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Laureaci Nagrody Burmistrza

Piątka do setki Pogoni
Najstarszy grodziski klub sportowy za pięć lat świętować będzie stulecie. W tym roku założona w 1922 
roku Pogoń Grodzisk obchodzi 95. urodziny. Z tej okazji 1 października odbędzie się uroczystość, na 
którą zapraszają zarząd klubu i władze samorządowe. O godz. 10.00 ze stadionu przy ul. Mokronoskich 
nastąpi wymarsz pocztu sztandarowego wraz z wychowankami i sympatykami klubu, o 10.30 w kościele 
św. Anny rozpocznie się msza św., a o 12.30 rozegrany zostanie mecz Pogoń – Legia Champions. Po 
spotkaniu, o 14.30 – zasłużeni zawodnicy i działacze klubu otrzymają odznaczenia i dyplomy.

O to, by zgromadzona publiczność została 
wprowadzona w kontekst historyczny i mo-
gła przenieść się oczami wyobraźni do dnia 
22 lipca 1522 roku zadbał Łukasz Nowacki, 
który jako narrator opowieści przypomniał, 
że powstała jeszcze w średniowieczu osada 
Grodziszcze, wzięła swą nazwę od pobliskie-
go grodu warownego, a na przełomie XV i XVI 
wieku trafiła w ręce rodziny Okuniów. W tym 
momencie na scenę wkroczył król Zygmunt I 
Stary (w tej roli burmistrz Grzegorz Benedyk-
ciński) i królowa Bona, w którą wcieliła się 
nasza wieloletnia współpracowniczka Anna 
Redel z Urzędu Miejskiego. Po chwili dworski 
urzędnik do złudzenia przypominający dyrek-
tora SP w Adamowiźnie Piotra Ciesielczyka 
zaanonsował przybycie królewskiego sekreta-

rza Hieronima Okunia i jego brata Wojciecha 
(prześwietnych kanoników zagrali Maciej Set-
ny i Wojciech Szczęsny), którzy przybyli z proś-
bą, by wieś Grodzisko wynieść do rangi mia-
sta. Król wypowiedział jedno, ale jakże istotne 
dla dawnych i współczesnych mieszkańców 
Grodziska zdanie: „Zgadzam się i tym oto do-
kumentem mą wolę potwierdzam”.

„Tym” dokumentem był przywilej lokacyj-
ny, który w Metrykach Koronnych został za-
pisany pod nazwą „Fundatio Oppidi Grodzi-
sko”, czyli „Założenie Miasta Grodziska”. Jego 
treść została przytoczona przez królewskiego 
urzędnika, za którym i my pozwolimy sobie 
przypomnieć te słowa:

 Na prośbę Hieronima Okunia z Grodziska, 
kanonika płockiego i kaliskiego, oraz jego 

brata Wojciecha, kanonika włocławskiego 
i  kruszwickiego, na dziedzicznych gruntach 
ich rodziny król Zygmunt I lokuje miasto, któ-
re otrzymuje prawo niemieckie w wersji mag-
deburskiej. Mieszkańcy tego miasta mają być 
na przyszłość zwolnieni od jurysdykcji woje-
wodzińskiej, kasztelańskiej, starościńskiej tak 
w sprawach wielkich, jak i małych, mają zaś 
odpowiadać przed swoim wójtem, panem 
dziedzicznym lub jego spadkobiercami. Jedno-
cześnie król ustanawia jeden targ tygodniowo 
(sobota) i dwa jarmarki rocznie – jeden w dzień 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, dru-
gi – w dzień św. Tomasza Apostoła.

Więcej o Rodzinnym Pikniku Historycznym 
– na str. 12.

      (kb) 

Tymi słowami zakończyła się inscenizacja momentu nadania praw miejskich Grodziskowi, który 
w tym roku świętuje 495. rocznicę tego epokowego wydarzenia. Krótkie przedstawienie było 
częścią programu Rodzinnego Pikniku Historycznego, po raz trzeci zorganizowanego przez Willę 
Radogoszcz 9 września na łące u wylotu ul. Ordona, skąd tylko krok na Góry Szwedzkie. 

 
wiwat Grodzisk!
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Na spotkanie z rodzimym folk-
lorem najlepiej wyruszyć kole-
ją. Państwowy Zespół Ludowy 
Pieśni i Tańca „Mazowsze” przy-
łączył się do akcji „Koleją do Kul-
tury”, w ramach której dowolny, 
zachowany bilet za przejazd 
pociągiem Kolei Mazowieckich 
upoważnia do 20-procentowej 
zniżki na przedstawienie pre-
zentowane w Mateczniku.

– Łączymy nie tylko miasta, 
lecz także kulturę z codzienno-
ścią – powiedział 1 września, 
w  siedzibie zespołu członek 
zarządu Kolei Mazowieckich 
Dariusz Gajda, a następnie 
wraz z dyrektorem Mazowsza 
Jackiem Bonieckim podpisał 
porozumienie o współpracy. 

    Małgorzata Müldner  

Pociąg do kultury 

T.T. Band w sieci

Twórczość bez procentów
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Rok szkolny w Publicznym 
Ognisku Plastycznym im. Jana 
Skotnickiego w Grodzisku roz-
począł się bardzo eklektyczną 
wystawą, na którą złożyły się 
malarstwo Urszuli Dudy-Szeliń-
skiej, gobeliny Ewy Jasińskiej, 
batik Magdaleny Jasińskiej-Ko-
rzeń oraz papierowe modele 
autorstwa Piotra Zegarskiego. 
Inicjatorem wystawy był dyrek-
tor Ogniska Plastycznego Ja-
kub Cwieczkowski, który wpadł 
na pomysł, by zorganizować 
wystawę prac swoich trzech 
byłych słuchaczek, z których 
każda tworzy w innej technice. 
Znakomitym uzupełnieniem 
okazały się prace Piotra Ze-
garskiego, które odwiedzają-
cych wprawiły w prawdziwy 
zachwyt i choć zakończenie 

wystawy zaplanowane jest 
na 20  września, to wykonane 
przez niego modele mają sta-
nowić stałą ekspozycję Galerii 
Popkolor, działającej przy Ogni-
sku Plastycznym.

     Izabela Mądrzycka

Eklektyczny początek

Retro klimaty we współcze-
snym Milanówku – tak moż-
na podsumować tegoroczne 
Święto Miasta sąsiadującego 
z Grodziskiem „Małego Londy-
nu”. Organizatorzy wydarze-
nia, które swym honorowym 
patronatem objął marszałek 
Adam Struzik, zadbali, by 
9  września nie zabrakło atrak-
cji – w programie przewidzia-
no m.in. spacer swingowy 
ulicą Kościuszki, warsztaty mo-
dowe na stoisku „Modystka 
i  stylistka”, warsztaty fotogra-
ficzne, animacje dla dzieci czy 
spotkanie autorskie z Agniesz-
ką Fitkau-Perepeczko. W cza-
sie święta swoje podwoje dla 
odwiedzających otworzyły 
specjalnie przygotowane na tę 
okazję kawiarenki, a na prze-
jażdżkę uliczkami miasteczka 
można było wyruszyć dorożką. 

O oprawę muzyczną uroczy-
stości zadbali uczestnicy zajęć 
wokalnych MCK, a w ich wy-
konaniu rozbrzmiały piosenki 
z lat 20. i 30. Natomiast gwiaz-
dą obchodów była Grupa Mo-
Carta, której występ rozpoczął 
muzyczno-kabaretowy wie-
czór zakończony potańcówką 
w stylu retro. 

Święto Miasta stało się rów-
nież okazją do rozstrzygnię-
cia konkursu na Milanowski 
Produkt Regionalny. Wśród 
lokalnych twórców w katego-
rii osoby fizyczne, zwyciężyli 
Danuta Rożnowska-Borys 
i  Ryszard Krawczyk za pro-
dukt Ceramika Borys ART. Zaś 
w  środowisku firmowym naj-
wyżej oceniono Jedwab Polski 
za ręcznie malowaną, oczywi-
ście, jedwabną apaszkę.  

   (mm) 

Kawiarenki i stare piosenki

Polacy w Kraju Kawy

fo
t. 

im
 (2

)

Brazylia stanowi jedno z najwięk-
szych skupisk Polonii, liczącej w 
tym kraju blisko 2 mln osób, któ-
rych przodkowie przybyli tu prze-
ważnie na przełomie XIX i XX w. 
Ostatnia duża fala emigracji z Pol-
ski do Kraju Kawy była związana 
z II wojną światową i nowym po-
rządkiem, jaki nastał po jej zakoń-
czeniu w naszej części Europy. To 
właśnie uchodźcy z tego okresu 

są bohaterami książki Aleksandry 
Pluty pt.  „Droga do Rio. Historie 
polskich emigrantów”. Jeśli kogoś 
interesują takie tematy, jak próby 
odnalezienia się w nowej rzeczy-
wistości, budowanie na nowo 
tożsamości, powinien wybrać się 
do Poczekalni PKP, gdzie 19 paź-
dziernika o godz. 18.00 gościć bę-
dzie autorka publikacji. 

    (kb)

Jak informowaliśmy w po-
przednim numerze, grodziski 
zespół T.T. Band nagrał drugi 
w swojej historii teledysk. Tym 
razem promujący zapowiada-
ną na koniec miesiąca „epkę”. 
O tym, jak prezentuje się udo-

stępniony przez Muzeum Mo-
toryzacji i Techniki zabytkowy 
samochód desoto, który ma-
jestatycznie sunie po ulicach 
Grodziska w rytm utworu „Co-
untry Boy”, można przekonać 
się na kanale youtube.     (kb) 

Już po raz jedenasty Grodzi-
skie Stowarzyszenie Rodzin 
Abstynenckich zorganizuje 
Przegląd Twórczości Absty-
nenckiej, któremu towarzy-
szyć będzie Grodziski Dzień 
Trzeźwości. 30 września 

w Centrum Kultury prezenta-
cje artystyczne rozpoczną się 
o godz. 14.30, zaś na godziny 
wieczorne zaplanowano grill 
i zabawę taneczną przy mu-
zyce zespołu Forte.  

   (kb) 
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Szanowni Mieszkańcy,  
Drodzy Czytelnicy,
zazwyczaj dzielę się z Państwem dobrymi 
wiadomościami lub informacjami, które 
mają przybliżyć Państwu aktualną sytuację 
w gminie. Tym razem jednak swoją wypo-
wiedź muszę zacząć od smutnej informacji. 
Niedawno odbył się pogrzeb pani Anny 
Zielińskiej, sołtys Kozer Nowych. Ta relatyw-
nie młoda osoba była niezwykle zaangażo-
wana w sprawy swojej wsi, zawsze bardzo 
dynamiczna i uśmiechnięta. Dlatego na 
łamach tego pisma chciałbym podkreślić, 
jak bardzo jestem tej pani wdzięczny za 
wszystko, co zrobiła dla Kozer Nowych, dla 
gminy Grodzisk Mazowiecki. 

Kolejną smutną wiadomością, jest fakt 
odejścia z naszego miasta dwóch księży, 
którzy przez kilka lat byli wikariuszami 
w  grodziskich parafiach. Ksiądz Andrzej 
Szymański z parafii Przemienienia Pań-
skiego w Łąkach jest człowiekiem działa-
jącym dużo z harcerzami i motocyklistami, 
bardzo lubianym przez społeczność lokal-
ną. Uczestniczyłem we mszy pożegnalnej 
księdza i przyznam szczerze, że dawno 
nie widziałem takich tłumów. Dołączam 
się do podziękowań za to, co zrobił dla 
naszych mieszkańców. Natomiast ksiądz 
Rafał Pęksa z parafii św. Anny jest bardzo 
rozpoznawalną osobą, niezwykle zaan-
gażowaną w organizację zeszłorocznych 
Światowych Dni Młodzieży, pracę na rzecz 
najuboższych. Dziękuję mu z całego serca 
za włożony wysiłek na rzecz naszej małej 
ojczyzny.

Chciałbym powiedzieć kilka słów na 
temat inwestycji i działań wokół dworca 
PKP. Naprzeciwko cmentarza żydowskiego 
budujemy parking wielopoziomowy z ok. 
300 miejscami parkingowymi. To będzie 
bardzo nowoczesny obiekt pozwalają-
cy na bezpieczne parkowanie, byście nie 
musieli Państwo parkować przy uliczkach 
i denerwować się, że nie ma miejsca. Chce-

my pomóc szczególnie tym, którzy dojeż-
dżają do pracy. 

W samym budynku dworca mamy 
przerwę w działalności Poczekalni PKP 
ze względu na zmianę aranżacji. Miejsce 
to wpisało się w nasz grodziski krajobraz 
i przez wielu zostało zaakceptowane. Mam 
nadzieję, że po zmianach to miejsce się 
Państwu spodoba. Do końca września po-
winniśmy uruchomić to pomieszczenie, by 
było ponownie do Państwa dyspozycji.

Jak już jesteśmy przy temacie kolei, 
chciałbym wspomnieć, że pan Grzegorz 
Dymecki, wieloletni prezes WKD podjął 
decyzję o przejściu na emeryturę. Jest to 
człowiek, który pracował w WKD 44 lata. 
Za jego kadencji jako prezesa dokonano 
wymiany taboru, dużych napraw torów, 
zmiany napięcia trakcji elektrycznej. Wyra-
zem naszej wdzięczności było wyróżnienie 
go tytułem „Zasłużony dla Gminy Grodzisk 
Mazowiecki” podczas sierpniowej sesji 
Rady Miejskiej. Panie Grzegorzu, raz jesz-
cze wielkie słowa podziękowania.

Jak zapewne już Państwo zauważy-
li, rozpoczął się remont na PKP i dojazd 
z Grodziska do Warszawy odbywa się bez-
pośrednimi pociągami odjeżdżającymi 
z naszego miasta prosto do stolicy. Wierzę, 
że dzięki temu dla mieszkańców gminy 
Grodzisk Mazowiecki remont nie tylko bę-
dzie mniej uciążliwy, ale wręcz skróci czas 
przejazdu. 

Niemniej jednak, bez wątpienia, mo-
dernizacja kolei wytwarza utrudnienia 
w  ruchu szczególnie dla mieszkańców 
Milanówka i wschodniej części Grodziska 
Mazowieckiego w okolicach budowanego 
ronda w ul. Królewskiej. Bardzo mi przykro, 
że firma Strabag nie wywiązała się z termi-
nu zakończenia budowy ronda, co powo-
duje dodatkowe utrudnienia w poruszaniu 
się po mieście. Firma, po naszej stanowczej 
interwencji, wyjaśniła nam w sposób peł-
ny z czego wynikały opóźnienia i zapewni-

Wstępniak od Burmistrza

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Organizacje Pozarządowe,
Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim

mają zaszczyt zaprosić na

TRZYNASTY POWIATOWY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„Ogrody Integracji”
pod patronatem

Starosty Powiatu Grodziskiego
i

Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

Przegląd odbędzie się w Sali Kinowej Centrum Kultury w Grodzisku 
Mazowieckim w dniu 29 września 2017 roku w godz. 9.30 – 16.00.

Patronat medialny
Gazeta Bogoria, Radio Bogoria, portal niepelnosprawni.pl, magazyn „Integracja”

Grzegorz Benedykciński            Marek Wieżbicki
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Starosta Powiatu Grodziskiego

ła, że w ciągu 2-3 tygodni sprawa zostanie 
zakończona. 

Równocześnie cały czas pracujemy 
nad rozwiązaniem naszego największego 
problemu, tj. budowy obwodnicy. Często 
wspominałem o tym, że w Polsce jest za 
duża biurokracja. Temat naszej obwodnicy 
w pełni to potwierdza. Od lutego wniosek 
na zezwolenie budowy obwodnicy leży 
u  Wojewody. Wierzymy głęboko, że takie 
zezwolenie będzie wydane. Przyznacie 
Państwo, że jest to bardzo długo.

Pozytywnym zagadnieniem, którym 
chciałbym się z Państwem podzielić, jest za-
kończenie budowy kolejnego bloku socjal-
nego przy ul. Traugutta. Przeprowadzimy 
kolejnych 50 rodzin z deptaka, ul.  Harcer-
skiej, części ul. Sienkiewicza oraz ul.  Wio-
ślarskiej. Tak jak deklarowaliśmy, sukcesyw-
nie likwidujemy wszystkie zdegradowane 
budynki. Kolejne, które będziemy chcieli 
zlikwidować, to baraki przy ul. Ułańskiej, 
ul. Tylnej i ul. Sienkiewicza. Będziemy dążyć 
do tego, aby w tych miejscach powstawały 
nowe, ładniejsze inwestycje.

Bardzo mnie cieszy, że dużo ludzi chce 
się do nas sprowadzić. Ostatnio ogłoszono 
ranking GUS, z którego wynika, że gmina 
Grodzisk Mazowiecki jest na 18. miejscu 
w Polsce pod względem migracji. Ranking 
dotyczy wszystkich gmin bez względu na 
liczbę ludności. Aby uzmysłowić Państwu, 
jacy jesteśmy atrakcyjni i jak dużo ludzi 
chce tu zamieszkać, to pozwolę sobie na 
porównanie: w zeszłym roku do Krakowa 
sprowadziło się 1400 osób, a do Grodziska 
blisko 600. Dlatego gdy weźmiemy pod 
uwagę tylko mniejsze miasta, to okazuje 
się, że na Mazowszu jesteśmy na drugim 
miejscu po Piasecznie. W związku z tym 
skala zainteresowania naszym miejscem 
jest duża, co najlepiej świadczy o tym, że 
wszystkie wysiłki, i Państwa, i nasze, spra-
wiają, że Grodzisk Mazowiecki jest fajnym 
miejscem do życia. 

Dlatego, korzystając z okazji, gdyby ktoś 
z Państwa znajomych chciał zamieszkać 
w bardzo ładnym miejscu, blisko przystan-
ku WKD i świetlicy w Kadach, to zachęcam 
do wzięcia udziału w przetargu na działki 
budowlane ogłoszonym przez Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami naszego 
Urzędu Miejskiego. Serdecznie zapraszam!

Grzegorz Benedykciński,
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
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WIEŚCI Z RATUSZA
Zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy gminą Grodzisk a m.st. 
Warszawą dotyczącej budowy i wdrożenia zintegrowanego systemu 
wsparcia usług opiekuńczych, rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez 
Społeczną Grupę Koordynacyjną Kozienice – Ołtarzew oraz utworzenie 
mieszkań chronionych – to główne tematy, jakimi zajmowali się radni 
gminy Grodzisk podczas sesji, która odbyła się 24 sierpnia. Dwa 
tygodnie później radni spotkali się ponownie na sesji nadzwyczajnej.

Zasłużony prezes 

Nim przystąpiono do merytorycznych ob-
rad, odbyło się uroczyste wręczenie od-
znaki „Zasłużony dla Gminy Grodzisk Ma-
zowiecki” wieloletniemu prezesowi zarządu 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej Grzegorzo-
wi Dymeckiemu, który całe swoje życie za-
wodowe związał z tym przedsiębiorstwem, 
a niedawno przeszedł na emeryturę. Swoją 
pracę na kolei rozpoczynał w 1973, był in-
żynierem i zastępcą naczelnika lokomo-
tywowni, zaś w 2001 roku wszedł w skład 
zarządu spółki WKD, by w listopadzie 2004 
roku stanąć na jego czele.

– To bardzo dobrze, że WKD stała się 
spółką samorządową, otworzyły się nowe 
możliwości na zdobywanie środków finan-
sowych na tak potrzebne inwestycje. Na 
linii kursuje nowy tabor, zwiększone zosta-
ło napięcie, dzięki czemu może kursować 
większa liczba składów, przeprowadziliśmy 
modernizację i remonty torowisk, działa 
system informacji pasażerskiej, biletoma-
ty wrosły w krajobraz stacji i przystanków, 
a system zabezpieczeń na przejazdach wy-
datnie zmniejszył liczbę wypadków. Jest 
także szansa na to, że w przypadku pozy-
skania środków powstanie wreszcie drugi 
tor z Podkowy Leśnej do Grodziska Mazo-

wieckiego. „Wukadka” w ostatnich latach 
bardzo nam odmłodniała a  przypominam, 
że istnieje od 90 lat, i co najważniejsze jest 
bardzo dobrze postrzegana przez miesz-
kańców Grodziska i miejscowości wzdłuż 
linii. To także dobra ocena mojej dotychcza-
sowej pracy – mówił Grzegorz Dymecki.

Zintegrowane Inwestycje  
Terytorialne także dla zdrowia
Radni wyrazili zgodę na zawarcie umowy 
partnerskiej pomiędzy gminą a m.st. Warsza-
wą na budowę i wdrożenie zintegrowanego 
systemu e-usług dotyczących opieki zdro-
wotnej mieszkańców. W ramach projektu 
w latach 2018-2022 miałoby działać całodo-
bowe centrum wsparcia, dla osób objętych 
programem świadczące teleopiekę i mo-
nitorowanie wybranych funkcji życiowych. 
Dodatkowo miałaby powstać internetowa 
platforma wymiany informacji i komunikacji 
pomiędzy mieszkańcami, która dawałaby 
możliwość wyrażania opinii na ten temat. 
W  ramach programu 100 mieszkańców, 
którzy będą objęci e-opieką, otrzyma urzą-
dzenia medyczne, jak specjalne bransoletki, 
paski opieki czy przyciski SOS.

Bez referendum
Społeczna Grupa Koordynacyjna, która sku-
pia przedstawicieli mieszkańców 12 gmin 
z  Mazowsza Zachodniego, przez które pla-
nowany jest przebieg linii wysokiego na-
pięcia Kozienice – Ołtarzew, zwróciła się do 
grodziskiej Rady Miejskiej z petycją o prze-
prowadzenie referendum w sprawie plano-
wanego przebiegu tejże linii. Radni jednak 
petycję odrzucili, powołując się na pismo 
sołtysów wsi, przez które może przebiegać 
linia, dotyczące przeprowadzenia dodatko-
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 Panu 
Bogumiłowi Mrówczyńskiemu,
 dyrektorowi Domu Pracy Twórczej 

w Radziejowicach 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Żony 
składają

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim,

Joanna Wróblewska
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grzegorz Benedykciński
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    Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Pani  
Wiesławy Bajurskiej

wieloletniego Dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Grodzisku Mazowieckim. 
Łącząc się w żalu składamy 

Rodzinie
najserdeczniejsze wyrazy 

współczucia 
 w tej bolesnej chwili

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Joanna Wróblewska oraz Radni

wych konsultacji z mieszkańcami tych miej-
scowości. Burmistrz Grzegorz Benedykciński 
przekonywał, że referendum jest ryzykow-
nym pomysłem, gdyż w przypadku bardzo 
małej frekwencji inwestor mógłby argumen-
tować, że mieszkańcy nie są przeciwni tej 
inwestycji. Burmistrz dodał, że obecnie nie 
jest prowadzone żadne postępowanie doty-
czące wydania pozwolenia na budowę linii 
wysokiego napięcia.

Przodownicy zdekomunizo-
wani
Ulica Przodowników Pracy decyzją rad-
nych staje się przedłużeniem ulicy Pięknej. 
Zmiana jest związana Ustawą o zakazie 
propagowania komunizmu, która m.in. re-
guluje kwestie nazewnictwa ulic nawiązu-
jącego do dawnego systemu. Przeprowa-
dzono konsultacje z mieszkańcami, którzy 
opowiedzieli się za taką zmianą. Ponadto 
radni wyrazili zgodę na słodkie nazwanie 
ulicy w Chrzanowie Małym. Bezimienna 
dotąd droga będzie miała nazwę „Toffi”. 
Taki był wniosek sołtysa Chrzanowa Małe-
go i mieszkańców.

Ponadto na sesji radni wyrazili apro-
batę dla utworzenia w budynku dawnej 
szkoły w Książenicach mieszkań chronio-
nych oraz dla zasad odpłatności za pobyt 
w  takich mieszkaniach, a także uchwalili 
zmiany w wieloletnim programie rozwoju 
i modernizacji sieci wodociągowej i kanali-
zacyjnej na terenie gminy. Na 10 paździer-
nika wyznaczono też termin wyborów soł-
tysa w Kozerach Nowych.

Zielone światło dla świetlic
7 września odbyła się nadzwyczajna sesja 
Rady Miejskiej, a w porządku obrad zna-
lazły się dwie uchwały dotyczące zmian 
w  planach zagospodarowania przestrzen-
nego. Pierwsza dotyczyła części miasta 
w obrębie ulic Obrońców Getta, Hynka 
i Żwirki i Wigury i sprowadzała się zasadni-
czo do poszerzenia ulicy Obrońców Getta, 
co umożliwi po jej zachodniej stronie zbu-
dowanie chodnika i zatok parkingowych. 
Do projektu planu wpłynęło 10  odwołań, 
które zostały odrzucone przez Radę Miej-
ską. Druga uchwała, dotycząca części wsi 
Mościska, umożliwi zbudowanie świetlicy 
wiejskiej po południowej stronie zbiegu 
ulic Pawiej i Słowiczej. 

Radni wyrazili także zgodę na nabycie 
udziałów w nieruchomości przy ulicy Or-
dona. To nowa lokalizacja świetlicy w Łą-
kach. Początkowo planowano, że świetlica 
powstanie na obrzeżach dzielnicy, zakup 
nieruchomości przy ulicy Ordona umoż-
liwi budowę świetlicy w centrum Łąk, tuż 
obok szkoły i kościoła. Zwiększy się także 
obszar gruntu, który będzie miał 2 hektary 
(poprzednia lokalizacja – o połowę mniej). 
Świetlica będzie budowana wg pierwotne-
go projektu, ale na terenach wokół będzie 
można zaaranżować przestrzeń rekreacyj-
ną. Jest szansa na to, że świetlica w Łąkach 
powstanie już w przyszłym roku.

      (miecz.)

Z treścią wszystkich uchwał i protokołami z sesji 
można zapoznać się w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej na stronie grodzisk.pl
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A jednak jeżdżą

                     

Świetlica wiejska i plac zabaw dla dzieci i młodzieży w Szczę-
snem oraz boisko sportowe i plac zabaw w Kłudnie Starym – 
to kolejne plany Urzędu Miejskiego na inwestycje na terenach 
wiejskich. Dodajmy plany bliskie realizacji, bowiem na oba za-
dania zostały ogłoszone już przetargi. W przypadku świetlicy 
w Szczęsnem to drugie podejście magistratu do wyłonienia 
wykonawcy. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione, 
ponieważ, jak informował Burmistrz Grodziska, nie złożono 
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.   (kb)

W ciągu najbliższych miesięcy krajobraz Grodziska powinien 
wzbogacić się o dwa parki – oba zostaną zrealizowane w ra-
mach projektu „Podniesienie standardów życia poprzez popra-
wę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy 
Grodzisk Mazowiecki”. 25 sierpnia Urząd Miejski ogłosił prze-
targ na zagospodarowanie parku przy ul. Ordona/Chlewińskiej, 
gdzie powstać ma m.in. amfiteatr, a tydzień później magistrat 
ogłosił analogiczne postępowanie w sprawie terenów przy ul. 
Bałtyckiej i Piłsudskiego, gdzie z kolei punktem centralnym zie-
leńca będzie plac z elementami rzeźbiarskimi.    (kb)

Świetlica w Szczęsnem,  
boisko w Kłudnie

Więcej zieleni 

Miejski flesz
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Zapowiadane przez nas poże-
gnanie na rok z pociągami kur-
sującymi na linii podmiejskiej na 
odcinku Grodzisk – Warszawa 
Włochy na szczęście okazało się 
nie takie całkowite. Już po wyda-
niu numeru wakacyjnego dotar-
ła do nas wiadomość, że grodzi-
skim władzom miejskim udało 
się wynegocjować z kolejarzami, 
że na czas modernizacji linii po-
ciągi z Grodziska w kierunku sto-
licy będą jednak kursować, choć 
do stacji Warszawa Zachod-
nia z  pominięciem wszystkich 
przystanków pośrednich. Co 
dla pasażerów dojeżdżających 
do Warszawy jest o tyle dobrą 
informacją, że czas podróży 
na okres remontu znacznie się 
skrócił. Takie rozwiązanie było 
możliwe dzięki temu, że stacja 
w Grodzisku została zmoderni-
zowana przy okazji poprzedniej 
dużej inwestycji PKP PLK, która 
niedawno remontowała linię da-
lekobieżną z Warszawy do Łodzi. 

Gorzej przedstawia się sytuacja 
osób dojeżdżających do pobli-
skich miejscowości – Milanów-
ka, Brwinowa czy Pruszkowa, 
gdyż skazani są na autobusową 
komunikację zastępczą. A ta, 
przynajmniej na początku, biła 
rekordy powolności – dość po-
wiedzieć, że przejazd z Grodzi-
ska do Milanówka zajmował ok. 
40 minut. Podróży nie ułatwia 
trasa, poprowadzona DW 719, 
czyli ul. Królewską, na której 
skrzyżowaniu z ul. Okrężną bu-
dowane jest rondo. Wprawdzie 
praca miały się zakończyć przed 
wrześniem, jednak terminu tego 
nie udało się zrealizować.

W związku z uruchomieniem 
komunikacji autobusowej i wy-
dzieleniem przy dworcu PKP 
przystanków na dotychczaso-
wym parkingu, Urząd Miejski 
zorganizował nowe miejsca par-
kingowe na placu położonym 
na rogu ulic Kościuszki i Składo-
wej.     (kb)

miasto i gmina

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego  
zaprasza do udziału 

w II edycji gminnego projektu 
STREFA AKTYWNEGO SENIORA

Jeżeli masz  60 lat i więcej, jesteś mieszkańcem gminy Grodzisk 
Mazowiecki, chciałbyś wyjść z domu, aby spotkać się z innymi 

ludźmi, spędzić miło czas, ten projekt jest dla Ciebie

• Warsztaty:
- gimnastyka (rehabilitacyjna, 

    Nording Walking)

- gimnastyka mózgu 

- taniec towarzyski i � amenco

- warsztaty teatralne i muzyczne

- podstawy obsługi komputera, 

SOS nowe technologie

- nauka  języka angielskiego

- warsztaty rękodzielnicze 

- warsztaty plastyczne i malarskie

•  Spotkania, wycieczki: 
 kawiarenka Seniora – spotkania przy kawie, 
 Klub Podróżnika, spotkanie historyczne

•  Koncerty, kino dla Seniora

•  Cykliczne wykłady ze specjalistami, 
 lekarzami, prawnikami, dietetykami 

Zapisy w Bibliotece Publicznej (w Centrum Kultury) 
przy ul. Spółdzielczej 9, 

w dniach od 11 do 22 września w godz. 9.00-16.00

Szczegóły w ulotce dostępnej m.in. w:  Bibliotece Publicznej, 
Centrum Kultury, Willi Radogoszcz, CIT - Poczekalni PKP 

(dworzec kolejowy), Urzędzie Miejskim

Informacji udziela Pani Renata Łęcka w Bibliotece Publicznej 
przy ul. Spółdzielczej 9, pod nr. tel. 22 734 79 08.

Strefa Aktywnego Seniora
GM INY GRODZ I S K MAZOW I ECK I

NASZE SPECJALIZACJE:
Zaawansowana diagnostyka skóry (m.in. USG)
Medycyna estetyczna – kwas hialuronowy,  
botoks, mezoterapia igłowa, lipoliza iniekcyjna, 
wampirzy lifting, wypadanie włosów
 Laseroterapia – zamykanie naczyń, usuwanie 
przebarwień, fotodmładzanie, leczenie trądziku, 
usuwanie owłosienia
 Kosmetologia – kriolipoliza, karboksyterapia,  
fale radiowe, zabiegi na twarz
Usuwanie blizn, znamion, włókniaków
Korekta powiek urządzeniem Plasma IQ
Manicure, pedicure leczniczy
Masaże

Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 45
tel. 22 755 15 02, www.malinamed.pl

pon.-pt. 9:00-21:00, sob. 8:00-14:00

Nowe miejsce na „urodowej” mapie Grodziska  Maz.  

Wysokiej jakości sprzęt!!!

bezpłatny parking  na terenie posesji
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Marian Konieczny urodził się 13 stycznia 
1930 roku w Jasionowie na Podkarpaciu. 
Jego ojciec, wójt wsi, zaszczepił synowi 
silne poczucie związku z otaczającymi go 
ludźmi, które stało się potem artystycz-
nym credo profesora. – Rzeźbiarz pracuje 
w samotności, ale żyje w społeczeństwie 
i tworzy dla społeczeństwa – mówił pod-
czas obchodów swoich 80. urodzin. W tym 
samym stopniu co postawa ojca wpłynęły 
na jego drogę twórczą i wrażliwość opo-
wieści o buntach chłopskich i robotni-
czych oraz wydarzenia wojenne, których 
był świadkiem jako gimnazjalista uczęsz-
czający na tajne komplety. Tuż po wojnie 
zdał maturę i jesienią 1946 roku rozpoczął 
naukę w Państwowym Liceum Sztuk Pla-
stycznych w Krakowie. Dwa lata później 
dostał się na krakowską ASP. Studiował 
u  Xawerego Dunikowskiego i pod jego 
kierunkiem obronił dyplom w 1954 r. Przez 
kolejne cztery lata kształcił się w Instytu-
cie Repina w Petersburgu. Po powrocie ze 
studiów w 1958 r. rozpoczął pracę dydak-
tyczną na Wydziale Rzeźby ASP w Krako-
wie. W 1974 r. otrzymał tytuł profesora, zaś 
w latach 1972-1981 pełnił funkcję rektora 
tej uczelni. W ciągu ponad 40 lat pracy 
wykształcił całe pokolenia artystów rzeź-
biarzy. Był odznaczony Krzyżem Koman-
dorskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, otrzymał też Złoty Medal „Zasłużo-
ny Kulturze – Gloria Artis” oraz Złoty Medal 

Prezydenta Algierii za zasługi dla niepod-
ległości tego kraju. Był honorowym człon-
kiem Rosyjskiej Akademii Sztuk Pięknych. 

Uprawiał różnorodne formy rzeźbiar-
stwa – portret, płaskorzeźbę, był autorem 
cykli rzeźbiarskich, projektował medale, 
ale powszechnie kojarzono go z dużymi 
kompozycjami pomnikowymi. Jako młody 
twórca wygrał konkurs na projekt pomnika 
„Bohaterów Warszawy – Nike Warszawska”, 
od którego rozpoczęła się jego spektaku-
larna kariera, znaczona dziesiątkami monu-
mentów w Polsce i za granicą. Poza zreali-
zowaną w 1964 r. „Nike” był m.in. autorem 
Pomnika Tadeusza Kościuszki w  Filadelfii, 
Pomnika Stanisław Wyspiańskiego w  Kra-
kowie i Pomnika Jana Matejki w Warsza-
wie, a także Pomnika Chwały i Męczeństwa 
w Algierze i Pomnika Jana Pawła II w Liche-
niu. Do legendy przeszedł jego pomnik Le-
nina w Nowej Hucie rozebrany po upadku 
PRL. We wrześniu 2006 roku na grodziskim 
deptaku odsłonięty został pomnik Józefa 
Chełmońskiego dłuta Mariana Konieczne-
go – do Grodziska zaprosił rzeźbiarza bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński, a duchem 
sprawczym tego dzieła był wielki piewca 
Ziemi Chełmońskiego Wojciech Siemion, 
który przygotował na tę okazję pamiętny 
program artystyczny. Zgodnie z wyobraź-
nią twórcy malarz zatrzymany został na 
pomniku w chwili, gdy z paletą i pędzlem 
w ręku wyszedł z pociągu i ze stacji Kolei 

Wiedeńskiej zmierza w kierunku Kuklów-
ki. Warto dodać, że szkic rzeźbiarski, czyli 
miniaturowa wersja monumentu stała się 
statuetką wręczaną jako nagroda przez 
Fundację im. J. Chełmońskiego, przez lata 
współpracującą z Domem Pracy Twórczej 
w Radziejowicach, z którym Konieczny był 
związany od lat 60. 

– Pomnik ma stanowić znak. Musi być 
wyrazisty i łatwy do zapamiętania – mówił 
profesor w jednym z wywiadów, wyjaśnia-
jąc swój pogląd na temat rzeźby pomniko-
wej. W przypadku grodziskiego pomnika 
tę ideę udało się wcielić w życie ze znako-
mitym skutkiem. Od chwili powstania gó-
rująca nad główną ulicą postać autora „Bo-
cianów” stała się znakiem rozpoznawczym 
i jednym z symboli naszego miasta oraz 
ulubionym przez grupy wycieczkowe i tu-
rystów elementem przestrzeni, najchęt-
niej uwiecznianym na fotografii. Pomijając 
promocyjny, użytkowy aspekt pomnika 
i występujące niekiedy, głównie wśród naj-
młodszych problemy z jego interpretacją, 
prestiż wynikający z realizacji pomnika 
Chełmońskiego właśnie w naszym mieście, 
właśnie przez prof. Koniecznego i wynika-
jące z tego faktu wpisanie Grodziska na li-
stę miejsc wyróżnionych pracami wybitne-
go rzeźbiarza, sprawia, że możemy z dumą 
powiedzieć, że w Grodzisku Konieczny był 
po prostu konieczny. 

n  Łukasz Nowacki

Nawet jeśli nie każdy kojarzył jego nazwisko, wszyscy z pewnością 
znali jego dzieła. Był mistrzem rzeźbiarstwa figuralno-symbolicznego, 
a jego monumentalne realizacje – niezależnie od mnogości sądów 
i komentarzy – zyskiwały charakter ikoniczny, rozpoznawane od 
razu nawet przez widzów, którzy ze sztukami pięknymi mieli niewiele 
wspólnego. 25 lipca w wieku 87 lat zmarł prof. Marian Konieczny, wy-
bitny rzeźbiarz, autor pomnika Józefa Chełmońskiego w Grodzisku. 

W Grodzisku  
był Konieczny
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Po mszy świętej, odprawionej przez ks. dzieka-
na Eugeniusza Dziedzica przy oprawie muzycz-
nej Młodzieżowej Orkiestry Dętej im. Feliksa 
Dzierżanowskiego pod dyrekcją kapelmistrza 
Ryszarda Klechy, z kościoła św. Anny poczty 
sztandarowe w towarzystwie przedstawicieli 
władz samorządowych, zakładów pracy, orga-
nizacji, w tym licznie zgromadzonych harcerzy 
z ZHP, a przede wszystkim kombatantów prze-
maszerowały na teren cmentarza parafialnego.

– Pamiętamy o prawie 5 tys. mieszkańców 
Grodziska Mazowieckiego poległych w czasie 
II wojny światowej, o rozstrzelanych w pierw-
szych dniach września 1939 roku, o tragicznych 

losach społeczności żydowskiej, o ludności cy-
wilnej, która zginęła w czasie sowieckiego bom-
bardowania w 1945 roku. Rocznica wybuchu 
II wojny światowej to moment, w którym szcze-
gólnie powinniśmy pamiętać, że naszą rolą jest 
budować wspólnotę dobrej woli i dbać o pokój, 
a  fakt, że jesteśmy tu tak licznie zgromadze-
ni daje nadzieję, że będzie się on utrzymywał 
w Grodzisku i całym kraju. Bo tak być powinno 
– mówił 1 września, przy grobie żołnierzy pole-
głych w obronie ojczyzny w 1939 roku, wicebur-
mistrz Tomasz Krupski, obok którego głos za-
brała również poseł na sejm RP Kinga Gajewska. 

n Tekst i fot. Małgorzata Müldner

Moment szczególnej pamięci 
Nabożeństwem w intencji uczestników oraz ofiar II wojny światowej 
rozpoczęły się grodziskie obchody 78. rocznicy agresji Niemiec na 
Polskę i wybuchu największego w dziejach konfliktu zbrojnego.
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Jak podkreślała, pomysł zrodził się dużo 
wcześniej, jeszcze za kadencji poprzedniej 
pani sołtys Bożenny Guzak. – Przez lata 
z funduszu sołeckiego udało się zrobić róż-
ne zakupy, powstał plac zabaw, ale gdyby-
śmy mieli ciułać na boisko, to pewnie pierw-
szy mecz rozegrałyby nasze wnuki – dodała 
Anna Kobierecka, która w imieniu miesz-
kańców podziękowała swojej poprzednicz-
ce, a także burmistrzowi Grodziska Grzego-
rzowi Benedykcińskiemu oraz Mariuszowi 
Kotapce, mieszkańcowi Natolina szczegól-
nie zaangażowanemu w to, by idea budowy 
boiska została zrealizowana.

– Człowiek może wszystko, jeśli wie-
rzy, że to ma sens. Mam małe dzieci, więc 
przyświecała mi myśl, że dla moich dzieci 

i innych, których tutaj jest mnóstwo, warto 
to zrobić. Najważniejsze, że dzieciaki będą 
miały gdzie przyjść i pograć, zamiast sie-
dzieć w domach – mówił Mariusz Kotapka, 
który również podkreślał, że budowa boiska 
zaangażowała całą wieś. 

O oficjalne otwarcie obiektu i przecię-
cie wstęgi został poproszony burmistrz 
Grzegorz Benedykciński, który z kolei ten 
zaszczyt odstąpił jednemu z młodych na-
tolińskich piłkarzy. Nie odmówił sobie za to 
przyjemności oddania pierwszego strzału 
na nowym boisku. 

– Bardzo prężnie działa tutaj pani sołtys, 
rada sołecka, świetlica, gdzie mamy punkt 
przedszkolny, mieszkańcy wyrazili potrze-
bę wybudowania takiego obiektu, a gmina 

ją zrealizowała. To jedna z wielu inwesty-
cji, które realizujemy na wsiach – właśnie 
rozstrzygnęliśmy przetarg na bardzo duże 
boisko w Kłudnie, robimy kapitalny remont 
remizy OSP w Izdebnie Kościelnym, budu-
jemy świetlicę w Chlebni, rozpoczynamy 
budowę w Kraśniczej Woli, gdzie w  dal-
szej perspektywie będzie również boisko, 
przygotowujemy się do budowy boiska 
w  Kozerkach, świetlicy w Mościskach, 
w Czarnym Lesie, Opypach, powstanie więc 
bardzo dużo obiektów, które mają stać się 
dla mieszkańców wsi takim centrami spę-
dzania wolnego czasu i integracji – mówił 
burmistrz, który przy okazji poinformował 
mieszkańców Natolina o planach budowy 
niedużego przedszkola w ich wsi.       (kb)

– To boisko nas połączyło, zaangażowało wiele rąk do 
pracy. Wcześniej brakowało jedności między rdzennymi 
mieszkańcami a osiedlem. Teraz jest tak, jak powinno być: 
Natolin jest jeden – mówiła sołtys Natolina Anna Kobierecka 
9 września podczas otwarcia boiska piłkarskiego, które 
powstało obok placu zabaw.
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Boisko połączyło

Kto jeszcze nie poznał się na dobrodziej-
stwach internetu, cyfrowy świat wydaje mu 
się zupełnie obcy, a korzystanie z sieci go 
przeraża, ma szansę, by to zmienić i oswo-
ić się ze stroną życia, zaczynającą się od 
www. Gmina Grodzisk pozyskała z fundu-
szy europejskich środki na projekt „e-Moc-
ni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”, 
obejmujący cykl bezpłatnych szkoleń prze-
znaczonych dla mieszkańców, którzy ukoń-
czyli 18 lat. Chętni mają do wyboru blisko 

20 tematów szkoleń, dotyczących m.in. 
tego, jak wykorzystać internet do skutecz-
nego poszukiwania pracy, jak za pomocą 
sieci rozliczyć PIT, sprawdzić stan konta 
czy oceny dziecka w dzienniku elektronicz-
nym, w jaki sposób szukać interesujących 
wiadomości. Zapisy na szkolenia prowadzi 
Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazo-
wiecki (tel. 22 734 79 03 lub 22 734 79 08), 
gdzie również można zasięgnąć szczegóło-
wych informacji.      (kb)

Rowery i inne pojazdy elektryczne, pa-
nele fotowoltaiczne, powietrzne pom-
py ciepła, ekologiczne kotły grzewcze 
– to wszystko będzie można zobaczyć 
24  września na placu przed Centrum 
Kultury, gdzie odbędzie się I Dzień Ener-
gii, zorganizowany przez Urząd Miejski. 
Ponadto w sali konferencyjnej odbędzie 
się część warsztatowa, podczas której 
eksperci w krótkich prezentacjach opo-
wiedzą, jak skutecznie walczyć ze smo-
giem czy w jaki sposób obniżyć rachunki 
za energię przy pomocy odnawialnych 
źródeł energii. 

– Przygotowaliśmy też atrakcje dla 
najmłodszych, dla których odbędą się 
warsztaty małego Edisona, będzie moż-
liwość obejrzenia walki robotów czy 
pracy na zestawach energii odnawial-
nej – mówi Marian Czyżewski, energe-
tyk miejski. Podczas Dnia Energii będzie 
można również zasięgnąć rady specjali-
stów na temat pozyskiwania środków na 
wymianę pieca węglowego, sposobów 
podłączenia instalacji fotowoltaicznej do 
sieci, a także skutecznego poszukiwania 
wsparcia dla budowy odnawialnych źró-
deł energii.    (kb)

miasto i gmina 7

Internet nie taki straszny Dzień z dobrą 
energią 

    Z głębokim żalem żegnamy

Barbarę Bobrowską 
długoletniego dyrektora  

Biura Obsługi Ruchu 
TurystycznegoPTTK  

w Grodzisku Mazowieckim
Mężowi i Rodzinie 

składamy  
wyrazy szczerego współczucia 

Przyjaciele z PTTK  
Grodzisk Maz.

    Są chwile, by działać i takie,  
kiedy należy pogodzić się z tym, co przynosi los.

Paulo Coelho

Państwu 
Iwonie i Krzysztofowi Mikulskim

wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci

Teścia i Ojca

Śp. Jana Mikulskiego
składają

Dyrekcja oraz Pracownicy  
Szkoły Podstawowej nr 5  

im. Leonida Teligi 
w Grodzisku Mazowieckim
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Zmiany przed  
pierwszym dzwonkiem

Reforma oświaty i związana z nią likwi-
dacja gimnazjów przebiegła w Grodzisku 
bezboleśnie?

– Nie chcę powiedzieć, że bezboleśnie, bo 
likwidacja placówek nigdy nie jest bezbole-
sna, ale w mojej ocenie wszystko przebiegło 
sprawnie – dwa gimnazja, które funkcjono-
wały w budynkach razem ze szkołami pod-
stawowymi, są do nich włączone, rady peda-
gogiczne zostały połączone i stanowią jedno 
grono. Największe obawy mieliśmy w związ-
ku z reaktywacją Szkoły Podstawowej nr 5. 
Ostatecznie udało się stworzyć oddział ze-
rowy, klasę pierwszą, klasy czwarte, siódme, 
plus oczywiście dwa roczniki gimnazjalne.
Zmiany nie pociągnęły za sobą zwolnień 
wśród nauczycieli?

– Nie było takiej sytuacji, choć rzeczywi-
ście obawialiśmy się czarnego scenariusza. 
Tymczasem jesteśmy w sytuacji, że szuka-
liśmy nauczycieli – przede wszystkim do 
wychowania przedszkolnego, nauczycieli 
wspomagających i anglistów. Oczywiście, 
część przedmiotów ma na tyle mało godzin, 
że niemożliwe byłoby wypracowanie etatu 
w jednej placówce, w związku z tym pro-
ponowaliśmy nauczycielom łączenie pracy 
w kilku szkołach. 
Wakacje to czas remontów w placówkach 
oświatowych. W tym roku pracy było wię-
cej w związku z przystosowaniem obiek-
tów do nowych okoliczności?

– Największy zakres prac dotyczył budyn-
ku Szkoły Podstawowej nr 5, gdzie dotych-
czas mieściło się gimnazjum. Wszystkie sale, 
w  których będą uczyć się młodsze dzieci, 
zostały odnowione i odpowiednio umeblo-
wane, powstała świetlica, a także oddzielna 
szatnia dla najmłodszych uczniów, do ich po-
trzeb dostosowaliśmy sanitariaty. Niebawem 
powstanie plac zabaw, obecnie w tej sprawie 
toczy się postępowanie przetargowe.
Włączenie gimnazjów do dwóch podsta-
wówek nie wymagało zmian w budynkach?

– W Szkole Podstawowej nr 2 zakres prac 
jest ogromny, ale nie jest to związane z po-
łączeniem szkół. Inwestycja trwa od ubie-
głego roku i polega na dobudowaniu klatki 
schodowej, windy i dostosowaniu budynku 
do obecnych przepisów przeciwpożarowych. 
W  Czwórce część dydaktyczna powiększy-
ła się o istniejące do niedawna mieszkanie 
pracownicze, które zostało zaadaptowane 
częściowo na potrzeby biblioteki szkolnej, 
a  częściowo na potrzeby świetlicy. Remonty 
odbywały się też w innych szkołach – w Szó-
stce dokonano częściowej wymiany podłóg 
oraz remontu sali gimnastycznej, zaś w Iz-
debnie Kościelnym w ramach projektu re-
alizowanego z firmą Danfoss wymieniona 

została instalacja CO. Ponadto we wszystkich 
szkołach podstawowych powstały pracow-
nie chemiczne, do których musiała zostać 
doprowadzona woda. Istotne remonty prze-
szły ponadto przedszkola nr 1 i nr 7 – prace 
polegały głównie na dostosowaniu obiektów 
do przepisów przeciwpożarowych, które są 
obecnie bardziej restrykcyjne. Dodatkowo 
w placówce na Zondka przeprowadzono wy-
mianę i modernizację instalacji energetycz-
nej i cieplnej.
A co z wyposażeniem pracowni i pomoca-
mi naukowymi w szkołach podstawowych?

– Wszystkie podstawówki muszą zostać 
wyposażone w pomoce dydaktyczne do 
nauczania fizyki i chemii. Jako Biuro Oświaty 
przeprowadziliśmy wspólne postępowanie 
przetargowe na zaopatrzenie wszystkich 
placówek. Niestety cała Polska ma ten sam 
problem i brakuje wykonawców. Do nas 
zgłosiła się tylko jedna firma i zapropono-
wała termin realizacji w listopadzie. Więc tu 
jest pewien kłopot. Zastanawiam się, czy nie 
zrezygnować ze wspólnego zamówienia, bo 
być może szkoły, dokonując mniejszych za-
kupów samodzielnie, będą w stanie uzyskać 
mniej odległy termin. 
W wakacyjnej „Bogorii” pisaliśmy, że 
gmina zamierza pozyskać ok. 200 miejsc 
w  przedszkolach niepublicznych i w lipcu 
ogłosiła konkurs. Udało się zrealizować te 
zamierzenia?

– W sumie ogłosiliśmy dwa konkursy – 
w pierwszym pozyskaliśmy 15 miejsc, a dru-
gim – 29 i taki wynik nas nie zadowalał, bo na 
liście dzieci niezakwalifikowanych do żadnej 
placówki znalazło się 279 nazwisk. Dlatego 
postanowiliśmy zorganizować dodatkowe 
oddziały w placówkach gminnych. Nowe od-
działy przedszkolne powstały w SP nr 1, w SP 
nr 2, w SP nr 4, a w SP nr 6 dostosowaliśmy 
ofertę i utworzyliśmy oddział dla 4-5-latków, 
bo z miejscami dla nich mieliśmy największy 
kłopot. Grupę 4-5-latków utworzyliśmy także 
w Adamowiźnie. Każdy rodzic dziecka, które 
było niezakwalifikowane w pierwszych nabo-
rach, otrzymał od gminy propozycję miejsca 
w oddziale w placówce publicznej lub na wa-
runkach placówki publicznej. Co ważne, nie 
proponowaliśmy miejsc 5-godzinnych. W od-
działach 5-godzinnych są tylko te dzieci, któ-
rych rodzice tego chcieli. Pozostałe oddziały 
są całodzienne.
Dziękuję za rozmowę.  

Z Ewą Burzyk, dyrektorem 
gminnego Biura Oświaty, 
rozmawiał Krzysztof Bońkowski.

W wyniku zainicjowanej przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
reformy systemu oświaty z dniem 
1 września przestały istnieć trzy 
grodziskie gimnazja – Gimnazjum 
nr 1 zostało włączone do Szkoły 
Podstawowej nr 4, Gimnazjum 
nr 2 – do Szkoły Podstawowej 
nr 2, zaś Gimnazjum nr 3 
zostało przekształcone w Szkołę 
Podstawową nr 5. O to, 
jakie refleksje towarzyszyły 
ostatnim dniom istnienia szkół 
w dotychczasowej formie, 
zapytaliśmy pod koniec sierpnia 
ówczesnych dyrektorów 
gimnazjów.  

Joanna Kozdrak, dyrektor Gimnazjum 
nr 1 od 1999 roku, obecnie wicedyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 4: 

– Po wakacjach wróciliśmy w trochę lep-
szych nastrojach niż te, które towarzyszy-
ły nam pod koniec roku szkolnego, kiedy 
żegnaliśmy trzecie klasy. Miałam wówczas 
poczucie, że coś się kończy – odchodził 
ostatni rocznik szkoły w takim kształcie. 
Teraz koncentrujemy się na tym, co nas 
czeka – poza małymi wyjątkami kadra po-
zostanie bez zmian, więc nauczyciele sto-
ją przed wyzwaniem przystosowania się 
do pracy w ramach szkoły podstawowej. 
Na pewno dużym plusem jest pozytywna 
współpraca z dyrekcją Czwórki, niemniej 
jeśli ktoś całe życie zawodowe uczył w gim-
nazjum, to niełatwo będzie się przestawić 
na nauczanie dzieci w klasach czwartych. 
Nie sądzę, by był problem z przyzwyczaje-
niem się do nauki w klasach siódmych, bo 
specyfika będzie podobna do nauczania 
w dotychczasowych klasach pierwszych 
gimnazjum. 

fo
t. 

 kb

Pożegnanie z gimnazjami 
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Pożegnanie z gimnazjami 
Na pewno żal, że coś się kończy. Przez 

osiemnaście lat stworzyliśmy fajny zespół 
dobrze wykształconych nauczycieli, którzy 
mieli już wypracowane metody naucza-
nia, porozumiewania się z młodzieżą. Tego 
wszystkiego szkoda, podobnie jak dobrej 
komunikacji w zespole, doskonalonych 
przez lata pracowni, zgromadzonych po-
mocy naukowych. Oczywiście ten sprzęt 
nie przepadnie, bo skorzysta z niego klasa 
siódma i ósma, jednak kompletowany był 
z myślą o klasach gimnazjalnych.

Stanowiliśmy niedużą społeczność, 
przeważnie ok. 300 osób, więc większość 
uczniów była rozpoznawalna, dzięki czemu 
łatwiej było dotrzeć do ich potrzeb i ewen-
tualnie pomóc. I to staraliśmy się robić 
w różnych sferach, nie tylko w tej edukacyj-
nej, ale też materialnej czy psychologicz-
nej. Na pewno znakiem rozpoznawczym 
naszych uczniów były zdolności artystycz-
ne – muzyczne, aktorskie. Może trochę 
mniej było talentów matematyczno-przy-
rodniczych.

Wraz z zakończeniem działalności szkoły 
kończy się też tradycja związana z naszym 
patronem – od 2002 roku szkoła nosiła imię 
Noblistów Polskich, co sprawiało, że działa-
nia związane z patronem zawsze były wie-
loaspektowe i różnorodne.  

Myślę, że uczniowie zmiany nie odczują – 
ten sam budynek, ci sami nauczyciele, i na-
dal będą gimnazjalistami. Na pewno obec-
na klasa druga będzie musiała w przyszłym 
roku walczyć o wyniki, bo przy rekrutacji 
do szkół średnich spotka się z rocznikiem 
kończącym ósmą klasę, więc za dwa lata 
selekcja podczas rekrutacji może być bar-
dzo surowa.

Katarzyna Jezierska, od 2008 roku dy-
rektor Gimnazjum nr 2, obecnie wicedy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 2: 

– Na pewno jest żal, że nie ma czegoś, co 
się tworzyło, co funkcjonowało bardzo do-
brze. Szkoda wieloletniego wysiłku wszyst-
kich pracowników szkoły, który zaowoco-
wał renomą, jaką cieszyło się Gimnazjum 

nr 2. Zawsze mieliśmy wielu kandydatów 
do szkoły spoza obwodu, a o poziomie 
nauczania, z którego nasza szkoła słynęła, 
najlepiej świadczyły wyniki egzaminów 
gimnazjalnych oraz to, że nasi uczniowie 
dostawali się potem do najlepszych szkół 
średnich. Nastroje wśród nauczycieli są 
różne, niektórzy są zniechęceni, ale przede 
wszystkim daje się odczuć złość, że znika 
dobrze funkcjonująca szkoła i to nie w imię 
reformy, bo reforma nie polega na tym, że 
coś się niszczy, tylko się poprawia. Z drugiej 
strony jest ciekawość, jak wszystko będzie 
teraz działać, nie brakuje zapału, bo chce-
my pokazać, że potrafimy sobie poradzić 
w różnych sytuacjach. A przede wszystkim, 
że umiemy postawić ponad własne odczu-
cia wartość, która jest dla nas najważniej-
sza: dobrze nauczyć i wychować młodzież.

Tradycją Gimnazjum nr 2 było organi-
zowanie wycieczek dla klas pierwszych 
śladami patrona szkoły, Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego. W tym roku takiej wycieczki 
już nie będzie. Ale dopóki są klasy gimna-
zjalne, pozostanie z nami sztandar, który 
będzie wystawiany podczas wszystkich 
uroczystości. Bo na ten sztandar ślubowali 
uczniowie, gdy rozpoczynali naukę w gim-
nazjum. 

Jesteśmy już po pierwszej wspólnej ra-
dzie pedagogicznej, wszyscy byli ciekawi 
siebie nawzajem i myślę, że kwestią czasu 
jest, że znikną różnice czy podział na na-
uczycieli gimnazjalnych i szkoły podstawo-
wej. Po prostu musimy sprostać pewnym 
wyzwaniom. Jednym z nich są nowe pod-
stawy programowe, które nie do końca 
spełniają nasze oczekiwania. To na pewno 
też jest duże przestawienie, jeśli ktoś miał 
do czynienia z 14-15-latkami, a nagle dosta-
je maluchy ze szkoły podstawowej. To takie 
dość poważne zderzenie z rzeczywistością. 
Ale zanim powstały gimnazja, szkoły były 
ośmioklasowe i nauczyciele sobie radzili.

Małgorzata Okurowska, dyrektor Gim-
nazjum nr 3 od 1999 roku, obecnie dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 5: 

– Z 18 lat istnienia gimnazjum, pierwsze 
kilka lat to był czas kształtowania się szko-
ły, która powstała w budynku zlikwido-
wanej wówczas Szkoły Podstawowej nr  5. 
Ogromną pracę wykonali nauczyciele, wy-
chowawcy, psycholog i pedagog szkolny. 
To zaprocentowało w kolejnym okresie, 
który zaczął się około roku 2007-08. Czyli 
potrzebowaliśmy prawie 10 lat na naucze-
nie się pracy z młodzieżą w trudnym wieku 
dojrzewania. Kiedy już okrzepliśmy jako 
szkoła, zaczęliśmy notować bardzo dobre 
wyniki z egzaminu gimnazjalnego, nagle 
okazało się, że to już koniec. I to jest przy-
kre. Spotykam się z pytaniami – a dlaczego, 
po tylu latach likwiduje się gimnazja? Nie 
jestem w sposób jednoznaczny na tak po-
stawione pytania odpowiedzieć.

Dla nas najważniejszym doświadcze-
niem były projekty unijne. Jesteśmy jedy-
nym grodziskim gimnazjum, które takie re-
alizowało – pierwszy w latach 2006-08, dwa 
następne równolegle w latach 2014-16. 
Oba zakończyły się wyjazdami naszej mło-
dzieży za granicę i wizytami zagranicznych 
uczniów w naszej szkole. Było też mnóstwo 
inicjatyw wewnątrzszkolnych, które dały 
szanse młodzieży na naukę nie tylko w ław-
ce z książką, podręcznikiem i tablicą. Pro-
gram „Dobre normy nie są złe”, „Pozytywny 
Bohater” czy „Schody Edukacyjne” – to po-
mysły naszych nauczycieli. Trudno wymie-
nić wszystkie osiągnięcia uczniów, którzy 
zdobywali laury w rozmaitych konkursach 
przedmiotowych na poziomie wojewódz-
kim, a nawet ogólnopolskim.

Niezliczone działania podejmowane były 
w związku z naszym patronem Leonidem 
Teligą, którego imię na szczęście będzie no-
sić również Szkoła Podstawowa nr 5, więc 
ten dorobek się nie zmarnuje. Do sukcesów 
na pewno trzeba zaliczyć to, że mimo tak 
dużej liczby młodzieży, bo w Gimnazjum 
nr 3 uczyło się jednocześnie ok. 600 mło-
dych osób, nie było większych problemów 
wychowawczych, a te, które się pojawiały, 
staraliśmy się wspólnie z rodzicami  szybko 
rozwiązywać.

Pozytywne jest to, że udało się zagwaran-
tować pracę dotychczas uczącym nauczy-
cielom, że dzięki środkom, które wyłożyła 
gmina Grodzisk Mazowiecki dostosowa-
liśmy w czasie wakacji szkołę do potrzeb 
najmłodszych uczniów podstawówki. Mam 
nadzieję, że nadal  będziemy jak rodzina – 
od 5-latka do 15-latka.  Wierzę, że wszyscy 
razem,  nauczyciele, pracownicy szkoły, ro-
dzice i uczniowie dołożymy wszelkich sta-
rań, by nasza Szkoła Podstawowa nr 5 była 
dobrym miejscem dla edukacji, wychowa-
nia, opieki i zabawy. Numer szkoły nas do 
tego zobowiązuje, bo przecież 5 to ocena 
marzeń.

n   not. Krzysztof Bońkowski
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W Radzie Miejskiej zasiada Pani po raz 
pierwszy. Jak wrażenia po blisko trzech 
latach kadencji?

– Bardzo dobre. Miałam możliwość po-
znać fantastycznych ludzi, a także przyj-
rzeć się problemom różnych części gminy. 
Każdy z radnych indywidualnie stara się 
dbać o okręg i mieszkańców, których re-
prezentuje, ale jako Rada Miejska jesteśmy 
odpowiedzialni za losy gminy jako całości. 
Bardzo budujące dla mnie jest ogromne 
zaangażowanie w pracę ze strony wszyst-
kich radnych. 
Jest Pani członkiem zarządu wspólnoty 
mieszkaniowej. Na czym polega jej dzia-
łalność i jaka jest rola członka zarządu?

– Wspólnota mieszkaniowa to taka spół-
dzielnia w skali mikro. Jesteśmy oddziel-
ną jednostką, tworzoną przez członków 
wspólnoty, czyli właścicieli mieszkań, któ-
rzy powołują zarząd. Jego zadaniem jest 
reprezentowanie interesów mieszkańców, 
podejmowanie decyzji i czynności nie-
zbędnych dla dobrego funkcjonowania 
wspólnoty – remonty, wydatki, zagospo-
darowanie ewentualnych nadwyżek. Moja 
wspólnota skupia właścicieli dwudziestu 
lokali. Takich wspólnot jest w gminie sporo 
i wciąż powstają nowe, bo na tych zasadach 
często działają nie tylko bloki, lecz także 
osiedla domów szeregowych. W zarządzie 
mojej wspólnoty zasiadam od 2005 roku, 
więc z doświadczenia wiem, że taki zarząd 
naprawdę ma co robić. Zależy mi również 
na współpracy z sąsiednimi wspólnotami 
i podejmowaniu razem inicjatyw w spra-
wie przestrzeni międzyblokowej. Dążę do 
tego, by powstał teren rekreacyjny z siłow-
nią dla seniorów, placem zabaw dla dzieci 
i terenem dla psów – a do tego potrzebna 
jest współpraca zarówno z innymi wspól-
notami, jak i spółdzielnią oraz gminą. 
Jak scharakteryzowałaby Pani swój 
okręg, który obejmuje bloki w rejonie 
ul. Sadowej, Grunwaldzkiej i Cichej oraz 
najbliższą okolicę?

– To jedno z najstarszych osiedli w Gro-
dzisku. Zdecydowaną większość stanowią 
osoby mieszkające tu od dawna, mają swo-
ich znajomych, rodziny, przyjaciół, więc 
nie migrują w inne rejony. Sprowadzają się 
też nowi mieszkańcy, często są to osoby 
powracające w tę okolicę, są też rodziny 
z małymi dziećmi. Chciałabym, żeby takie 
festyny, jakie organizowane są obecnie na 
wsiach, odbywały się również w poszcze-
gólnych dzielnicach miasta. Bo w mieście 
jest znacznie trudniej wyciągnąć ludzi 
z domów, zachęcić do wspólnego działania 
i integracji. Na wsiach jest inaczej – ludzi łą-
czą wspólne sprawy: drogi, oświetlenie.
A jakie są problemy w Pani okolicy?

– Kwestie, na których mi szczególnie za-
leżało, zostały zrealizowane – remont ulicy 

Cichej, bardzo ważnej dla dzielnicy i nie 
tylko – bo tędy przechodzą kondukty ża-
łobne na cmentarz, a także modernizacje 
mniejszych uliczek. Obecnie największy 
problem to miejsca parkingowe. Ale pew-
nych rzeczy się nie przeskoczy – kiedy ku-
powałam mieszkanie kilkanaście lat temu, 
to w moim bloku było może 5-6 aut, teraz 
średnio przypadają po dwa na rodzinę. 
A przecież nie można wszystkich terenów 
zielonych przeznaczyć na parkingi.
To jaki ma Pani pomysł na rozwiązanie?

– Musimy uzbroić się w cierpliwość i po-
czekać na halę widowiskowo-sportową, 
która na pewno będzie miała bardzo do-
bre zaplecze parkingowe. Pracuję nad tym, 
by dodatkowe miejsca powstały w rejonie 
szkoły nr 6. Cieszę się, że we współpracy ze 
spółdzielnią udało nam się wygospodaro-
wać 12 miejsc parkingowych przy sklepie 
Społem. 
Urodziła się Pani na Kielecczyźnie. Jak 
trafiła Pani do Grodziska?

– Trochę przez przypadek. Dopomo-
gła inicjatywa mojego taty, który praco-
wał w  Odlewni Żeliwa Stąporków i dostał 
propozycję przeniesienia do Grodziskiej 
Fabryki Grzejników i przydziału na miesz-
kanie pracownicze przy ul. Grunwaldz-
kiej. Mój tata stwierdził: teraz albo nigdy. 
I rodzice przeprowadzili się do Grodziska 
w latach 80., a ja do drugiej klasy poszłam 
już do Szkoły Podstawowej nr 6. Rodzice 
nadal mieszkają w tym samym miejscu, ja 
przeprowadziłam się dwa domy dalej. To 
jest nasze miejsce na ziemi. Mój mąż po-
chodzi z Krakowa, ale Kraków jest fajny do 
zwiedzania, do wypadu na weekend. Do 
mieszkania tylko Grodzisk! Tutaj czuję się 
naprawdę dobrze i spokojnie.
Obecnie pracuje Pani w Ośrodku Pomo-
cy Społecznej. A jak wcześniej wygląda-
ła Pani kariera zawodowa?

– Pracowałam w Warszawie, w banko-
wości. Głównym impulsem do rezygnacji 
z dojazdów do pracy było pojawienie się 
drugiego dziecka. Bo pogodzenie 12-go-
dzinnej nieobecności w domu z obowiąz-
kami domowymi jest niemożliwe. Kiedy 
mamy małe dzieci, musimy się przede 
wszystkim zająć nimi. Praca w korporacji 
nauczyła mnie dużo, ale również tego, że 
moje miejsce nie jest w korporacji. Zupeł-
nie za nią nie tęsknię, w OPS-ie pracuje mi 

się bardzo dobrze, mimo że nasza praca 
związana jest z trudnymi sprawami spo-
łecznymi. Tworzymy świetny zespół, który 
wspiera się nawzajem i dzięki temu jest 
przyjazna atmosfera. 
A czego się Pani nauczyła w OPS?

– Zajmuję się głównie świadczeniami 
rodzinnymi, a przede wszystkim świadcze-
niem 500+. Stykam się z ludźmi, którzy są 
różni. Można się od nich nauczyć choćby 
tego, żeby szanować i doceniać to, co się 
ma, bo ludzie miewają naprawdę rozmaite 
i poważne problemy. Na pewno świadcze-
nie 500+ poprawiło sytuację wielu rodzin, 
ale nie łudźmy się, że świadczenia rozwiążą 
wszystkie problemy. 
Skoro Pani pracuje w OPS, to pewnie bli-
skie sercu są Pani również sprawy loka-
lowe tej instytucji. 

– Na pewno będę zabiegała o nową sie-
dzibę dla OPS-u, natomiast plany inwesty-
cyjne gminy są bardzo szerokie i w pierw-
szej kolejności trzeba zrealizować budowę 
mediateki i hali widowiskowo-sportowej. 
Ale nowa lokalizacja OPS-u jest również 
na horyzoncie. Dobrym pomysłem było-
by przeniesienie do dzisiejszego UM na 
ul. Kościuszki, w momencie gdy magistrat 
przeniósłby się do nowego ratusza. Ale to 
dalsza perspektywa. 
Mieszkańcy w Pani okręgu nie obawiają 
się, że powstanie hali w tym rejonie za-
kłóci komfort mieszkania w dość spokoj-
nej dzielnicy?

– Nie spotkałam się z żadnymi negatyw-
nymi opiniami. Myślę, że to będzie super 
miejsce, a zaplanowanie takiego obiektu 
obok basenu, stadionu i kortów to strzał 
w dziesiątkę.
Nie przerażają Pani koszty tej inwestycji?

– Mam świadomość, że koszty są spore. 
Ale to samo można było powiedzieć kilka 
lat temu – po co basen, po co Centrum Kul-
tury. Miasto musi sprostać zapotrzebowa-
niu mieszkańców, a tych jest coraz więcej. 
Potrzeb również. Co widać choćby po skate 
parku, który został otwarty kilka lat temu, 
a jest tak oblegany, że już przydałby się 
większy i bardziej profesjonalny. 
Dziękuję za rozmowę.

n  Rozmawiał Krzysztof Bońkowski

Okręg nr 6

Katarzyna Curoł, pracownik 
administracyjny, 37 lat, 
w Radzie Miejskiej po raz 
pierwszy. Kandydowała 
w okręgu nr 6 z KWW  
Ziemia Grodziska.  

Do mieszkania 
tylko 
Grodzisk!
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Międzypokoleniowe
     wartości

Szacunek najważniejszy

Grodziscy kombatanci i harcerze 
15 sierpnia wzięli udział w między-
pokoleniowym spotkaniu z człon-
kami Stowarzyszenia Łagierników 
Żołnierzy Armii Krajowej, zorga-
nizowanym w Kuklówce z okazji 
Święta Wojska Polskiego. 

W 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkańcy 
Grodziska oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, 
instytucji i organizacji oddali hołd bohaterom Warszawy.

– Nasza współpraca się zacieśnia. Jesteśmy 
związani ze środowiskiem żołnierzy łagier-
ników AK. Często bywamy zapraszani na 
uroczystości i spotkania, na których panuje 
rodzinna atmosfera, co sprzyja integracji. 
Ważne, że są to spotkania wielopokoleniowe, 
w których uczestniczą także grodziscy harce-
rze. To właśnie im możemy przekazywać na-
szą historyczną wiedzę – mówi por. Andrzej 
Jakubowski z ośrodka Gąbka-Osa Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Święto Wojska Polskiego było okazją do 
wręczenia żołnierzom łagiernikom nomi-
nacji na wyższe stopnie wojskowe, które 
wręczał ppłk Ryszard Najczuk z Minister-
stwa Obrony Narodowej, natomiast pre-
zes Związku Łagierników Żołnierzy Armii 
Krajowej Artur Kondrat wręczył grodziskim 

Uroczystość przed Pomnikiem Wolności 
i Zwycięstwa poprzedziło nabożeństwo 
w intencji ojczyzny odprawione przez 
ks. Rafała Pęksę w kościele św. Anny tuż 
po wybiciu godziny „W”, przy oprawie 
muzycznej Orkiestry Gedeon Richter.

– Msze 1 sierpnia są zawsze uroczyste, 
bo piękne kazanie wygłasza wnuk po-
wstańców. Szkoda, że od nas odchodzi 
– mówił Grzegorz Benedykciński dzię-
kując księdzu Rafałowi za wieloletnią 
posługę. Burmistrz Grodziska w swym 
przemówieniu podkreślił również, że 
bez względu na różnice w przekona-
niach, wszyscy powinni się szanować, 
a wyznawane poglądy nie mogą upo-
ważniać do działań szkodzących Polsce 

i wysiłkowi poniesionemu przez ludzi, 
którzy oddali życie za wolność. 

W rocznicowym dniu nie mogło za-
braknąć również głosu szefowej grodzi-
skiego koła Światowego Związku Żoł-
nierzy AK. Janina Soporek, wzorem roku 
ubiegłego, wyrecytowała patriotyczny 
poemat zawstydzając młodsze pokole-
nia doskonałą pamięcią. 

Część artystyczna uroczystości miała 
swoją kontynuację na placu przed Cen-
trum Kultury, gdzie odbył się koncert 
kompozycji z lat 20. i 30. oraz pieśni 
powstańczych. (Nie)zakazane piosenki 
wykonali Anna Maria Adamiak, Paweł 
Świętorecki, a na pianinie akompanio-
wał artystom Robert Kulas.  n  (mm)

AK-owcom listy gratulacyjne. Otrzymali je 
ppor. Janina Soporek oraz porucznicy An-
drzej Jakubowski, Stefan Łuczyński i Tade-
usz Tondera. Spotkanie zakończyło ognisko 
pamięci, przy którym nie zabrakło wspo-
mnień. Płk Weronika Sebastianowicz, która 
na spotkanie przyjechała z Białorusi, przy-
znała, że nie była harcerką, ale zwróciła się 
z apelem do grodziskich druhów:

– My jesteśmy już w takim wieku, że od-
chodzimy. Teraz wszystko będzie zależało 
od was. Bóg, Honor, Ojczyzna – pamięć 
o  tym pomagała nam zwyciężać, ale wol-
ność nie dawana jest na zawsze. Obiecajcie 
mi, że nie pozwolicie, by nam tę wolność 
ktoś odebrał – zakończyła więźniarka so-
wieckich łagrów.

W odpowiedzi komendant Hufca Gro-
dzisk Sylwester Stankiewicz zadeklarował, 
że harcerstwo to w pewnym sensie kon-
tynuacja działań kombatantów, oraz za-
pewnił, że bardzo chętnie widziałby panią 
pułkownik w szeregach grodziskich instruk-
torów harcerskich.  n  (miecz.)
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Nieszablonowa  
powtarzalność

Imprezie, która jak poprzednio odbyła się 
na łące u wylotu ul. Ordona, w bliskim są-
siedztwie Gór Szwedzkich, gdzie Grodzisk 
ma swoje korzenie, tym razem towarzy-
szyło hasło „Złoty Wiek”, nawiązujące do 
najświetniejszego w historii Rzeczpospoli-
tej stulecia. Epoka zygmuntowska złotymi 
zgłoskami zapisała się również w dziejach 
Grodziska, który w 1522 roku dzięki nada-
niu króla Zygmunta I Starego rozpoczął 
swoją karierę jako ośrodek miejski. 495. 
rocznica tego wydarzenia była pretekstem 
do całodniowej zabawy w sprawdzonej 
podczas poprzednich edycji formule – łąka 
została otoczona stoiskami, na których 
można było obejrzeć, dotknąć, a niekiedy 
i posmakować wytworów rzemiosła doby 
renesansu, a także porozmawiać z ich au-
torami – swoje dzieła prezentowali i do 
współpracy zapraszali m.in. piernikarze, 
drukarze, dmuchacz szkła, browarnik, ry-
marz, łucznik, skryba, a nawet… kat, choć 
uprawiania tego rzemiosła nikomu życzyć 
nie należy. O XVI-wiecznym uzbrojeniu 
chętnie opowiadali rekonstruktorzy, któ-
rzy przygotowali również widowiskowe 
pokazy potyczek i turniejów rycerskich, 
musztry oddziału lancknechtów czy bitwy 
z udziałem zaciężnego wojska. Nie zabra-
kło też wystrzału armatniego, który tego 
dnia zabrzmiał kilkukrotnie. Dla najmłod-
szych, którzy być może mają jeszcze za sła-
be nerwy na rekonstrukcje pełne wystrza-
łów z rusznic, czekały także spokojniejsze 
propozycje – pokaz sokolniczy, kącik 
Związku Dużych Rodzin 3+ czy stanowi-
sko Grodziskiego Klubu Szermierczego, 
gdzie można było spróbować swoich sił 
w fechtunku. 

Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się premierowa insceni-
zacja nadania praw miejskich, 
a furorę robili rekonstruktorzy, 
pracownicy Willi Radogoszcz i wo-

Sielska atmosfera, całkiem poważna historia, mnóstwo rzetelnej wiedzy, 
widowiska na najwyższym poziomie – to już niemal znaki firmowe 
Rodzinnego Pikniku Historycznego, którego trzecią edycję w ramach 
Europejskich Dni Dziedzictwa zorganizowała Willa Radogoszcz. 

lontariusze ubrani w stroje z epoki, którzy 
przez cały dzień proszeni byli o pozowanie 
do pamiątkowych fotografii.

Część wieczorną pikniku rozpoczął kon-
cert zespołu Łysa Góra, zaś na finał, już 
po zmroku, Teatr Ognia „Bohema” przygo-
tował spektakl nawiązujący tematem do 
epoki renesansu. 

– Na piknik historyczny przychodzą ro-
dziny z dziećmi, czyli odbiorca świadomy, 
który wchodzi w interakcję, co chwalili 
wszyscy rzemieślnicy i wystawcy. Odwie-
dzają nas osoby, które wiedzą, czego chcą 
się dowiedzieć. Od samego początku ta im-
preza ma charakter rozrywkowo-edukacyj-
ny i służy przypomnieniu jakiegoś ważnego 
fragmentu dziejów miasta albo pokazaniu 
ważnego fragmentu historii Polski poprzez 
dzieje miasta. Cieszy na pewno, że impre-
za jest związana z Łąkami i po raz kolejny 
ożywiła Góry Szwedzkie, bo choć piknik od-
bywa się w ich cieniu, to dostrzegliśmy piel-
grzymki ciągnące w kierunku najstarszego 
grodziskiego zabytku. Po trzech latach 
doczekaliśmy się schematu, który z  jednej 
strony jest powtarzalny, a z drugiej zapew-
nia tożsamość tej imprezy. Okazuje się, że 
ta powtarzalność nie nudzi, mnóstwo lu-
dzi czekało na koncert, czekało na pokazy 
sokolnicze czy teatr ognia. Mimo to nadal 
wiele rzeczy dzieje się po raz pierwszy – po 
raz pierwszy można było zobaczyć insceni-
zację nadania praw miejskich, ktoś po raz 
pierwszy zobaczył, jak się wytwarza pie-

częć lakową, jak tworzy się druk za 
pomocą czcionek zecerskich, ktoś 

pierwszy raz widział, jak się dmu-
cha szkło. Więc ten fenomen 
poznawania wciąż jest aktualny. 
A naszym zadaniem jest to, by 

aktualny był również podczas 
kolejnych edycji – mówi Łu-

kasz Nowacki z Willi Rado-
goszcz.       (kb)
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W Powiatowo-Gminnych Dożynkach trady-
cyjnie wzięli udział przedstawiciele lokal-
nych władz samorządowych i instytucji, a o 
oprawę muzyczną oficjalnej części uroczy-
stości zadbała Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
im. Feliksa Dzierżanowskiego pod dyrekcją 
niezastąpionego tamburmajora Ryszarda 
Klechy. Podczas dziękczynnej mszy św. od-
prawionej przez ks. biskupa Piotra Jarec-
kiego utwory sakralne rozbrzmiały w wy-
konaniu Chóru Cantata pod batutą Barbary 
Paszkiewicz przy akompaniamencie Rober-
ta Dziekańskiego. 

Uczestników powitał burmistrz Grodzi-
ska Grzegorz Benedykciński, zaś starosta 
grodziski podziękował rolnikom za wysiłek 
i zaangażowanie wkładane w pracę:

– W misternie wykonanych wieńcach 
dożynkowych kryje się radość z pomyślnie 
zakończonych żniw, mozolna praca oraz 

przywiązanie do narodowych tradycji. Cie-
szy fakt, że w powiecie grodziskim tradycja 
ta nie została zaniedbana, czego dowodem 
są obecne tu delegacje z wieńcami. Dożynki 
nie mogą się też odbyć bez chleba – symbo-
lu dostatku i obfitości. Szanujmy go i tych, 
dzięki którym go mamy. Niech dzisiejsze 
święto będzie zwieńczeniem ciężkiej i peł-
nej wyrzeczeń pracy rolników – mówił Ma-
rek Wieżbicki. 

Symbolicznym plonem obdzielili przyby-
łych na uroczystość gości tegoroczni sta-
rostowie dożynek: Piotr Winczewski z Kask 
oraz Bożena Rogowska z Żukowa, z której 
rąk bochen chleba przyjął minister zdrowia 
Konstanty Radziwiłł. Trud poniesiony przy 
tworzeniu dożynkowych wieńców zaowo-
cował w powiatowym konkursie laurami dla 
delegacji ze wsi Gole, Chlebni i Holendrów 
Baranowskich. Na poziomie gminnym swój 

sukces z zeszłego roku powtórzyła Chleb-
nia, która tym razem miejsce na pierwszym 
stopniu podium podzieliła z Chrzanowem 
Dużym. Nagroda druga za ujarzmione ręką 
człowieka dary natury powędrowała do Ma-
kówki i Marynina. 

Zwieńczeniem radosnego świętowania 
pod grodziskim niebem były występy Kape-
li Janka Stokowskiego oraz Don Vasyla, sta-
ropolskim obyczajem poprzedzone strawą 
w postaci żurku i zakupami na straganach 
zastawionych wyrobami spożywczymi i rę-
kodzielniczymi lokalnych producentów.

n Małgorzata Müldner

Głównym dniem zlotu motocyklowego była 
sobota, 19 sierpnia. Już w godzinach przed-
południowych rozpoczął się blok atrakcji 
dla najmłodszych – m.in. konkursy i pokazy 
walk rycerskich. Szczególnie widowiskowy 
element imprezy stanowiła parada moto-
cykli, które z charakterystycznym rykiem 
silników zajechały do Grodziska, by zrobić 
rundę po ulicach miasta i powrócić do Nato-
lina, gdzie rozpoczęła się część artystyczna, 
zainaugurowana występem kapeli Swear 

the Empress z Justyną Kawałko, której 
głos znany jest z pewnością uczniom 
istniejącego do niedawna grodziskiego 
Gimnazjum nr  3, gdzie wokalistka 
na co dzień uczyła języka angiel-
skiego. Po ostrych rockowych 
brzmieniach przyszedł czas na 
wczesną formę amerykańskie-
go rock and rolla w wykonaniu 
Blueberry Hill Trio, a następ-
nie covery w interpretacji 
grupy 4 Szmery. Zwieńcze-
niem muzycznego wie-
czoru był występ Ro-
berta Gawlińskiego 
z zespołem Wilki. Na-
stępnego dnia moto-
cykliści na pożegnanie 
wzięli udział w mszy św. 
odprawionej w intencji 
szczęśliwych powrotów 
do domów. 
                                    n (kb)

Radość z plonów
Kapryśna podczas tegorocznych zbiorów pogoda okazała się łaska-
wa dla rolników z powiatu grodziskiego, którzy 10 września na Targo-
wisku Miejskim uczcili Święto Plonów.

Ryk silnika i muzyka
W dniach 18-20 sierpnia Natolin stał się mekką motocyklistów, którzy zjechali 
z całej Polski, by wziąć udział w trzeciej edycji Motogrodziska. Gwiazdą imprezy 
zorganizowanej przez grodziski Urząd Miejski, Centrum Kultury 
i tutejszy klub motocyklowy White Arrows, był zespół Wilki.
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Prawykonanie kompozycji Jarosława Siwińskiego „Opowieści z płytkiego morza”, inspirowanej 
powieścią Josepha Conrada „Ocalenie”, miało miejsce 4 września w Centrum Kultury. Koncert odbył 
się w ramach Festiwalu „Obrazy z Conrada”, zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Muzyki 
Współczesnej z okazji obchodzonego właśnie Roku Josepha Conrada w 160-lecie urodzin autora 
takich powieści jak „Lord Jim”, „Jądro ciemności”, „Smuga cienia” czy „Tajny agent”.

Muzyka współczesna nie gryzie 

Brawa gorące jak Hiszpania

Na festiwal składają się koncerty w pięciu 
miastach, w których pięciu współczesnych 
kompozytorów przedstawia swoją muzycz-
ną wizję wybranych powieści pisarza uro-
dzonego w Berdyczowie jako Józef Korze-
niowski. Grodzisk był drugim miastem na 
trasie koncertowej ośmioosobowego Ze-
społu Kameralnego Polskiego Towarzystwa 
Muzyki Współczesnej pod dyrekcją Sławka 
Adama Wróblewskiego. Jak powiedziała 
pomysłodawczyni tego wydarzenia Mał-
gorzata Kołcz, zadecydowała o tym bardzo 
dobra sala koncertowa oraz prężna działal-
ność Centrum Kultury.

Koncert poprzedziło zorganizowane 
w  restauracji Babie Lato spotkanie z kom-
pozytorem Jarosławem Siwińskim oraz ak-
torem i reżyserem Leszkiem Zduniem, który 
podczas koncertu czytał fragmenty prozy 
Josepha Conrada. Artyści podkreślali, że 
ideą festiwalu jest to, żeby dzięki muzyce 

przybliżyć twórczość Conrada, a  słuchacze 
chętniej sięgnęli po jego książki. Jest to 
podróż przez muzykę współczesną i  twór-
czość J. Conrada. Książki tego pisarza na-
leży czytać mądrze i bez pośpiechu. Jest 
to literatura dla ludzi dojrzałych. Powieść 
„Ocalenie”, na podstawie której powstała 
muzyka, wypełniają bohaterscy kapitano-
wie żaglowców na dalekich, egzotycznych 
morzach, piraci, walki o władzę, historie 
miłosne. Jednocześnie nie jest to powieść 
przygodowa w  stylu filmu „Piraci z  Kara-
ibów”. Przesądza o tym warstwa moralna 
utworu. Okazuje się, że bajeczne tropiki 
wcale nie są takie kolorowe. Dużo więcej 
dzieje się we wnętrzach bohaterów niż na 
zewnątrz. A muzyka dobrze oddaje obrazy 
i nastroje. Przesądza o tym m.in. oryginalne 
instrumentarium zespołu, w którym znalazł 
się np. wtopiony w muzykę akordeon. Na 
koncert złożyło się piętnaście utworów.

Jestem przekonany, że każdy mógł zna-
leźć dla siebie jakiś ulubiony fragment. 
Brawa dla kompozytorów i wykonawców 
potwierdziły, że muzyka współczesna, cza-
sami określana jako nowa muzyka, nie za-
wsze musi być trudna w odbiorze i polegać 
np. na piłowaniu nogi od fortepianu. Nawet 
eksperymenty, takie jak czytanie przez mu-
zyków fragmentów prasy kobiecej, mogą 
być ciekawym doświadczeniem. 

Na podstawie twórczości Josepha Con-
rada powstało wiele filmów i przedstawień. 
Chyba najsłynniejszy jest film „Czas Apo-
kalipsy” w reżyserii Francisa Forda Coppoli 
z Martinem Sheenem, Marlonem Brando 
i  Robertem Duvallem w rolach głównych 
i utworami m.in. zespołu The Doors. Jednak 
obecnie niewielu artystów sięga po pro-
zę Conrada. Dobrze, że zmierzyli się z nią 
współcześni kompozytorzy. 

n   Sławomir Sadowski

Chór Antara Korai jest o prawie 20 lat star-
szy od Grodziskiego Chóru Bogorya, co 
nie przeszkadza obu zespołom w utrzy-
mywaniu partnerskich relacji. Powstał w 
1981  r. przy Państwowej Szkole Muzycz-
nej im. Manuela de Falli w Alcorcón koło 
Madrytu. Aktualnie składa się z 50 chórzy-
stów w wieku od 12 do 22 lat. Hiszpanie 
wystąpili w Centrum Kultury 8 września 
wspólnie z Grodziskim Chórem Bogorya. 
Mają na swym koncie m.in. wykonanie 
muzyki do filmu „Władca pierścieni – 
Dwie wieże”.

Była to rewizyta śpiewaków, ponie-
waż młodzież z Grodziska koncertowała 
już w  Hiszpanii. Na repertuar złożyły się 
utwory hiszpańskiej muzyki ludowej. Nie 
mogło zabraknąć paso doble. Były kasta-
niety, wachlarze, no i przede wszystkim 
układy choreograficzne, co zrozumiałe, 
gdyż południowe temperamenty wydają 
się wykluczać stanie w jednym miejscu. 
Za możliwość koncertowania w Grodzi-
sku podziękował dyrygent chóru Juan 
Antonio Jiménez.

Grodziski Chór Bogorya zaprezentował 
m.in. kompozycje Marka Jasińskiego oraz 
założyciela i dyrygenta zespołu Marcina 
Łukasza Mazura. W finale koncertu połą-
czone chóry wystąpiły pod dyrekcją Mar-
cina Łukasza Mazura. Dla gości z Hiszpanii 

były dyplom, płyty CD oraz… parasolki na 
wspomnienie deszczowej pogody, cho-
ciaż brawa były gorące. Może do repertu-
aru włączą „Deszczową piosenkę”? 

n   Sławomir Sadowski
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Świętowanie rozpoczęło się… „Weselem”, bo 
ten właśnie utwór Stanisława Wyspiańskiego 
był lekturą podczas VI edycji Narodowego Czy-
tania, w które włączyła się Biblioteka Publiczna. 
W roli interpretatorów poza grodziskimi czy-
telnikami oraz mieszkańcami, wystąpili m.in. 
przewodnicza Rady Miejskiej Joanna Wróblew-
ska, wiceburmistrz Tomasz Krupski i sekretarz 
gminy Maria Grabowska, a także dziennikarze 
Radia Bogoria, które obecne było również ze 
swoim plenerowym studiem: redaktor naczel-
ny Marek Karczewski i Agnieszka Goleniak. 

Jednakże nie tylko miłośnicy czytania zna-
leźli coś dla siebie. Równolegle odbywały gry 
i zabawy dla dzieci, których punktem kulmina-

cyjnym była ,,Bajeczna Fiesta” przygotowana 
przez Teatr Kultureska.

Część artystyczną rozpoczęła Orkiestra Ge-
deon Richter pod batutą Jerzego Wysockiego. 
Partie solowe zaśpiewała Hanna Chmielewska, 
oklaskiwana również przez fanki Dawida Kwiat-
kowskiego, bowiem na występ swojego idola 
niektóre z nich czekały już od 4.30 rano. Zwień-
czeniem Święta Miasta był koncert Andrzeja 
Piasecznego, który pokazał na scenie praw-
dziwą klasę, a ciepło zawarte w jego utworach 
szybko udzieliło się publiczności, która szybko 
zapomniała o wyjątkowo niskiej jak na począ-
tek września temperaturze.

n Izabela Mądrzycka

Pomidor na śniadanie 

Życie to kalejdoskop i wszystko trzeba 
przeżyć?

– Oczywiście, że tak. Każdy dzień jest w 
innym kolorze, a już na pewno nie każdy z 
nich jest różowy. Natomiast to, ile jesteśmy 
w stanie udźwignąć, jest kwestią naszej siły 
wewnętrznej. Każdy z nas chciałby ją mieć 
jak największą, bo nie lubimy się poddawać 
losowi, raczej wolimy z nim sobie radzić. 
I tak powinno być.  
By dotrzeć do celu wystarczy chcieć i już?

– Chcieć, znaczy móc. Tak też mówią mą-
drzy ludzie, że wszystkie odpowiedzi mamy 
w sobie, wystarczy wsłuchać się w swój głos 
wewnętrzny. Nie wszyscy jednak lubimy ze 
sobą rozmawiać, dlatego nie bez przyczy-
ny dobrze jest mieć wokół siebie przyjaciół 
i  ludzi, którzy są czuli na to, co dzieje się 
w naszym życiu.
Nadzieję ma Pan za sobą?

– Nie sprowadzajmy rzeczy do jednej nit-
ki, w kłębku powinno być ich więcej. I tak 
to właśnie jest z nadzieją, kiedy pojawia się 
jedna, to pięknie, gdy się spełni. Ale życie 
jest pełne nadziei i powinno być z nich zło-
żone aż do końca.
W takim razie to co dobre, to co lepsze na-
dal przed Panem?

– Jak przed nami wszystkimi. Chociaż 
podobno to, co dobre i najlepsze, jest teraz.

Gdybym nie zdążył, to…
– Nie żałowałbym rzeczy, które zrobiłem 

i mi nie wyszły. Najbardziej żałowałbym 
wszystkiego, czego nie udało mi się spró-
bować.
Stara się Pan żyć na przekór nowym cza-
som?

– Nie staram się, po prostu taki jestem 
i tak żyję. Gdyby było inaczej, to widziałaby 
mnie Pani na każdej stronie kroniki towa-
rzyskiej, a nie ma mnie tam. Filozofia „rób-
my swoje” jest bardzo twórcza i nie potrze-
buje sztucznego blasku wokół siebie.
Czy na pewnym etapie życia spokój jest 
najważniejszy?

– Nie jestem pewien, czy można o czym-
kolwiek powiedzieć, że coś jest najważniej-
sze. Najważniejszy jest układ rzeczy, dobra 
proporcja spokoju w stosunku do fermen-
tu. Każdy artysta powinien mieć w sobie 
troszkę fermentu twórczego. Ci, którzy 
mają go dużo to strasznie trudne charak-
tery, ale często geniusze. A ci, którzy maja 
dużą dozę spokoju – tak, jak ja… to raczej 
rzemieślnicy, ale staram się być dobrym 
rzemieślnikiem.
Muzyka na nowej płycie pochodzi z głębi 
duszy Andrzeja Piasecznego?

– Słowa pochodzą z mojej duszy, muzyka 
z ducha Ani Dąbrowskiej. Z tej współpracy 

dwojga lirycznych dusz powstała pewna 
niespodzianka, bo jak się słucha piosenek 
Ani, to są one smutnawe, a mi udało się 
napisać do jej muzyki uśmiechnięte słowa.
Jaka muzyka gra w Pana domu?

– To nie jest tak, że każdej muzyki lubię 
słuchać, ale faktycznie jest jej dużo w moim 
domu i jest bardzo różnorodna. Tak na-
prawdę jest uzależniona od pory dnia. Bu-
dzę się z bossa novą, a później kieruje się 
w inne rejony – pojawia się muzyka klasycz-
na, ale też american songi, klasyczne big 
bandy. Dzień najczęściej kończy się Mozar-
tem i Boccherinim. 
Przynosi Pan śniadanie do łóżka?

– Pomidor.
Dziękuję za rozmowę.

Kursywą zaznaczone zostały cytaty z pio-
senek Andrzeja Piasecznego.

wydarzenia 15

W Parku Skarbków mieszkańcy Grodziska pożegnali tegoroczne lato podczas Święta Miasta, 
które zostało zorganizowane 2 września. Aura widać pożegnanie mocno wzięła sobie do 
serca, bowiem warunki atmosferyczne były bardzo jesienne.

Z Andrzejem Piasecznym, który był gwiazdą wieczoru podczas 
tegorocznego Święta Miasta, tuż przed koncertem rozmawiała 
Małgorzata Müldner.

Zabawa na przekór aurze
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Na wystawie zobaczyć można malowidła 
ścienne i plafonowe, które układają się w 
historyczną opowieść o twórczości malarza 
i jego mecenasie – Stanisławie Auguście. 
Wystawa obejmuje m.in. plafon „Zefir i Flo-
ra” w Pałacu Myślewickim, jedyne zacho-
wane malowidło plafonowe we wnętrzach 
rezydencjonalnych w Warszawie, a także 
jego oryginalny projekt, wypożyczony 
z  Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego.

W Teatrze Królewskim oglądać można 
plafon, na którym Stanisław August ukazany 
został pod postacią Apolla, co miało symbo-
lizować króla jako władcę państwa idealne-
go i być alegorią jego mecenatu. Prezento-
wany jest również projekt niezachowanej 
do naszych czasów kurtyny „Muzy na Heli-
konie”. Rysunek, który przedstawia dziewięć 
muz na Parnasie, został wykonany tuszem. 
W powiększonej skali zawisł w miejscu daw-
nej kurtyny w Teatrze Królewskim.  

Wystawa obejmuje również dekoracje 
malarskie z Pałacu na Wyspie, w tym z Sali 
Balowej, a także z Białego Domku. Ponadto 
w Pałacu na Wyspie zobaczyć można wizu-
alizacje zniszczonych w czasie wojny malo-
wideł plafonowych z Pokoju Bachusa i Poko-
ju Kąpielowego.  

Duże wrażenie robi ozdobiony przez 
malarza Gabinet Ośmiokątny zwany Budu-
arem lub po prostu Gabinetem Plerscha, 
gdzie stworzył on iluzję altany ogrodowej 
oplecionej winną latoroślą i pnączami róż. 
Zastosowane rozwiązania iluzjonistyczne 
pozwoliły na optyczne powiększenie wnę-
trza i zmianę jego proporcji. Błahe z pozoru 
scenki rodzajowe świadczą o tym, że artysta 
był obdarzony nie tylko zmysłem obserwa-
cji, lecz także poczuciem humoru. 

W rezydencji Mokronoskich Plersch wy-
konał malowidła, ozdabiając ściany, sufit, 
szafy oraz dwie pary drzwi ośmiobocznego 
gabinetu. Pewne elementy kompozycyjne 

oraz układ grotesek wykazują duże podo-
bieństwo do dekoracji malarskiej w Sali 
Jadalnej Białego Domku w Łazienkach Kró-
lewskich w Warszawie, wykonanych przez 
Plerscha w 1777 r. na kilka lat przed polichro-
mią w Grodzisku Maz.

Plersch zmarł w 1817 r. w wieku 85 lat. 
Mimo że był człowiekiem zamożnym, wła-
ścicielem domu i innych nieruchomości 
w stolicy, ostatnie lata życia spędził w klasz-
torze Bonifratrów, gdyż owdowiały i bez-
dzietny przekazał swój majątek krewnym.

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski
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Do końca listopada w Łazienkach Królewskich w Warszawie można 
oglądać dekoracje malarskie Jana Bogumiła Plerscha. Wystawa 
„W żywiole sztuki. Jan Bogumił Plersch – nadworny malarz króla 
Stanisława Augusta” zorganizowana została z okazji 200. rocznicy 
śmierci artysty i ma formę spaceru po obiektach, które dekorował. 
Ekspozycja powinna zainteresować również mieszkańców Grodziska, 
gdyż stanowi doskonałą okazję do porównania warszawskich polichromii 
Plerscha z tymi, które zdobią Dwór Mokronoskich w Jordanowicach.

Porównaj Plerscha
kultura 

Ocean i Mazowsze Magia natury
W sierpniu w Muzeum im. Anny i 
Jarosława Iwaszkiewiczów w Sta-
wisku prezentowane były akwa-
rele Jakuba Cwieczkowskiego 
i Marcina Cabaka. Obydwaj ar-
tyści związani są z Publicznym 
Ogniskiem Plastycznym im. Jana 
Skotnickiego w Grodzisku Ma-
zowieckim. Jakub Cwieczkowski 
jest jego dyrektorem, a Marcin 
Cabak – wykładowcą. To nie je-
dyne „pokrewieństwo”. Łączy 
ich również sposób widzenia 
świata oraz studia, które odbyli 
u prof. Ludwika Maciąga w Aka-
demii Sztuk Pięknych. Różna jest 
natomiast tematyka obrazów. 
Kuba Cwieczkowski w ostatnich 
latach zafascynowany jest oce-
anem i jego kolorami. Stąd wy-
prawy na Wyspy Kanaryjskie i na 
Maderę. Jak przyznaje, nasycił 
się olejami, stąd wybór akwa-

reli. Zadecydowały o tym także 
względy praktyczne. Łatwiej 
przewieźć akwarele niż obrazy 
olejne. Dodaje, że jest tradycyj-
ny w sposobie widzenia świata, 
ale stara się być jednocześnie 
nowoczesny. 

Akwarele Marcina Cabaka 
przedstawiają natomiast pejzaż 
mazowiecki, Podlasie, Lubelsz-
czyznę. Podczas wernisażu, 
który odbył się 30 lipca, artysta 
stwierdził, że stara się wsłu-
chiwać w to, co pejzaż ma do 
powiedzenia. Bał się akwareli, 
ale postanowił zmierzyć się z tą 
techniką.

– Nasze malarstwo jest afirma-
cją życia, zachwytem nad naturą 
i próbą zrozumienia tajemnicy 
stworzenia – powiedział Jakub 
Cwieczkowski.
n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

– Nie rozpoznajemy konkret-
nych miejsc w Milanówku, 
jednak autorka fenomenalnie 
uchwyciła na nich klimat tego 
miasta – mówili oglądający 
wystawę fotografii i malarstwa 
pt. „Natura” Iwony Wojewody 
i Przemysława Konefała. Midisaż 
został zorganizowany 26 sierp-
nia w Willi Waleria przez Stowa-
rzyszenie Razem dla Milanówka 
oraz Centrum Środowisk Twór-
czych Willa Waleria. – Zacząt-
kiem tej wystawy była książka 
„Sekretne życie drzew” Petera 
Wohllebena, której lektura zbie-
gła się z naszymi spacerami po 
tym urokliwym mieście – mówi 
fotograf. – Większość rysunków 
powstała na podstawie moich 
zdjęć wykonanych właśnie pod-
czas tych przechadzek.

Midisaż był okazją nie tylko 
do duchowego spaceru po mi-
lanowskich parkach, ale również 
do wspólnych rozmów w gronie 
znajomych i przyjaciół. Arty-
ści snuli także plany związane 

z  wystawą. – Naszym marze-
niem jest wydanie pocztówek 
lub albumu upamiętniającego 
ten projekt – mówi Przemysław 
Konefał. Goście mieli także moż-
liwość zakupienia obrazów oraz 
uczestniczenia w warsztatach 
rysunku piórkiem i tuszem, któ-
re odbyły się dzień później pod 
okiem Iwony Wojewody.

n  Izabela Mądrzycka
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Blask szabasowych świec, 
wielkie szlagiery… 

Pierwsza z cyklu imprez, poprzez które 
Fundacja Minoratio zamierza przybliżyć 
kulturę mniejszości narodowych zamiesz-
kujących na przestrzeni dziejów Grodzisk, 
poświęcona będzie tradycji żydowskiej. 
30 września w restauracji Cafe Queen przy 
deptaku będzie można zobaczyć, jak wy-
glądała kolacja szabasowa. 

– Oczywiście kolacje szabasowe nie 
odbywały się w sobotę, więc to będzie 
teatralne pokazanie tego, jak szabasowa 
wieczerza wyglądała. Rolę gospodyni bę-
dzie pełniła Danuta Morel, moja serdeczna 
przyjaciółka, która przez jakiś czas miesz-
kała w  Grodzisku i tu jest zameldowana, 

a obecnie – jak sama mówi – tymczasowo 
mieszka w Tel Awiwie. Będzie opowiadała 
o zwyczajach, z każdym postara się zamie-
nić słowo i okrasić posiłek kilkoma szmon-
cesami, wierszami i drobnymi piosenkami. 
Natomiast nie chcemy tworzyć atmosfery 
wielkich występów, to ma być familijna 
atmosfera żydowskiego domu, w którym 
spotykają się ludzie i rozmawiają – mówi 
Krzysztof Urtate, pomysłodawca imprezy. 

Choć ujęcie szabasowej wieczerzy ma 
być teatralne, to już potrawy będą jak naj-
bardziej prawdziwe. W menu znajdą się: 
rosół z kluseczkami sporządzonymi z mąki 
macowej, kawior żydowski, gefilte fish, sa-
łatka wielowarstwowa, szuba, kugel, czyli 
babka ziemniaczana, gęsi pipek i czulent 
oraz deser zwany potocznie cymesem. Dla 
stu osób, które dokonały rezerwacji bez-
płatnych miejsc, możliwość skosztowania 
tych specjałów będzie darmowa. A to dzięki 
temu, że na organizację imprezy fundacja 
pozyskała dofinansowanie ze środków sa-
morządu województwa mazowieckiego 
z  programu „To także nasze dziedzictwo”. 
Z uwagi na duże zainteresowanie imprezą 
Centrum Kultury zaprasza mieszkańców 
do kupowania biletów, które upoważnią do 
konsumpcji podczas Kolacji Szabasowej. 

Drugi wieczór, 1 października, upłynie 
pod znakiem muzyki – na deptaku podczas 
koncertu „Wielkie polskie przeboje żydow-
skich autorów” szlagiery, które weszły do 
kanonu kultury polskiej, przybliżą tacy arty-
ści jak Danuta Morel, Michał Borowski, Ro-
muald Gizdoń i Zbigniew Sękulski.

… i rytmy świata 
Ostatnim akcentem dwudniowej imprezy 
będzie „Potańcówka z klezmerską kapelą 

Maćka Kierzkowskiego”, która jednocze-
śnie zainauguruje 1 października Grodzisk 
Folk Fest, czyli organizowany przez Aka-
demię Profil 3. Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Folkowej. Z jego następnymi od-
słonami będzie można się spotkać w kolej-
nych dniach w różnych punktach miasta. 
6  października w sali widowiskowej Cen-
trum Kultury wystąpią Luis Costa – Sound 
Legends of Rural Portugal z Portugalii, 
grupa T/Aboret, Martyna z zespołem oraz 
na zakończenie dnia Żywiołak. Z kolei 
7  października w  Poczekalni PKP koncert 
rozpoczną hiszpańskie rytmy w wykonaniu 
Luca Rullo – Hitza Basa: Trashumantziako 
artzaina, w drugiej części zaśpiewa Karo-
lina Cicha oraz Kapela Huculska Baj (Ukra-
ina). Na wszystkie wydarzenia festiwalowe 
wstęp wolny, a więcej informacji można 
znaleźć na stronie www.folkfest.pl.

Uzupełnieniem propozycji ostatniego 
dnia festiwalu będzie przygotowane przez 
Poczekalnię PKP spotkanie podróżnicze ze 
Stanisławem Krycińskiem poświęcone hu-
culszczyźnie. 

   (kb)

Wyjątkowo ekscytująco zapowiada się przełom września i października dla wielbicieli etnicznej muzyki 
i… kuchni. 30 września Fundacja Minoratio zainauguruje dwudniową imprezę „Każdego wolno kochać” 
rozpoczynającą cykl zatytułowany „Grodziskie wieczory z kulturą mniejszości narodowych”, a dzień później 
wystartuje 3 Grodzisk Folk Fest organizowany przez Akademię Profil. Realizacja obu wydarzeń odbędzie się 
we współpracy z grodziskim Urzędem Miejskim i Centrum Kultury.  

Mawiał, że człowiek jest tyle wart, ile po sobie pozostawi – jednego z najwybitniej-
szych grafików XX wieku, zmarłego w roku ubiegłym prof. Tadeusza Łapińskiego 
wspominali bliscy, przyjaciele i bywalcy Pałacu w Radziejowicach. 

Uczta muzyczna i nie tylko

Miłość innego wymiaru 

– Uwielbienie do tego, co robił, nie drażniło, 
było piękne – mówił 8 września podczas wer-
nisażu wystawy prac artysty, jej honorowy 
patron burmistrz Grodziska Mazowieckiego 
Grzegorz Benedykciński. Zapowiedział rów-
nież, iż w remontowanej Willi Niespodzianka 
powstanie sala dedykowana sławnemu grafi-
kowi i jego małżonce Marii Łapińskiej z domu 
Aust, która odziedziczony po wielkim pra-
dziadzie Józefie Chełmońskim talent realizuje 
przede wszystkim w tkaninie artystycznej. 

Nim stała ekspozycja dzieł Tadeusza Ła-
pińskiego zagości w Grodzisku, mieście, 
którego był honorowym obywatelem i uwa-
żał je za swój dom, ułamek z wszechświata 
ponad 15  tys. litografii stworzonych przez 

niego można podziwiać do końca listopada 
w Radziejowicach. Wystawa, na którą złoży-
ły się najwcześniejsze prace z przełomu lat 
50. i 60., a także dzieła z lat ostatnich,  po-
chodzi z prywatnej kolekcji rodziny autora 
oraz zbiorów  Muzeum Mazowsza Zachod-
niego w Żyrardowie. 

– Litografia była jego pasją i miłością, miał 
niezwykły pęd do tworzenia, a swą energią 
obdarzał każdego rozmówcę. Był doskona-
łym obserwatorem ludzkiej natury, psycho-
logiem. Taki był mój mąż, moja podpora 
i siła – wspomina Maria Łapińska, miłość ży-
cia innego wymiaru artysty.

Nastrojowemu wernisażowi towarzyszył 
recital fortepianowy w wykonaniu absolwen-
ta Akademii Muzycznej w Warszawie Alek-
sandra Dębicza.    (mm)
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Od początku września na oddziale pediatrycznym grodziskiego 
szpitala pacjentów wita zajęczyca i miś. Dawne sale przedszkolaków, 
niemowlęce, wzmożonego nadzoru czy izolatka zamieniły się 
w kolorowe krainy oceanu, lasu, łąki i gór.
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18 społeczeństwo

Ze świeżo odmalowanych ścian na małych 
pacjentów spoglądają też mieszkańcy dżun-
gli i sawanny, a nad wszystkimi czuwa jeżyk 
Radosław. Kolorowa metamorfoza oddziału 
była możliwa dzięki środkom finansowym 
z Urzędu Miejskiego i jest efektem wakacyj-
nej pracy wolontariuszy, którzy przy pomo-
cy pędzli i farb odmienili wystrój zarówno sal 
pediatrii, jak i korytarza.

– Idea odmalowania ścian zrodziła się 
w salce usg, która z racji znajdującej się tam 
dziwnej maszyny budzi niepokój u małych 
pacjentów. Postanowiliśmy wymyślić coś, 
co odwróci ich uwagę. Inicjatywa ubarwie-
nia oddziału spotkała się ze wspaniałym 
odzewem mieszkańców Grodziska i okolic. 
Dziś wizyta na pediatrii jest jedną wielką po-
dróżą, a salka usg przybrała iście kosmiczny 
wygląd. Oprócz zwierzaków, na szpitalnych 
ścianach pojawiły się specjalne płyty an-
tybakteryjne, natomiast okna niebawem 
przysłonią nowe rolety. Dążymy do tego, by 
komfort przebywania na naszym oddziale 
był jak największy i wiązał się z minimalnym 
stresem dla dzieci i ich rodziców. Szpital ni-

gdy nie będzie hotelem, nigdy nie będzie 
super, ale niech przynajmniej będzie w nim 
dobrze – mówi ordynator oddziału pedia-
trycznego Szpitala Zachodniego Radosław 
Suchner.       (mm)

Dołącz  
do paczki!
Jeszcze jest czas, by zdążyć z pomocą! Do 
1 października organizatorzy akcji Szlachet-
na Paczka czekają na wolontariuszy.

– Zgłaszać można się za pośrednictwem 
naszego fanpage’u „Szlachetna Paczka Gro-
dzisk Mazowiecki” bądź strony internetowej 
www.szlachetnapaczka.pl. Chcemy pomóc 
jak największej liczbie rodzin na terenie 
Grodziska Mazowieckiego, Jaktorowa oraz 
Międzyborowa – mówi Paulina Białek (na 
zdjęciu), liderka tegorocznej akcji w rejonie 
Grodziska Mazowieckiego. Zgodnie z filo-
zofią organizacji, mądra pomoc, czyli taka, 
która daje szansę na zmianę, dotrze do po-
trzebujących na 2 tygodnie przed Świętami 
Bożego Narodzenia.      (mm)

Dżungla na oddziale
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Kiedy rozmawialiśmy rok temu i padło py-
tanie o Zimowe Igrzyska Olimpijskie, któ-
re odbędą się w lutym 2018 roku w Pjong-
czangu, mówiła Pani, że zostało bardzo 
mało czasu i każdy trening rozpoczyna 
myśl o ZIO. Teraz tych myśli jest jeszcze 
więcej?
– Od razu takie ciężkie pytanie… To będą 
prawdopodobnie moje ostatnie Igrzyska, 
więc udział w nich będzie dla mnie tym bar-
dziej wyjątkowy. Jeszcze nigdy nie włożyłam 
tyle pracy w okres przygotowawczy, ile tym 
razem. Pytanie tylko, czy to zaprocentuje 
w odpowiednim momencie.
Jest nerwówka?
– Na pewno wyczuwa się napięcie, bo godzi-
na zero już się zbliża, ale nie jest to nerwów-
ka. Plan jest realizowany, zdrowie dopisuje 
(odpukać!), wszystko idzie w dobrym kie-
runku. Najwięcej nerwów było na początku 
maja, kiedy rozpoczynał się okres przygoto-
wawczy. Wówczas mój trener Witold Mazur, 
z  którym pracuję w reprezentacji, miał bar-
dzo poważny wypadek na rowerze. Przez 
pewien czas nie było wiadomo, czy będzie 
mógł pełnić funkcję trenera. Na jednym ze 
zgrupowań zastąpił go Sławomir Chmura, 
mój trener ze Sparty. Na szczęście wszystko 
zakończyło się dobrze, trener wraca do zdro-
wia, a zawodnicy kadry żartują, że w  tym 
roku kontuzje przyjmuje na siebie sztab 
szkoleniowy. Tak się złożyło, że kontuzji nad-
garstka nabawiła się nasza fizjoterapeutka. 
To jakieś fatum z wypadkami sportowców 
na rowerze?
– Wypadki drogowe z udziałem rowerzystów 
i samochodów niestety są i będą. Oczywiście 
rowerzyści mogliby bardziej rygorystycznie 
przestrzegać przepisów ruchu drogowego, 
ale z drugiej strony kierowcy podczas wy-

przedzania nie myślą o tym, że rowerzysta 
może jechać 40 km/h, źle szacują czas ma-
newru i to jest prawdziwa zmora. Ja robię 
treningi w różnych laboratoriach i jestem 
zamknięta przez większą część roku, ale gdy 
mam możliwość wyjechania w teren, pojeż-
dżenia po okolicy, to czemu z tego nie sko-
rzystać? Droga publiczna według przepisów 
służy tak samo rowerzystom, jak i kierow-
com, więc to jest nasze wspólne dobro. 
W tym sezonie liczą się tylko Igrzyska czy 
po drodze są jakieś mikrocele?
– Kiedyś były cztery łyżwiarki w Polsce i wie-
działyśmy, że jeżeli zdobędziemy kwalifi-
kacje międzynarodowe, to pojedziemy na 
Igrzyska. Ale wyhodowałyśmy sobie na pier-
si „potwory”, zawodniczek jest coraz więcej 
i każda chce z nami konkurować. I dobrze, bo 
im więcej rywalizacji, tym większa motywa-
cja i wyższy poziom sportowy. Sezon zacznę 
od Mistrzostw Polski, które odbędą się po raz 
pierwszy pod dachem na nowej hali lodo-
wej, która rośnie w Tomaszowie Mazowiec-
kim. To jednocześnie będą krajowe kwalifi-
kacje do startów w Pucharze Świata. Myślę, 
że jeśli zdrowie będzie mi dopisywać, to nie 
powinnam mieć problemu w kwalifikacjach. 
Drugim celem po drodze na Igrzyska są wła-
śnie starty w Pucharze Świata. 
W programie olimpijskim po raz pierwszy 
znajdzie się bieg masowy, w którym rów-
nież Pani wystartuje. 
– Bardzo potrzebowałam nowych bodźców 
i  wyzwań, więc postanowiłam się spraw-
dzić w tej konkurencji. W pierwszym sezo-
nie byłam siódma na Mistrzostwach Świata,  
w  większości startów byłam w pierwszej 
dziesiątce, dwa razy byłam piąta. Więc do 
podium niedaleko. Ta konkurencja jest wy-
wróceniem łyżwiarstwa szybkiego do góry 
nogami, bo na torze, na którym zazwyczaj 
jednocześnie może znaleźć się dwóch za-
wodników, jadą 24 osoby. Jest wspólny start i 
rywalizacja przez 16 okrążeń. Wyścig jest bar-
dzo widowiskowy, dynamiczny, nieprzewidy-
walny. Zdarzają się upadki, w walce przydają 
się łokcie. Zawodnicy mają specjalne stroje 
z nieprzecinalnymi wstawkami kevlarowy-
mi, kask, specjalne rękawiczki, bo łyżwy są 
bardzo ostre. Ale nie można stając na starcie 

myśleć o wywrotce. Niebezpieczeństwo jest 
wkalkulowane w tę konkurencję. Na moim 
pierwszym starcie w PŚ brałam udział w ko-
lizji na wirażu, gdzie przy prędkości 40 km/h 
przewróciło się 5-6 zawodniczek. Wyglądało 
to dramatycznie, a sumarycznie skończyło się 
na 10 szwach wśród wszystkich zawodniczek. 
W Vancouver był brąz, w Soczi – srebro…
- A złoto mam w nazwisku!
A w marzeniach?
– Kiedy jechałyśmy do Vancouver, to już 
sama kwalifikacja na IO była sukcesem, były-
śmy najmłodsze, trochę nawet lekceważone, 
więc medal był ogromnym zaskoczeniem. 
Przed Soczi byłyśmy wicemistrzyniami świa-
ta, a w klasyfikacji generalnej Pucharu Świa-
ta zajmowałyśmy drugie miejsce, dlatego 
każdy wynik poza srebrem lub złotem był-
by poniżej oczekiwań. Teraz nasza drużyna 
miała różne perypetie, więc same nie wie-
my, czego się możemy spodziewać. Igrzyska 
są magiczne i może się wydarzyć wszystko. 
Mam 31 lat, dwa medale olimpijskie, jadę po 
raz trzeci na Igrzyska i robię to z wielką przy-
jemnością. Bo lata treningu, pracy nie były 
tylko dla wyniku sportowego. Po prostu to 
jest moja pasja, sposób życia. Ale pewnie że 
chciałabym, żeby był kolejny medal.
Jak wygląda druga strona medalu? 
– Czasami jestem zwyczajnie zmęczona 
wszelkimi zakazami, ograniczeniami, które 
towarzyszą życiu sportowca. Poważnie tre-
nuję od 18 lat. A w życiu sportowca zakazów 
jest mnóstwo. Prosty przykład: sobotnie 
wyjście ze znajomymi czy grill – dla mnie 
maksymalnie do 23, bo w niedzielę muszę 
wstać o  ósmej, żeby o dziewiątej wyjechać 
na rower. Nie wspominając o tym, że z grilla 
to mogę zjeść co najwyżej jedną małą karkó-
weczkę. Myślę, że najwięcej poświęciłam ze 
sfery takiej czysto kobiecej, prywatnej. Spę-
dzam 250 dni w roku poza domem i nikt nor-
malny nie jest w stanie wytrzymać takiego 
czasu ze mną, a właściwie beze mnie. Patrzę 
na koleżanki, które albo mają już dzieci, albo 
spodziewają się dzieci. Ja nie miałam nigdy 
czasu na to, żeby sobie na to pozwolić.
Jak rysują się Pani plany na przyszłość?
- Na razie moje wszystkie plany skupiają się 
na najbliższych pięciu miesiącach. Nie myślę 
też, czy to będzie mój ostatni sezon, ale po-
woli tęsknię za tym, żeby osiąść i zacząć żyć 
bardziej ustabilizowanym życiem. Jestem 
z  wykształcenia nauczycielem wychowania 
fizycznego, jestem też trenerem łyżwiarstwa 
szybkiego, więc być może to będzie moja 
droga. Ale na pewno nie chciałabym być tre-
nerem zawodników na wysokim poziomie, 
bo to znowu oznaczałoby życie na walizkach
Czego można Pani życzyć w sezonie olim-
pijskim i poza nim?
– Zdrowia i spełnienia marzeń. 
Tego zatem życzymy i dziękujemy za roz-
mowę! 

1919

Z dwukrotną medalistką 
olimpijską w panczenach Luizą 
Złotkowską, która na co dzień 
reprezentuje Spartę Grodzisk, 
rozmawiali Małgorzata Müldner 
i Krzysztof Bońkowski.

Złoto mam  
w nazwisku
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Kolarze  
w czołówce 

Przed rozpoczęciem czwartoligo-
wych rozgrywek zdawano sobie 
sprawę, że w tym sezonie grupa po-
łudniowa, do której tym razem przy-
dzielono Pogoń Grodzisk, będzie 
znacznie silniejsza od północnej, ale 
mimo to liczono, że nasi piłkarze po-
dobnie jak w poprzednim sezonie, 
będą pokonywać kolejnych rywali 
i szybko pokażą plecy pozostałym 
drużynom, z Bronią Radom na czele, 
uznawaną obok naszego klubu, za 
głównego faworyta.
Rzeczywistość okazała się jednak inna niż 
przewidywano, co powoduje, że po 5 kolej-
kach, Pogoń, z 9 pkt zajmuje dopiero 7 miej-
sce w tabeli, ze stratą 6 do liderującej Pilicy 
Białobrzegi. A zaczęło się wszystko zgodnie 
z planem: od wyjazdowej wygranej z Dro-
gowcem Jedlińsk. Komplet punktów przy-
płacony został jednak kontuzją Damiana 
Jaronia, a ile znaczy brak kapitana, lidera 
i  czołowego strzelca, mogliśmy przekonać 
się w kolejnych spotkaniach (wyobraźmy 
sobie reprezentację Polski bez Lewandow-
skiego). Z Mazurem Karczew udało się jesz-

cze wygrać, jednak później przyszły dwie 
niespodziewane porażki: wyjazdowa z so-
lidnym Oskarem Przysucha i szczególnie 
bolesna, bowiem poniesiona na własnym 
boisku, ze Spartą Jazgarzew (na zdjęciu). 
Ten zimny prysznic chyba podziałał mobili-
zująco na naszych zawodników, do których 
chyba wreszcie dotarło, że poprzedni sezon 
już się zakończył i trzeba myśleć o bieżą-
cym, wyjątkowo trudnym, bo nikt nam za 
darmo punktów nie odda. Ta lekcja pokory 
widocznie była potrzebna, po to by wrócić 
na właściwe tory i grać jak kilka miesięcy 
temu, nie tylko efektywną, ale i efektow-
ną piłkę. Dobrym prognostykiem, miejmy 
nadzieję, będzie wysoka wygrana z LKS-
-em Promna, bowiem oprócz końcowego 
rezultatu cieszyć mógł styl, w jakim zosta-

ła odniesiona. Styl, do którego nasz zespół 
zdążył nas już przyzwyczaić. Przed Pogonią 
teraz 3 mecze z teoretycznie znacznie słab-
szymi rywalami, a później podopiecznych 
trenera Mateusza Miłoszewskiego czekają 
„mecze prawdy”, w których zmierzymy się 
z zespołami, które jak na razie spisują się 
bardzo dobrze, zajmując czołowe miejsca 
w tabeli.  Miejmy nadzieję, że w kolejnym 
numerze „Bogorii” przeczytacie Państwo, że 
Pogoń jest już pierwszym miejscu. 

Wyniki: LKS Drogowiec Jedlińsk (w) 2:0 
(Damian Jaroń, samobójcza), Mazur Kar-
czew (d) 1:0 (Paweł Czarnecki), Oskar Przy-
sucha (w) 0:1, Sparta Jazgarzew (d) 0:2, LKS 
Promna (w) 5:1 (Kamil Kamiński – 2, Michał 
Strzałkowski – 2, Mariusz Baranowski).

     Michał Śliwiński

Obawy, że Chlebnia po po-
przednim sezonie, który biorąc 
pod uwagę oczekiwania, okazał 

się jednak rozczarowaniem, w nadchodzą-
cym przeistoczy się w ligowego średniaka, 
okazują się płonne. Po cichu, z  drugiego 
szeregu i bez medialnego szumu drużyna 
trenera Kamila Świtalskiego od początku 
regularnie punktuje, utrzymując miano 
niepokonanej, dzięki czemu, po 5 kolej-
kach, z 11 pkt plasuje się na wysokiej 3 po-
zycji ze stratą dwóch „oczek” do liderującej 
Józefovii. Drużyna została w  przerwie let-
niej odpowiednio wzmocniona, ponadto 
w trakcie rozgrywek powrócił do niej naj-
lepszy strzelec z ubiegłego sezonu Michał 
Ocipka, który zrezygnował z gry w czwar-

toligowej Błoniance. W klubie nikt nie 
mówi o włączeniu się do walki o awans, co 
na pewno zdejmie z piłkarzy presję. W po-
równaniu z poprzednim sezonem stawka 
zespołów jest znacznie silniejsza, a kandy-
datów do gry o IV ligę – co najmniej kilku. 
Początek rundy wskazuje na to, że jednym 
z nich może być Chlebnia.

Wyniki: Przyszłość Włochy (w) 0:0, Piast 
Piastów (d) 4:0 (Mateusz Piórkowski, Adam 
Michalak, Tomasz Kulesza, Piotr Szulowski), 
Błękitni Korytów (w) 5:2 (Piotr Obierak – 2, 
Sebastian Patanowski, Piórkowski, Micha-
lak), SEMP Ursynów (d) 1:1 (Kulesza), Na-
przód Stare Babice (w) 4:1 (Michał Ocipka, 
Kulesza, Szulowski, Michalak). 

     Michał Śliwiński

Słabo rozpoczęli rozgrywki 
ligowe na szczeblu A-klasy 
piłkarze rezerw Chlebni, któ-

rzy w 3 meczach zdobyli zaledwie punkt, 
w obfitującym w bramki pojedynku z Or-
łem Kampinos. Trzeba jednak przyznać, że 
w pozostałych spotkaniach mieli spore-
go pecha, przez co ich skromny dorobek 
pozwala jedynie na zajmowanie odległej 
11  pozycji w tabeli. Dość powiedzieć, że 
w meczu z Milanem podopieczni trenera 
Pawła Żeglińskiego stracili decydującego 

gola w doliczonym czasie gry, zaś z rezer-
wami Błonianki również w samej końców-
ce, w dodatku nieco wcześniej ich trafienia 
nie uznał sędzia. Stare piłkarskie porzeka-
dło mówi, że to co los czasem na boisku 
zabiera, kiedyś zwraca…

Wyniki: Orzeł Kampinos (d) 5:5 (Krzysz-
tof Wieczorek, Piotr Szulowski, Radosław 
Zientek, Marcel Omieciński, Adam Laskow-
ski), Milan Milanowek (w) 0:1, Błonianka 
II (d) 2:3 (Bartłomiej Przygoda, Michał  
Małek).     (mś)

Czołówka młodych polskich kola-
rzy, a wśród nich reprezentanci GKK 
Opty Mazowsze Grodzisk, rywalizo-

wała w Wysowej-Zdroju podczas Górskich 
Mistrzostw Polski. W bardzo silnej stawce 
najlepiej z grona naszych zawodników spi-
sali się: Jakub Wangin, który uplasował się 
na 10 pozycji, oraz Jan Miazga, zajmując 
16  miejsce w gronie juniorów. Z kolei na 
Pucharze Polski, rozgrywanym w Koźmin-
ku w  wyścigu wspólnym 1 miejsce wśród 
juniorów młodszych zajął Dawid Jurasz (na 
zdjęciu), a wśród juniorów trzeci był Jakub 
Tryc, a piąty Adrian Łazarczyk.      (mś)
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Tegoroczny sezon zapowiada się 
dla rezerw grodziskiej Pogoni na 
wyjątkowo ciężki. Z powodu re-

organizacji IV ligi z „okręgówki” może spaść 
nawet połowa drużyn, dlatego cel, jakim 
jest utrzymanie na tym poziomie rozgryw-
kowym, będzie osiągnąć znacznie trudniej. 
W poprzednich dwóch sezonach udało się go 
zrealizować „rzutem na taśmę”. W bieżącym 
trener Robert Brudziński będzie dysponował 
znacznie młodszym składem niż poprzednio, 
bowiem drużynę w przerwie letniej opu-
ściło 7 podstawowych zawodników, którzy 
zasilili okoliczne zespoły, a  ich miejsce zajęli 
17-letni wychowankowie klubu, w niektórych 
spotkaniach stanowiący trzon drużyny. Małe 
pole manewru, jeśli chodzi o kadrę, oraz brak 
doświadczenia większości piłkarzy mogą nie-
stety przynosić czasem takie rezultaty jak ten 

z  Żyrardowem. Punkty, nasze rezerwy będą 
zdobywać wzorem poprzednich sezonów, 
głównie na własnym boisku, kiedy to zostaną 
wzmocnione posiłkami z pierwszej drużyny, 
co zresztą potwierdzają dotychczasowe rezul-
taty. Po 5 kolejkach, Pogoń II, z 7 pkt zajmuje 
9  miejsce, za to w Pucharze Polski rezerwy 
pobiły klubowy rekord, gromiąc w  II  rundzie 
amatorski zespół Bar Ulubiona ETV z W-wy 
aż 21:0! (Krzysztof Kucharczyk – 8, Paweł Bru-
dziński, Kamil Przyżycki – po 3, Daniel Pałuba, 
Bartłomiej Danielik – po 2, Damian Rybak, 
Marcin Misiak – po 1, samobójcza). Pozostałe 
wyniki: Piast Piastów (d) 2:0 (Łukasz Gwardiak 
– 2), Błękitni Korytów (d) 5:2 (Łukasz Sierociń-
ski, Maciej Przybylski, Paweł Brudziński, Piotr 
Jaroń, Gwardiak), SEMP Ursynów (w) 1:2 (Mar-
cin Misiak), Naprzód Stare Babice (d) 2:2 (Mi-
siak, Brudziński), AP Żyrardów (w) 0:7.     (mś)

Udany występ podczas rozegranego w Gdań-
sku IX Maratonu Sierpniowego im. Lecha Wa-
łęsy, będącego Mistrzostwami Polski w  dłu-
godystansowej jeździe na rolkach zanotowali 
reprezentanci grodziskiej Sparty, prowadzeni 
przez trenera Sławomira Chmurę. Barba-
ra Smolińska zajęła 3. miejsce w maratonie, 

a  taką samą lokatę w wyścigu na 10 km wy-
walczyła Amelia Steć. Godne odnotowania 
są również występy Mateusza Godlewskiego 
(14 m w półmaratonie) oraz Eweliny Kozerskiej 
(33 m. na 10 km). Najlepszy wynik osiągnął 
jednak szkoleniowiec naszych zawodników, 
który zwyciężył na dystansie 10 km.     (mś)
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Szkoleniowiec na medal 

Amatorski turniej tenisa stołowego, 
zorganizowany 2 września przez 
aktualnych drużynowych mistrzów 

Polski, czyli klub Dartom Bogoria Grodzisk, 
zgromadził na starcie blisko 150 zawodni-
ków, którzy rywalizowali w  siedmiu katego-
riach wiekowych. Otwarcia turnieju dokonał 
prezes Polskiego Związku Tenisa Stołowego 
Dariusz Szumacher, zaś zawodników odwie-

dził pięciokrotny mistrz Polski Daniel Górak, 
który nie odmawiał nikomu próby rywaliza-
cji przy pingpongowym stole. Triumfatorami 
poszczególnych kategorii zostali: Miłosz Re-
dzimski (Akademia Tenisa Stołowego), Michał 
Warszawa Kurek (do lat 18), Tomasz Golian  
(18-35 lat), Adam Marczak (35-60 lat), Stani-
sław Sadowski (powyżej 60 lat), Olga Pola-
kowska (kobiety), Michał Markowski (open).   

 (kb)

Rekord w Pucharze Polski

Turniej z prezesem  
i mistrzem
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W skrócie
* Reprezentanci Dartomu Bogorii Grodzisk 
Daniel Górak i Pavel Sirućek swój udział 
w silnie obsadzonym turnieju ITTF Czech 
Open, który rozegrany został w Ołomuńcu, 
zakończyli na fazie eliminacyjnej. Daniel 
po zwycięstwach po 4:1 nad reprezentan-
tem Tajwanu Chou Te Hao oraz Raresem 
Siposem z Rumunii, uległ 2:4 Japończyko-
wi Yuki Matsuyamie. Z kolei Sirućek wygrał 
swą grupę kwalifikacyjną, pokonując po 4:0 
Konstantina Czernowa z Rosji i Christiana 
Friedricha z Austrii, a następnie 4:3 rutyno-
wanego Rumuna Adriana Crisana. Nieste-
ty, w decydującym o awansie do turnieju 
głównego pojedynku przegrał 0:4 z repre-
zentantem Portugalii Joao Geraldo. W tur-
nieju deblowym, zarówno Sirućek, grający 
w parze ze swym rodakiem Lubomirem 
Jancarikiem, jak i Górak występujący wraz 
z Jakubem Dyjasem, odpadli w 2  run-
dzie eliminacji, co w przypadku Daniela 
i Kuby, bądź co bądź duetu europejskie-
go formatu, należy traktować jako spore  
rozczarowanie.

* Pavel Sirućek okazał się najlepszy pod-
czas rozegranego w Pradze turnieju TT Star 
Series. Nowy nabytek Dartomu Bogorii w fi-
nale tej imprezy pokonał 3:0 swego rodaka 
Jiriego Vrablika, na co dzień reprezentują-
cego barwy Dekorglassu Działdowo. I oby 
podobny rezultat zanotował z nim w ligo-
wym starciu.

* Michał Bańkosz reprezentował Polskę 
podczas rozgrywanej w tajwańskim Tajpej 
letniej Uniwersjady. W turnieju drużyno-
wym, gdzie Polacy dotarli do ćwierćfina-
łu, ulegając w nim 0:3 gospodarzom, nasz 
zawodnik zagrał jedynie w przegranym 
pojedynku z Koreą Płd. W singlu w grupie 
eliminacyjnej pokonał 3:2 Miguela Lara 
Escalante z Meksyku oraz 3:0 naturalizo-
wanego Nowozelandczyka Haikuna Wan-
ga. W  I rundzie turnieju głównego musiał 
uznać wyższość reprezentanta Brazylii – 
Humberto Manhaniego, ulegając 0:4. W de-
blu duet Bańkosz/Piotr Chodorski w 1/16 fi-
nału przegrał 0:4 z japońską parą Masataka 
Morizono/Yuya Oshima, czyli aktualnymi 
wicemistrzami świata, co najlepiej pokazu-
je jak silna była obsada tego studenckiego 
czempionatu. 

   Michał Śliwiński

Polskim szlakiem
Laureatki V edycji Powiatowego Konkursu 
Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych – Julia 
Adamiec i Julia Bąba – otrzymały wyjąt-
kową nagrodę: wycieczkę do Lwowa szla-
kiem polskich wspomnień. 

Uczennice odwiedziły Cmentarz Łycza-
kowski oraz Orląt Lwowskich, miasteczko 
Żółkiew, w którym spoczywa hetman Żół-
kiewski, oraz wiele innych wspaniałych 
lwowskich zabytków. 

Podróż zorganizował i ufundował Hen-
ryk Tuszyński, przedsiębiorca i działacz 
społeczny z naszego powiatu, były wie-
loletni radny Grodziska Mazowieckiego. 
Uczennice wyjechały do Lwowa wspólnie 
z Panem Henrykiem i jego małżonką. 

W imieniu organizatora konkursu – sto-
warzyszenia Powiatowy Klub Historyczno- 
-Dziennikarski – dziękujemy za ufundo-
wanie tej wspaniałej nagrody. Ufamy, że 
podróż ta była ważną lekcją historii dla 
tych młodych osób i cenną inspiracją do 
dalszych poszukiwań na tym polu. 

Jednocześnie przypominamy, że je-
sienią br. zostanie ogłoszona kolejna 
edycja Konkursu Wiedzy o Żołnierzach  
Wyklętych.

W imieniu Powiatowego Klubu Histo-
ryczno-Dziennikarskiego

Paweł Kołkiewicz 
przewodniczący stowarzyszenia
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Krzyżówka z patronem
Rozwiązanie, zawierające nazwisko patrona jednej z grodziskich ulic, utworzą litery z pól ponumerowanych 
w prawym dolnym rogu uszeregowane od 1 do 14.
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Rozwiązanie krzyżówki z nr. 270:
W krzyżówce zaszyfrowane było hasło: 
„Brawo Dartom Bogoria”. Zwyciężczynią zo-
stała p. Maria Garbalska. Po odbiór nagrody 
zapraszamy do siedziby redakcji: Centrum 
Kultury, ul. Spółdzielcza 9, II piętro.

Uwaga, krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 
2 października. Odpowiedzi prosimy nadsy-
łać na adres redakcji. Nagrodą jest zaprosze-
nie dla dwóch osób do Kina Centrum Kultu-
ry na dowolnie wybrany seans filmowy.

Poziomo:
1. nazwa Grecji jako prowincji Rzymu; 
8.  dziecinny zazwyczaj ma trzy kółka; 
9.  jeden z czterech kolorów karcia-
nych; 10. imię czarnego charakteru se-
rialu „Dynastia”; 11.  ukłon; 12.  kawon; 
14.  żartobliwa gra słów oparta na 
identyczności lub podobieństwie ich 
brzmienia; 16. strefa; 18.  taniec popu-
larny wśród młodzieży głównie w  la-
tach 60.; 20. odgłos rozmów wielu osób 
naraz; 23. znak wskazujący kierunek; 
25. drzewko o  białych lub różowych 
kwiatach i  gruszkowatych owocach; 
26. postępowanie mające na celu wpro-
wadzenie kogoś w błąd; 27. wierzchnia 
część stołu; 29.  słowo 30. ktoś wyjąt-
kowo uzdolniony; 31. najwybitniejszy 
polski koszykarz, grający od lat w USA.

Pionowo:
2. anioł wyższego rzędu; 3. owacja; 
4. Mark – autor powieści „Przygody Tom-
ka Sawyera”; 6. odnowa czegoś na pod-
stawie zachowanych reliktów; 7.  rze-
mieślnik z branży drzewnej; 13.  nocny 
motyl; 14. dowcip; 15. Krystyna – jedna 
z legend TVP; 17. zlecenie wykonania 
czegoś; 19. tajne, umowne znakowanie 
tekstu; 21. gatunek śliwki; 22. postawa 
życiowa polegająca na trzeźwej bez-
stronnej ocenie rzeczywistości; 24. Ru-
dyard – pisarz angielski, laureat Nagro-
dy Nobla za powieść „Księga dżungli”; 
25. bestia, straszydło; 28. imię Sumac, 
pochodzącej z Peru śpiewaczki o niedo-
ścignionej do dziś skali głosu.

Grodziski Klub Filmowy  
– czwartki, godz. 20.15

Aktualne informacje  
na temat repertuaru na:   

www.centrumkultury.eu 

Fundatorem nagrody jest

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 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 Nauka języka włoskiego. Zapraszam dzieci, młodzież, 
dorosłych na zajęcia z języka włoskiego. Tel. 605 354 487
n PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki oraz MYCIE elewa-
cji, 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 Naprawa lodówek, zamrażarek, lad i szaf chłodniczych. 
Naprawy tylko u klienta. Tel. 601 344 139
n Pranie dywanów, wykładzin, tapicerek samochodowych 
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 Zamienię mieszkanie 32 m² w nowym bloku w Grodzisku 
Maz. na większe 2 pokoje. Tel. 881 408 308  
n Zatrudnię pracownika budowlanego w wykończeniówce 
i glazurnika. Tel. 601 231 296
n Sprzedam VW Passat 1,9 TD, 130 KM. Przebieg 270 tys. 
km, automat, klima, podgrzewane siedzenia. Rok prod. 
2003. Stan b. dobry. Tel. 692 465 581

Emeryci w podróży

Cztery pory roku  
po harcersku 

1923ogłoszenia

Zarząd Polskiego Związku Emery-
tów Rencistów i Inwalidów w Gro-
dzisku Mazowieckim w okresie 
wakacyjnym zorganizował wy-
cieczki, w których wzięło udział 
po 50 uczestników.

W lipcu udaliśmy się do Krynicy-
-Zdroju, gdzie przez 7 dni miesz-
kaliśmy w hotelu Kasztelanka. 
W czasie wycieczki zwiedzano 
w  Słowacji miasteczko Bardejów 
z historycznymi zabytkami oraz 
uzdrowisko Bardejowskie Kupele, 
ponadto Zamek w Niedzicy, Szlak 
Łemkowski z Cerkwią w Powroź-
niku,  pasiekę „Barć” w Kamiennej 
i oczywiście Krynicę, wzięto także 
udział w rejsie po Jeziorze (Zale-

wie) Czorsztyńskim. W powrotnej 
drodze odwiedziliśmy miejscowość 
Chlewiska k. Szydłowca, w którym 
jest oddział Muzeum Techniki.

Sierpień to wyjazd do Giżycka 
i Krainy Wielkich Jezior. Noclegi 
były w hotelu Taurus w Świętej 
Lipce k. Reszla. Zwiedzano klasz-
tor w Świętej Lipce z koncertem 
organowym, jak również miasto 
ze swoimi zabytkami, a także Re-
szel, Kętrzyn, Giżycko, Twierdzę 
Boyen, kwaterę Hitlera w Gierłoży, 
Mrągowo i Mikołajki. Odbył się 
również  rejs statkiem. Uczestnicy 
zaliczyli do udanych wieczorki ta-
neczne i wycieczki.

Roman Dziewoński

Na przełomie czerwca i lipca 
27-osobowa grupa zuchów 
i  harcerzy ze Szczepu NS im. 
J.  Korczaka z Grodziska Maz. 
działającego przy Zespole Szkół 
im. H Szczerkowskiego brała 
udział w projekcie „Cztery pory 
roku – ekologiczne warszta-
ty aktywizujące i rozwijające 
osoby niepełnosprawne” fi-
nansowanym przez Chorągiew 
Dolnośląską ZHP i PFRON. 
Warsztaty odbywały się w har-
cerskim ośrodku „Nadwarciań-
ski Gród” w Załęczu Wielkim. 
To były niezapomniane chwile. 
Każdego dnia czekały na nasze 
dzieci bardzo ciekawe zajęcia 
ekologiczne, plastyczne, rucho-
wo-sportowe, wycieczki po naj-
bliższej okolicy oraz wspaniała 
wycieczka do Wrocławia. (…)

Najbardziej uroczysta chwila 
na naszym obozie to Przyrze-
czenie Harcerskie. Tym razem 

dh Monika Marek złożyła je na 
środku rzeki Warty na promie, 
co na pewno pozostanie w jej 
pamięci do końca życia. Czworo 
zuchów otrzymało lilijki otwie-
rające próbę na harcerza.

Zuchami i harcerzami opie-
kowała się nasza szkolna ka-
dra: Komendant Szczepu hm. 
Zdzisław Sadowski, phm. Ewa 
Kapuścińska, pwd. Katarzyna 
Kapuścińska-Salach, pwd. Iwo-
na Koblak. 

Serdecznie dziękujemy za za-
angażowanie w organizację na-
szego wyjazdu p. dyr. Agnieszce 
Klonowskiej oraz p. burmistrzo-
wi Grzegorzowi Benedykcińskie-
mu, dzięki któremu na naszą 
harcerską przygodę pojechali-
śmy autokarem. 

Czuwaj!

Zuchy, harcerze i instruktorzy 
ze Szczepu NS im J. Korczak

Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów
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W namiotach przygotowanych przez po-
szczególne sołectwa można było podzi-
wiać misterne kompozycje płodów rolnych, 
z których słyną północne tereny gminy Gro-
dzisk, skosztować znakomitych wypieków 
tutejszych gospodyń, zobaczyć wyroby 
rzemiosła, a także zapoznać się z bogatą 
historią wsi – Natolin przygotował m.in. 
wystawę stworzonych podczas warsztatów 
wyrobów z gliny, wśród których uwagę 
szczególnie przykuwała praca prezentująca 

dawną cegielnię, z kolei w stoisku Żukowa 
można było podziwiać archiwalia ukazujące 
bogate, kilkusetletnie tradycje miejscowości 
– m.in. dokumenty, zdjęcia, opisy zabytko-
wego kościoła, a także taki skarb, jak annały 
z 1912 roku, przechowywane przez jedną 
z rodzin. – Żuków to jest światła wieś! – pod-
kreślała mieszkanka Aldona Rogowska. 

O bogactwie świadczyły też pokazy stra-
żackie OSP Kłudno Stare oraz występy sce-
niczne przygotowane przez społeczności 
świetlic wiejskich w Kłudnie Starym, Natoli-
nie i Zabłotni, która miała wyjątkowo liczną 
reprezentację artystyczną.

– Mamy świetlicę, w której działaniach 
bardzo wszyscy chcą uczestniczyć. I stąd taki 
rezultat. Dla nas dobrze się złożyło, że 1 lipca 
świętowaliśmy 15-lecie świetlicy, więc jeste-
śmy rozśpiewani, nauczeni wierszy, a na do-
datek każdy chce występować, tym bardziej 
przed tak miłą publicznością. Najmłodszy 
uczestnik ma 4 lata, a najstarsza to już stu-
dentka – mówi Danuta Dubielecka, sołtys 
Zabłotni i opiekun tamtejszej świetlicy.

Nie zabrakło też atrakcji przygotowa-
nych przez Centrum Kultury – prawdziwą 

gwiazdą koncertu był Grodziski Chór Bo-
gorya, który ma na swoim koncie liczne 
laury konkursów i przeglądów krajowych 
i  zagranicznych. Najmłodsi chętnie korzy-
stali z warsztatów i dmuchańców, a wspól-
nie z rodzicami bawili się podczas pokazów 
cyrkowych. Na dorosłych na zakończenie 
imprezy czekała potańcówka na dechach, 
a przez całe popołudnie stanowiska, gdzie 
dyżurowali urzędnicy gotowi udzielić po-
trzebnych informacji czy porad. 

– To jest takie spotkanie z Urzędem 
Miejskim bez konieczności przychodzenia. 
Jeżeli ktoś ma jakieś pytania albo miał za-
miar wybrać się do ratusza, to serdecznie 
zapraszam, my przyszliśmy do was – mówił 
burmistrz Grzegorz Benedykciński, który 
zachęcał również do obejrzenia inwestycji 
gminnego Zakładu Wodociągów i Kanaliza-
cji – wartego blisko 2 mln zł wozu do czysz-
czenia kanalizacji oraz pobliskiej tłoczni 
ścieków, dzięki której możliwa będzie roz-
budowa sieci kanalizacyjnej w całej okolicy. 

Imprezę zakończył efektowny pokaz fa-
jerwerków.   n  (kb)

Pianista Marek Bracha znany jest już gro-
dziskiej publiczności. 3 września wystąpił 
w otoczeniu Stawów Goliana z recitalem 
zamykającym cykl koncertów „Klasyka 
w  Parku”. Był to 10 koncert w tej edycji 
i pomimo bardziej jesiennej niż letniej po-
gody, zgromadził spore grono słuchaczy. 

Melomani usłyszeli przede wszystkim 
mazurki, gdyż tę formę Marek Bracha 
uważa za najbardziej pojemną oraz in-
spirującą. Zabrzmiały mazurki Fryderyka 
Chopina, ale także Aleksandra Tansmana 
z wpływami muzyki klezmerskiej, Karola 
Szymanowskiego z elementami folkloru 
podhalańskiego, menuet Ignacego Jana 

Paderewskiego oraz kompozycje Włady-
sława Szpilmana, w tym fragment „Con-
certino” utrzymany w jazzowym klimacie 
przywodzącym na myśl „Błękitną rapso-
dię” Gershwina. 

Marek Bracha potrafi nie tylko wspa-
niale wykonywać utwory, lecz także in-
teresująco  opowiada o muzyce. Było to 
romantyczne zakończenie lata z muzyką 
klasyczną, która równie dobrze brzmiała 
przez kolejne wakacyjne niedziele w Parku 
Skarbków, gdzie odbyła się większość kon-
certów w ramach cyklu.

 n  Sławomir Sadowski

Cykl imprez sołeckich „Nasze wsie – naszą dumą”, organizowanych przez 
Urząd Miejski, 26 sierpnia dotarł do Kłudna Starego i oprócz gospodarzy 
zgromadził mieszkańców Adamowa, Żukowa, Chrzanowa Małego, Kłudna 
Nowego, Kłudzienka, Natolina, Tłustego i Zabłotni, którzy adekwatnie do 
tytułu mieli okazję pokazać, co jest dumą ich miejscowości. 

Sołeckie skarby

Mazurki na wodzie 
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