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Konkurs literacki rozstrzygnięty
Miło nam poinformować, że rozstrzygnięty został konkurs literacki 
„Moje miasto, a w nim…”, ogłoszony z okazji 25-lecia „Bogorii” przez 
naszą redakcję i Stowarzyszenie Promocji Twórczości „Villa Foksal” 
pod Honorowym Patronatem Burmistrza Grodziska Grzegorza 
Benedykcińskiego. Zwyciężczynią została Bogumiła wielocha.  
Szerzej o konkursie – w następnym numerze. 

500 195 858

Kozery k. Grodziska Mazowieckiego
ul. gen. Orlicz-Dreszera 3

MOntujeMy nasze prODuKty

woodfashion.pl
PODŁOGI 
SChODY l DRZWI l TARASY

Odpowiednie  
miejsce na tytuł

Wybudują 
mediatekę

Tytuł Drużynowego Mistrza Polski w tenisie 
stołowym powrócił do Grodziska, czyli na 
miejsce najodpowiedniejsze z naszej per-
spektywy. W sobotę, 10 czerwca, przeciw-
nikiem Dartomu bogorii w rozgrywanym 
w  Kobyłce wielkim finale Lotto Superligi 
był ubiegłoroczny triumfator rozgrywek – 
Unia AZS AWFiS Gdańsk. Zwycięstwo 3:0 
naszemu zespołowi zapewnili reprezen-
tant Singapuru Gao ning, który wygrał 
z Wang Yangiem, pogromca Japończyka 
Kaii Konishi, grecki superdefensor, czyli 
Panagiotis Gionis, oraz Daniel Górak, któ-
ry wygrał z Patrykiem Zatówką – grający 
obecnie w Gdańsku wychowanek grodzi-
skiego klubu skreczował po pierwszym se-
cie. W  tym sezonie barw Dartomu bogorii 
oprócz uczestników finałowego spotkania 
bronili również Masaki Yoshida, Kazuhiro 
Chan, Zbigniew Grześlak i Artur Michal-
czyk. Do złota drużynę poprowadził oczy-
wiście trener Tomasz Redzimski. Gratuluje-
my naszym mistrzom!

Udanie rozgrywki ligowe zakończyła 
również drużyna piłkarska Pogoni Gro-
dzisk, która zajęła pierwsze miejsce w swo-
jej grupie w czwartoligowej tabeli. Mimo 
to wciąż nie wiadomo, czy sezon zakoń-

czy się sukcesem, bowiem to może za-
gwarantować tylko awans do III ligi. A do 
tego osiągnięcia potrzebna jest wygrana 
w barażach z Victorią Sulejówek. Pierwszy 
mecz rozegrany w  Sulejówku zakończył 
się minimalną porażką naszego zespołu 
1:2. W  momencie wysyłania do druku ni-
niejszego wydania piłka wciąż była w grze 
– nasi piłkarze szykowali się do meczu 
rewanżowego, którego termin został wy-
znaczony na 28 czerwca na stadionie przy 
ul. Mokronoskich.

Więcej o lokalnym sporcie na str. 24-25.
  n  Krzysztof Bońkowski

Wkrótce rozpocznie się budowa mediateki, 
czyli budynku, w którym oprócz nowej sie-
dziby biblioteki Publicznej znajdować się 
będzie przestrzeń do podejmowania rozma-
itych aktywności przez grodziskich seniorów. 
Interaktywne Centrum Edukacyjno-Społecz-
ne o powierzchni użytkowej ponad 2 tys. m² 
powstanie u zbiegu ulic 3 Maja i bartniaka 
i  powinno być gotowe we wrześniu przy-
szłego roku. Stosowna umowa z firmą Merx 
z białegostoku, która wygrała przetarg na 
realizację tego przedsięwzięcia, wartego pra-
wie 14,5 mln zł, została podpisana 21 czerw-
ca w  grodziskim ratuszu. Ze strony Urzędu 
Miejskiego parafowali ją burmistrz Grzegorz 
benedykciński i skarbnik Piotr Leśniewski, 
zaś wykonawcę reprezentował prezes Sławo-
mir Kukwa.

Więcej o inwestycji oraz związanym z nią 
programie Strefa Aktywnego Seniora, który 
został zakończony 16 czerwca – w następ-
nym wydaniu. n   (kb)
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– Pomysł zrodził się z miłości do 
sztuki i miłości do języka angiel-
skiego. Ta mikstura zaowoco-
wała rozpisaniem regulaminu, 
który w październiku dostały 
wszystkie szkoły gminne. Odpo-
wiedziało pięć, z czego bardzo 
się cieszymy – mówi Agnieszka 
Rutecka, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 6, która 22 maja 
zorganizowała Przegląd Małych 
Form Teatralnych w języku an-
gielskim. Zdolności młodych ak-
torów-lingwistów oceniało jury 
w składzie: dyrektor gminnego 
biura Oświaty Ewa burzyk, Łu-

kasz nowacki z Willi Radogoszcz 
i wieloletni lektor Magdalena 
Skalska. Ogłoszenie werdyktu 
poprzedziła przerwa w trakcie 
której sala zafalowała w rytm 
„Macareny” zainicjowanej przez 
tancerzy z SP nr 6. Ostatecznie 
w konkursie, który oprócz ry-
walizacji przyniósł uczestnikom 
sporą dawkę dobrej zabawy, 
zwyciężyła Szkoła Podstawowa 
w Adamowiźnie, która podbi-
ła serca jury przedstawieniem 
„Monkeys”. Drugie miejsce zajęli 
uczniowie z SP w Książenicach, 
a trzecie – grupa z SP nr 2.     (kb) 

Małpy podbiły serca

Opowieść jak mecz

Taniec lepszy niż etat

Małżeńskim zwycięstwem za-
kończyła się główna rywalizacja 
rozgrywana na dystansie 10  km 
podczas V biegu STO-nogi, zor-
ganizowanego 4 czerwca przez 
Społeczne Towarzystwo Oświa-
towe w Milanówku we współ-
pracy z tutejszym MCK i SLO nr 5. 
Wśród mężczyzn triumfował 
Łukasz Parszczyński z Warszawy, 
a  najszybszą kobietą na trasie 
okazała się jego żona, Izabela. 
W sumie bieg rozgrywany w dość 
trudnych warunkach, gdyż upał 
dawał się uczestnikom we znaki, 

ukończyło 431 zawodników. Mę-
skie podium uzupełnili Andrzej 
Wojtczak z  Osuchowa i  Tomasz 
Mikulski z  Kampinosu, a wśród 
pań drugie miejsce zajęła Diana 
Dawidziuk z Warszawy, a  trzecie 
– kolejna reprezentantka stolicy 
Paulina Prugar-Fukowska. Przy 
okazji V biegu STO-nogi rozgry-
wane były również biegi towa-
rzyszące – XX Mila Milanowska, 
a  dla najmłodszych Ćwierć Mili. 
Z wszystkimi  wynikami można 
zapoznać się na stronie interne-
towej sto-nogi.pl.    (kb)
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Małżeństwo zwyciężyło

Już po raz drugi w wigilię boże-
go Ciała, 14 czerwca, grodziski 
Park Skarbków wypełnił się 
mieszkańcami miasta, którzy 
chcieli wspólnie modlić się tań-
cem i śpiewem.

– Koncert Grodzisk dla Jezusa 
zbiera i łączy młodzież oraz jed-
noczy grodziszczan. Jestem za-
chwycona tą inicjatywą – opo-
wiada Emilia Sosnowska, która 
zaśpiewała z zespołem Regau. 
– Ze sceny widziałam wielu 
mieszkańców, którzy nie tyl-
ko słuchali, lecz także śpiewali 
z nami. Taka publiczność jest po 
prostu wspaniała – dodaje.

Koncert poprowadzili Iwona 
Chorek oraz Robert Kot. Pod-
czas spotkania obok wspólnych 
tańców był czas na modlitwę. 
Zaś na scenie, oprócz grupy Re-

gau, pojawił się również zespół 
pod dyrekcją Roberta Dziekań-
skiego. Kulminacją wieczoru 
był występ Siewców Lednicy, 
a tańce lednickie, które animo-
wał Rafał Folwarski, rozgrzały 
publiczność.

– byłam wyczerpana po cięż-
kim dniu na uczelni, ale wystar-
czyło ze przyjechałam tutaj, 
usłyszałam piosenkę „Amen” 
Siewców Lednicy i od razu 
energia wróciła do mnie ze 
zdwojoną siłą – mówiła Eweli-
na, studentka uczestnicząca 
w koncercie, zorganizowanym 
przez parafię Matki bożej nie-
ustającej Pomocy oraz stowa-
rzyszenie Skrzydła przy wspar-
ciu Urzędu Miasta i Centrum 
Kultury.

    Izabela Mądrzycka 

Energia nie z tej ziemi 

Z.B.U.K.U w nagrodę
Po raz szósty Grodziska Alterna-
tywa zaprosiła fanów gatunku 
do udziału w GM Rap Meeting. 
22  maja gwiazdą wieczoru był 
Z.b.U.K.U, a koncert był formą 
podsumowania kolejnego roku 
działalności Grodziskiej Alterna-
tywy i podziękowania dla najbar-
dziej aktywnych uczestników pro-
ponowanych tam zajęć.   

– Ze względu na to, że w Al-
ternatywie nie możemy orga-
nizować imprez plenerowych, 
wszystkie zajęcia zamykają się 
w budynku. Oprócz rozmaitych 

warsztatów prowadzonych przez 
terapeutów i animatorów, toczy 
się zwykłe codzienne życie – 
dzieciaki przychodzą, by pograć 
w ping-ponga, piłkarzyki, posłu-
chać muzyki czy po prostu poroz-
mawiać o swoich problemach. 
Codziennie przewija się ok. 30-40 
osób, to zazwyczaj są dzieci, któ-
re zaczynają dorastać, przecho-
dzą ten trudny okres, przeżywają 
różne rozterki i  pierwsze małe 
dramaty osobiste – mówi Jan 
Magierecki, opiekun Grodziskiej 
Alternatywy.    (kb)

Cztery bramki Ernesta Wilimow-
skiego podczas legendarnego 
meczu Polaków z brazylijczy-
kami na Mistrzostwach Świata 
w 1938 roku, nie mniej słynny hat 
trick Zbigniewa bońka w spotka-
niu z belgią podczas mundialu 
w Hiszpanii czy rekordowe pięć 
bramek w dziewięć minut strze-
lone przez Roberta Lewandow-
skiego Wolfsburgowi – wszystko 
to działo... się 4  czerwca w Willi 

Radogoszcz. Dzięki fantastycz-
nym umiejętnościom tworze-
nia narracji, jakie zaprezentował 
Jarek Kaczmarek, opowiadacz 
z  grupy Studnia O, autor ksią-
żek o  tematyce sportowej dla 
dzieci i młodzieży „Gole wszech 
czasów” i „Suarez. nigdy nie bę-
dziesz sam”, publiczność ocza-
mi wyobraźni mogła zobaczyć 
z bliska futbolowych herosów, 
poznać genezę ich boisko-
wych pseudonimów i słynnych 
„cieszynek”. na zakończenie 
spotkania chętni mogli wziąć 
udział w  warsztatach, podczas 
których tworzyli podobizny pił-
karskich idoli.     (kb) 

Ok. 120 małych tancerzy za-
prezentowało się na scenie 
Centrum Kultury 27 maja 
podczas jubileuszu 5-lecia 
studia tańca Dancing Queen. 
Swoje umiejętności pokazały 
m.in. dzieci z placówek pu-
blicznych, z którymi współ-
pracuje studio – Przedszkola 
nr 1, Przedszkola nr 4, Przed-
szkola nr 7, a także świetlic 
w Łąkach i w natolinie. Jedną 
z niespodzianek był występ 
akordeonistów z PSM im. 
T. bairda, a także filmik poka-
zujący, jak bardzo roztańczo-
ne było minione pół dekady.

– nie tęsknię za etatem 
w  Warszawie. W stolicy by-
wam może raz na pół roku 
i zupełnie mi to wystarcza. 
Zanim założyłam studio, pra-
cowałam w biurze w Warsza-
wie, ale jednocześnie prowa-
dziłam kursy tańca i fitnessu. 
Pomyślałam, że takim samym 
nakładem pracy mogę stwo-
rzyć coś własnego i to w Gro-
dzisku, gdzie mieszkam całe 
życie. I udało się – mówi 
Małgorzata Abramczyk- 
-Maglakelidze, założycielka 
studia tańca i fitnessu Dan-
cing Queen.    (kb) 
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Szanowni Mieszkańcy,  
Drodzy Czytelnicy,
reforma oświaty wprowadzona w tak nagły 
sposób nie dała szansy nam, samorządom, 
na przygotowanie się do jej wprowadze-
nia, w szczególności zabezpieczenia miejsc 
w  przedszkolach. Nie chcę wchodzić w po-
litykę i dyskutować o jej słuszności. Chcę 
Państwu zwrócić uwagę na konsekwencje 
wynikające z tej regulacji. Rezygnacja z obo-
wiązku szkolnego dla sześciolatków sprawi-
ła, że 80 proc. z nich zostało w  przedszko-
lach. Dodatkowo wprowadzony obowiązek 
przyjmowania trzylatków do przedszkoli 
doprowadził do przepełnienia tych placó-
wek. W związku z rozwojem gminy przy-
gotowywaliśmy się do budowy kolejnych 
przedszkoli, ale planowaliśmy je realizo-
wać sukcesywnie. Zmiana reformy oświaty 
z  dnia na dzień spowodowała, że spotkali-
śmy się z określonymi problemami. Nie tylko 
my, ale wszystkie gminy w Polsce.

W pierwszym naborze do publicznych 
przedszkoli zabrakło miejsc dla 400 dzieci. 
Dlatego przeprowadzamy nabór uzupeł-
niający. Nie deklaruję, że w drugim naborze 
wszystkie dzieci zostaną przyjęte, bo mamy 
około 200 miejsc. Wiemy, że część rodziców 
świadomie podejmuje decyzję, by wysłać 
dziecko do przedszkola niepublicznego ze 
względu na renomę placówki i jakość świad-
czonych usług. Mamy też takie przypadki, że 
dzieci są zapisywane do przedszkoli spoza 
naszej gminy lub bez meldunku na terenie 
naszej gminy. W związku z tym dopiero po 
drugim naborze będziemy wiedzieli, jakie jest 
rzeczywiste zapotrzebowanie. Chcę Państwa 

zapewnić, że będziemy się starali rozwiązać 
problem absolutnie wszystkich dzieci i nie 
dopuścić do sytuacji, w której jakieś dziecko 
zostanie bez możliwości opieki. Wiedzą na 
ten temat będziemy dysponowali po drugim 
naborze, ok. 10 lipca.

W związku z zaistniałą sytuacją podjęli-
śmy decyzję o budowie na ul. Okrężnej żłob-
ka dla ok. 100 dzieci i przedszkola dla ok. 150 
dzieci. Rozważamy budowę przedszkola dla 
ok. 150 dzieci przy ul. Składowej, w centrum 
miasta, obok Gimnazjum nr 3 oraz kolejnego 
w południowej części gminy. Rozpoczęliśmy 
budowę świetlicy w Chlebni, następne świe-
tlice powstaną w Kraśniczej Woli, Szczęsnem, 
Opypach, Mościskach i Zabłotni. Chcemy, 
aby te świetlice spełniały rolę przedszkoli 
w  godzinach przedpołudniowych. Myślę, że 
te działania w przeciągu najbliższych 2 lat 
powinny zdecydowanie rozwiązać sytuację. 
Jeszcze raz chcę Państwu uzmysłowić, że to, 
co się stało, jest wynikiem zaskoczenia nas, 
samorządów, wprowadzeniem reformy bez 
zapewnienia czasu na przygotowanie się 
do zmian. Wybudowanie placówki oświato-
wej nie jest kwestią tygodni, potrzeba więcej 
czasu. Mam głęboką nadzieję, że rządzący 
w  przyszłości będą podejmowali tego typu 
decyzje w sposób rozważny i dający nam 
czas na przygotowanie się.

Jest jeszcze jedno zagadnienie, którym 
chciałbym się z Państwem podzielić. Bardzo 
nas cieszy, że szybko się rozwijamy – zarówno 
my, jak i sąsiadujące gminy: Milanówek, Pod-
kowa Leśna i Brwinów. Wszystkie te miasta 
korzystają z naszej oczyszczalni ścieków. Kil-
ka lat temu dokonaliśmy dużej modernizacji 
oczyszczalni ścieków. Okazało się, że musimy 

ją szybko rozbudować, bo tempo rozwoju 
tych rejonów jest bardzo dynamiczne. Mamy 
gotowy projekt, otrzymaliśmy zezwolenie 
i pozyskaliśmy dofinansowanie. Rozpoczyna-
my inwestycję rozbudowy oczyszczalni, by nie 
doprowadzić do sytuacji, że brak możliwości 
przerobu ścieków będzie barierą rozwojową. 
Dlatego zachęcam Państwa do podłączania 
się do kanalizacji. Jednocześnie apeluję do 
wszystkich, którzy mają podłączone rury do 
rynien, podwórek i wpuszczają do kanalizacji 
deszczówkę, aby natychmiast tę deszczówkę 
odłączyli. Mamy obecnie bardzo dużo ście-
ków na oczyszczalni i zbierająca się woda 
wpuszczana do systemu kanalizacyjnego po-
woduje, że mamy określone z tym problemy. 
Rozpoczęliśmy kontrolę tej sprawy na dużą 
skalę. Nie chcemy z Państwem żadnych kon-
fliktów, bo to by było najgorsze rozwiązanie. 
Dlatego raz jeszcze – bardzo Państwa proszę, 
odłączcie wody deszczowe od kanalizacji dla 
naszego wspólnego dobra.

Grzegorz Benedykciński,
Burmistrz Grodzisk Mazowieckiego

Wstępniak od Burmistrza
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Do zobaczenia,  
Kochana Ewo…
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
naszej Koleżanki Ewy Łysuniak. Informacja o tym, że 
ciężko choruje, była dla nas wstrząsem – ale wszel-
kie niedogodności związane z chorobą Ewa znosi-
ła z wyjątkową pogodą ducha i spokojem. Czasem 
w rozmowie wspominała tylko, że ubywa jej sił… 

Mimo to miała wielkie plany w związku z nieodległym przejściem na 
emeryturę. Marzyła, że będzie podróżowała, co było jej wielką pasją. 
Podobnie jak gotowość pomocy bliźniemu. To Ona pocieszała inne 
chore w szpitalach, w których przebywała. Zawsze uśmiechnięta, dla 
każdego miała dobre słowo.

Kim była? Przede wszystkim bardzo miłą i pełną empatii osobą, za-
wsze skorą do pomocy – i duchowej, i materialnej. 

Odeszła rankiem, 5 czerwca 2017 roku, w piękny, słoneczny czerw-
cowy dzień, w swoim ukochanym domu, pod lipami – które zawsze 
podziwiała. Mówi się, że nie ma ludzi nie do zastąpienia, Twój, Ewu-
niu, przykład jednak pokazuje, że to nieprawda. Pustka po Tobie po-
zostanie na zawsze.

Uspokaja nas jedynie myśl, że tam, gdzie udałaś się, Ewuniu, w naj-
dłuższą z podróży, nie jesteś sama – na pewno czekały na Ciebie Jola 
Śleszyńska, Halinka Czarnecka, basia Sierocińska, no i oczywiście Ela 
Kochanowska i Ewa Winterot, a drogę wskazywał Artur Cegliński.

Do zobaczenia, Kochana Ewo…
Przyjaciele z Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim

Dobry człowiek  
o szlachetnym sercu
Tak trudno jest pisać o Michale w czasie 
przeszłym…

Michał Mazur był przede wszystkim na-
szym Kolegą. W Urzędzie Miejskim pracował 
przez 10 lat. Zawsze uczynny, uśmiechnięty, 
gotowy, by służyć innym. był bardzo dobrym człowiekiem o szlachet-
nym sercu. To właśnie On koordynował sprawy związane z pracami spo-
łecznie użytecznymi. Wykazywał się ogromną cierpliwością i dla każde-
go potrafił znaleźć czas i dobre słowo. Dzięki Michałowi nasi mieszkańcy 
mogli sprawdzić nowe oferty pracy, dowiedzieć się, gdzie znajduje się 
najbliższe biuro nieruchomości, czy też zapytać o godzinę odjazdu auto-
busu. Często można było zauważyć tłumy osób oczekujących w Infocen-
trum, co świadczy o tym, jak bardzo Jego praca była ważna.

Michał był integralną częścią Wydziału Promocji UM. Wspólnie z nami 
tworzył stronę internetową Grodziska Mazowieckiego, pilnował, aby 
zawsze była aktualna. był też jednym z moderatorów profilu na Face-
booku i grodziskim kanale Youtube. W razie potrzeby służył zawsze 
pomocą i doradztwem zarówno wobec kolegów i koleżanek w pracy, 
jak i interesantów. bezinteresownie pomagał też Fundacji Godne Życie. 

Jego dumą był syn – Maciek.  Myślał o przyszłości syna z troską. Opowia-
dał o jego osiągnieciach i planach. był wspaniałym tatą i oddanym mężem.

Trudno jest powiedzieć „żegnaj, Michale…”. będzie nam Ciebie bar-
dzo brakować. Dziękujemy Ci za to, że byłeś i za to jaki byłeś. 

Koleżanki i koledzy z UM w Grodzisku Mazowieckim

Ewa Łysuniak  
1957 – 2017

Michał Mazur
1972 – 2017
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wieŚci Z RATUsZA
Zmiany uchwały budżetowej oraz załącznika do wieloletniego programu 
gospodarowania mieniem mieszkaniowym gminy, przyjęcie gminnego 
programu wspierania rodziny oraz programu opieki nad zabytkami na 
lata 2017-2020 – to główne tematy, jakimi zajmowali się radni 31 maja 
podczas sesji Rady Miejskiej.

Podziękowania na początek 
Zanim przystąpiono do obrad merytorycz-
nych władze samorządowe gminy przeka-
zały młodym grodziskim sportowcom z sek-
cji wrotkarskiej UKS Sparta podziękowania 
za wyniki osiągnięte podczas torowych 
Mistrzostw Polski w jeździe szybkiej na 
wrotkach w Tomaszowie Lubelskim. Młode 
grodziskie wrotkarki pod wodzą trenera Sła-
womira Chmury zdobyły tam siedem medali 
– cztery złote, jeden srebrny i dwa brązowe.

Osobne podziękowania z rąk burmistrza 
Grzegorza benedykcińskiego i przewodni-
czącej Rady Miejskiej Joanny Wróblewskiej 
otrzymał były już prezes Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji Robert Lewandowski, który 
w tym roku przeszedł na zasłużoną emerytu-
rę. burmistrz podkreślił bardzo duże zasługi 
prezesa Lewandowskiego dla rozwoju sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 
gminy, jak również wkład w pozyskiwanie 
unijnych dotacji na rozwój tych sieci.

Tereny zielone z dotacją
Radni dokonali zmian w wieloletniej pro-
gnozie finansowej i tegorocznym budżecie. 
Gmina otrzymała kolejne unijne dotacje na 
rewitalizację terenów zielonych. Kwota do 
rozdysponowania w ciągu dwóch lat to 
4,5 mln zł. Koszt realizacji zaplanowanych 
projektów to 5,3 mln zł. Za te pieniądze po-
wstanie m.in. park wypoczynku i rekreacji 
przy ul. Piłsudskiego. Zmiany w bieżącym 
budżecie dotyczyły także m.in. zwiększe-
nia o 100 tys. zł dochodów z podatku od 
czynności cywilno-prawnych, jak również 
zwiększenia o 300 tys. zł wydatków na wy-
kup gruntów dotyczących remontów dróg  
(ul. Okrężna).

Podwyżka czynszu mniejsza 
niż pozwalają przepisy
Od września lokatorzy mieszkań komu-
nalnych w Grodzisku zapłacą o około 
60 gr więcej za 1 m² użytkowanego lokalu.  
– To dużo mniej niż pozwalały obowią-
zujące uchwały dotyczące wieloletniego 
programu mieszkaniowego – tłumaczył 
dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej Paweł burzyk. – Uchwała z 2013 roku 
dawała możliwość podniesienia czynszu 
w mieszkaniach komunalnych o ponad 
40  proc., czyli teoretycznie podwyżka mo-
głaby wynosić ponad 2 zł. Ponieważ po-
przednie lata udowodniły, że niepodnosze-
nie czynszu skutkowało powstrzymaniem 
wzrostu zadłużenia lokatorów, wniosko-
waliśmy o  minimalną podwyżkę stawki 
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czynszu. To minimum jest konieczne, by 
były środki na remonty  – argumentował 
dyrektor ZGM.

Zgodnie z ustawami
Ustawy o samorządzie lokalnym, wspiera-
niu rodziny i pieczy zastępczej nakładają 
na gminy obowiązek uchwalania co trzy 
lata programu wspierania rodziny i wła-
śnie taki dokument na najbliższe trzy lata 
uchwaliła grodziska rada. Program zakłada 
cele, podmioty odpowiedzialne za reali-
zację, jak również określa finansowanie. 
Uchwalony program nie różni się od tego 
z lat poprzednich, natomiast radni będą na 
bieżąco informowani o jego realizacji.

Zabytkowy program
Radni po raz pierwszy w historii gminy 
przyjęli Program Ochrony Zabytków.  

– To bardzo ważne – podkreślał wice-
burmistrz Tomasz Krupski. – Ten program 
przyjęty na najbliższe 4 lata wprowadza 
regulacje określające, które budynki na 
terenie gminy należy traktować w spo-
sób szczególny. Program dostarcza także 
danych na temat stanu obiektów zabyt-
kowych tych ruchomych i nieruchomych. 
W pierwszej kolejności w ewidencji zabyt-
ków umieszczono obiekty, które znajdują 
się w rejestrze Mazowieckiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków. Ewidencja 
nie jest listą zamkniętą i będzie uzupeł-
niana, choćby o zabytkowe przydrożne 
kapliczki. Czeka nas jeszcze dużo pracy – 
zakończył wiceburmistrz.

W programie sesji znalazło się także 
m.in. przystąpienie do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części wsi Szczęsne.

n (miecz.)

Z treścią wszystkich uchwał i protokołami z se-
sji można zapoznać się w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie grodzisk.pl
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            Koleżance
Elżbiecie Tomaszkiewicz

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Brata
składają

Dyrygentka z Chórem UTW 
„Fermata”

Pani Teresie Witkowskiej
wyrazy najserdeczniejszego 

współczucia z powodu śmierci

Taty
składają

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 
i Pracownicy Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Grodzisku Mazowieckim

Pogrążeni w smutku po stracie
naszej drogiej Koleżanki

Śp. Ewy Łysuniak
najserdeczniejsze wyrazy współczucia dla

Całej Rodziny
składają

Koleżanki i Koledzy z Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim

                    Serdeczne wyrazy współczucia  
po śmierci

Naszej Kochanej  
Ewuni Łysuniak

składają
Darkowi, Córkom  

i Najbliższej Rodzinie
Gabriela, Grzegorz, Emilia, Bartosz  

i Magdalena Benedykcińscy

Ze smutkiem przyjęliśmy
informację o śmierci

Michała Mazura
wieloletniego pracownika  

Urzędu Miejskiego
Wyrazy głębokiego współczucia

Żonie, Synowi i Najbliższym
składają

Burmistrz Grzegorz Benedykciński 
i pracownicy Urzędu Miejskiego 

w Grodzisku Mazowieckim

Zasmuceni odejściem
Śp. Ewy Łysuniak

wieloletniego Pracownika Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim

składamy serdeczne wyrazy współczucia
Mamie, Mężowi, Córkom

oraz Rodzinie i Przyjaciołom
Joanna Wróblewska

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Grzegorz Benedykciński 

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
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Zbliża się trudny czas

Nadarzyńska zamknięta

Zadymianie jak wykrywacz

                     

Na obiekcie Milanu Milanówek odbyły 
się powiatowe zawody w sportach po-
żarniczych, będące jednocześnie eli-
minacjami do turnieju wojewódzkiego. 
Stan sprawności zaprezentowało trzy-
naście jednostek OSP z powiatu gro-
dziskiego oraz dwie jednostki kobiece. 
– Ludzie bardzo się dziwią, gdy obser-
wują kobiety w akcji, ale doskonale 
sobie radzimy. Zachęcam wszystkie 
dziewczyny do wstępowania w nasze 
szeregi, chociaż na akcje jeździmy 
bez makijażu – mówiła reprezentant-
ka OSP Skuły Agnieszka Badowska. 
Zwycięzcami zawodów w  sportach 
pożarniczych zostali strażacy z OSP 
Baranów, kolejne miejsca zajęli ochot-
nicy ze Skuł i Kask.    (PiWo)

Grodziski Zespół Szkół nr 1 może się 
pochwalić wyróżnieniem w konkursie 
„Szkoła zawodowa najwyższej jakości”, or-
ganizowanym przez Fundusz Współpracy, 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Ośro-
dek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Szko-
ła została wyróżniona za „dobrą praktykę”, 
a konkretnie za realizację projektu Erasmus 
+ „Gastronomia i hotelarstwo w wymiarze 
europejskim – nasza pasja i zawód”, w ra-
mach którego uczniowie szkoły z ul. Żwirki 
i Wigury mają okazję terminować w  naj-
lepszych restauracjach na Lazurowym Wy-
brzeżu.    (kb)

w sali konferencyjnej grodziskiego 
ratusza 7 czerwca odbyła się uroczy-
stość związana z podsumowaniem 
powiatowo-gminnych konkursów 
gimnazjalnych. Burmistrz Grzegorz 
Benedykciński wręczył nagrody 
zwycięzcom i laureatom konkursów 
z przedmiotów ścisłych i humanistycz-
nych. Podziękowania za przygotowa-
nie podopiecznych otrzymali także 
pedagodzy. Jak twierdzi Justyna Ka-
wałko, nauczyciel języka angielskiego 
w Gimnazjum nr 3, oprócz innowacyj-
nych metod edukacyjnych kluczowym 
elementem w procesie efektywnego 
nauczania jest otwarty umysł uczniów. 
– To dzięki systematycznej pracy, 
a  także chęci, możliwe jest osiąganie 
spektakularnych wyników – dodaje 
nauczycielka.     (saw)

Niemały sukcesem mogą pochwa-
lić się scrabbliści ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2, którzy wzięli udział 
w  XV  Ogólnopolskich Mistrzostwach 
Szkół w Scrabble. Zawody rozgrywa-
ne były 26 maja w Kutnie i zgroma-
dziły na starcie 114  zawodników ze 
szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z całej Polski. 
Dwójka wystawiła dwie drużyny, z któ-
rych jedna spisała się bardzo dobrze 
– czwartoklasiści Maciej Zwoliński 
i debiutująca na tak dużej imprezie 
Lena Rytelewska zajęli 12 miejsce na 
27 startujących drużyn. Z kolei występ 
szóstoklasistek Marty Zwolińskiej i Zu-
zanny Rytel-Kuc był nie bardzo dobry, 
a wręcz fenomenalny – dziewczęta 
wygrały 9 na dziesięć rozegranych 
meczów i zdobyły tytuł Mistrza Polski 
w Scrabble!     (kb)

Do akcji bez makijażu

Otwarte umysły

Mistrzowska Dwójka

Miejski flesz
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Rozpoczęła się modernizacja ul. nadarzyń-
skiej na odcinku od torów WKD do ul. Pia-
skowej. W związku z tym nieprzejezdny jest 
kilkusetmetrowy fragment drogi powiato-
wej, łączącej Grodzisk z Siestrzenią. Objaz-
dy dla ruchu lokalnego zostały wytyczone 
ulicami Tylną, Tkacką i Piaskową, ciężarów-
ki muszą korzystać z drogi wojewódzkiej 
579. W związku z zamknięciem fragmentu 

ul. nadarzyńskiej bezpośredniego dojaz-
du zostało pozbawione główne wejście na 
Stawy Walczewskiego, a ponieważ miejsce 
to po rewitalizacji cieszy się coraz większą 
popularnością grodziski Urząd Miejski wy-
znaczył dla odwiedzających dwa dodat-
kowe parkingi – oba znajdują się po połu-
dniowej stronie kompleksu, przy ul. Emilii 
Plater.    (kb)

Od pewnego czasu Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji prowadzi akcję zadymiania, 
mającą na celu wykrywanie nielegalnego 
odprowadzania deszczówki do kanalizacji 
sanitarnej. Działania polegają na wtłocze-
niu do instalacji kanalizacyjnej nieszkodli-
wego dla ludzi i zwierząt dymu, który dość 
szybko się rozprzestrzenia. Jeśli okaże się, 
że po tym zabiegu zaczynają dymić okolicz-
ne rynny, to znak, że ktoś na dziko podłą-
czył je do kanalizacji sanitarnej, za co grozi 
grzywna do 10 tys. zł, a w przypadku rażą-
cych nieprawidłowości nawet ograniczenie 
wolności.

– Dotychczas wykryliśmy około 40 pose-
sji, które nielegalnie odprowadzały wody 
opadowe. Kontrole będziemy przeprowa-
dzać do końca tego roku, ale akcja będzie 
cyklicznie wznawiana – mówi Maciej Mań-
ski, dyrektor operacyjny ZWiK.    (kb)

Już we wrześniu rusza remont linii PKP na tra-
sie Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Włochy, 
co zwiastuje duże uciążliwości dla pasaże-
rów dojeżdżających do Warszawy pociągiem. 
W  związku z inwestycją na 12 miesięcy linia 
podmiejska zostanie zamknięta. Przez Gro-
dzisk przejeżdżać będą jednak pociągi da-
lekobieżne. Zarząd PLK KM w porozumieniu 
z  ZTM postanowił wprowadzić komunikację 
zastępczą. W ramach tego rozwiązania uru-
chomione będą cztery linie autobusowe (ZG 
Warszawa – Grodzisk, ZM Milanówek – Gro-
dzisk, Zb brwinów – Warszawa, ZP Pruszków 
– Warszawa). Warto jednak dodać, że pojazdy 

będą poruszały się po zwykłych drogach, a nie 
autostradach. Podróż z Grodziska Mazowiec-
kiego do Warszawy Zachodniej będzie wy-
nosiła ok. 80, a nie jak dotychczas 30 minut. 
Autobusy będą kursowały od poniedziałku 
do piątku, w godzinach szczytu co 15 minut, 
a w dni świąteczne co pół godziny. Przystan-
ki komunikacji zastępczej będą ulokowane 
w pobliżu stacji PKP. Jak wspomniał Karol Ja-
kubowski z Polskich Linii Kolejowych, do bez-
awaryjnego funkcjonowania niezbędna jest 
wymiana torów, a w ramach inwestycji ma 
powstać nowy przystanek pomiędzy Pruszko-
wem a brwinowem – Parzniew PKP.     (saw)

Jakość praktyki

miasto i gmina
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Codzienność dobra 

Strażacy na 
Dzień Dziecka

W Gimnazjum nr 3 od kilku lat 
prowadzona jest akcja „Pozytyw-
ny bohater”, która ma na celu 
uhonorowanie uczniów wyróż-
niających się w sposób szcze-
gólny wysoką kulturą osobistą, 
bezinteresownym niesieniem 
pomocy, koleżeństwem, a w nie-
których przypadkach działaniami 
wymagającymi odwagi. nomi-
nacji dokonują sami uczniowie, 
nauczyciele, a także osoby nie-
związane ze społecznością szkol-
ną. Finał tegorocznej akcji, której 
patronem jest sam Mistrz Yoda, 

odbył się 14 czerwca w Centrum 
Kultury, gdzie zostały ogłoszone 
nazwiska tegorocznych bohate-
rów. Podziękowania i gratulacje 
z rąk dyrektor szkoły Małgorzaty 
Okurowskiej otrzymali: Agata ba-
gińska, natalia biernat, Marta no-
secka, Kacper Długosz, Gabriela 
Flak-Staniaszek, Igor Dmowski, 
Kacper Oszczepalski, Aleksan-
dra Górska, Michał Muszczyński, 
Agata Romaniuk, Krystian Zagań-
czyk i Zuzanna nosal.

– nasz szkolny projekt wiąże 
się z dużo bardziej rozbudowaną 

akcją, jaką jest projekt „heroicz-
nej wyobraźni” Flipa Zimbardo. 
To bardzo znany psycholog spo-
łeczny, który któregoś razu po-
stanowił zbadać zło. Okazało się, 
że zła dopuszczają się tacy ludzie 
jak my. nie żadne bestie, tylko 
dobrzy ludzie. Dlatego bardzo 
się cieszę, że w tym roku społecz-
ność szkolna wyróżniła wyjątko-
wo dużo osób za wydawałoby 
się zwyczajne zachowania, takie 
jak pomaganie w nauce czy kul-
tura osobista i życzliwość. Ma to 
szczególne znaczenie, ponieważ 

łatwo jest dostrzec i  nagrodzić 
spektakularne czyny, takie jak 
np. uratowanie życia czy zbiórka 
pieniędzy dla potrzebujących. 
One są oczywiście ważne, ale 
często w ferworze obowiązków 
nie zauważa się tych drobnych 
gestów,  które czynią świat lep-
szym na co dzień – przekonu-
je Patrycja Kochan, psycholog 
szkolny.       (kb)
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Straży Pożarnej w Grodzisku 
Mazowieckim z inicjatywy 
Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej z okazji Dnia Dziecka dla 
najmłodszych przygotowano 
mnóstwo atrakcji. Strażacy 
oprowadzali młodych uczest-
ników po służbowych wozach, 
demonstrowali, jak poprawnie 

używać węża, aby zgasić pło-
mień. Jedną z największych 
atrakcji był pokaz pirotech-
niczny. W ramach spektakular-
nego widowiska podpalono 
samochód, co było wstępem 
do pokazu ratownictwa tech-
nicznego. Płomienie zostały 
ugaszone przy pomocy gaśni-
cy pianowej. W  ramach impre-
zy zorganizowano dla najmłod-
szych konkursy z nagrodami. 
Każde dziecko otrzymało wy-
jątkowy prezent od strażaków. 
W trosce o życie i zdrowie naj-
młodszych mieszkańców poda-
rowano im czerwone odblaski 
przypominające wozy strażac-
kie. Elementy te nie tylko pod-
noszą poziom bezpieczeństwa 
na drodze, ale mogą stanowić 
ciekawe urozmaicenie codzien-
nego stroju.    (saw)

Z inicjatywy Krzysztofa bielaw-
skiego z Muzeum Historii Żydów 
Polskich i Roberta Augusty-
niaka (na zdjęciu), społecznika 
zaangażowanego w  ratowanie 
lokalnych śladów kultury ży-
dowskiej, w 125. rocznicę śmier-
ci upamiętniony został rabin 
Elimelech Szapira spoczywający 
na tutejszym kirkucie. Ponieważ 
lokalizacja grobu rabina nie jest 
znana, na wewnętrznej stronie 
muru cmentarnego przy ul. Ży-
dowskiej umieszczona została 
tablica z informacją w języku he-
brajskim i polskim Na tym cmen-
tarzu został pochowany Raw 
Elimelech Szapira syn Chaima 
Meira Jechiela z Mogielnicy cadyk 
w Grodzisku Mazowieckim, au-
tor ksiąg Imrej Elimelech i Diwrej 
Elimelech. Odszedł 1  nisan 5652 
r. (29 marca 1892 r.) Niech dusza 
jego związana będzie w wieniec 
życia wiecznego. Forma upamięt-
nienia i treść tabliczki otrzymały 
akceptację ze strony Komisji 

Rabinicznej ds. Cmentarzy przy 
biurze naczelnego Rabina Polski. 
Tablicę sfinansował anonimowy 
darczyńca z USA. Rocznica śmier-
ci Elimelecha Szapiry zbiegła 
się w  czasie z remontem muru 
cmentarnego, którą na zlecenie 
Urzędu Miejskiego przeprowa-
dzili pracownicy ZGK. Ponadto, 
jak co roku o tej porze, nekropo-
lia, na której odbywają się lekcje 
prowadzone dla uczniów szkół 
grodziskich przez pracowników 
Willi Radogoszcz, została upo-
rządkowana.     (now)

Łagiernicy Żołnierze Armii Kra-
jowej na XXXII Międzynarodowy 
Zjazd swojego stowarzyszenia 
wybrali podgrodziską Kuklów-
kę. Stowarzyszenie powstało, 
aby pomagać żyjącym łagier-
nikom nie tylko w Polsce, lecz 
także tym z Kresów Wschod-
nich. Do Kuklówki zjechali żoł-
nierze AK z Litwy i Ukrainy. nie 
brakowało także młodzieży oraz 
samorządowców wspierających 
działalność stowarzyszenia, kul-
tywujących pamięć o  łagierni-
kach i organizujących na swoim 
terenie akcje pomocowe dla 
kresowiaków ze wschodu (m.in. 

z Augustowa, Otwocka i Woło-
mina). Jak mówił podczas zjazdu 
prezes Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych mini-
ster Jan Józef Kacprzyk wręcza-
jący medale „Pro Patria”, wielu 
łagierników za kultywowanie 
polskości straciło życie, ale dzię-
ki ich godności, uporowi i patrio-
tyzmowi można obecnie odkła-
mywać historię. Zjazd był także 
okazją do wręczenia odznaczeń 
za zasługi na rzecz Stowarzysze-
nia Łagierników Armii Krajowej. 
Taki honorowy medal otrzymało 
grodziskie środowisko żołnierzy 
Armii Krajowej „Gąbka – Osa”, 

którego reprezentanci byli 
obecni na zjeździe. W imieniu 
grodziskich AK-owców odzna-
czenie odebrał Stefan Łuczyński 
(na zdjęciu, w środku). Medalem 
odznaczono także Aleksandrę 
biniszewską, dyrektor Muzeum 

Lwowa i Kresów Wschodnich 
w Kuklówce (na zdjęciu, pierw-
sza z prawej). Grodziską mło-
dzież na zjeździe reprezento-
wali harcerze ze szczepu im. 
Synów Pułku działającego przy 
SP nr 6.    (miecz.)

Tablica dla rabina

Kombatanci w Kuklówce
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Kiedy w 2012 roku powstała autostra-
da, atrakcyjność gruntów wokół węzła 
Grodzisk znacznie wzrosła. Zdawało się, 
że momentalnie nastąpi wysyp wielkich 
inwestycji, tymczasem do niedawna 
oprócz pojedynczych firm nie było wi-
dać dużego ożywienia inwestycyjnego. 

– Grunty wokół węzła są niezwykle 
atrakcyjne i mają olbrzymi potencjał, nato-
miast w zdecydowanej większości nie na-
leżą do gminy, lecz do osób prywatnych. 
naszą rolą jest zachęcanie właścicieli, żeby 
się zastanowili nad możliwością sprzeda-
ży. na rynku inwestorskim wydaje się, iż 
nie trzeba nikogo przekonywać, że warto 
inwestować w Grodzisku. Przez kilkanaście 
lat zapracowaliśmy na opinię gminy, któ-
ra rozumie, że inwestor jest kimś cennym 
i  ważnym, co mogą potwierdzić działają-
cy już na naszym terenie przedsiębiorcy. 
Oczywiście my nie wkraczamy w elemen-
ty transakcyjne, zwłaszcza cenę. niemniej 
jeśli właściciel gruntu powie „nie”, musimy 
to uszanować. Druga kwestia jest taka, 
że w  strefie przemysłowej w natolinie 
trafiali się nam inwestorzy, którzy kupili 
odpowiednie działki, ale z zupełnie nieza-
leżnych przyczyn nie realizowali planowa-
nych inwestycji.
Od kilku miesięcy widać jednak, że coś 
się zmieniło – ogromna hala powstaje 
przy samym węźle, również w okolicach 
ulicy Logistycznej w Natolinie wznoszą 
się nowe obiekty.  

– W dużej mierze to wynik aktywności 
firmy Panattoni, która przy ul. Logistycz-
nej stawia właśnie budynek o powierzchni 
3,5  ha na potrzeby firmy H&M. Jest to ol-
brzymia inwestycja, dzięki której powsta-
nie docelowo ok. 500 miejsc pracy. na 
końcu Logistycznej wznoszą się cztery hale 
o łącznej powierzchni 8 hektarów. Dwie są 
już prawie gotowe i tam z ul. Chrzanow-
skiej przeniesie się Raben. Z kolei przy sa-
mym węźle mamy równie spektakularną 
budowę hali firmy Goodman. natomiast 
jeszcze za wcześnie, by mówić, kto bę-
dzie docelowym użytkownikiem. Ponadto 
firma Panattoni zabezpieczyła znaczne 
tereny w natolinie, więc jeżeli pojawi się 
konkretny klient, błyskawicznie powstanie 
kolejny obiekt.
Przez wiele lat strategia gminy w pozy-
skiwaniu inwestorów polegała na tym, 
by zachęcać firmy produkcyjne, a uni-
kać magazynów. Tymczasem powstaje 
5 olbrzymich hal. Czyżby strategia się 
zmieniła?

– Filozofia jest niezmienna, natomiast 
rynek robi swoje. Wiadomo, że zakłady 
produkcyjne generują lepsze miejsca pra-
cy i nie są takie łatwe w przeniesieniu. Ale 
inwestycje są lokowane tam, gdzie pasuje 
inwestorom. To jest zjawisko makroeko-
nomiczne, że lokowanie magazynów jest 
w tej chwili na fali, zwłaszcza w tym pasie, 
gdzie znajduje się Grodzisk Mazowiecki. 
bo tu przecinają się dwie krzywe – jed-
na pokazuje, jak rośnie koszt transportu 
w miarę oddalania się od Warszawy, druga 
– jak maleje koszt gruntu, w zależności od 
odległości od stolicy. Jeśli firma jest zainte-
resowana rynkiem warszawskim, to opty-
malne miejsce jest właśnie tu. 
Są dla nas z tego jakieś plusy? Bo zwy-
kle w kontekście magazynów mówiło 
się o  kiepskich miejscach pracy i gene-
rowaniu ruchu.

– Przy tak dużych inwestycjach miejsca 
pracy będą różnorodne, natomiast wszyst-
kie obiekty są już w tej chwili tak skomuni-
kowane z autostradą, że zwiększenie ruchu 
w mieście nie powinno być odczuwalne, 
a zbliżająca się budowa obwodnicy sprawi, 
że ten ruch będzie się odbywał zupełnie 
poza drogami lokalnymi. Pamiętajmy, że 
1 ha pod dachem daje – z samego podatku 
od nieruchomości – ok. 250 tys. zł rocznie 
wpływu do budżetu gminy. Oczywiście 
chcielibyśmy tutaj widzieć inwestycje 
przemysłowe, ale po prostu to jest rynek 
i na pewno będziemy nadal obserwować 
napór na lokalizacje inwestycji magazyno-
wych. Chyba że trafi się zupełnie prestiżo-
wa inwestycja, ale takich jest bardzo mało 
i  pojawiają się bardzo rzadko. Jedną z ta-
kich był park rozrywki.
O parku rozrywki już wyłącznie w czasie 
przeszłym?

– To jest jeden z większych paradoksów, 
jakie w życiu widziałem. Firma AWW, której 
kibicowaliśmy i której w granicach swoich 
kompetencji pomagaliśmy w sprawach 
proceduralnych, zakupiła grunty, uzyskała 
pozwolenie na budowę i… niestety nie 
doszło do fazy realizacji. Pozwolenie na 
budowę wciąż jest aktualne, natomiast 
20 działek, które AWW zakupiła w Kłudnie 
Starym, jest przedmiotem postępowania 
komorniczego. Pierwsza licytacja odbyła 
się 30 maja, ale nikt się nie zgłosił. Więc na 
razie tu jest duży znak zapytania i trudno 
wyrokować, jakie będą losy tych terenów. 
Plan zagospodarowania przewiduje budo-
wę parku rozrywki, pozwolenie na budo-
wę jest, więc jeśli się znajdzie inwestor, to 

zapraszamy.  O tym, jak duże środki zostały 
zaangażowane w to przedsięwzięcie, może 
świadczyć fakt, że cena wywoławcza dzia-
łek podczas licytacji łącznie wyniosła ok. 
42 mln zł. 
Wspomniał Pan, że Raben przenosi się 
na ul. Logistyczną, jakie zmiany szykują 
się jeszcze w najstarszych strefach prze-
mysłowych?

– Co będzie w obiektach po Rabenie, 
zależy od właściciela i zainteresowania na-
jemców. natomiast po sąsiedzku do rozbu-
dowy szykuje się Danfoss. To jest fenomen 
Grodziska, że firmy, które się tutaj lokali-
zują, prędzej czy później się rozbudowują. 
Do podobnych działań przygotowuje się 
centrum kolokacji na ul. Zachodniej, mamy 
też bardzo poważną firmę włoską, rozwa-
żającą inwestycję w Grodzisku. W naszych 
najstarszych strefach pozostało już bardzo 
niewiele miejsc do zagospodarowania. Ale 
odnotowujemy spore zainteresowanie ze 
strony niewielkich firm, które potrzebują 
działek wielkości 0,5-1 ha. 
Wygląda jednak na to, że w pewnym 
sensie dochodzimy do kresu możliwości 
w lokowaniu nowych inwestycji.

– W żadnym wypadku! My dopiero za-
czynamy uwalniać ten olbrzymi potencjał 
gruntów wokół autostrady. Mamy jeszcze 
ogromne tereny w Żukowie, oczywiście 
one należą do osób prywatnych, ale ta 
ziemia fizycznie jest. Do tego cały nieza-
gospodarowany pas na północ od Kłudna 
Starego. Kolejne tereny otworzyła droga 
łącząca ul. Logistyczną i węzeł. Gmina też 
ma tam działkę inwestycyjną o powierzch-
ni 3,6 ha. Liczymy na to, że tak jak kiedyś 
Gefco rozpoczęło intensywną zabudowę 
strefy w natolinie, tak i tym razem, gdy po-
jawi się pierwszy obiekt, kolejne inwesty-
cje pójdą za nim.
Dziękuję za rozmowę.

Z Janem Pazio, szefem Centrum Obsługi 
Przedsiębiorcy w grodziskim Urzędzie Miejskim, 
rozmawiał Krzysztof Bońkowski.
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burmistrz Grzegorz benedykciński wraz 
ze starostą grodziskim Markiem Wieżbickim 
i przewodniczącą Rady Miejskiej Joanną 
Wróblewską odznaczali pary Medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawany-
mi przez Prezydenta RP. 

Co trzeba zrobić, aby przetrwać wspólnie 
tyle lat? Halina i Jerzy Tomaszewscy zazna-
czają, że potrzebne są wyrozumiałość, cier-
pliwość i miłość. – nic więcej, to wszystko 
– przekonuje pan Jerzy. 

– Oby tylko zdrowe było, to się i w małżeń-
stwie wytrzyma, ale aby być razem, to każda 
ze stron musi iść na kompromis – mówi z ko-
lei pani Irena Sikorska, a jej mąż bronisław 
radzi, by nie zagłębiać się w problemy.

Witold i Janina Parolowie są ze sobą od 
50 lat, ale poznali się już jako nastolatkowie. 
Ona miała wtedy 14, a on 15 lat. – Chodzili-
śmy za rączkę, na spacery i do kina, ale tam 
nie zawsze nas wpuszczali, bo nie byliśmy 
jeszcze dorośli – wspomina pan Witold. Do-

daje, że nie ma recepty i lekarstwa na udane 
małżeństwo. – To wszystko zależy od ludzi i 
od „Tego z góry”, że dał żyć tyle lat. 

– Takie uroczystości odbywają się w Gro-
dzisku dwa razy w roku – wiosną i jesienią. 
Co ciekawe, liczba jubilatów w gminie wzra-
sta. Pary małżeńskie lub ich rodziny z chęcią 
składają w USC wnioski o nadanie medalu 
– mówi Agnieszka bielanowska, kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego, którego pracow-
nicy przygotowali uroczystość.  n  (ag)

Wszystko zależy od ludzi 
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Były medale, listy gratulacyjne, kwiaty, poczęstunek i życzenia, czyli wszystko, czego potrzeba podczas jubi-
leuszu. A taką właśnie uroczystość 6 czerwca świętowało 21 par małżeńskich z gminy Grodzisk, które prze-
żyły wspólnie 50 lat lub więcej. Z tej okazji specjalnie dla nich urzędnicy, samorządowcy i rodziny odśpiewali 
100 lat w Centrum Kultury i wspólnie zasiedli do uroczystej kolacji. 

„Powiedz, Jasiu, powiedz, Olu” – taka piosenka zabrzmiała przed 60 
laty w placówce przy ul. Nowoprojektowej 1, gdy po raz pierwszy sale 
wypełniły się dziećmi. 19 maja utwór ten rozpoczął uroczystości z okazji 
jubileuszu Przedszkola nr 1, które co prawda nie przeniosło siedziby, 
ale przez lata zmieniało adresy: najpierw na ul. 3 Maja, a obecnie znaj-
duje się przy ul. Lecha Zondka.

Podczas uroczystości, która odbyła się w sali 
widowiskowej Centrum Kultury, nie zabra-
kło przypomnienia historii placówki, a także 
podziękowań dla absolwentów, dziadków, 
a przede wszystkim rodziców. 

– bez was przedszkole nie miałoby sensu. 
Dobrze, że jesteście, powierzacie nam swoje 
dzieci i po prostu ufacie. Z całego serca dzię-
kuję – mówiła dyrektor przedszkola Agniesz-
ka Michałowska.

W mocno rozbudowanej części arty-
stycznej zgromadzeni obejrzeli spektakl 
według scenariusza Joanny Pietrzak, któ-
rego bohaterem był Krasnal Hałabała, od 

2005 roku patron przedszkola. Jak ważna 
to postać dla przedszkolaków, można było 
się dowiedzieć z jednego z wierszyków re-
cytowanych przez najmłodszych w czasie 
przedstawienia: „Krasnal im powtarza, że 
trzeba być śmiałym, bo nie tylko olbrzym 
może być wspaniały” – słychać było pod-
czas scenicznej podróży przez pory roku, 
przygody i  spotkania ze zwierzętami, za-
kończonej weselnym tańcem, do którego 
porwani zostali m.in. wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Andrzej Okurowski, szefowa 
gminnego biura oświaty Ewa burzyk i wice-
burmistrz Piotra Galiński.

– Jestem oszołomiony dzisiejszym przed-
stawieniem. Ale to nie bierze z niczego, to 
jest efekt pracy całego zespołu i dynamicz-
nego kierowania – mówił wiceburmistrz 
gratulując zarówno udanego programu ar-
tystycznego, jak i jubileuszu 60-lecia.

Tego, gdzie znajduje się źródło dynamicz-
nego kierowania, można było się dowiedzieć 
z życzeń Ireny Witkowskiej, dyrektora pla-
cówki w latach 1986-2003, która zwracając 
się do swojej następczyni, Agnieszki Micha-
łowskiej powiedziała:

– Życzę z okazji jubileuszu, żeby ten twój 
wulkan energii nie wygasał, bo tym wulka-
nem zarażasz wszystkich dookoła! – mówiła 
Irena Witkowska. – Zawsze będę z wami, bo 
zawsze byliście i jesteście moją rodziną! – za-
kończyła pedagog, która w Przedszkolu nr 1 
przepracowała 35 lat. n  (kb)

edukacja

W związku z 50. rocznicą ślubu prezydenckimi Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie uhonorowani zostali: Alina i Stefan Jusz-
czakowie, Barbara i Marian Kępińscy, Anna i Władysław Kosowscy, Halina i Jerzy Kozłowscy, Krystyna i Aleksander Lenartowie, Jani-
na i Szczepan Lipscy, Jadwiga i Jerzy Łyszkowscy, Stanisława i Bolesław Matyjasowie, Halina i Marian Mikuskowie, Lucyna i Ryszard 
Ostrowscy, Janina i Witold Parolowie, Irena i Bronisław Sikorscy, Halina i Jerzy Tomaszewscy, Katarzyna i Stanisław Tymrakiewiczowie, 
Irena i Stanisław Wacławkowie, Anna i Jerzy Wisławscy, Barbara i Stanisław Wojciechowscy, Zofia i Adam Wojsowie oraz nieobecni 
podczas uroczystości: Janina i Andrzej Grendowie, Jadwiga i Jan Klimkiewiczowie, a także jedyna w gronie laureatów para z 60-letnim 
stażem małżeńskim – Urszula i Ryszard Chechłaczowie.
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Nasze pierwsze skojarzenia z biblioteką: nuda, mało interesujące 
książki, wszechogarniająca cisza i spokój. Na szczęście te stereotypy 
nie dotyczą grodziskiej biblioteki. Zapytacie: jak to? Przecież młodzież 
nie może bawić się w bibliotece. Otóż może i to świetnie! Biblioteka 
Publiczna w Grodzisku Mazowieckim wychodzi poza ramy szablonu, 
dając młodzieży równocześnie szansę na rozwój i realizację swoich 
pomysłów oraz projektów. W naszej bibliotece dzieje się naprawdę 
dużo, zarówno dla dorosłych, jak i dla młodzieży oraz dzieci.
– W bibliotece najbardziej podoba mi się 
atmosfera, która sprawia, że człowiek czu-
je się jak w domu. To dla mnie wyjątkowe 
miejsce, bo mam pewność, że zawsze się tu 
odnajdę. nie liczy się, jakie masz problemy 
lub oceny w szkole, liczy się, jakim człowie-
kiem jesteś. Myślę, że każdy człowiek czu-
je się dobrze w naszej bibliotece – mówi 
Magdalena Molska, jedna z wolontariu-
szek, która już od 6 lat działa w bibliotece.

W bibliotece znajdzie się miejsce dla każ-
dego. Wystarczy tylko, że kochasz książki 
– nie ważne jakie: komiksy, fantasy czy re-
portaże podróżnicze.

– Początkowo w bibliotece porządkowa-
łam księgozbiór i pomagałam w organizo-
wanych tam wydarzeniach. Teraz uczestni-
czę w zajęciach dla dzieci „Głośne Czytanie” 
oraz w innych imprezach jako fotograf. 
Jestem też jedną z redaktorek gazetki „bi-
blioteczne Co nieco” i mam zamiar pozo-
stać w bibliotece jak najdłużej – zapewnia 
tegoroczna maturzystka.

Ostatnio młodzież w bibliotece ma swoje 
szczególne miejsce. Mianowicie, zaczynamy 
realizację programu literackiego pt. „book 
Morning Library!” („Dzień Dobry bibliote-
ko!”), mającego na celu zapoznanie mło-
dych ludzi, przyszłych filmowców lub dzien-
nikarzy z profesjonalnym sprzętem i z pracą 
nad tworzeniem filmów. Jest to dla wszyst-
kich nowe wyzwanie i fantastyczna przy-
goda! Możemy „zaprzyjaźnić” się z kamerą 
i zdobyć doświadczenie potrzebne w  dal-
szym spełnianiu swoich dziennikarskich 
i  reżyserskich marzeń. nagrywamy krótkie 
filmy, na których znajdziecie m.in. recenzje 
ciekawych książek czy wywiady z  pisarza-
mi lub po prostu ciekawymi ludźmi – np. 
Jackiem Hugo-baderem, Sylwią Chutnik, 
Sławomirem Sadowskim czy Pawłem Caba-

nowskim. Każdy może spróbować swoich sił 
przed lub za kamerą, zaprezentować swoją 
twórczość lub opowiedzieć o swoich dzia-
łaniach na rzecz kultury. Projekt dofinanso-
wany jest ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa narodowego, a partnerami są 
burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz 
Stowarzyszenie Europa i My.

nieraz nagrywamy odcinki do późnych 
godzin wieczornych, lecz miła atmosfera i sa-
tysfakcja z pracy wynagradzają wszystko – to 
potwierdzają wszyscy! Próbujemy zachęcić 
naszych rówieśników do sięgnięcia po książ-
kę i odwiedzania biblioteki. Koordynatorką 
tych projektów jest uwielbiana przez biblio-
teczną młodzież Magdalena Żerek. 

Od roku wydajemy czasopismo „biblio-
teczne Co nieco”, w którym można przeczy-
tać recenzje książek oraz relacje z wydarzeń 
kulturalnych i życia literackiego pisanych 
z  punktu widzenia nastolatków, czyli nas. 
Poza tym polecamy Wam pyszne wypie-
ki zamieszczając sprawdzone przepisy na 
różne słodkości – bo podobno niezbędnik 
każdego książkoholika na weekendowy 
wieczór to dobra książka, gorąca herbata 
lub kawa i pyszne ciasto. nasz zespół skła-
da się z kilku osób, które połączyła pasja do 
książek i literatury. Staramy się, aby każdy 
znalazł coś ciekawego dla siebie, dlatego 
niektóre wydania są tematyczne, idealne 
dla miłośników np. podróży, gier kompu-
terowych czy kotów. nie brakuje również 
recenzji filmowych i zodiakalnych cytatów.

– Zawsze z radością myślę o wolontaria-
cie w bibliotece. To czas spokoju i odreago-
wania, ucieczki przed pędzącym światem. 
Jeszcze większą przyjemność przynosi mi 
pracowanie nad tekstami do naszej gazety. 
Cieszy mnie fakt, że mogę coś tworzyć dla 
innych. Daje to motywację do dalszej pracy 

Biblioteka – miejsce  
młodego człowieka Strona  

Młodych
– pisze w „bibliotecznym Co nieco” natalia 
Gontarczyk.

W Pawilonie Kultury, położonej na Osie-
dli Kopernika filii biblioteki Publicznej, spo-
tyka się również Dyskusyjny Klub Książki, 
który ostatnio obchodził pierwszy rok dzia-
łalności. Dołączyć do niego może każdy 
miłośnik literatury, który lubi dyskutować 
na temat wybranej lektury w miłej atmos-
ferze przy kawie, herbacie i ciasteczkach. 
Organizowane są również spotkania z cie-
kawymi osobami ze świata literackiego 
i autorami powieści – w Pawilonie gościły 
m.in. natalia Fiedorczuk-Cieślak i Halina 
Grochowska.

Lubicie czytać i chcielibyście, aby w na-
szej bibliotece były nowe książki? nic 
trudnego. Właśnie po to powstała „Akcja 
Puszka”. Do niej możecie wrzucać specjal-
ne karteczki z propozycjami książek, które 
chcielibyście, aby znalazły się na biblio-
tecznych półkach. Jest duże prawdopodo-
bieństwo, że wkrótce je tam znajdziecie.

Młodsi czytelnicy również nie będą nu-
dzić się w bibliotece. Co tydzień czekają na 
nich zajęcia „Głośnego Czytania”, podczas 
których dzieciaki słuchają różnych opowie-
ści i poznają losy bohaterów wybranych 
książek. na koniec wykonują prace pla-
styczne nawiązujące do poznanej historii.

– Kochamy, kiedy po udanej pracy dzieci 
są zadowolone i z chęcią zabierają się do 
wspólnych zdjęć. Zawsze jest masa zabawy 
i radość młodych uczestników, a to najważ-
niejsze! – napisały wolontariuszki w „biblio-
tecznym Co nieco”.

nie spodziewałam się, że pewnego dnia 
dołączę do ekipy bibliotecznych wolonta-
riuszy, jednak gdy przyszłam na pierwsze 
spotkanie, zdałam sobie sprawę, że jest to 
idealne miejsce dla mnie. Spotkałam tam 
fantastycznych ludzi, z którymi mogę reali-
zować swoje marzenia, ponieważ bibliote-
ka jest bardzo otwarta na nasze pomysły. 
Teraz biorę udział prawie we wszystkich 
projektach młodzieżowych i gwarantuję, 
że w bibliotece można wspaniale i miło 
spędzić czas i z pewnością nie wieje tam 
nudą, lecz młodością!

n Katarzyna Mandes 
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Gdy Jerzy Pawłowski odnosił największe triumfy na szermierczych planszach, 
żadnego z uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Szermierczego Dziewcząt 
i Chłopców „Grodziska Szabla 2017” nie było na świecie. Podobnie jak 
rodziców zawodników biorących udział w Memoriale Jerzego Pawłowskiego, 
bo taką nazwę nadali rywalizacji młodych szablistów organizatorzy zawodów, 
rozegranych 20 maja w Grodziskiej Hali Sportowej przy ulicy Westfala.

By wywołać wiatr należy gwizdać – 
tak głosi żeglarski przesąd. Cztery 
sędziowskie gwizdki rozpoczynające 
II Grodziskie Regaty im. Leonida 
Teligi nie pomogły i 20 maja wszelkie 
nadzieje żeglarzy na zwycięstwo 
utonęły w ciszy, która spowiła wody 
mazurskich jezior.

Dzień Matki i Dzień Dziecka
Dzień Matki z Rodzicielstwem 
Bliskości – 26 i 27 maja odbyły się 
warsztaty chustonoszenia i Masażu Shan-
tala. na  zajęciach prowadzonych przez 
Związek Dużych Rodzin „Trzy plus” rodzi-
ce poznawali techniki noszenia i maso-
wania dzieci. Rodzicielstwo bliskości jest 
pojęciem szerokim, najważniejsze w nim 
jednak jest budowanie czułej relacji, po-
czucia bezpieczeństwa i bliskości z ma-
leństwem.

Jednym ze sposobów na to, aby jeszcze 
lepiej budować więź ze swoim dzieckiem, 
jest właśnie Masaż Shantla. W krąg naszej 
kultury wprowadził go lekarz Frederic 
Leboyer. W trakcie pobytu w Indiach ob-
serwował on niepełnosprawną Hinduskę 
– Shantalę, która codziennie, systema-
tycznie, siedząc przed domem masowała 
swoje niemowlę. Techniki tego masażu 
Francuz przeniósł na niwę europejską i na 
cześć hinduskiej matki określono ten typ 
masażu Masażem Shantala.

noszenie w chustach i nosidłach jest 
wielowiekową tradycją, do której ostat-
nio chętnie się wraca. Kiedy żyliśmy jesz-
cze w  plemionach, które często się prze-
mieszczały z miejsca na miejsce, nie było 
mowy o łóżeczkach i wózkach. niemow-
lę noszone przy sercu matki wędrowało 
wraz z całą rodziną. noszenie i przytulanie 
sprawia, że dziecko lepiej się rozwija, jest 
spokojniejsze, mniej płacze i lepiej śpi. nie 
sposób przecenić jego dobroczynnego 
wpływu na rozwój psychiczny i fizyczny 
niemowlęcia.

Warsztaty prowadziła Justyna Gorce-
-bałut, a sfinansowano je z otwartego 
konkursu ofert gminy Grodzisk Mazo-
wiecki.

Piknik „Z kocykiem i koszykiem” 
w tym roku odbył się we współpracy z Cen-
trum Kultury w ramach Cyrkowego Dnia 
Dziecka. na związkowych stanowiskach 
można było zjeść ekologiczne gofry i wypić 
zdrowe koktajle; były gry planszowe i  kon-

kursy, strefa Montessori, przygotowana 
przez zaprzyjaźnione przedszkola, oraz na-
miot Klubu Mam, który ma powstać dzięki 
współpracy Związku Dużych Rodzin z gmi-
ną. Sam Klub Mam jest inicjatywą oddolną 
zaangażowanych społecznie kobiet, które 
znają i rozumieją potrzeby młodych mam. 
Jego uruchomienie planowane jest na wrze-
sień.

   Izabela Żylińska
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– Memoriał Jerzego Pawłowskiego dla mło-
dych adeptów szermierki był okazją do 
zdobycia kolejnych doświadczeń, dla nas 
– uczczeniem pamięci najbardziej utytuło-
wanego polskiego szablisty, uhonorowane-
go przez Międzynarodową Federację Szer-
mierczą tytułem Szablisty Wszechczasów 
– podkreślał organizator turnieju, prezes 
Grodziskiego Klub Szermierczego Krzysztof 
Karlicki. – Mamy nadzieję, że nasz turniej po-
może młodym zawodnikom osiągnąć w przy-
szłości podobne sukcesy, jakie osiągał przed 
wielu laty nieżyjący już Jerzy Pawłowski.

W trzech kategoriach wiekowych rywalizo-
wało w turnieju sto pięćdziesięcioro dziew-
cząt i chłopców reprezentujących jedenaście 
klubów z całej Polski.

– Frekwencja dopisała, usłyszeliśmy od 
naszych gości wiele pochwał. nasz Memoriał 
ma szansę stać się sztandarową imprezą mło-
dzieżowej szermierki, ogólnopolskiej rangi 
i  na stałe wpisać na listę turniejów klasyfi-
kowanych – zapewniała natalia Zakrzewska, 
drugi trener GKS.

Spośród grodziskich szablistów najlepszy 
wynik osiągnęła Maja Karlicka, która zwycię-
żyła w najmłodszej kategorii wiekowej.

– Cieszę się ze zdobycia pucharu. Upra-
wiam szermierkę dzięki tacie, bo gdy zakładał 
klub, zostałam pierwszą zawodniczką. Trenu-
ję szablę i jednocześnie chodzę do szkoły 
muzycznej, grając na wiolonczeli – mówiła 
Maja. Tymczasem inna wielka nadzieja gro-
dziskiej szabli, Julia Szlaga, tym razem upla-
sowała się na ósmym miejscu w  kategorii 
młodziczek. – Awans do najlepszej szesnastki 
uważam za dobry wynik. Miałam godne ry-
walki, ale mogłam osiągnąć więcej. Zabrakło 
koncentracji, a ona jest w szermierce ważniej-
sza od siły i szybkości – podsumowała swój 
występ Julka.

na widowni zasiedli dwaj synowie Jerzego 
Pawłowskiego – Michał i Piotr.

– Przez wiele lat bezskutecznie próbowa-
liśmy upominać się o uhonorowanie spor-
towych dokonań taty – nie krył wzruszenia 
Michał Pawłowski. – Kochający szermierkę 
Włosi zaraz po śmierci taty zorganizowali 
wspaniały turniej jego imienia, który zgro-
madził na trybunach kilkadziesiąt tysięcy 
widzów. Szabliści spontanicznie złożyli hołd 
tacie oddając w milczeniu salut szablami.

   (PiWo)

Wiolonczelistka z szablą

Wygrała 
natura
Dwadzieścia pięć jednostek, m.in. załogi 
WKD, grodziskiej biblioteki Publicznej, 
Szpitala Zachodniego, specjalistów od 
wody ze ZWiK-u, a także organizatorów 
regat: Grodziskiego Klubu Żeglarskiego 
„Czysty Wiatr”, Gminy Grodzisk i OSiR-u, 
opuściło o poranku sztynorcką marinę, 
by na jeziorze Dargin nabrać wiatru 
w  żagle i wypłynąć na trasę wyścigu. 
natura jednak zadecydowała inaczej 
i  jachty utknęły na linii startu, bowiem 
wiatr, który w roku ubiegłym szarpał 
ich „białe suknie”, ucichł obwieszczając 
flautę. W takich okolicznościach przyro-
dy jedyne, co mogli uczynić żeglarze, to 
uznać regaty za nierozstrzygnięte i po-
zostawić Puchar burmistrza Grodziska 
w rękach zeszłorocznych triumfatorów 
– załogi Agri-Rolu Książenice pod do-
wództwem Dariusza Pury.  

Żeglarstwo to sport, pasja i styl życia, 
a świat ludzkich spraw ze środka jezio-
ra wygląda inaczej – pisałam w zeszłym 
roku. A dziś dodam jeszcze, że to na-
uka pokory wobec sił przyrody, nawet  
gdy pokazuje ona najłagodniejsze ze 
swych oblicz.

   Małgorzata Müldner
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Choć nie urodził się w naszym mieście, ale w dalekiej Wiaźmie na terenie Rosji, to w Grodzisku – parafrazując 
słowa Jana Pawła II – wszystko się zaczęło. Dzieciństwo się zaczęło, przyjaźnie się zaczęły, szkoła się zaczęła, 
marzenia się zaczęły i żeglarstwo się zaczęło. Leonid Teliga, pierwszy Polak, który samotnie opłynął świat, chłopak 
z Grodziska, „reprezentant naszej starej budy i ulicy Traugutta”, jak sam pisał o sobie, 28 maja skończyłby 100 lat.

11wydarzenia

Obchody stulecia urodzin żeglarza, dzienni-
karza, tłumacza, dyplomaty miały w Grodzi-
sku, mieście rodzinnym Teligi, przebieg god-
ny bohatera uroczystości, a zarazem zgodny 
z jego charakterem, a więc pozbawiony pa-
tosu i zbędnej celebry.

Preludium do głównych wydarzeń, za-
planowanych na 28 maja okazał się spacer 
śladami „optymisty z Grodziska”, przygoto-
wany przez Willę Radogoszcz 22 kwietnia. 
Po miejscach związanych z małym Lolkiem, 
większym Laluńczką i całkiem dorosłym Le-
onidem oprowadzał Łukasz nowacki, w rolę 
Eudoksji (Ewy) Teligowej, mamy niesforne-
go acz uroczego chłopca wcieliła się Anna 
Woźniak, a samego Teligę wykreował Jaś 
Woźniak, zaś zadania przybliżenia dziejów 
Leonida podjęła się Wiesława Śleszyńska, 
nauczycielka Gimnazjum nr 3 i autorka bio-
grafii Teligi „Oczy pełne morza”, która z  roli 
eksperta wywiązała się wzorowo w czasie 
lekcji przeprowadzonej dla uczestników 
spaceru w murach szkoły noszącej imię że-
glarza. na trasie wędrówki znalazły się bloki 
i zabudowania fabryczne, a więc rodzinny 
dom Teligi i arena jego zabaw, ulice, przy 
których znajdowały się szkoły, do których 
uczęszczał, oraz klub Opty w podziemiach 
dawnego Kina Wolność – nazwany na cześć 
obieżyświata został uroczyście otwarty 
w  jego obecności i stał się w listopadzie 
1969 r. miejscem ostatniego spotkania Teligi 
z grodziskimi przyjaciółmi. Spacer zakończył 
się w Radogoszczy koncertem szant w wy-
konaniu kapeli Czysty Wiatr.

Sygnałem do inauguracji obchodów 100. 
urodzin Teligi stał się dźwięk dzwonu, który 
używany był na jachcie Opty, towarzyszący 
otwarciu wystawy plenerowej „Optymista 
z  Grodziska” ustawionej na pl. Wolności 
z inicjatywy pracowników Willi Radogoszcz. 

W dzwon uderzyli 26 maja Karol Teliga, bra-
tanek żeglarza, Paweł Twardoch, dyrektor 
Ośrodka Kultury, i Wiesława Śleszyńska, któ-
ra  wygłosiła dla zebranej młodzieży krótką 
prelekcję przypominającą, podobnie jak 
wystawa, grodziskie wątki biografii i naj-
większe dokonania kapitana Teligi. Po tym 
wstępie odbyły się warsztaty plastyczne 
„Morskie opowieści”, których efektem były 
malowane w żeglarskie motywy torby. 

niedziela, 28 maja, przyniosła wszyst-
kim związanym z osobą Leonida Teligi moc 
wzruszeń. Rano harcerze grodziskiego huf-
ca stanęli przy grobie żeglarza na warszaw-
skich Powązkach, by zapalić swojemu patro-
nowi symboliczne światło.

Głównym punktem obchodów stulecia 
urodzin Leonida Teligi było odsłonięcie ta-
blicy pamiątkowej na domu przy ul. Trau-
gutta 3, do którego w czerwcu 1919 r. trafiła 
z dziećmi, dwuletnim Lolkiem i czterolet-
nim Stasiem, Ewa Antonow Teligowa. Szar-
fę przesłaniającą tablicę pociągnęli, przy 
akompaniamencie werblistów Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej im. F. Dzierżanowskiego, 
wspólnie reprezentanci gremiów noszących 
imię Teligi: Hufca ZHP, Gimnazjum nr 3 i klu-
bu żeglarskiego „Czysty Wiatr”, do których 
dołączyli przewodnicząca Rady Miejskiej 
Joanna Wróblewska i Karol Teliga. Okolicz-
nościowe przemówienie wygłosił burmistrz 
Piotr Galiński, który przypomniał o związ-
kach żeglarza z naszym miastem i o podej-
mowanych na przestrzeni lat działaniach 
mających na celu upamiętnienie Leonida 
Teligi, których uwieńczeniem będzie go-
towy w październiku pomnik. Odsłonięcie 
tablicy zgromadziło poza przedstawiciela-
mi instytucji i organizacji, którym patronuje 
żeglarz, wiele osób złączonych z Teligą wię-
zami przyjaźni  czy znajomości, nie mówiąc 

o  fascynacji – w  tym gronie znalazła się 
Janina Soporek, której rodzina utrzymywa-
ła przez lata bliski kontakt z Teligami, har-
cerze 8 Wodniackiej Drużyny Harcerskiej 
oraz twórcy reportażu o pogromcy mórz i 
oceanów. Wszyscy spotkali się w sali wido-
wiskowej Centrum Kultury, aby wziąć udział 
w grodziskiej premierze filmu „OPTY-mista” 
autorstwa Pawła Pochwały zrealizowanego 
przez firmę by The Wind Media z wykorzy-
staniem materiałów archiwalnych TVP. Po 
projekcji nagrodzonej burzliwymi oklaska-
mi odbyło się spotkanie z autorami filmu, 
w którym udział wzięli także Karol Teliga i 
tutejsi naśladowcy Teligi, harcerze 8 WDH: 
Andrzej Karbowski, bogdan belke i Romek 
Wąsikowski. nie zabrakło wspomnień i 
anegdot związanych z  żeglarzem, a także 
refleksji na temat jachtu „Opty” i oceny wy-
czynu, czyli samotnej żeglugi dookoła glo-
bu, której najdłuższy, rekordowy odcinek 
bez zawijania do portu trwał 165 dni.

– Rejs Teligi po morzu można właściwie 
traktować jako relaks, jeśli pamięta się, 
co on przeżył w czasie wojny, gdy latał na 
bombowcach. Osobiście uważam, że więk-
szą chwałą dla mojego wujka było to, co 
robił on i jego koledzy z AK w czasie wojny, 
bo na „Opty” nie świstały mu kule nad gło-
wą – mówił Karol Teliga. Spotkanie było tak-
że okazją do wręczenia nagród dla Gabrieli 
Masłowskiej, która swoją prezentacją o Te-
lidze zdobyła II miejsce w ogólnopolskim 
konkursie dla szkół, oraz dla uczestników 
regat o puchar burmistrza Grodziska Maz. 
rozegranych w Sztynorcie. Uwieńczeniem 
majowych obchodów 100. urodzin „repre-
zentanta naszej starej budy i ulicy Traugut-
ta” był musical „Obierz kurs na marzenia” 
przygotowany przez uczniów Gimnazjum 
nr 3, wystawiony 29 maja w ramach Grodzi-
skiej Sceny Szkolnych Talentów. bo to wła-
śnie marzenia, rozbudzone już w Grodzisku, 
podczas pierwszych prób żeglowania na 
trzcinowej tratwie po tutejszych glinkach, 
podsycane lekturami wypożyczanymi 
z miejskiej biblioteki, wywiedzione z biedy 
i napędzane ambicją, uporem i pracą spra-
wiły, że Leonid Teliga wypłynął z naszego 
miasta na szerokie wody.    (now)
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Jak mówią organizatorzy, pomysł na impre-
zę powstał z miłości do muzyki i chęci po-
magania.

Przy wejściu na festiwal stali wolontariu-
sze z puszkami, do których każdy mógł do-
łożyć swoją cegiełkę. Chociaż wstęp zaczy-
nał się od 10 złotych, wiele osób wrzucało 
większe sumy.

Mama chłopców zginęła dwa lata temu 
w wypadku. Obecnie mieszkają oni z ojcem 
w jednym pokoju. 

– Chcemy poprawić im warunki mieszka-
niowe. Jako że nie da się poszerzyć mieszka-
nia, będzie trzeba zdjąć dach i rozbudować 
je wzwyż – mówi organizator norbert Siecz-
ka. Koszt takiej inwestycji został wyceniony 
na 150 tys. zł. 

Koncerty rozpoczęły się po godzinie 
13. Wśród występujących znalazły się takie 
gwiazdy disco polo, jak zespół boys czy Po-
wer Play, które zaśpiewały swoje najbardziej 

znane piosenki. Wieczorem na scenie poja-
wiła się Jagoda, która po raz kolejny wzięła 
udział w akcji, tym razem także w charak-
terze prowadzącej.  Publiczność świetnie 
się  bawiła i często wspólnie śpiewała ze 
swoimi ulubionymi wykonawcami.

12-letni Marcin i 17-letni Mariusz sami 
słuchają disco polo. byli pod wielkim wraże-
niem rozmachu imprezy, która została zor-
ganizowana specjalnie dla nich. 

– Chcielibyśmy podziękować organizato-
rom, gwiazdom oraz wszystkim zebranym 
tu osobom – mówili stremowani bracia.

nie zabrakło atrakcji dla dzieci – grodzi-
ska biblioteka Publiczna wystawiła swój 
kącik animacji. bo choć impreza zrodziła 
się z inicjatywy grodziskich policjantów, to 
jej rozmach nie byłby możliwy bez zaanga-
żowania instytucji publicznych, takich jak 
biblioteka czy Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
na scenie można było także zobaczyć bur-

mistrza Grodziska Grzegorza benedykciń-
skiego, który poinformował, że do akcji do-
łożył swoją cegiełkę również Urząd Miejski 
– gminny architekt wykonał za darmo plan 
rozbudowy mieszkania.

Podczas gali, która odbyła się 3 czerwca, 
udało się w sumie zebrać ponad 32 tysiące 
złotych.

n  Dominika Michalak

Sobotnie upalne popołudnie, tłumy ludzi, sobowtór Chuc-
ka Norrisa i prawie trzydzieści najlepszych zespołów disco 
polo – tak właśnie wyglądała trzecia edycja charytatywnej 
gali, zorganizowanej przy ulicy Sportowej 29, gdzie zbierano 
pieniądze dla dwóch braci z powiatu grodziskiego.

Charytatywne 
rytmy disco

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w okresie od 
01.07.2017 do 31.07.2017 realizowany będzie 2 etap modernizacji 
mostu na rzece Zimna Woda oraz dodatkowo naprawa toru nr 2 na 
linii kolejowej nr 47 na szlaku Komorów – Podkowa Leśna Głów-
na. W związku z powyższym zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu 
pociągów oraz będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy.

ETAP 2: od 01.07.2017 do 31.07.2017  
(zamknięty tor nr 2: tor prawy w kierunku Warszawy):
A.  Kursowanie pociągów będzie się odbywać na następujących 

relacjach:

DZIEŃ POWSZEDNI:

n  Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna 
(dla podróżnych do/z Grodziska Maz. obowiązuje przesiadka na 
stacji Podkowa Leśna Główna)

n  Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska 
(dla podróżnych do/z Grodziska Maz.)

n  Warszawa Śródmieście WKD – Komorów 
(dodatkowe pociągi na najbardziej obciążonym odcinku linii)

SOBOTA, NIEDZIELA, ŚWIĘTO:

n Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska
n  Warszawa Śródmieście WKD – Komorów 

(dodatkowe pociągi na najbardziej obciążonym odcinku linii)

B.  Na odcinku Komorów – Podkowa Leśna Główna ruch pocią-
gów będzie się odbywać wahadłowo, wyłącznie po torze nr 1  
(tor prawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego).  Tor nr 2 będzie w tym 

czasie całkowicie zamknięty dla ruchu pociągów (wraz ze wszyst-
kimi peronami przystankowymi zlokalizowanymi przy tym torze). 
Na odcinku Pruszków WKD – Podkowa Leśna Główna w zamian 
za część wycofanych kursów pociągów zostanie uruchomiona 
zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA).

C.  Na odcinku Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna 
ruch pociągów zostanie całkowicie wstrzymany. W zamian za 
wycofane pociągi na tej relacji zostanie uruchomiona zastępcza 
komunikacja autobusowa (ZKA).

D.  Stacja Podkowa Leśna Główna będzie stanowić punkt 
przesiadkowy dla wszystkich pasażerów pomiędzy pociągami 
obsługującymi relację w kierunku Warszawy oraz obsługującymi 
relację w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Czas przewidziany 
na przesiadkę wynosi od 7 do 8 minut. 
Stacja Podkowa Leśna Główna będzie stanowić również punkt 
przesiadkowy dla wszystkich pasażerów pomiędzy pociągami 
obsługującymi relację w kierunku Warszawy oraz pojazdami 
zastępczej komunikacji autobusowej obsługującymi relację 
w kierunku Milanówka. Czas przewidziany na przesiadkę wynosi 
średnio 5 minut.
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą 

prośbą o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu pociągów 
WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej  w  okresie 
ograniczeń, w celu zaplanowania dogodnej podróży.

Szczegółowe informacje dostępne są w gablotach informacyjnych, 
wiatach oraz na stronie internetowej www.wkd.com.pl

Przepraszamy za utrudnienia.

KOMUNIKAT WKD
W sprawie organizacji ruchu pociągów na linii WKD w związku z modernizacją mostu na 
rzece Zimna Woda oraz toru nr 2 linii kolejowej nr 47 na szlaku Komorów – Podkowa Leśna 
Główna w okresie od 01.07.2017 do 31.07.2017
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3 czerwca
Dzień dziecka

11 czerwca
Jarmark  

regionalny

Korzystając z wyjątkowego talen-
tu współpracującego z Centrum 
Kultury i naszą redakcją fotogra-
fika Marcina Masalskiego, który 
w sposób niezwykły potrafi opo-
wiadać zdjęciami, przedstawiamy 
fotoreportaż z dwóch czerwco-
wych imprez plenerowych. Z kro-
nikarskiego obowiązku dodając, że 
Cyrkowy Dzień Dziecka, który miał 
miejsce 3 czerwca w Parku Skarb-
ków, spotkał się z bardzo pozy-
tywnym przyjęciem mieszkańców, 
a atrakcjom dla dzieci przygoto-
wanym przez Centrum Kultury to-
warzyszyło Motoserce, czyli akcja 
honorowego krwiodawstwa zor-
ganizowana dzięki zaangażowa-
niu lokalnych motocyklistów oraz 
piknik „Z kocykiem i koszykiem” 
przygotowany przez Związek Du-

żych Rodzin 3+. Z kolei 11 czerw-
ca na Międzynarodowy Jarmark 
Produktów Regionalnych, jak co 
rok do Grodziska przyjechali przy-
jaciele z austriackiego Weiz, litew-
skiego Siauliai, czarnogórskiego 
Danilovgradu oraz Giżycka, wzdłuż 
deptaka ustawili się wystawcy wy-
robów regionalnych, a  ich stoiska 
były odwiedzane przez wielbicie-
li swojskich produktów. Oprócz 
występów artystycznych m.in. 
gości z Austrii i Czarnogóry, nie-
spodzianką był koncert laureatów 
ogólnobiałoruskiego Festiwalu 
Piosenki Anny German „Eurydyki”, 
organizowanego przez Ambasa-
dę RP w Mińsku. na finał zagrał 
zespół babsztyl, który zafundował 
publiczności dobrą zabawę przy 
muzyce country.   n (kb) 

Uchwycone w kadrze
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Niezawodny Przyjaciel – takim tytułem może posługiwać się burmistrz Grodziska Grzegorz Benedykciński, który 
został laureatem tego odznaczenia, najwyższego w Związku Harcerstwa Polskiego. Honorowy tytuł, nadawany 
przez Naczelnika ZHP, a wręczany w formie Laski Skautowej, odebrał 22 maja podczas harcerskiego kominka 
zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 2.

Dzięki cyklicznym imprezom organizatorzy – 
Urząd Miejski i Centrum Kultury w Grodzisku 
stworzyli mieszkańcom wszystkich wsi możli-
wość zaprezentowania swoich zdolności i pasji.

– Tyle sołtys może, co mu wieś pomoże. Je-
żeli nie będziemy angażować mieszkańców, 
nie zmusimy ich do wyjścia z domów i nie 
rzucimy pomysłów, to będziemy sami stać 
na placach i czekać na nie wiadomo kogo. 
Tego typu imprezy są doskonałą okazją do 
integracji środowisk lokalnych – podkreśla 
Maja Winiarska-Czajkowska, pełniąca od 
dwóch kadencji funkcję sołtysa wsi Opypy.

W trakcie imprez doskonale bawili się 
najmłodsi, dla których przygotowano 
warsztaty plastyczne i kulinarne, anima-
cje sportowe oraz programy cyrkowe. Dla 
starszych przewidziano występy wokalne. 
Przy okazji festynu mieszkańcy Janinowa 
po raz pierwszy w historii gościli u siebie 
zagranicznych wykonawców – Kapelę In-
strumentów Dętych z  Austrii oraz Dziew-
częcy Zespół Taneczny z Czarnogóry.

Uczestnicy mogli również porozmawiać 
na ważne tematy z pracownikami Urzędu 
Miejskiego.

– Jestem mieszkanką Grodziska od lat 
dwunastu i często uczestniczę w impre-
zach masowych. Ale tylko na festynach 
sołeckich mogę na przykład wypełnić an-
kietę o  nowych pomysłach dla gminy lub 
miasta. Mogę również spotkać się i po-
rozmawiać z urzędnikami i panem burmi-
strzem. To jest dla mnie bezcenne – tłuma-
czy Kamilla Gołębiewska.

Jedną z najbardziej zapracowanych osób 
biorących udział w każdym festynie był bur-
mistrz miasta Grzegorz benedykciński.

– Tak trzeba, bo dzięki wspólnie spędzo-
nym chwilom i wspólnej zabawie mieszkań-
cy naszych wsi mają okazję się zintegrować, 
pochwalić swoimi sukcesami i swoimi naj-
zdolniejszymi jednostkami. Uczestnicząc 
w  każdym z trzech festynów stwierdzam, 
że najzdolniejsze są dzieci. Odnosimy efekt, 
na którym nam zależało, bo w minionych 
latach sprowadziło się do nas wielu nowych 
ludzi i chcielibyśmy, żeby to miejsce trakto-
wali jako swoją małą ojczyznę – podkreślał 
burmistrz benedykciński.

Zwieńczeniem każdej imprezy była zaba-
wa taneczna na dechach, chociaż aura nie 
zawsze była łaskawa dla uczestników po-
tańcówek. Kolejny festyn „nasze wsie naszą 
dumą” zaplanowano 25 czerwca w Kozer-
kach, a w sierpniu gospodarzem imprezy 
będą Adamowizna i natolin.  n (PiWo)

Szczególny znak przyjaźni 

– To dla mnie szczególne wyróżnienie, za 
które bardzo dziękuję. Pomagam harcerzom, 
na ile mogę. Uważam, że ZHP to najwspa-
nialsza wychowawcza organizacja, a działa-
nia grodziskich druhów obserwuję od wielu 
lat i nie mam żadnych wątpliwości, że trzeba 
im pomagać – powiedział burmistrz, dedy-
kując nagrodę swojej mamie, która działała 
w harcerstwie. 

Kominek był także okazją do zadawania 
pytań świeżo upieczonemu „niezawodnemu 
Przyjacielowi”, który musiał także wykonać 
żaglówkę z produktów spożywczych, zaśpie-
wać piosenkę oraz rozwiązać łamigłówkę. 

– Po raz pierwszy Laskę Skautową nada-
no 20 lat temu papieżowi Janowi Pawłowi II. 
Otrzymywali ją prezydenci, ministrowie, 
artyści, nie tylko Polacy. To szczególny znak 
przewodzenia, bycia kimś ważnym w lokal-
nym środowisku, to znak bycia przyjacielem. 
Laska Skautowa to też znak, że trzyma ją ktoś, 
kto zawsze nam pomoże, że jest naszym nie-
zawodnym przyjacielem – mówi zastępca 
naczelnika ZHP hm. Paweł Chmielewski. 

Oprócz burmistrza podczas harcerskiego 
spotkania międzypokoleniowego wyróż-
nieniami uhonorowano także młodych in-
struktorów – Michała Zawiasę, Mariusza An-

toniewicza i Jana Piwowara, natomiast hm. 
Sylwester Stankiewicz został odznaczony 
Srebrnym Krzyżem za zasługi dla ZHP.

– Odbieram to jako wyróżnienie dla całego 
grodziskiego środowiska harcerskiego – po-
wiedział komendant hufca. – To ukoronowa-
nie 100-lecia harcerstwa na ziemi grodziskiej, 
wszystkich imprez z tym związanych i mojej 
wieloletniej pracy na naszym terenie. Ale to 
nie jest tak, że na takie odznaczenie pracuje 
jedna osoba. Jest nas około 40 instruktorów 
i ponad 600 harcerzy i zuchów, a grodziski 
hufiec jest bardzo dobrze postrzegany w ma-
zowieckiej chorągwi ZHP.  n (miecz.)
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Za nami kolejne festyny z cyklu „Nasze wsie naszą dumą” – po inauguracji 
w Książenicach tym razem 4 czerwca bawili się mieszkańcy wsi Kady, Opypy 
i Szczęsne, gdzie miała miejsce druga impreza, a tydzień później wszystkie 
drogi prowadziły do Janinowa, do którego przyjechali również mieszkańcy 
Mościsk, Kałęczyna i Odrano woli.  

Sołecka integracja

20 wydarzenia14
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Zespół Hand Dach zwyciężył w Otwartych Mistrzostwach Zachodniego 
Mazowsza w Piłce Nożnej. Żyrardowianie w finale pokonali ekipę Inter Tap 
Pruszków, a brązowe medale wywalczyli piłkarze Old Stars Mszczonów.
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W grodziskim Centrum Kultury już 5 czerw-
ca zagościło lato dzięki koncertowi muzyki 
rozrywkowej „Piechotą do lata” w wykona-
niu członków zespołu działającego przy pa-
rafii Miłosierdzia bożego w Grodzisku Mazo-
wieckim, prowadzonego przez Magdalenę 
Ostrowską, i jej uczniów, którzy zaprezento-
wali efekty swojej całorocznej pracy, a tak-
że przenieśli słuchaczy w letni, sielankowy 
klimat. – Jestem pod wrażeniem różnorod-
ności występów. Wspieram całym sercem 
tych młodych wykonawców – powiedziała 
Michalina Sadowska, mieszkanka Grodzi-
ska, zaraz po wyjściu z sali widowiskowej. 
na scenie artyści głównie grali na gitarze 
i śpiewali występując w duetach i liczniej-
szych formacjach. nie zabrakło też akompa-
niamentu wiolonczeli. Obok debiutantów 
zaprezentowali się też ich nieco bardziej 
doświadczeni koledzy, dzięki czemu każde 
wykonanie było unikatowe. Publiczność 
ochoczo nagradzała gromkimi brawami, 
występy, a na zakończenie wszyscy łącznie 
z publicznością zaśpiewali piosenkę Majki 
Jeżowskiej „Dłonie”.

n Izabela Mądrzycka

Gospodarzem siódmego, finałowego tur-
nieju VI Grand Prix Szkół Podstawowych 
w  Szachach 2016/2017 była tradycyjnie 
Szkoła Podstawowa w Adamowiźnie, któ-
ra wraz z innymi szkołami podstawowy-
mi oraz Stowarzyszeniem „Chełmonie, 
a  przede wszystkim Grodziskim Klubem 
Szachowym im. M. najdorfa, była organiza-
torem cyklu.

Walka o czołowe lokaty trwała do końca, 
a każda zwycięska partia okupiona była 
dogłębnymi przemyśleniami i całkowitym 
skupieniem najmłodszych wielbicieli kró-
lewskiej gry.

– nam, przedstawicielom GKSz, zależało, 
żeby w trakcie całego roku szkolnego po-
pularyzować tę piękną grę. Tym większą 
radość sprawiła nam wysoka frekwencja 
w  każdym z siedmiu turniejów – mówił 
Grzegorz Skonieczny.

Ogółem w szachowym Grand Prix, 
wystartowało ponad stu czterdziestu 
uczniów. Liczba imponująca, biorąc pod 
uwagę, że reprezentowali tylko sześć gro-
dziskich szkół podstawowych. Czy tak duże 
zainteresowanie szachami może oznaczać, 
że w niedalekiej przyszłości doczekamy 
wybuchu talentów na miarę, choćby Garri 
Kasparowa lub Anatolija Karpowa. – Teraz 
trudno jeszcze wyrokować – tłumaczył 
rzeczowo Skonieczny, nieco rozbawiony 
porównaniem. – Kilku z obecnych uczest-
ników Grand Prix zademonstrowało duże 
umiejętności i z pewnością już niebawem 
o nich usłyszymy.

Drużynowo w klasyfikacji generalnej 
zwyciężyła SP w Książenicach, na drugim 
miejscu uplasowała się SP nr 2, a na trzecim 
– SP nr 4. Indywidualnie w poszczególnych 
kategoriach wśród dziewcząt triumfowały 

Anna Kicińska, Milena Horzempa i Zuzanna 
Pakuła, zaś najlepszymi szachistami okazali 
się Miłosz Kalisz, Kamil Szewczyk i Mariusz 
Suski.   n (PiWo)

Frekwencja godna podziwu 

Historia cały dzień

Czekając na Lewandowskich

Edukatorzy z IPn-u 2 czerwca poprowadzili 
w Grodzisku całodniową lekcję historii naj-
nowszej przybliżając uczniom szkół podsta-
wowych dzieje polskiego lotnictwa. najpierw 
w sali widowiskowej Centrum Kultury piąto- 
i  szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 2 
oraz uczniowie zaproszonych klas szóstych ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 mieli okazję wziąć 
udział w wykładzie dr. Tomasza Gintera, któ-
ry prelekcję poprowadził w formie multime-
dialnej prezentacji pt. „Gwiaździsta Eskadra”. 
Uzbrojeni w wiedzę uczniowie już w szkole 

wzięli udział w rozgrywkach na wielkofor-
matowych grach „303 – 1940 bitwa o Anglię” 
i „7 – w obronie Lwowa”, nawiązujących do 
historii słynnego dywizjonu 303 oraz 7 Eska-
dry Myśliwskiej im. Tadeusza Kościuszki, która 
początkowała tradycje polskiego lotnictwa, 
a  wsławiła się zwłaszcza spektakularnym 
udziałem w obronie Lwowa, gdy w 1920 roku 
do miasta zbliżała się Armia Czerwona. Ostat-
nim elementem tej wyjątkowej lekcji była wy-
stawa dotycząca najnowszej historii Europy 
oraz rozmowy i dyskusje. n  (kb)

– W zawodach uczestniczyło osiem ama-
torskich drużyn, które wcześniej trium-
fowały w turniejach eliminacyjnych 
rozgrywanych w Grodzisku, błoniu, Msz-
czonowie, Żyrardowie, Ożarowie, Piasto-
wie, Pruszkowie i brwinowie. Cieszy nas 
duże zainteresowanie turniejem – pod-
kreślał Kamil Sułkowski, pomysłodawca 
futbolowej imprezy rozegranej 27 maja na 
obiekcie przy ulicy Westfala.

Turniej amatorskich drużyn był również 
okazją do spotkania młodych adeptów 
street footballu. Tym bardziej, że gościem 

specjalnym imprezy był mistrz świata 
trików piłkarskich – Krzysztof Golonka. 
Polski czarodziej piłki w wersji freestyle 
zachwycił widownię pokazem bajecznej 
techniki, poprowadził również godzinne 
warsztaty z udziałem najmłodszych fa-
nów. – Z satysfakcją zauważyłem, że gro-
dziskie dzieciaki, mające po siedem, może 
osiem lat, bez problemów żonglują piłka-
mi i wykonują podstawowe triki. Kto wie, 
może niebawem doczekacie w Grodzisku 
kilku nowych Robertów Lewandowskich 
– podsumował z zadowoleniem Golonka.

Dla grodziskich sympatyków freestyle’o-
wej odmiany futbolu mamy dobrą wiado-
mość. W dniach 7-9 lipca w naszym mie-
ście rozegrane zostaną mistrzostwa świata 
w piłce ulicznej. – To jeden z naszych te-
gorocznych projektów, a wszystkich 
chętnych, którzy chcieliby poznać tajniki 
innych odmian futbolowego freestyle’u 
zapraszamy na nasze boisko mieszczące 
się obok plaży na Stawach Walczewskiego 
– zachęcał Damian Gawrych współorgani-
zator mistrzostw.  n (PiWo)

Śpiewające 
powitanie lata
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Młodzież zaprezentowała przedstawienia 
„Król Maciuś I”, reżyserowany przez barbarę 
Mazur, oraz „Królewnę Gburkę” w reżyserii Jo-
anny Citlak, która przygotowała także występ 
nauczycieli. były również tańce: cheerleaderki 
ćwiczące pod okiem Joanny Ratuskiej, polka 
warszawska przygotowana przez Katarzynę 
Gozdur. nie można nie wspomnieć o naj-
młodszych aktorach, których przygotowały 
nauczycielki: Joanna Guzak i Monika Ko-
ściak-Ziółkowska. Uczniowie pokazali wysoki 
kunszt aktorski i byli świetnie przygotowani, 
dlatego ich wychowawcom należą się spe-
cjalne brawa. Szczególne oklaski należą się 
nauczycielowi Tadeuszowi Robaszyńskiemu-
-Jańcowi za film animowany „Lego Chopin” 

zrealizowany na zajęciach szkolnego kółka 
filmowego. Szkoła stworzyła i przygotowała 
wiele ciekawych projektów, między innymi 
„Zaprzyjaźnij się z drzewem” i „Od morza do 
Tatr”, których finał zaprezentowano na gali. 
Jubileusz był okazją do wręczenia przez dy-
rektor szkoły Katarzynę Gallę dyplomów z po-
dziękowaniem za dobrą współpracę wszyst-
kim pracownikom.  Z kolei burmistrz Grzegorz 
benedykciński mówił o dalszym rozwoju miej-
scowości, również w sferze oświatowej.

Po uroczystości i występach wszyscy mogli 
skosztować w foyer kina urodzinowego tortu 
z twarzą Chopina na marcepanie oraz smako-
łyków przygotowanych przez rodziców.

 n  Maria Barańska

W inspirowanym utworem natalii Usenko 
pt. „Królewna Gburka” przedstawieniu „na 
królewskim dworze” oprócz przedszkola-
ków wystąpili także rodzice z grupy teatral-
nej, a całość została wystawiona w ramach 
Grodziskiej Sceny Szkolnych Talentów. Po-
uczające przesłanie, że „uprzejmość to trud-
na sztuka, lecz czasu na nią nie szkoda, za 
nią cię spotka nagroda, choćbyś jej nawet 
nie szukał” w połączeniu z atmosferą dobrej 
zabawy, jaka panowała na scenie, odpo-
wiednimi do tematu kostiumami i zaanga-
żowaniem zarówno małych, jak i dużych 
aktorów sprawiły, że spektakl oglądało się 
z prawdziwą przyjemnością.

– Wiwat Przedszkole Wróbelka Elemelka! – 
powiedział wiceburmistrz Tomasz Krupski gra-
tulując udanego występu, co najlepiej obrazu-
je wrażenia, jakie stały się udziałem widowni.

A przedszkolaki po przedstawieniu jeszcze 
długo pozowały do zdjęć, rozdając uśmiechy 
niczym prawdziwe gwiazdy.

16 edukacja

Czasu na nią nie szkoda 

Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Książenicach obchodziła 5-lecie 
istnienia, a jubileusz połączono z występem uczniów w ramach Grodziskiej 
Sceny Szkolnych Talentów, co miało miejsce 8 czerwca w Centrum Kultury.

Jeżyki, Motyle, Słoneczka i Biedronki z Przedszkola nr 7 im. Wróbelka 
Elemelka zabrały publiczność zgromadzoną w Centrum Kultury 6 czerwca za 
pomocą teatralnej magii w prawdziwie królewską rzeczywistość.

fo
t. 

kb
 (3

)

fo
t. 

kb
 (3

)

fo
t. 

M
. M

as
al

sk
i

Chopin na marcepanie

Dwukrotnie w pierwszej połowie czerwca 
sala widowiskowa Centrum Kultury zosta-
ła podbita przez talenty z Przedszkola nr 4 
im. Króla Maciusia Pierwszego. najpierw 
6  czerwca z przedstawieniem o Wróżce 
brudasówce zaprezentowała się przed-
szkolna kadra.

– To nasza tradycja, że 1 czerwca mamy 
festyn w przedszkolu, a pracownicy z tej 
okazji przygotowują przedstawienie we-
dług własnego scenariusza. Premiera od-
była się u nas, na Górnej, w Dniu Dziecka, 
natomiast okazało się, że przedstawienie 
cieszy się takim zainteresowaniem, że wy-
stąpiliśmy również dwukrotnie w Centrum 
Kultury. Jest to wspaniała okazja do inte-
gracji i zabawy również dla nas, dorosłych 
– mówi bożena Malczewska, dyrektor 
Przedszkola nr 4. 

O tym, że pedagodzy hojnie dzielą się ta-
lentami ze swoimi wychowankami, można 
się było przekonać 13 czerwca w ramach 
Grodziskiej Sceny Szkolnych Talentów. 
Tym razem dorośli ograniczyli swoją ak-
tywność do wsparcia podopiecznych, bo-
wiem rola gwiazd została zarezerwowana 
dla najmłodszych. Przedszkolaki w przed-
stawieniu „Morskie opowieści” udanie 
wcieliły się w role syren, przebiegłych pi-
ratów i  dzielnych marynarzy, którzy bro-
nią przed najazdem korsarzy hawajskie 
dziewczęta. W czasie spektaklu, którego 
siłą oprócz gry aktorskiej była znakomita 
scenografia, nie zabrakło wciągającej akcji 
ze spektakularnymi potyczkami, okraszo-
nej dodatkowo pokazami umiejętności 
wokalnych i tanecznych.  n  (kb) 

 

Talenty  
z Górnej 

– Rodzice co roku przygotowują na Dzień 
Dziecka przedstawienie. W tym roku połączy-
liśmy siły i wystąpiliśmy wspólnie. Chciałam 
podziękować wszystkim rodzicom, i tym, 
którzy wzięli udział w przedstawieniu, i pozo-
stałym, bo te piękne stroje, to przede wszyst-
kim zasługa rodziców – podkreślała dyrektor 
przedszkola Marzena Miałkowska.  n  (kb)
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Ci, którzy przybyli do Radogoszczy już o 16, 
mogli niejako na rozgrzewkę wziąć udział 
w  warsztatach tworzenia rzeczy pięknych 
i  zrobić sobie fascynator, maskę lub inną 
filmową ozdobę. na odważnych, którzy ze-
chcieli wziąć udział w hollywoodzkiej sesji 
fotograficznej, czekał z obiektywem Marcin 
Masalski, zaś dla spragnionych wiedzy o daw-
nym kinie prezentację maszyn optycznych 
przygotowali Mariola i Grzegorz Ptakowie 
– cieszyńscy artyści plastycy, twórcy teatru 
Księżyc, lalkarze, wielbiciele i popularyzato-
rzy dawnych technik animacyjnych. Potem – 
jak w dobrym filmie – emocje rosły. 

Kino to dźwięk
Do zbudowanej specjalnie na tę okazję 
mongolskiej jurty na dwa spektakle pt. 
„Objazdowe nieme kino” zaprosili artyści 
z  zespołu Muzikanty. Pierwsza odsłona, 
przeznaczona dla najmłodszych widzów, 
była prapremierą. Druga, stworzona z myślą 
o  dorosłej widowni, nim trafiła do Grodzi-
ska, zjeździła pół Europy, zasłużenie ciesząc 
się entuzjastycznymi recenzjami.

– Gdzieś przeczytałem, że 80-90 procent 
wrażeń z kina to dźwięk, więc pomysł był 
taki, żeby stworzyć wehikuł czasu, który 
przenosi dźwiękiem i fragmentami obrazu 
do początków kina i prowadzi aż do współ-
czesności. To jeden wielki teledysk, w którym 
różne filmy, sceny są czasem splecione, cza-
sem są ze sobą zderzane. Ponieważ dzieci na 
„Objazdowym niemym kinie” trochę się bały, 
gdy widziały na przykład wampiry, a poza 
tym nie były w stanie odczytać tak oczywi-
stych dla dorosłych kontekstów jak „Rambo”, 
„Lista Schindlera” czy Al Pacino, postanowili-
śmy stworzyć coś dla dzieci. Premierę mamy 
za dwa tygodnie, więc dzisiaj to taki spraw-
dzian naszych pomysłów, jak są odbierane 
przez najmłodszych – mówi Piotr Chlipalski, 
tworzący zespół Muzikanty wspólnie z brać-
mi Jackiem i Marcinem Dzwonowskimi. 

Grodzisk światłoczuły
Od podróży sentymentalnej rozpoczął się 
spacer historyczny – do takiej bowiem ka-
tegorii można zaliczyć wizytę w budynku 
dawnego Kina Wolność, w którym obecnie 

znajduje się sala treningowa tenisa sto-
łowego mistrzów Polski Dartomu bogorii 
Grodzisk, a wcześniej przez ponad cztery 
dziesięciolecia biło tu kulturalne, a przede 
wszystkim filmowe serce Grodziska. Wśród 
uczestników słychać było pełne nostalgii 
szepty, a także miniwykłady dla przedsta-
wicieli młodszego pokolenia – tutaj było 
wyjście, podłoga była wyprofilowana, że 
ostatnie rzędy były wyżej…

Innego rodzaju emocji dostarczyło wej-
ście do dawnego Zakładu Wodoleczniczego, 
dzisiejszej siedziby SP nr 1. niegdyś odby-
wały się tu seanse spirytystyczne, w których 
rej wodził m.in. Władysław Reymont, a 20 
maja dzięki Marioli, Grzegorzowi i Francisz-
kowi Ptakom, można było się przekonać, 
jak wyglądały pierwsze pokazy ruchomych 
obrazów. Potem spacerowicze udali się uli-
cami, którymi niegdyś chadzała Teresa bu-
dzisz-Krzyżanowska, gdy grała w „Gonitwie” 
(1971), swoim filmowym debiucie w  reży-
serii Zygmunta Hübnera, przystanęli w po-
bliżu budynku liceum, gdzie w  1989 roku 
Magdalena Łazarkiewicz kręciła kultowy dla 
wielu „Ostatni dzwonek”, przemierzyli też 
deptak, który w filmie Krzysztofa Krauzego 
„Wielkie rzeczy” był ulicą nadmorskiego ku-
rortu prowadzącą do molo. Warto dodać, że 
w obrazie tym wystąpiła również Zakładowa 
Orkiestra Dęta GZF Polfa pod dyrekcją Wa-
cława Karonia. Prowadzący spacer Łukasz 
nowacki przypomniał też o  okresie, gdy 
Grodzisk przypominał skansen PRL-u i był 
wybierany jako plan filmowych opowieści 
o wielkich dramatach mieszkańców małych, 
prowincjonalnych miasteczek. nie mogło 
więc zabraknąć opowieści o „balladzie o Ja-
nuszku” i zagadki, której bohaterką była Gie-
nia Smoliwąsowa.

Przedostatnim przystankiem spaceru 
był dworzec kolejowy, który w „Zmienni-
kach” Stanisława barei „zagrał” Kutno, a na 
koniec uczestnicy mieli okazję zobaczyć, 
gdzie znajdowało się Kino Venus, a także 
wejść w  bramę kamienicy, w której w la-
tach 20. państwo Perzanowscy uruchomili 
nieme kino. Z Grodziskiem związane są też 
wielkie nazwiska filmowe – tuż po wojnie 
przebywał tu Wojciech Jerzy Has, a z kolei 

w wielki świat aktorski ruszyli stąd artyści 
młodego pokolenia: Marcin Dorociński i Da-
riusz Wnuk, którzy spędzili tu dzieciństwo 
i uczęszczali do grodziskich szkół. 

Noc z „Generałem”
Finał „Grodziska pod gwiazdami” tym razem 
nie odbył się jak w latach ubiegłych w Willi 
Radogoszcz, lecz w kinie Centrum Kultury, 
gdzie wyświetlony został film „Generał” z ge-
nialnym busterem Keatonem. niepowtarzal-
ność seansu zagwarantowali Marcin Puka-
luk, który na żywo grał własną kompozycję 
do filmu, oraz lektor Jacek Wolszczak.

n  Krzysztof Bońkowski 

Pod znakiem gwiazd filmowych upłynęła tegoroczna Europejska Noc Muzeów zorganizowana 
przez Willę Radogoszcz – 20 maja można było spotkać takie postaci, jak Charlie Chaplin, Marlon 
Brando, Eugeniusz Bodo, a nawet Ambroży Kleks i księżniczka Leia, a wzniesiona opodal willi jurta 
stała się prawdziwą świątynią X Muzy.
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Jak w Hollywood
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Prawdy  
Polesia  

Kobiety  
o kobietach 

Ile maski  
w masce?

Granice czasu i przestrzeni zatarły się 
28  maja w Willi Radogoszcz za sprawą du-
etu Maniucha bikont – Ksawery Wójciński, 
którzy w trakcie koncertu „Oj borom borom” 
przy pomocy dźwięków i opowieści wycza-
rowali najprawdziwsze ukraińskie Polesie. 
Pieśni wiosenne, żniwne, weselne, miłosne, 
dziadowskie, kolędy i kołysanki, wykonane 
przez Maniuchę bikont w sposób, który każe 
wątpić, czy artystka jedynie pobierała nauki 
od ukraińskich wiejskich śpiewaczek, czy 
może po prostu jest jedną z nich, w połą-
czeniu z muzycznymi historiami opowiada-
nymi na kontrabasie przez Ksawerego Wój-
cińskiego, który raz przełamuje ludowość 
utworów jazzowymi meandrami, innym 
razem dodaje im dramatyzmu głębokimi 
dźwiękami, sprawiły, że przesłania i prawdy 
zawarte w  dawnych utworach zabrzmiały 
wyjątkowo współcześnie.  n  (kb)

Życie kobiet – matek, żon, sióstr – 
z  wszystkimi jego blaskami, cieniami, 
wypełniającymi je marzeniami, niepo-
kojami, namiętnościami – taki był te-
mat przewodnim pieśni, które wypeł-
niły wnętrza Willi Radogoszcz 27 maja 
podczas koncertu Sutari, żeńskiego 
trio w  składzie: basia Songin, Kasia Ka-
pela i  Zosia Zembrzuska. Zespół, który 
w swoim debiucie w 2012 roku na festi-
walu „nowa Tradycja” został laureatem 
II  nagrody jury i zdobył nagrodę Pu-
bliczności, inspiracje czerpie z polskiej 
muzyki tradycyjnej, sięgając do archi-
wów Polskiego Radia, PAn, a także za-
pisów Oskara Kolberga. W Radogoszczy 
zaprezentował materiał z  najnowszej 
płyty „Osty”.  n  (kb)

Jak twierdzi Piotr Dąbrowski, artysta plastyk, 
performer, perkusjonista, muzyk, grafik, au-
tor tekstów poetyckich, każdy nosi w sobie 
maskę, a w niej skrywają się kolejne. Pomo-
cą w odpowiedzi na pytanie, czy to teza 
prawdziwa, mogła być otwarta 2 czerwca 
w Willi Radogoszcz wystawa jego autorstwa 
pt. „Maska w masce”. Ekspozycja to o tyle 
nietypowa, że składająca się nie tylko z prac 
– równie ważne co autorskie „antyikony” czy 
„człopty” są podpisy starannie wystylizowa-
ne przez autora na niestaranne, jak również 
zwieszające się z sufitu na sznurkach wier-
sze – niemal każdy na innym rodzaju papie-
ru. Podczas wernisażu artysta zafundował 
zwiedzającym jeszcze jedną atrakcję – kon-
cert na instrumentach perkusyjnych, tak in-
tensywnie oddziałujący na emocje, że przez 
niektórych był porównywany do seansu 
szamańskiego.  n  (kb)

18

– Łezka się w oku kręci, że niestety nie ma z nami Wojciecha Siemiona, który był pomysłodawcą tego 
przeglądu. Ale myślę, że tam, z góry patrzy na nas i jest mu bardzo przyjemnie, że kontynuujemy to 
przedsięwzięcie – powiedziała Lidia Abramczyk ze Starostwa Powiatowego podczas rozpoczęcia dziesiątej 
edycji Małych Siemionaliów, które odbyły się 7 czerwca w Centrum Kultury.

W siemionowskim stylu

fo
t. 

 a
rc

h.
 W

ill
i R

ad
og

os
zc

z

fo
t. 

 k
b

fo
t. 

 k
b 

(3
)

18 kultura

Pierwszy Przegląd Amatorskich Zespołów 
Ludowych Małe Siemionalia miał miejsce 
27 maja 2008 roku w Petrykozach, w posiadło-
ści pomysłodawcy imprezy, która korespon-
dowała z Siemionaliami organizowanymi 
wówczas w Koszalinie dla profesjonalnych ar-
tystów ludowych. Dorosłe Siemionalia próby 
czasu nie przetrwały, tymczasem te grodziskie 
mają się świetnie – na scenie w repertuarze 
ludowym zaprezentowało się 19 zespołów 
ze szkół i przedszkoli z Grodziska, Adamo-
wizny, Międzyborowa, Józefiny, Jaktorowa, 
Książenic i bramek, a także jedna solistka z 
niepublicznego Przedszkola Sióstr Opatrz-
ności bożej w Grodzisku – w sumie blisko 300 

młodych artystów. Ich występy poprzedził 
słynny „Furman” w wykonaniu współprowa-
dzącego imprezę Wojciecha Szczęsnego oraz 
zespół Wiolinki z SP im. Józefa Chełmońskie-
go w Kuklówce, z towarzyszeniem zespołu in-
strumentalnego, w którym zagrali uczniowie 
z PSM w Żyrardowie. Oczywiście rozpoczęcie 
przeglądu hejnałem na ligawce obwieścił 
Adam Szczepanik, twórca ludowy, Honorowy 
Obywatel Grodziska i laureat nagrody Oskara 
Kolberga. 

Szczególnym momentem imprezy było 
wystąpienie barbary Kasper-Siemion. Żona 
zmarłego w 2010 roku Wojciecha Siemio-
na przypomniała, że był on niezrównanym 

interpretatorem poezji, 
uwielbianym przez po-
etów, którzy… pisali 

wiersze również o nim. 
Jednym z takich utworów 

jest „Wirsyk  z dulskom 
śpiwkom dla Wojtusia” 
napisany przez Wandę 

Czubernatową, podhalań-
ską poetkę, który wdowa 

po słynnym aktorze 
wyrecytowała ze 

sceny w iście sie-
m i o n o w s k i m 
stylu. n  (kb)
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Z mieszkańcem gminy Grodzisk Robertem Majewskim, 
trębaczem jazzowym, kompozytorem i aranżerem, 
dwukrotnym laureatem nagrody muzycznej Fryderyk, 
rozmawiała Małgorzata Müldner.

Brat jest pianistą, Pan zdecydował się iść 
w ślady taty, Henryka Majewskiego, wybit-
nego trębacza.

– W domu zawsze była muzyka i to, że 
będę muzykiem, wiedziałem od dziecka. 
Mimo że rodzice nie wywierali na mnie presji, 
nie widziałem dla siebie innego sposobu na 
życie jak muzykowanie. Myślałem o różnych 
instrumentach – bawiłem się z perkusją, któ-
rą układałem z książek i bębniłem w nie przy 
dźwiękach z taśmy. Dlaczego trąbka…? Tata 
kiedyś zapytał, czy nie chciałbym pograć, ja 
nie śmiałem mu odmówić i tak to się zaczęło. 
na poważnie muzyką zainteresowałam się 
dopiero w ósmej klasie szkoły podstawowej, 
wtedy rozpocząłem lekcje trąbki klasycznej, 
a później poszedłem do liceum muzycznego 
na ul. Krasińskiego w Warszawie. 
Tata udzielał wskazówek?

– …A ja, jak to w normalnej rodzinie, nie 
zawsze ich słuchałem. Tata był samoukiem 
i nie chciał się za bardzo wtrącać, nie chciał 
kwestionować autorytetów szkolnych. Po 
paru latach okazało się, że gdyby wcześniej 
zabrał głos, byłoby mniej kłopotów. bo o tym, 
że powinienem zmienić zadęcie, docent, pod 
którego okiem pobierałam nauki, powiedział 
mi dopiero po zagraniu dyplomu. 
Już jako student zdobywał Pan nagrody nie 
tylko zespołowe, lecz także indywidualne 
m.in. na Jazz Juniors w Krakowie w 1983 r. 
czy Światowym Konkursie Trębaczy w Wa-
szyngtonie w 1990 r. Czy takie wyróżnienia 
mają wpływ na przyszłość muzyka?

– na pewno motywują, ale nie wyolbrzy-
miałbym tego wpływu. Akurat jeśli chodzi 
o  Jazz Juniors, z nagrodą wiązała się sesja 
nagraniowa w Radiu Kraków, więc w jakimś 
stopniu pomogła zaistnieć w branży. Ale i tak 
wszystko zależy od samozaparcia artysty i jego 
różnych zdolności, nie tylko muzycznych.
Otrzymał Pan tytuł „Muzyka Roku 1990” 
przyznany przez Program III Polskiego 
Radia, następnie I nagrodę oraz tytuł „Eu-
ropejski Jazzowy Artysta 1992 roku”, jest 
Pan laureatem m.in. państwowej nagrody 
im.  Stanisława Wyspiańskiego… słowem 
nagroda za nagrodą. Jakie znaczenie ma 
dla pana tegoroczny Fryderyk?

– Głównie symboliczne. Pierwszego Fryde-
ryka dostałem w 2012 roku za album „My One 
and Only Love”. Jednak to właśnie drugi cie-
szy mnie w sposób szczególny, bo otrzyma-
łem go za płytę „Tribute to Henryk Majewski”, 
którą poświeciłem mojemu ojcu. Fryderyk dla 

szerokiej publiczności jest nagrodą prestiżo-
wą, dla artysty przede wszystkim wyróżnie-
niem przyznanym przez kolegów z branży, 
fachowców, a więc daje poczucie satysfakcji, 
niestety poza nim niczego nie wnosi. 
Pracował Pan z Krzesimirem Dębskim, Je-
rzym Satanowskim i Zbigniewem Preisne-
rem przy nagraniach muzyki do filmów 
i  spektakli teatralnych, ale miał Pan także 
okazję sprawdzić się w roli aktora.

– To była fajna przygoda, dowiedziałem 
się, jak wygląda tworzenie filmu od pod-
szewki, i zorientowałem się, że polega to 
głównie na czekaniu. Jeśli chodzi o doświad-
czenie aktorskie, było niewielkie, bo w za-
sadzie nikogo nie musiałem grać – w filmie 
„Pogłos” Andrzeja Jakimowskiego wcieliłem 
się w postać muzyka. Właśnie jako muzyk 
zdecydowanie wolę nagrania poza kamerą, 
wchodzimy do studia, robimy swoje i wy-
chodzimy.
Nawiązując do współpracy należy wspo-
mnieć również wokalistów jak Urszula 
Dudziak, Edyta Bartosiewicz, Hanna Bana-
szak, Ewa Bem, Anna Maria Jopek, Grze-
gorz Ciechowski. Z kim szczególnie ceni 
Pan sobie współpracę?

– Od wielu lat współpracuję z Ewą bem, 
Grzegorzem Turnauem. Jednak główną po-
stacią w moim życiu jazzowym, oprócz moje-
go taty, jest Jan Ptaszyn Wróblewski. W tym 
roku mija 35 lat odkąd gram jazz publicznie 
i odkąd gram właśnie z tym artystą. Oczywi-
ście inaczej współpracuje się z wokalistami, 
inaczej z muzykami instrumentalnymi. Pio-
senka wymusza pewne podporządkowanie, 
nie można za bardzo poszaleć. 
„Robert Majewski plays Komeda” to Pana 
pierwsza płyta. Co było inspiracją do jej 
nagrania?

– Komeda to takie nasze dobro narodowe. 
Większość muzyków jazzowych przechodzi 
okres inspiracji Komedą, bowiem jego kom-
pozycje są wybitne, niezwykle sugestywne, 
a jednocześnie proste. Fenomen Komedy 
polega na tym, że każdy coś może zaczerp-
nąć dla siebie z jego twórczości, a plastycz-
ność jego utworów sprawia, że kolejne „ko-
medowskie” projekty są zupełnie inne. 
Jednym z „komedowskich” projektów był 
niedawny koncert, który wspólnie z An-
drzejem Jagodzińskim zagrał Pan w PKP 
Poczekalni na grodziskim dworcu.

– Chyba pierwszy raz miałem okazję za-
grać na dworcu kolejowym, a tak na po-

ważnie to bardzo fajne miejsce i bardzo 
sympatyczny wieczór. Ten program przy-
gotowaliśmy z Andrzejem specjalnie na 
koncert w Poczekalni, związany z wystawą 
zdjęć Komedy autorstwa Marka Karewicza. 
Przy okazji usłyszałem również wiele cie-
płych słów od burmistrza benedykcińskiego 
i otrzymałem z jego rąk dyplom w związku 
z niedawnym Fryderykiem. To była bardzo 
miła niespodzianka.
Myśli Pan o nowej płycie?

– na razie nieśmiało. Od pewnego czasu 
grywamy z Michałem Tokajem i Sławkiem 
Kurkiewiczem, to takie trio bez perkusji, 
i może uda nam się wydać płytę, która bę-
dzie ukłonem w stronę Cheta bakera. Warto 
wspominać takich artystów i sięgać do ich 
muzyki, bo to gatunek ginący. Większość 
współczesnych jazzmanów to gladiatorzy – 
brakuje im intymności i ciepła, prostoty, któ-
re miała muzyka bakera. Jego interpretacje 
standardów zarówno śpiewane, jak i instru-
mentalne przeszły do historii muzyki jazzo-
wej, bo przy użyciu minimalnych środków, 
osiągał maksimum wyrazu. Mam wrażenie, 
że teraz muzyka zmierza w innym kierunku.
Oprócz tego, że jest Pan czynnym muzy-
kiem, to również jest Pan pedagogiem.

– W tej kwestii również poszedłem w ślady 
ojca, który był współtwórcą wydziału jazzu 
w warszawskiej Państwowej Szkole Muzycz-
nej II stopnia przy ul. bednarskiej. Uczę tam 
już od 25 lat, a od 2 lat dodatkowo prowadzę 
zajęcia w katedrze jazzu na uczelni w Łodzi. 
Tak się teraz porobiło, że młodzi jazzmani 
mają gdzie się szkolić, ale poza szkołami sta-
łego miejsca do grania nie mają. 
Pana dzieci też poszły w ślady swojego 
taty?

– na szczęście nie. Muzyk w naszym kraju 
oprócz tego, że powinien przyzwoicie grać, 
musi dodatkowo dbać o swoje interesy, a je-
śli tego nie potrafi, to nie jest łatwo w tym 
zawodzie.
Jakaś złota rada dla początkującego  
muzyka?

– nie ma takiej. nikogo do grania nie moż-
na zmusić. Teraz młodzi ludzie myślą inaczej, 
bardziej perspektywicznie o konkretnych 
korzyściach, które przyniesie im zawód mu-
zyka. Ale prawda jest taka, że potrzebę grania 
po prostu trzeba w sobie mieć – wtedy jakość 
tworzonej muzyki jest nieporównywalna. 
Dziękuje za rozmowę

Minimum
środków
– maksimum wyrazu 
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Autor m.in. „białej gorączki” i „Dzienników 
kołymskich” opowiadał o swojej pracy, 
w  której zapuszcza się do miejsc niewid-
niejących na mapach biur podróży, spotyka 
ludzi usadzonych przez życie na wiecznej 
ławce rezerwowych. na skraju pierwotnej 
natury i wszystkiego, co oswoił człowiek, au-
tor znajduje skarb dla czytelnika.

– nie ma sensu pisać o rzeczach słabych. 
Tylko emocje warto opisywać, a im większe, 
tym lepiej dla książki. Chcę się dostać do 
najbardziej mrocznej części duszy człowie-
ka. Każdy ma taką piwnicę, a ja tam muszę 
wejść. To się robi krok po kroku przytulając 

do bohatera. Zawieram jednorazowe przy-
jaźnie, niekiedy umizguję się, czasem udaję. 
Ale przede wszystkim prowadzę rozmowę, 
błahą…, bo każda rozmowa reporterska jest 
po prostu zwyczajną rozmową, a jej zapis, 
choć przedstawia fakty, pozbawiony jest 
obiektywizmu – mówił ceniony obserwator 
postsowieckiej rzeczywistości, zapowia-
dając, że najlepsza książka jest wciąż przed 
nim. być może będzie to „Audyt”, po „Skusze” 
kolejna opowieść o Polsce (ukaże się na je-
sieni tego roku), a może dopiero ostatnia 
część tryptyku. nim jednak ta wywoła emo-
cje u czytelników, autor, jak mówi, uda się na 
Syberię, by przewietrzyć głowę i zwyczajnie 
pogadać z miejscowymi o życiu.

 n  Tekst i fot. Małgorzata Müldner

Ryszard Kapuściński w „Podróżach z He-
rodotem” wspomina, że gdy wyjechał 
w swoją pierwszą podróż do Indii, kraj ten 
przytłoczył go swoją innością. Włodzimierz 
Musiał – absolwent Akademii Rolniczej 
w Poznaniu, podróżnik z Krakowa, fotograf 
i pilot egzotycznych wypraw, który 26 maja 
w Wilii Radogoszcz mówił na temat żywych 
tradycji kulturowych Indii, przyznał się do 
idealizowania tego dziesięciokrotnie więk-
szego od Polski kraju. Zwrócił uwagę, że In-
die są fenomenem kulturowym – sfera pro-
fanum przenika się tam z sacrum. Dobrze 
oddaje to głębia tradycyjnego indyjskiego 
powitania „namaste”, któremu towarzyszy 
półukłon ze złożonymi rękoma na wysoko-
ści serca i palcami wskazującymi do góry. 
Oznacza on „pokłon tobie”. Indie zachowują 
ciągłość cywilizacyjną od ponad 3,5 tys. lat. 
Są kolebką czterech wielkich religii: hindu-
izmu, buddyzmu, dżinizmu oraz sikhizmu.

Mieszkańcy Indii nie narzekają na swój 
los, nie szukają źródła problemów na ze-
wnątrz, ale jednocześnie nie przywiązują 
dużej wagi do spisywania dziejów. Wszak 
Indie uchodzą za kraj o wielkiej przeszłości, 
lecz bez historii.

 n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Z miasta w sercu Polski wyruszyli do miasta, 
w którym biło niegdyś serce Rzeczypospoli-
tej Obojga narodów. Grodziski Chór Cantata 
w dniach 9-11 czerwca odwiedził Wilno, kon-
certując dla Polaków w Kolonii Wileńskiej. 
Wyjazdy chórzystów zwykle uwieńczone 
są laurami konkursowymi lub dyplomami 
potwierdzającymi ich kunszt, tym razem je-
dynym, ale najważniejszym dowodem umie-
jętności chóru występującego pod dyrekcją 
barbary Paszkiewicz były łzy wzruszenia – za-
równo u słuchaczy, jak i u wykonawców.

Podczas tej z wielu względów niezwykłej 
podróży nie mogło oczywiście zabraknąć 
zwiedzania Wilna i Troków, próbowania lo-
kalnych specjałów i spontanicznych wystę-
pów. Potężne „Gaude Mater Polonia” i lirycz-
ne „Z dolin tej ziemi...” zabrzmiało na zamku 
w Trokach, w którym pamięć o wspólnej prze-
szłości Polaków i Litwinów jest wciąż żywa, 
a takie postaci jak barbara Radziwiłłówna są 
niewyczerpanym źródłem fascynacji. Równie 
fascynująca okazała się tradycja Karaimów, 
ludu przywiezionego w te strony w XIV wieku 
przez księcia Witolda, reprezentowana przez 
urokliwe drewniane domki i smakowite ki-
biny. Rozpoznawanie śladów polskości przy 
jednoczesnej nauce języka litewskiego i wy-

grzebywaniu z pamięci mickiewiczowskich 
strof w samym Wilnie zostało uzupełnione 
o wymiar duchowy. Wizyta w Ostrej bramie 
przed słynącym z cudów i łask obrazem Mat-
ki Miłosierdzia, spacer szlakiem świątyń wie-
lu wyznań, przystanek w Celi Konrada i wej-
ście do katedry, w której spoczywają polscy 
monarchowie złożyły się – razem z opowie-
ściami znakomitej przewodniczki Teresy 
Kaplewskiej – na niepowtarzalną atmosferę 
wyjazdu, którego zwieńczeniem był po-
przedzony mszą św. koncert w drewnianym 
kościele pw. Chrystusa Króla i św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus w Kolonii Wileńskiej. Chór 
oprócz pieśni liturgicznych wykonał piosenki 
z repertuaru Czesława niemena oraz utwory 
ludowe, za które słuchacze podziękowali ar-
tystom owacjami na stojąco.   n  (now)

20 kultura

Głosy z Polski 

Namaste 
znaczy 
pokłon tobie

Pojazd zwany wyobraźnią miał 
zabrać pasażerów w podróż do 
dalekiej Rosji. Tymczasem zatrzymał 
się na dłużej na stacji „zawód 
reporter”. W  grodziskiej Poczekalni 
PKP 25 maja gościł dziennikarz, 
reportażysta, Jacek Hugo-Bader.

Zwyczajna 
rozmowa

Podróż w czasie jest możliwa 
Do 7 lipca jest szansa na podróż w czasie do 
Grodziska sprzed blisko 100 lat – wystarczy 
wybrać się do Parku Skarbków i zajrzeć do sto-
jącego tam fotoplastykonu. Urządzenie znaj-
dujące się w zachodniej części parku zostało 
udostępnione 11 czerwca, a jego pojawienie 
się mieszkańcy zawdzięczają Fundacji Koncept 
Kultura oraz Urzędowi Miejskiemu i Centrum 

Kultury. Wyboru 25 zdjęć archiwalnych doko-
nali pracownicy Willi Radogoszcz, z kolei Fun-
dacja zajęła się ich obróbką i przygotowaniem 
do trójwymiarowej ekspozycji. Wernisaż nie-
zwykłej wystawy, na której można zobaczyć 
m.in. ulicę błońskiej w 1912 roku (dziś 11 Li-
stopada) czy Kaplicę pw. Św. Krzyża na zdjęciu 
z lat 20., odbył się 11 czerwca.    (kb)
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„Zasadniczym celem ogniska nie jest kształtowanie zawodowych 
malarzy, lecz podnoszenie poziomu kultury plastycznej 
społeczeństwa. Chcemy ludziom otworzyć oczy na piękno natury, 
chcemy, by swe wrażenia potrafili wyrazić językiem plastyki, 
chcemy przez to podnieść poziom ich kultury wewnętrznej, 
wzbogacić życie” – pisał Jan Skotnicki, pierwszy dyrektor Ogniska 
Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim w latach 1947-1958.

Jego słowa pasują również do obecnej 
działalności Publicznego Ogniska Pla-
stycznego, noszącego imię założyciela, 
które w tym roku obchodzi 70 lat istnienia. 
Podczas uroczystości jubileuszowej, która 
odbyła się 27 maja w niedawno oddanej 
do użytku nowej siedzibie placówki, prze-
wodniczący Rady Powiatu Jerzy Terlikow-
ski podkreślił jej niepowtarzalny klimat 
i wskazywanie dobrych wzorców estetycz-
nych. Wojciech Myjak, wizytator z Centrum 
Edukacji Artystycznej, zwrócił uwagę, że 
ognisko jest pierwszym ogniwem edukacji 
artystycznej oraz prowadzi bogatą i prężną 
działalność. Starosta Marek Wieżbicki poin-
formował o wybraniu na dyrektora tej pla-
cówki ponownie Jakuba Cwieczkowskiego, 
który pełni funkcję od 2002 r.

Dużo miejsca poświęcono historii grodzi-
skiego ogniska oraz barwnej postaci jego 
założyciela. Jan Skotnicki studiował malar-
stwo m.in. w akademiach w Krakowie i Pe-
tersburgu, brał udział w walkach niepodle-
głościowych w 1918 r. W latach 1922-1929 
był dyrektorem w Departamencie Kultury 
i Sztuki w Ministerstwie Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego. 16 grudnia 1922 r. 
uczestniczył w wizycie Gabriela narutowi-
cza w gmachu Zachęty i był przy śmierci 
prezydenta. Po 1945 roku krótko pracował 
w Ministerstwie Edukacji narodowej. 

Ognisko Plastyczne w Grodzisku zostało 
założone przez grupę osób związanych z 

kulturą i sztuką, które zaraz po wojnie prze-
niosły się z Warszawy do Grodziska. Wśród 
nich znalazł się m.in. Edward Kokoszko, 
który rozważał nawet otwarcie w Grodzisku 
Akademii Sztuk Pięknych, jednak wyzna-
czony lokal okazał się za mały. Stąd w 1945 
r. powołano w Grodzisku Stowarzyszenie 
Miłośników Sztuki. W jego ramach Sekcja 
Plastyczna, dzięki wsparciu Anny Czartory-
skiej i Jana Skotnickiego przeobraziła się 17 
lipca 1947 r. decyzją Ministerstwa Kultury i 
Sztuki w Ognisko Plastyczne. na początku 
lat 50. ubiegłego wieku jako jedno z kilku-
nastu przeszło kwalifikację upaństwowie-
nia. Obecnie jest najstarszym Ogniskiem 
Plastycznym w Polsce i jednym z tylko kilku 
działających w kraju.

Różne były siedziby ogniska, od Willi Ra-
dogoszcz, Dworku Skarbków, domu Kru-
pińskiego przy ul. Kilińskiego 21 i Domu 
Rzemiosła, aż do nowej – od stycznia tego 
roku – siedziby przy ul. Żyrardowskiej 48, 
w miejscu gdzie kiedyś obrabiano w warsz-
tatach szkoły samochodowej bloki silników. 
Taki triumf ducha nad materią. 

Przez ognisko przewinęła się plejada zna-
komitych wykładowców. Obecnie w ogni-
sku pracuje sześć osób. Zajęcia odbywają 
się w pracowniach: malarstwa, rysunku, 
ceramiki i rzeźby, fotografii, historii sztu-
ki, filmu, plastyki dla dzieci oraz gobelinu 
i tkactwa artystycznego.  Do placówki moż-
na się zapisywać przez cały rok. Ognisko 

organizuje plenery, jego podopieczni biorą 
udział w licznych wystawach, konkursach 
plastycznych, współpracuje również z inny-
mi ogniskami w Polsce i za granicą. Jak za-
znacza Jakub Cwieczkowski, 80-90 procent 
absolwentów ogniska dostaje się na studia. 
Misją ogniska jest kształtowanie świadomo-
ści plastycznej, wyzwalanie twórczych ini-
cjatyw, wskazywanie dobrych wzorców es-
tetycznych oraz budzenie potrzeby piękna.

W trakcie uroczystości odbyła się premie-
ra filmu o działalności ogniska. byli i obecni 
nauczyciele wspominają na nim m.in. Stefa-
na Deptuszewskiego, który w latach 70. i 80. 
prowadził zajęcia z fotografii. Historycz-
ny wymiar mają wypowiedzi nieżyjącego 
już profesora Tadeusza Łapińskiego, który 
wspomina Jana Skotnickiego – społecznika, 
erudytę, a przy tym niezrównanego gawę-
dziarza. Wszyscy podkreślali niepowtarzal-
ną atmosferę grodziskiego ogniska, od-
działywanie na okoliczne miasta oraz jego 
renomę. Osoby, które szczególnie przyczy-
niły się do rozwoju ogniska, m.in. państwo 
Aurelia i Janusz Sobierajowie, otrzymały 
pamiątkowe medale. 

Z okazji jubileuszu otworzono wystawę, 
na której zgromadzono 170 prac autorstwa 
byłych i obecnych słuchaczy i wykładow-
ców z różnych okresów. najstarsze grafiki 
pochodzą z lat siedemdziesiątych. 

  Sławomir Sadowski

Zmalowali jubileusz
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W programie, zainaugurowanym 2 czerw-
ca prezentacją poświęconą  Mežaparks 
– łotewskiemu miastu ogrodowi oraz pre-
mierą spektaklu „Dom w czterech aktach” 
w wykonaniu podkowiańskiej grupy mię-
dzypokoleniowej Kiosk Ruchu, znalazły się 
koncerty, wykłady, wystawy, warsztaty ar-
tystyczne i  rękodzielnicze, spotkania z  cie-
kawymi i  znanymi postaciami ze świata 

kultury, spacery edukacyjne, a także różno-
rodne zajęcia dla najmłodszych. Gros imprez 
odbyło się w ogrodach prywatnych, jednak 
swoje podwoje otworzyły również z tej 
okazji instytucje – m.in. Muzeum im. Anny 
i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, 
Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczną 
im. Michała beliny-Czechowskiego, biblio-
teka Miejska oraz Przedszkole Miejskie im. 
Krasnala Hałabały. Wśród ekspozycji przy-
gotowanych na festiwal ciekawą propozy-
cję stanowiły wystawy fotograficzne „Woda 
i kamień” Sławomira Lorenca, „Wewnętrzne 
obrazy” Rafała Lipskiego i „Ludzie bez masek 
pozoru” Katarzyny Tusińskiej.  W ogrodach 
muzycznych można było z kolei usłyszeć 
m.in. piosenki Agnieszki Osieckiej w wy-
konaniu Marii Sarny i zespołu Cup of Time, 
koncert Żeńskiego Chóru Kameralnego Ad-
ventus oraz koncert wokalny w Galerii „Oko 
Podkowy”. Liczną publiczność w ogrodzie 
willi Aida zgromadził koncert tradycyjnych 
pieśni z Polesia białoruskiego, wzbogacony 
o naukę tańców białoruskich. Atrakcyjna 

była także część wspomnieniowo-literacka 
– o rodzinie Krzyżewskich i przedwojennych 
mieszkańcach „Domu na górce” opowiadali 
m.in. pani Hanna Krzyżewska i prof. Andrzej 
Tyszka,  „Opowiastki podkowiańskie” czytała 
barbara Walicka, zaś gościem spotkania przy 
„szklanym domu” Ireny Krzywickiej był Ma-
ciej Wojtyszko. nie zabrakło też degustacji 
zdrowej żywności dla dzieci, wycieczek pie-
szych i rowerowych, warsztatów tworzenia 
z  gliny, a całość zakończyła się 4 czerwca 
tradycyjną potańcówką na dechach  na łące 
w Parku Miejskim.   n  (kb)

Na podstawie informacji CKiIO

Jak na miasto ogród przystało, mieszkańcy Podkowy Leśnej przy wsparciu Urzędu Miasta 
i licznych sponsorów już po raz trzynasty zorganizowali festiwal Otwarte Ogrody. Koordynacją 
przedsięwzięcia obejmującego kilkadziesiąt mniejszych i większych wydarzeń kulturalnych 
zajęło się Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.

Ogrody pełne wydarzeń

W lesie wygrały mrówki 

Pożeglowali po laury 

blisko dwustu uczestników stanęło na starcie 
VI Harcerskiego Rajdu Radziejewskiego, zor-
ganizowanego w dniach 15-18 czerwca przez 
77. Mazowiecką Drużynę Harcerską z Hufca 
ZHP Jaktorów. 15 drużyn i patroli z Socha-
czewa, Kuklówki, Międzyborowa, Warszawy,  
Sokołowa Podlaskiego, Ostrołęki, 
Kobyłki, Zielonki, Ciechano-
wa, Kielc oraz Żyrardowa ry-
walizowało w czasie gry na 
orientację oraz gry tereno-
wej w Lesie Radziejewskim, 
a także musiało wykazać się 
umiejętnościami pionier-
skimi, znajomością 
udzielania pierwszej 
pomocy, szyfrowa-
nia, celnym 

okiem czy powszechną wiedzą harcerską. 
Zwyciężył patrol „A mrówki tupią i  tupią” 
z  Hufca Ostrołęka, który wyprzedził 9 SDH 
Patrol „Parówki” z Hufca Sokołów Podla-
ski i  Patrol „niedopasowani” z Kosmosu.  
Ciekawostką były warsztaty bębniarskie, gi-
tarowe i wokalne, a także koncert zespołu 
na bani Trio.  n  (kb)

Latający Dywan, czyli zespół, 
którego muzycy – jak można wy-
czytać na stronie internetowej 
– żeglują „baśniowym statkiem 
poezji ponad burzliwym oceanem 
dzisiejszego świata”, na początku 
czerwca wybrał się do Czech na 
zaproszenie organizatorów Mię-
dzynarodowego Festiwalu PORTA 
w Usti nad Łabą. Wyprawa okazała 
się wyjątkowo udana, gdyż zakoń-
czyła się zwycięstwem i poprawie-
niem dokonań z 2015 roku, gdy 
zespół zdobył trzecie miejsce w 

plebiscycie publiczności oraz taką 
samą lokatę w konkursie głów-
nym. Tegoroczną wygraną Lata-
jący Dywan „wygrał” w składzie: 
Jarek Tomaszewski – gitara, śpiew, 
Maja Skrętowska – skrzypce, Ma-
riusz Lesicki – skrzypce, Magda 
Skrętowska – wiolonczela, Kasia 
Jaskólska – flet, Przemek Olczak – 
gitara elektryczna, buzuki, Jagoda 
Skrętowska – gitara basowa, Mi-
rek bohdan – gitara, Piotr Koper – 
perkusja, akordeon i Lech Kałuża 
– akustyka. n  (kb)
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Dla nikogo spośród wyznawców błogosła-
wionego rebe z Grodziska oraz mieszkań-
ców miasta, w którym większość stanowili 
potomkowie Dawida, nie było tajemnicą, że 
Elimelech czuje się źle. Sędziwy, dobiegają-
cy już siedemdziesięciu lat cadyk od dłuż-
szego czasu chorował na nerki. Mimo coraz 
boleśniej odczuwanej starości, nie można 
mu było odmówić mocy – dowodem wi-
talności rabina byli dopiero co narodzeni 
synowie, trzyletni Kalman i roczny Jeszaja – 
nie wspominając o autorytecie i znaczeniu 
dla wspólnoty chasydów. Dość powiedzieć, 
że na wieść o odejściu cadyka uważanego 
powszechnie za nestora polskich rabinów 
i  otoczonego niczym szalem modlitew-
nym nimbem cudowności do Grodziska 
pociągami, bryczkami, furami, wozami 
i  pieszo poczęły ściągać nieprzebrane tłu-
my wyznawców, których w dniu pogrze-
bu naliczono pomiędzy 10 a 15 tysięcy! 
Dla uczestników ceremonii uruchomiono 
specjalne pociągi, zaś linie telegraficzne 
z  powodu nadmiaru depesz po prostu się 
przegrzały. Jak świat światem, Grodzisk nie 
widział jeszcze takich tłumów, które niczym 
fale potopu zalały ulice i rynek, napierały na 
ściany wątłych drewnianych domów, zda 
się rozpychając ciasne pierzeje. Wyczerpany 
chorobą Elimelech odszedł z tego świata 
28 marca 1892 r. o 10 w nocy, 1 dnia miesią-
ca nissan 5652 r. wedle rachuby żydowskiej. 
Rabin zmarł w swoim domu żegnany przez 
najbliższych. Jego ciało złożono  na cmen-
tarzu położonym „za plantem kolei wiedeń-
skiej”, w murowanym grobowcu w kształcie 
domu-namiotu, zwanym ohelem, który ry-
chło stał się miejscem pielgrzymek. 

Elimelech, którego imię zapisywano w ro-
syjskich domumentach jako Melech lub 
Majloch, urodził się przed świtem 15 grud-
nia 1825 r. w Mogielnicy w domu numer 18. 
był jednym z siedmiorga dzieci reb Chaima 
Meira Szapiry, nazywanego przez wzgląd 
na żarliwą pobożność Serafem – Płonącym, 

i jego żony Fajgi z Weisblumów. Jak przy-
stało na założyciela mogielnickiej dynastii 
chasydzkiej, ojciec pragnął, aby syn podążył 
w jego ślady. Elimelech udał się tedy w da-
leką podróż na dwór reb Izraela Friedmana 
z Różyna, wielkiego cadyka uważanego za 
mesjasza, by tam zgłębiać tajemnice wiary. 
Gdy powrócił w rodzinne strony, mając lat 
19 zawarł związek małżeński z Chają Maszą 
Rabinowicz, wówczas dwudziestoletnią. 
Ślub odbył się o 5 po południu 28 czerw-
ca 1844 r., a małżeństwo wkrótce zostało 
pobłogosławione dziećmi. Melech wystę-
pował wówczas jeszcze jako „wyrobnik”, co 
może oznaczać, że nie miał kwalifikacji, by 
w myśl przepisów prawa religijnego i pań-
stwowego objąć urząd rabina – stosowne 
potwierdzenie od władz otrzymał w 1847 r. 
Właśnie wtedy podjął przełomową w swym 
życiu decyzję, aby opuścić Mogielnicę i za-
witać do Grodziska, w którym – z powodu 
uruchomienia linii kolejowej, zabiegów 
władz zaborczych i przychylności właści-
cieli miasteczka – liczba wyznawców juda-
izmu stanowiła blisko 90 proc.  ludności, 
a Żydzi cieszyli się rozlicznymi przywilejami, 
w tym posiadaniem własnej gminy, syna-
gogi i cmentarza. Młody rabin, mający dla 
swej działalności legitymizację w postaci 
godnego pozazdroszczenia rodowodu (był 
potomkiem Magida z Kozienic, Elimelecha 
z Leżajska i Widzącego z Lublina) i nadanej 
przez uczniów rangi cadyka (sprawiedliwe-
go), czyli przewodnika duchowego, stał się 
z racji urzędu pośrednikiem dwojakiego ro-
dzaju, budując pomost pomiędzy najwyż-
szym – niech będzie błogosławione Jego 
imię – a wiernymi oraz między carem a jego 
poddanymi. Od 1849 r., a więc od chwili 
śmierci ojca, Elimelech działał już z werwą 
w Grodzisku, zakładając tu swój dwór, do 
którego pielgrzymowali chasydzi po nauki 
i  błogosławieństwo. Odtąd Elimelech Sza-
pira nazywany był „grodzisker rebe”, jego 
dynastia zaś reprezentowana przez synów 

i  wnuków – grodziską. Pod jego rządami 
powiększono cmentarz, na miejscu sta-
rej synagogi stanął nowy wspaniały dom 
modlitwy, a tutejsza gmina sięgała swymi 
wpływami aż do Powązek. Owdowiały ca-
dyk w 1888 r. poślubił córkę rabina z Chę-
cin Hannę brachę Horowitz. Żona w dniu 
ślubu miała 26 lat i pochowała już dwóch 
poprzednich mężów, z którymi w sumie 
miała siedmioro dzieci. Pożycie musiało 
być jednak udane, skoro para doczekała się 
dwóch synów, których sława nie przeminę-
ła do dziś. 

„Cudowny” rabin Elimelech Szapira, 
znany także jako Szapiro, Szpiro, a nawet 
Sapior, zmarł w wieku 67 lat, z których 
45  poświęcił służbie na rzecz wiernych. 
Odchodził jako założyciel potężnej dy-
nastii, jeden z najbardziej wpływowych 
przywódców chasydzkich swoich czasów. 
następcom i uczniom pozostawił nauki spi-
sane w dwóch księgach, wydanych w 1876 
i  1890 r., oraz... pusty skarbiec. Okazało 
się, że do końca życia reb Elimelech żywił 
i  utrzymywał w  Grodzisku i  okolicach bli-
sko 400 Żydów, wydając na ten cel wszyst-
kie fundusze. Po śmierci nauczyciela część 
jego uczniów zdecydowała się poczekać, 
aż do dorosłości dojdą dwaj synowie, inni 
wybrali na swego przewodnika jego wnu-
ka Izraela, pozostali podążyli za rabinem 
z Ostrowca Świętokrzyskiego lub pozostali 
przy żonie Hannie, która podobnie jak jej 
matka – wbrew utartej tradycji – studiowała 
Pismo, udzielała błogosławieństw i porad 
oraz cieszyła się sławą „rabinki” aż do swej 
śmierci w 1939 r. Urząd rabina w Grodzisku 
otrzymał Icek Majer Lewinberg. Ale to już 
zupełnie inna historia. 

n Łukasz Nowacki

Dziękuję Tadeuszowi Murzynowi za po-
moc w ustaleniu kluczowych dla tej historii 
faktów. 

Syn płonącego anioła

Cudowny rabin Szapiro (…) wszystko 
w swojem ręku mając, rządził 
Grodziskiem w zupełności, bo 
i liczba żydów była 5 razy większa 
niż chrześcijan (w 1886 r. było 
w Grodzisku 460 chrześcijan, 2100 
żydów). Te słowa zapisał w swej 
monografii na temat dziejów parafii 
grodziskiej proboszcz i dziejopis 
w jednej osobie, ks. Mikołaj Bojanek 
w 1917 r. Kim był człowiek, który 
ćwierć wieku po swojej śmierci 
wzbudzał u katolickiego kapłana 
nabożny szacunek i był postrzegany 
jako faktyczny władca miasteczka?

historia

W lesie wygrały mrówki 
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     Azjaci  
w Książenicach 

Podium i niedosyt

Karatecy na medal

Imponujące statystyki  

Z twarzą Mr. Hyde’a 

Pogoń Grodzisk zakończyła czwar-
toligowe rozgrywki w wielkim stylu. 
W ostatnich spotkaniach nasi piłka-

rze odnieśli 3 efektowne zwycięstwa przy jed-
nej porażce. Ta ostatnia została poniesiona w 
wyjazdowym starciu z wicemistrzem z Ciecha-
nowa, gdzie jednak nasz zespół wystąpił bez 
7 podstawowych zawodników, pauzujących 
za kartki. 

Podopieczni trenera Krzysztofa Chrobaka 
zdecydowanie wygrali swoją grupę z 90 pkt 
na koncie i znakomitym bilansem bramko-
wym: 114:35, co daje średnią 3 zdobytych goli 
na mecz. Teraz wszystkie te statystyki nie mają 
już jednak znaczenia, bowiem aby awansować 
do III ligi, nasz zespół musi okazać się lepszy 
w barażowym dwumeczu od niezwykle silnej 

Victoria Sulejówek, która pewnie triumfowała 
w grupie południowej IV ligi. 

System ten, w którym mistrz nie uzyskuje 
bezpośredniego awansu, nie jest sprawiedli-
wy, ale wynika z istnienia dwóch czwartoli-
gowych grup na Mazowszu. niestety, przez 
ostatnie kilka lat kluby niezainteresowane 
walką o wyższy poziom rozgrywkowy sku-
tecznie blokowały ideę utworzenia jednej 
mazowieckiej IV ligi. Przez to po tak morder-
czym sezonie, w którym przyszło rozegrać aż 
38 meczów, sprawa awansu rozstrzygnie się 
w dodatkowym dwumeczu, a o końcowym 
sukcesie mogą zadecydować detale. Miejmy 
jednak nadzieję, że to nasi piłkarze okażą się 
lepsi od swych rywali i jesienią do Grodziska 
znów zawita III liga. 

Wyniki: bzura Chodaków (w) 6:1 (Damian 
Jaroń – 2, Maciej Wilanowski – 2, Michał 
Strzałkowski, Jakub Kołaczek), Czarni Wę-
grów (d) 9:0 (Kamil Kamiński – 2, Jaroń – 2, Łu-
kasz Sierociński, Kamil Panufnik, Strzałkow-
ski, Wilanowski, Kołaczek), MKS Ciechanów 
(w) 2:4 (Sebastian Szewczyk, Wilanowski), 
Ożarowianka (d) 5:0 (Sebastian Małkowski, 
Sebastian Szymerski, Kamiński, Sierociński, 
Strzałkowski).

   Michał Śliwiński

Występujący w A-klasie drugi zespół 
Chlebni, porównany przeze mnie do 

dr. Jekylla i mr. Hyde’a, w końcówce rozgry-
wek pokazał niestety swoje gorsze oblicze. 
W 5 meczach podopieczni trenera Pawła 
Żeglińskiego zdołali wywalczyć zaledwie 
punkt, zdobyty w derbowym pojedynku 
z Wrzosem Międzyborów, w pozostałych po-
nosząc porażki, w tym dwie wyjątkowo do-
tkliwe. na szczęście, słaba postawa w ostat-
nich spotkaniach nie miała wpływu na 
kwestie walki o pozostanie w lidze, bowiem 
wcześniej drużyna zdobyła wystarczającą 
liczbę punktów (32), żeby uplasować się na 
bezpiecznej 8 pozycji. Czas pracuje na ko-
rzyść tego młodego zespołu, dlatego w przy-
szłym sezonie powinno być jeszcze lepiej. 

Wyniki: Passovia (d) 2:4 (Vadim bieriezh-
nyj, Michał Zwierzchowski), Orzeł Kampinos 
(d) 0:6, Wrzos Międzyborów (w) 3:3 (Zwierz-
chowski – 2, Marcin Zdulski),  Zaborowianka 
(w) 0:6, Piast Feliksów (d) 0:2.    (mś)

Watakyu Cup Poland Open, czyli międzyna-
rodowy turniej soft tenisa, który odbył się 
w  dniach 22-23 maja zgromadził w Strefie 
Ruchu Książenice bardzo międzynarodo-
we sportowe towarzystwo – o zwycięstwo 
w  zawodach walczyli zawodnicy z Japonii, 
Korei, Chin, Indii, niemiec i Polski. Kategorie 
indywidualne zakończyły się triumfem Kore-
ańczyków – wśród panów najlepszy okazał 
się Jeon Jin-Min, a w rywalizacji kobiet zwy-
ciężyła  Kim Young-Hai, która wspólnie z na 
Da-Som wygrała także w deblu. Gospodarze 
mogli cieszyć się ze zwycięstwa pary Alexan-
der Matuszelański – Mateusz Lipiński w deblu 
mężczyzn oraz triumfu Tomasza Matuszelań-
skiego w kategorii mężczyzn 40+.     (kb)

Szanse na awans do IV ligi, o którym gło-
śno mówiło się przed sezonem, zostały 
zaprzepaszczone dużo wcześniej, dlatego 
ostatnie mecze Chlebni prowadzonej przez 
trenera Kamila Świtalskiego, potraktowano 
jako przegląd klubowych kadr. Dzięki temu 
kilku wychowanków dostało szansę na za-
prezentowanie swoich umiejętności i kto 
wie, czy w przyszłym sezonie tacy piłkarze 
jak Patanowski, Omieciński czy Żakowski 
nie wywalczą sobie miejsca w podstawo-
wej jedenastce. Trudno jednoznacznie oce-

nić występy Chlebni w zakończonym sezo-
nie. Z jednej strony 55 zdobytych punktów 
i 3 miejsce w tabeli ligi okręgowej świad-
czą o sile i dużych możliwościach zespo-
łu. Z  drugiej – pozostaje spory niedosyt, 
bowiem powszechnie liczono na więcej, 
a słaba runda wiosenna na to nie pozwoliła. 

Wyniki: SEMP Ursynów (w) 1:4 (Kamil 
Piórkowski), KS Teresin (d) 1:1 (samobójcza), 
Okęcie W-wa (w) 0:0, FC Lesznowola (d) 5:0 
(Marcel Omieciński – 2, Sebastian Patanow-
ski – 2, Marcin Ejsmont).     (mś)

Z bardzo dobrej strony pokazali się młodzi 
grodziscy karatecy z klubów UKS Sparta 
i  UKS budo. W rozegranych w Warszawie 
zawodach Heros Cup Spartiaci wywalczyli 
9 medali, w tym 3 złote, 5 srebrnych i brązo-
wy. na najwyższym stopniu podium stanęli: 
Elżbieta busse, Mateusz Aniszewski i Cezary 
Reszka. Drugie miejsca wywalczyli Wikto-
ria Kowalska, Paulina Jarczyk, Paweł busse, 
Wojciech Krupa i Paweł Zajglicz, zaś trzecie 
zajęła Julia Dobrowolska. Z kolei w rozegra-
nym w łódzkiej Atlas Arenie XVII  Ogólno-
polskim Pucharze Dzieci w stawce ponad 
1000 zawodniczek i zawodników z  32-oso-
bowego grona reprezentantów UKS budo 
złoto w kata indywidualnym (grupa D – 
5  kyu) wywalczył Wiktor Koziński, zaś brąz 
zawisł na szyi Marata Kremniowa. Czwórka 
zawodników tego klubu, biorąca udział 
w poznańskim Ogólnopolskim Turnieju JKA-
-SAWADA-CUP, powróciła z tych zawodów 

z  medalami. Sensei Jakub Malicki wywal-
czył pierwsze miejsce w kumite oraz drugie 
w  kata. Ponadto Wiktor Koziński zwyciężył 
w kata, drugą pozycję wywalczył w tej rywa-
lizacji Marcin Kapuściak, zaś Kamil Kłok sta-
nął na najniższym stopniu podium zarówno 
w kata, jak i w kumite.     (mś)
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Rycerze wiosny

W skrócie

To szóste takie trofeum klubu kierowa-
nego przez prezesa Dariusza Szuma-
chera, ale wydaje się, że zdobyte w se-

zonie najtrudniejszym z dotychczasowych. 
W poprzednich „złotych” latach grodziski klub 
dysponujący najsilniejszą kadrą był fawory-
tem rozgrywek. Później poziomem zaczęli do-
równywać inni. Dziś zdobycie jakiegokolwiek 
medalu jest już sukcesem, bowiem praktycz-
nie wszystkie zespoły rodzimej Superligi dys-
ponują silnymi składami, w których występu-
je coraz więcej zawodników prezentujących 
dobry europejski, a nawet światowy poziom. 
Tym większe brawa należą się naszym zawod-
nikom oraz ich trenerowi Tomaszowi Redzim-
skiemu za wywalczenie tego tytułu w  stylu 
godnym najlepszych.

Już rewanżowy półfinałowy pojedynek 
z  Dekorglassem Działdowo pokazał siłę na-
szego zespołu, co dobrze rokowało przed fina-
łem. Sporo dał powrót do składu Gao ninga. 
Reprezentant Singapuru sprawił wprawdzie 
zawód w Lidze Mistrzów, jednak  w decydują-
cych o mistrzostwie spotkaniach potwierdził, 
że wciąż jest zawodnikiem wysokiej klasy. 
W finale dość długo „wchodził” w mecz, prze-
grywając dwa pierwsze sety z naturalizowa-
nym reprezentantem Słowacji Wang Yangiem, 

jednak później dominował już przy stole, od-
nosząc zwycięstwo w tie-breaku. Przez cały 
sezon pewne punkty ekipy trenera Redzim-
skiego stanowili Panagiotis Gionis oraz Da-
niel Górak. I tym razem również nie zawiedli. 
„Panos”, który niestety żegna się z grodziskim 
klubem, bez większych problemów uporał się 
z Japończykiem Kaii Konishi, zaś kropkę nad 
i postawił nasz indywidualny mistrz kraju, wy-
grywając z wychowankiem Dartomu bogorii 
Patrykiem Zatówką, który przegrał nie tylko 
z Danielem, lecz także z kontuzją.

Oprócz Góraka, Gionisa i ninga, udział 
w  zdobyciu tytułu mistrzowskiego mają Ja-
pończycy: Masaki Yoshida oraz Kazuhiro 
Chan, którzy miewali dobre momenty, ale 
w  sumie szczególnie nie zachwycili, a także 
Zbigniew Grześlak i młodziutki Artur Michal-
czyk, uzupełniający skład w momentach naj-
większych problemów kadrowych.

Wyniki: półfinał (rewanż): Dekorglass Dział-
dowo (w) 3:2 (Daniel Górak – Wong Chung 
Ting 1:3, Panagiotis Gionis – Patryk Choj-
nowski 3:2, Gao ning – Jiri Vrablik 3:1, Gionis 
– Wong Chung Ting 1:2, Górak – Vrablik 2:1). 
Finał: Unia AZS Gdańsk 3:0 (Gao ning – Wang 
Yang 3:2, Gionis – Kaii Konishi 3:1, Górak – Pa-
tryk Zatówka 3:0, krecz).     Michał Śliwiński

Operacja pod kryptonimem „utrzymanie 
w  okręgówce” w pełni się powiodła, choć 
po rundzie jesiennej, kiedy to Pogoń II Gro-
dzisk z 12 pkt plasowała się na przedostat-
niej, 15 pozycji, wielu uważało to za „mission 
impossible”. Wiosna zdecydowanie należała 
do ekipy prowadzonej przez trenera Roberta 
brudzińskiego, wspomaganego przez Ada-
ma Mrówkę i Macieja Przybylskiego, bowiem 
wywalczyła ona 29 pkt, zajmując w klasyfi-
kacji rundy rewanżowej wysokie, 3 miejsce. 
Zwłaszcza druga część rundy była popisem 
naszych „rezerwistów”. Seria 6 zwycięstw 
oraz remis w ostatnim meczu z Milanem 
Milanówek, po którym zresztą nasz sąsiad 
spadł do A-klasy, pozwoliły z dorobkiem 

41 pkt zająć 10 miejsce, czyli pierwsze dają-
ce utrzymanie w lidze. Przyszły sezon zapo-
wiada się na jeszcze trudniejszy, ponieważ 
wskutek reorganizacji IV ligi szeregi „okrę-
gówki” może opuścić nawet ponad połowa 
zespołów. Jednak nasza młodzież, wzmac-
niana zawodnikami z pierwszego zespołu, 
po takiej rundzie jak ta wiosenna, nie musi 
się niczego obawiać. niech inni się boją! 

Wyniki: naprzód brwinów (d) 6:1 (Damian 
Rakoczy – 2, Michał Stasz, Maciej Przybylski, 
Konrad Lonc, Jakub Szczęsny), Józefovia (w) 
4:1 (Patryk Kowalczyk – 2, Sebastian Szew-
czyk, Tomasz Kołodziejski),  Świt W-wa (d) 
4:2 (Szczęsny – 3, bartłomiej nowak), Milan 
Milanówek (w) 0:0.     (mś)

u

E

uUdany występ zanotowali zawodni-
cy Akademii Tenisa Stołowego bogorii 
Grodzisk, prowadzeni przez trenerów 
Zbigniewa Grześlaka i Pawła Szelińskie-
go, podczas rozegranych w Krakowie Mi-
strzostw Polski w kategorii żaków. Z piątki 
naszych reprezentantów najlepiej spisała 
się Zofia Śliwka, która wywalczyła brązo-
wy medal. Wiadomo już, że w przyszło-
rocznym I Grand Prix Polski zostanie ona 
rozstawiona z nr. 1. To czwarty tegoroczny 
medal naszej młodzieży zdobyty podczas 
krajowego czempionatu, po złocie i brą-
zie Miłosza Redzimskiego oraz trzecim 
miejscu drużyny młodzików. Do ćwierć-
finału gry pojedynczej dotarła Antonina 
Zembowicz, zaś w deblu swój udział w tej 
fazie zakończyła wspomniana Zosia oraz 
Krzysztof Stąporek.
uPo dwóch wysokich porażkach po 0:5 
z Królewskimi Płock oraz Wilgą Garwo-
lin piłkarki Mazovii Grodzisk w ostatniej 
kolejce mazowieckiej III ligi dokonały nie 
lada wyczynu, pokonując na własnym 
boisku dotychczasowego lidera – Tygry-
sa Huta Mińska 1:0. Jak się okazało, pod-
opieczne trenera Marcina Malinowskiego 
w ten sposób „rozdały karty”, pozbawia-
jąc swoje rywalki awansu, co wykorzystał 
wspomniany klub z Garwolina. Dzięki tej 
cennej wygranej nasze piłkarki zakoń-
czyły udany dla nich sezon na 5 miejscu, 
z 22 pkt na koncie.
uPo raz kolejny świetny występ zanoto-
wali reprezentanci grodziskiej Sparty, pro-
wadzeni przez trenera Sławomira Chmurę. 
W rozegranych w Tomaszowie Lubelskim 
Ulicznych Mistrzostwach Polski w jeździe 
na rolkach, znów klasą dla siebie była Mar-
ta Dobrowolska, która zdobyła 3 złote me-
dale: na 100 m oraz w wyścigach na punk-
ty na dystansie 500 m i 3000 m. Czwarty 
krążek wywalczyła Amelia Steć, stając na 
drugim stopniu podium na 500 m.
uZakończyły się piłkarskie rozgrywki 
młodzieżowe. Z naszych reprezentantów 
na największe brawa zasłużyli zawodnicy 
z roczników 2002 (trener Kamil Groński) 
oraz 2008 (Michał Zientala), którzy utrzy-
mali się w I ligach mazowieckich. Aka-
demia Pogoni zanotowała też 4 awanse: 
chłopcy z 2005 (Michał Paćko), 2007 (Ja-
kub Jasiński) oraz 2009 (Zientala) wywal-
czyli promocję do II lig, zaś 2008b (Rafal 
Kuś) – do trzeciej.
uPiłkarze Akademii Chlebni nie zanotowa-
li w mijającym sezonie awansów, a rocznik 
2006 spadł z I ligi mazowieckiej. Udanie za 
to zaprezentowali się w czerwcowych tur-
niejach. Podczas ogólnopolskich zawodów 
Iras Cup rozegranych w Czaplinku pod-
opieczni trenera bartłomieja Gołębiew-
skiego z 2006 uplasowali się na 3 miejscu, 
z kolei chłopcy z 2010 prowadzeni przez 
trenera Marcina Wojciechowskiego stanęli 
na drugim stopniu podium podczas nada-
rzyńskiego turnieju Milan Cup.

  (opr. mś)

Grodzisk stolicą! 
Grodzisk Mazowiecki znów jest stolicą rodzimego tenisa stołowego! Wszystko to za 
sprawą zawodników Dartomu Bogorii, którzy w podwarszawskiej Kobyłce pokonali 
w finale Unię AZS Gdańsk 3:0 i po 3 latach odzyskali tytuł Drużynowych Mistrzów Polski.

W szesnastce na MŚ
W rozegranych w Duesseldorfie In-
dywidualnych Mistrzostwach Świa-

ta w tenisie stołowym Daniel Górak swój 
udział w grze pojedynczej zakończył na 
I rundzie, ulegając 2:4 Joao Monteiro z Por-
tugalii. Większe nadzieje reprezentant gro-
dziskiego klubu pokładał w deblu, w parze 
z Jakubem Dyjasem. nasza eksportowa 
para spisała się na miarę oczekiwań, docie-

rając do 1/8 finału, czyli do najlepszej „16”. 
W I rundzie pokonali Alejandro Toranzosa 
i Marcelo Aquirre z Paragwaju 4:1, w  dru-
giej, w takim samym stosunku zwycięży-
li Lin Yun Ju/Sun Chia Hunga z Tajwanu, 
by w walce o ćwierćfinał ulec po zaciętej 
walce świetnemu duetowi z Hongkongu  
Ho Kwan Kit/Wong Chung Ting 3:4. 

   (mś)
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Krzyżówka z patronem
Rozwiązanie utworzą litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym 
rogu, uszeregowane od 1 do 16.
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26 rozrywka

Rozwiązanie 
krzyżówki z nr. 268:
W krzyżówce zaszyfrowane było hasło: 
„Ćwierć wieku z bogorią”. Zwycięzcą zo-
stał p.  Jan Wojciech brudkowski. Po od-
biór nagrody zapraszamy do siedziby re-
dakcji: Centrum Kultury, ul. Spółdzielcza 9,  
II piętro.

Uwaga,  
krzyżówkowicze! 
na rozwiązania krzyżówki czekamy 
do 14 lipca. Odpowiedzi prosimy nad-
syłać na adres redakcji. nagrodą jest 
zaproszenie dla dwóch osób do Kina 
Centrum Kultury na dowolnie wybrany  
seans filmowy.

Poziomo:
1. doktryna społeczno-polityczna 
sankcjonująca segregację rasową; 
8. rodzaj zamszu, 9. nieme widowisko 
sceniczne; 10. jaskinia; 11.  brytyjski 
port na południowym krańcu Półwy-
spu Iberyjskiego; 13. nieczysta sprawa, 
14. nadmierna uczuciowość; 18. skraj-
ne ubóstwo; 19. szpital, w którym poza 
lecznictwem odbywa się szkolenie 
studentów medycyny; 22. linia łama-
na; 24. tajemnicza istota podobna do 
człowieka, której rzekome ślady znale-
ziono w Himalajach; 25.  film Juliusza 
Machulskiego (1981); 27. kryształ po-
laryzujący; 28. opust; 31. w niej dętka; 
32. święta księga islamu; 33. wysokie 
mniemanie o sobie.

Fundatorem nagrody jest

Grodziski Klub Filmowy  
– czwartki, godz. 20.15

Aktualne informacje na temat reper-
tuaru na:  www.centrumkultury.eu 

Pionowo:
2. odmiana fortepianu; 3. naczynie 
laboratoryjne używane do destyla-
cji; 4. kraj, którego miss była Dalida. 
5. wykres przedstawiający graficznie 
przebieg jakiegoś zjawiska; 6. miejsce 
przeznaczone do ukrycia kogoś lub 
czegoś; 7.  kątowa zmiana położenia 
ciała niebieskiego; 12. cztery ćwiartki; 
14.  ekwipunek żołnierza, policjanta 
i  strażaka; 15. wyspa na Oceanie In-
dyjskim; 16. dodatnia cecha; 17.  je-
den z  krojów czcionek drukarskich; 
20. zasłona portiera; 21. dopływ Woł-
gi; 23.  w  mitologii celtyckiej wyspa 
króla Artura; 26.  amerykański krew-
niak żubra; 28. styl, w którym wokali-
sta znacznie więcej mówi niż śpiewa; 
29. tak woła małe dziecko, gdy się 
przewróci; 30. pierwszy polski zespół 
heavymetalowy.

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

Redakcja:
Krzysztof bońkowski (redaktor naczelny), 

Małgorzata Müldner (sekretarz redakcji)

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

e-mail: redakcja@gazetabogoria.pl

Fb: Grodziskie Pismo  
Społeczno-Kulturalne bogoria
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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 „Zielona Restauracja” w Grodzisku Maz. przy ul. 
Dalekiej 3E zaprasza na pyszne dania, desery i napoje. 
Gwarantujemy miłą atmosferę i piękne okoliczności przy-
rody. Zapraszamy  w godz. 11.00-21.00. Tel. 512 535 548
n Wocar serwis samochodowy przyjmie pilnie mecha-
nika lub absolwenta samochodówki. Informacje w biurze 
firmy, ul. Królewska 50  lub tel. 22 7552405 Grodzisk Maz.
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 Pranie dywanów/wykładzin, tapicerek meblowych 
(kanapy, fotele, krzesła) oraz samochodowych! Pranie 
profesjonalnymi maszynami oraz środkami chemicznymi 
KARCHER. Tel.  516 631 728
n Firma poszukuje pracowników do sprzątania biura. 
Praca na pełen etat. Zainteresowanych prosimy o kontakt 
telefoniczny: 600 880 806
n Pilnie sprzedam kawalerkę o pow. 23,5 m2 na II piętrze 
w centrum Grodziska. Cena 135 000 zł. Tel. 791 133 389
n Chcesz szybko i profesjonalnie sprzedać samochód? 
Zadzwoń do nas: 603 903 405. Roczniki powyżej 2002 r. 
n Sprzedam kiosk działający od 1994 r., ul. Bairda 44  
(z powodów zdrowotnych). Tel. 501 739 470
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Krzyżówka z patronem

Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów

Za nami kolejna noc biblio-
tek w  Grodzisku Maz. Można 
ją opisać parafrazując słowa 
znanej piosenki: „była, była za-
bawa, dużo się działo i trochu 
nocy było mało. było głośno, 
było radośnie, gry i spotkania 
trwały prawie całą noc”. bawi-
li się z  nami uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjum, 
nauczyciele, przyjaciele biblio-
teki, bliscy z naszych rodzin, 
ci młodsi i ci trochę starsi. Za-
chęcaliśmy do obejrzenia filmu 
familijnego, do pobuszowania 
w magazynach bibliotecznych 
i udziału w grze dydaktycznej 
„Szperacze”, do spotkań z trze-
ma „Żywymi Książkami”: ba-
śnią, Opowiastką filozoficzną i 
bajką z sukcesem w tle, do prze-
niesienia się w świat Teatrzyku 
Kamishibai i wreszcie do spró-
bowania swoich sił w  rozlicz-
nych grach stolikowych. Dzięki 
życzliwości Pana Starosty Mar-
ka Wieżbickiego nagrodzili-
śmy tych gości, którzy włożyli 
wiele serca w spotkanie z nami 
w tę niezwykłą noc bibliotek. 
nasyconych duchowo wspo-
magaliśmy słodkościami oraz 
wypiekami przygotowanymi 
własnoręcznie i w wielkim po-
śpiechu. Same też świetnie 
się bawiłyśmy, poprzebierane 
w  stroje budzące u niektórych 
wielkie zdziwienie, a u innych 
niebywały zachwyt. 

Serdeczne podziękowania 
kieruję do pracowników bi-
blioteki Pedagogicznej, dzięki 
którym 3 czerwca 2017 roku 
nasza siedziba była prawdziwie 
bajecznym miejscem. Dziękuję 
Dyrektorowi Szkoły Podsta-

wowej w Adamowiźnie Panu 
Piotrowi Ciesielczykowi oraz 
Pani Monice Wojtyniak za po-
moc w  zorganizowaniu impre-
zy i  zadbanie, by mieszkańcy 
miasta mogli podziwiać pięknie 
poprzebieranych uczniów uda-
jących się do naszej biblioteki. 
Wreszcie z całego serca dzię-
kuję dwóm wspaniałym gawę-
dziarzom: Panu Sławkowi Żbi-
kowskiemu i Księdzu Darkowi 
Paterowi, którzy znaleźli czas, 
by spędzić go z nami i naszy-
mi gośćmi. Jak udanie pasuje 
do wszystkich wymienionych 
przeze mnie osób ta oto zło-
ta myśl: „Szanuj ludzi, którzy 
zawsze znajdą dla ciebie czas 
w swoim napiętym grafiku, ale 
kochaj tych, którzy nawet nie 
pomyślą o grafiku, gdy ich po-
trzebujesz.” 

Kierownik Biblioteki  
Pedagogicznej w Grodzisku

Sylwia Bąbik

Nocne buszowanie
  w bibliotece

1927ogłoszenia
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Jedyna taka usługa w Polsce!    539 192 486

POŁĄCZ SWOJE RATY W JEDNĄ  
niższą nawet o 30% Upraszczamy drogę do kredytu

POCZEKALNIA PKP 
DWORZEC KOLEJOWY
ul. 1 Maja 4
fb/poczekalnia PKP

STACJA 
NAPRAWY 
ROWERÓW
Zapraszamy mieszkańców 
Grodziska do skorzystania  

z bezpłatnych usług

SOBOTA
29 lipca 

12, 26 sierpnia 
2 września

godz. 12.30–14.30

bliżej niż myślisz

www.ecomilan.plBiuro sprzedaży
+48 532 754 665


