde miasto, także Grodzisk ma swoją histo-
rię pisaną dziejami jego mieszkańców.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia  
Promocji Twórczości VILLA FOKSAL

Sławomir Sadowski
Redaktor Naczelny Grodziskiego Pisma 

Społeczno-Kulturalnego „BOGORIA”
Krzysztof Bońkowski

Zasady Konkursu
1.  Czytelnicy opisują swoje wspomnienia i przeżycia związane  

z Grodziskiem Mazowieckim.

2.  Praca nie może przekraczać czterech stron maszynopisu  
(7200 znaków) plus 1-3 zdjęcia.

3.  Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizato-
rów, a najciekawsze z nich w całości lub we fragmentach zostaną 
opublikowane w Grodziskim Piśmie Społeczno-Kulturalnym 
„Bogoria” oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Promocji 
Twórczości VILLA FOKSAL.

4.  Prace można nadsyłać listownie do redakcji „Bogorii”  
ul. Spółdzielcza 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki lub pocztą 
elektroniczną na adres: redakcja@gazetabogoria.pl z dopiskiem 
Konkurs „Miasto moje, a w nim”.

5. Konkurs trwa do 1 czerwca 2017 r.

6.  Nagrodą dla zwycięzcy konkursu będzie wyjazd  
    do zaprzyjaźnionego z Grodziskiem miasta Weiz w Austrii.

Podziękowania
Serdecznie dziękuję p. Bożenie Bajkowskiej z PCK za troskę 
o upowszechnienie informacji o programie wsparcia dla osób 
o niskich dochodach.

wdzięczna Janina Kulczyńska

********
Barbara dziękuje wszystkim.



Chyba trudno o lepsze miejsce w Grodzisku do 
wykonania „Stabat Mater” Giovanniego Battisty 
Pergolessiego niż kościół Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy przy ul. Piaskowej. 8 kwietnia utwór 
ten zabrzmiał w wykonaniu chóru i orkiestry 
Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tań-
ca Mazowsze. Partie sopranu śpiewała Joanna 
Haber, zaś mezzosopranu Katarzyna Mijas. 

W historii muzyki Stabat Mater pełni taką rolę 
jak pieta w sztukach plastycznych. Ukazuje mękę 
i śmierć Jezusa Chrystusa z perspektywy cierpie-
nia Jego Matki. Dzieło zostało ukończone przez 
kompozytora tuż przed śmiercią w 1736 r. i po-

Utwór  
jak pieta 

Filmowa noc
W iście hollywoodzkim stylu zapowiada się tegoroczna Noc 
Muzeów przygotowywana przez Willę Radogoszcz pod hasłem 
„Grodzisk pod gwiazdami”. 20 maja będzie można m.in. zoba-
czyć pokaz machin optycznych, wziąć udział w warsztatach two-
rzenia rzeczy pięknych, a także w sesji fotograficznej. Spektakle 
dla dzieci i dorosłych zaprezentuje grupa Muzikanty, zaś cieszą-
cemu się co roku ogromną popularnością spacerowi wzbogaco-
nemu o opowieści i konkursy towarzyszyć będzie hasło „Filmo-
wy Grodzisk”. Na zakończenie  uczestnicy przeniosą się z Willi 
Radogoszcz do Centrum Kultury, by w tutejszym kinie obejrzeć 
film „Generał” z autorską muzyką Marcina Pukaluka z odczytem 
lektorskim na żywo w wykonaniu Jacka Wolszczaka.    (kb)

Scena  
z wartościami 
„Poszukiwania Tajemniczej Pani S.”  były 
tematem przewodnim i tytułem pro-
gramu, jaki uczniowie Społecznej Szko-
ły Podstawowej nr 23 przygotowali na 
Grodziską Scenę Szkolnych Talentów. 
30 marca w Centrum Kultury dzieci dały 
prawdziwy popis swoich umiejętności. 
Młodzi artyści zabrali widzów w pełną 
zwrotów akcji wycieczkę po świecie kul-
tury. Jak zdradza dyrektor szkoły Mariusz 
Żyta, tytułowa Pani S. to sztuka, a sztuka 
to literatura, taniec, śpiew. Potwierdze-
niem tych słów były występy sceniczne 
– można było usłyszeć m.in. piosenkę w 
języku francuskim, grę na skrzypcach i 
na gitarze. Uczniowie twierdzą, że dzięki 
sztuce mogą odkrywać nowe rzeczy i po-
budzać swoją wyobraźnię. Anna Milcza-
rek, nauczyciel muzyki, dodaje, że sztukę 
warto zaprosić do naszego życia, gdyż 
uwrażliwia nas na innych ludzi. 

Specjalnie na tę okazję grupa uczniów 
działającej przy ul. 3 Maja placówki 
przygotowała pod kierunkiem Pawła 
Cabanowskiego dwa obrazy. Artysta 
podkreślał, że dzieci uwielbiają malować 
abstrakcyjnie. O dokończenie na scenie 
jednej z prac został poproszony wicebur-
mistrz Tomasz Krupski, który na płótnie 
domalował herb Bogoria.

Tydzień później na scenie Centrum 
Kultury zagościła Szkoła Podstawowa im. 

Klementyny Hoffmanowej w Izdebnie 
Kościelnym. Program przygotowany pod 
kierunkiem nauczycielek Urszuli Żmijew-
skiej i Agnieszki Zagórskiej odwoływał się 
do zbliżającego się okresu Wielkiej Nocy. 
Zresztą „Misterium wielkopostne” w wy-
konaniu uczniów izdebińskiej placówki 
ma swoją bogatą, kilkunastoletnią tra-
dycję. Spektakl zachwycił współczesnym 
ujęciem trudnego tematu – wśród postaci 
udanie odgrywanych przez młodych ak-
torów pojawili się m.in. Pan Nazarejczyk, 
oskarżony o nietolerancję i terroryzm, 
Król Popu (na zdjęciu), który mógł zdecy-
dować o ułaskawieniu oskarżonego, Pro-
kurator wnioskujący o karę śmierci przez 
ukrzyżowanie, a także przedstawiciele 
mediów proponujący transmisję na żywo 
z wykonania wyroku, jak również szereg 
innych osób, stanowiących brawurową 
kompilację bohaterów nowotestamento-
wych i wzorców z czasów współczesnych. 

– Jestem pod dużym wrażeniem – mó-
wił burmistrz Grzegorz Benedykciński 
składając gratulacje na ręce dyrektor 
szkoły Małgorzaty Pietraszek. 

Po spektaklu publiczność została za-
proszona do foyer na wielkanocny po-
częstunek złożony z tradycyjnych potraw, 
z których też Izdebno Kościelne słynie. 

    Dominika Michalak,  kb

dobnie jak „Requiem” Mozarta ekscytowało 
i poruszało wyobraźnię odbiorców. Gorące 
przyjęcie przez publiczność „Stabat Mater” 
w wykonaniu artystów Mazowsza tylko to po-
twierdziło. W programie koncertu znalazły się 
również pieśni wielkopostne, takie jak „Boże 
w dobroci nigdy nie przebrany” czy „Krzyżu 
Chrystusa, bądźże pochwalony”. A „Rozmy-
ślajmy dziś, biedni chrześcijanie” z uderze-
niem w kotły to prawdziwy majstersztyk.

Za koncert artystom oraz gospodarzowi 
– proboszczowi parafii księdzu Jarosławowi 
Miętusowi – podziękował wiceburmistrz 
Tomasz Krupski. Dyrygent chóru i orkiestry 
maestro Jacek Boniecki wyraził nadzieję, 
że bliskie sąsiedztwo siedziby Mazowsza 
w Otrębusach oraz Grodziska będzie sprzy-
jało organizacji kolejnych koncertów.

  Tekst i fot. Sławomir Sadowski
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