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Aaron Spears powraca!
Klinika Perkusyjna z Aaronem Spearsem powraca do Grodziska! 
Pochodzący z Waszyngtonu muzyk, który występuje na największych 
scenach świata, zademonstruje technikę gry na perkusji  
30 października w sali widowiskowej Centrum Kultury. Szykuje się 
zatem nie lada gratka dla początkujących perkusistów i wszystkich 
wielbicieli kunsztu Aarona! Początek o godz. 19.00.

Rzeźba autorstwa Jerzego Juczkowicza sta-
nęła na Stawach Goliana w roku stulecia uro-
dzin żeglarza i została tak wkomponowana 
w przestrzeń, że wraz z zainstalowanym opo-
dal masztem i kamieniem, tworzy całość przy-
pominającą jacht. Na uroczystości pojawili 
się przedstawiciele władz samorządowych, 
mieszkańcy, pasjonaci żeglarstwa, a także 
reprezentanci grodziskich instytucji, którym 
Leonid Teliga patronuje: Grodziskiego Klubu 
Żeglarskiego Czysty Wiatr, Hufca ZHP i Szko-
ły Podstawowej nr 5, kontynuującej tradycje 
zlikwidowanego niedawno Gimnazjum nr 3. 
Dzięki uczniom, którzy na uroczystość wybrali 
się wyposażeni w rekwizyty i stroje z różnych 
zakątków świata, wokół Stawów Goliana na 
dwie godziny powstał żywy szlak drogi, którą 
Teliga przemierzył na jachcie Opty. 

Odsłonięcia pomnika dokonali (po krót-
kim rejsie po grodziskim akwenie) burmistrz 

Grzegorz Benedykciński, prezes klubu Czysty 
Wiatr i przewodniczący Społecznego Komi-
tetu Budowy Pomnika Mirosław Łyszkowski, 
oraz Karol Teliga, bratanek słynnego żeglarza. 
Po chwili na maszt została wciągnięta flaga 
Grodziska, a zwieńczeniem uroczystości był 
koncert chóru Szkoły Podstawowej nr 5, kie-
rowanego przez Andrzeja Siwika, oraz krótki 
recital Marka Majewskiego. 

Uroczystość była również okazją do uhono-
rowania Mirosława Łyszkowskiego, jednego 
z inicjatorów budowy pomnika. Prezes klubu 
Czysty Wiatr w obecności radnych otrzymał 
tytuł Zasłużony dla Gminy Grodzisk Mazo-
wiecki, zaś z rąk mieszkającego w Grodzisku 
kapitana żeglugi wielkiej Zbigniewa Kołec-
kiego odebrał Złoty Krzyż Honorowy Związku 
Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.

O uroczystości piszemy również na str. 11. 
      Krzysztof Bońkowski

– Doczekaliśmy się momentu, że wreszcie nasz 
kapitan dopłynął z powrotem do Grodziska. 
Bardzo się cieszę, że do nas wróciłeś, kapitanie! 
– powiedział burmistrz Grzegorz Benedykciński 
2 października podczas uroczystości odsłonięcia 
pierwszego w Polsce pomnika Leonida Teligi, 
żeglarza, który młodość spędził w Grodzisku,  
a 50 lat temu wyruszył w samotny rejs dookoła świata. 

 Witamy,  
  panie  
kapitanie!
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Październik jest miesiącem 
chopinowskim, w którym wiel-
ki kompozytor zmarł. Dlatego 
w  tym okresie odbywają się 
międzynarodowe konkursy pia-
nistyczne jego imienia. O  Fry-
deryku Chopinie pamiętano 
również w Grodzisku – 6  paź-
dziernika jego kompozycji moż-
na było posłuchać podczas kon-
certu z cyklu „Klasyka w Dworku 
Skarbków”. Z koncertem „Cho-

pin kameralnie” wystąpiło trio 
w składzie: Marek Wroński 
– skrzypce, Piotr Hausenplas 
i Grzegorz Gorczyca – fortepian. 
W ich wykonaniu usłyszeliśmy 
m.in. Sonatę g-moll skompo-
nowaną w 1846 r. Jest to jeden 
z ostatnich utworów Chopina, 
a jednocześnie jeden z najbar-
dziej wymagających sprawności 
technicznej od muzyków. 
   Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Chopin w dworku 

Jasnogórskie laury
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Ponieważ zaplanowana na 
24  września impreza sołecka 
w  Adamowiźnie ze względu na 
pogodę została odwołana, ostat-
nim przystankiem cyklu „Nasze 
wsie naszą dumą” była Kraśnicza 
Wola, gdzie 16 września wspólnie 
bawili się mieszkańcy Chlebni, 
Chrzanowa Dużego, Izdebna Ko-
ścielnego, Izdebna Nowego, Ko-
zer, Kozer Nowych, Wólki Grodzi-
skiej i oczywiście Kraśniczej Woli. 
Sprawdzona wcześniej formuła, 
dzięki której szerokiej publicz-
ności swoje zdolności na scenie 
mogły zaprezentować dzieci 
i  młodzież z poszczególnych wsi, 
mieszkańcy mieli możliwość po-
dziwiania pokazów cyrkowych, 
a przed dorosłymi otworzyła się 
sposobność wspólnej zabawy na 
dechach, a także skorzystania z 
obecności pracowników Urzędu 
Miejskiego, nie zawiodła i tym ra-

zem. Ponieważ festyn zorganizo-
wany został na terenach słynących 
w gminie z rolnictwa, wyjątkowo 
barwne były stoiska przygoto-
wane przez sołectwa. Prawdziwą 
rewelacją okazała się prezentacja 
sołtysów, którzy pokazali, że ta-
lenty artystyczne nie są im obce. 
Podczas imprezy nie mogło za-
braknąć hejnału odegranego na 
ligawce przez mieszkańca Wólki 
Grodziskiej Adama Szczepanika, 
a także plenerowego studia Radia 
Bogoria, które na żywo relacjono-
wało przebieg wydarzeń. 

     (kb)

Ostatni przystanek  
w Kraśniczej Woli 

Choć wrześniowa aura nie 
sprzyjała wędrówkom, uczest-
nicy 49. Złazu Turystycznego 
„Babie Lato” wyruszyli 23 wrze-
śnia w tradycyjny rajd upamięt-
niający Józefa Chełmońskiego. 
Trasy prowadzące z Grodziska, 
Radziejowic, Żabiej Woli oraz 
Jaktorowa, pokonywane za-
równo pieszo, jak i  na rowe-
rach, przecinały się w Muzeum 
Lwowa i Kresów Południowo-
-Wschodnich, by spotkać się 
na mecie w szkole w Kuklów-
ce, miejscowości, w  której żył 
i tworzył malarz.

 –  Uczestnicy „Babiego Lata” 
mogli sprawdzić swoje wiado-
mości w konkursie ekologicz-
nym oraz wiedzy o Józefie Cheł-
mońskim, a także pochwalić się 
zdolnościami artystycznymi. 
A  że wszyscy biorący udział 
wykazali niezwykły entuzjazm, 
przegranych nie było – mówił 
Mirosław Łyszkowski, prezes 
Grodziskiego Klubu Żeglarskie-
go Czysty Wiatr, którego Sekcja 
Turystyczna była organizatorem 
złazu upływającego, podobnie 
jak w roku ubiegłym,  pod ha-
słem „Barwy Jesieni”.     (mm) 

Szlakiem malarza

Tajemnice Wandy
Zapowiadane jako literackie wyda-
rzenie jesieni w Grodzisku spotkanie 
z Anną Kamińską, autorką bestsel-
lerowej „Simony” i głośnej ostatnio 
„Wandy”, z pewnością mogło za-
dowolić najbardziej wybrednych 
czytelników. Reportażystka, która 
przygodę z  dziennikarstwem roz-
poczynała w Radiu Bogoria, 6 paź-
dziernika dzieliła się z gośćmi Willi 
Radogoszcz wiadomościami zza ku-
lis powstawania książki o Wandzie 
Rutkiewicz, najsłynniejszej polskiej 
himalaistce, pierwszej kobiecie, która 
zdobyła K2, i pierwszej Europejce na 
szczycie Mount Everest. W maju 1992 
roku zaginęła w górach. Jej odejście 

owiane jest tajemnicą, a  data śmier-
ci według dokumentów sądowych 
miała miejsce 13 maja. – Nie chciałam 
pisać kolejnej książki o wyprawach 
w Himalaje. Chciałam napisać książkę 
o tym, jakim człowiekiem była Wanda 
Rutkiewicz – mówiła autorka, która 
jeszcze długo po spotkaniu rozda-
wała autografy wielbicielom swojego 
talentu.    (kb)

Wyjątkowo udany dla Grodzi-
skiego Chóru Bogorya był wy-
jazd na IX Międzynarodowy Fe-
stiwal Chóralnej Pieśni Maryjnej, 
który w dniach 7-8 października 
odbywał się w  Częstochowie 
i  Koziegłowach. W  repertuarze 
konkursowym zespołu działają-
cego przy grodziskim Centrum 
Kultury znalazły się utwory 
reprezentujące dawną i współ-
czesną muzykę religijną, a ich 
wykonanie zabrzmiało tak 
efektownie, że jury zdecydo-
wało o przyznaniu Grodziskie-
mu Chórowi Bogorya pierw-
szego miejsce i statuetki „Złota 
Pochodnia”. Odpowiedniemu 

brzmieniu z  pewnością sprzy-
jały wnętrza kościoła parafial-
nego w Koziegłowach, gdzie 
odbywały się przesłuchania, 
bowiem świątynia słynie z czę-
ściowo zachowanych gotyc-
kich polichromii i  znakomitej 
akustyki. Przesłuchania konkur-
sowe nie wyczerpały programu 
koncertów zespołu kierowane-
go przez Marcina Łukasza Ma-
zura. Grodziski chór wystąpił 
również na popołudniowym 
koncercie w Koziegłowach, na 
niedzielnej sumie w często-
chowskiej archikatedrze i na 
koncercie galowym w Bazylice 
Jasnogórskiej.     (kb) 
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– Lubiliśmy chodzić do pana 
Wacława po mleko, bo zawsze 
dostawaliśmy cukierka – wspo-
mina mieszkanka Odrano Woli 
Beata Kierska. Z wiekiem role się 
odwracają i  w swoje setne uro-
dziny mieszkaniec wsi Wacław 
Horbot został obdarowany słodką 
niespodzianką od społeczności, 
z którą dzieli kawałek wspólnego 
nieba. W wrześniowa środę, 27 
dnia miesiąca, sąsiedzi, w towa-
rzystwie burmistrza Grzegorza 
Benedykcińskiego, stawili się 
tłumnie u dostojnego jubilata 
z  tortem i życzeniami tradycyj-
nych kolejnych stu lat.

– Wystarczy 5 lat, byle w zdro-
wiu i samodzielności – odpowiada 
żartobliwie mieszkaniec gminy, 
który niemalże całe życie, począw-
szy od uprawy maleńkiego wa-
rzywniaka w swej ojcowiźnie w 
Czarnym Lesie, poświecił pracy na 
roli. – Tata jest człowiekiem bardzo 

spokojnym i serdecznym. Zawsze 
służył sąsiadom bezinteresowną 
pomocą, a dziś widzę, jak wszyscy 
to doceniają – mówiła Ewa Gałan, 
córka pana Wacława.

Choć recept na długowiecz-
ność jest wiele, wśród najczęściej 
wymienianych pojawia się pogo-
da ducha oraz życzliwość. A gdy 
piękny wiek osiąga po prostu 
dobry człowiek, kłaniają mu się 
najbliżsi, sąsiedzi i przyroda, która 
odwdzięcza się niespodziewanym 
słonecznym dniem.

     Tekst i fot. Małgorzata Müldner
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Szanowni Mieszkańcy,  
Drodzy Czytelnicy,

ostatnio rząd ogłosił zamiar budowy Cen-
tralnego Portu Lotniczego w sąsiedztwie 
naszej gminy. Mam świadomość, że wielu 
z Państwa zaniepokoiło się tą informacją. Je-
steśmy w takim momencie, że nasza wiedza 
jest bardzo niewielka w tej sprawie. Ocenia 
się, że będzie to na terenie gminy Baranów, 
natomiast gdzie dokładnie – tego nie wiado-
mo. To, co widziałem do tej pory, pokazuje, 
że lotnisko będzie sporo oddalone od gminy 
Grodzisk Mazowiecki, a w związku z tym na 
razie nie ma co się niepokoić. Jednak jeżeli 
będziemy znali więcej szczegółów, to Pań-
stwa o tym poinformujemy.

Sprawa obwodnicy zachodniej nabiera 
tempa. Często mam pytania, co się dzieje. 
W  związku z tym, że procedury bardzo się 
przeciągają, podjąłem decyzję o zatrudnie-
niu kancelarii prawnej specjalizującej się 
w  tego typu zagadnieniach. Ma nam ona 
pomóc w wyegzekwowaniu terminowości 
w  kwestiach związanych z uzyskaniem ze-
zwoleń i różnych opinii. Ponadto spodzie-
wamy się odwołań, więc chcielibyśmy, aby 
sprawnie i szybko zostały one załatwione, 
jeśli się pojawią. Zależy nam na dobrej infor-
macji prawnej, która pozwoli ten proces przy-
spieszyć. Wszystko wskazuje na to, że przed 
końcem tego roku wojewoda powinien 
wydać zezwolenie na budowę obwodnicy 
zachodniej w Grodzisku Mazowieckim. To 
jest dla nas bez wątpienia kluczowa sprawa. 

Nasz problem z obwodnicą polega na 
tym, że realizacja tej inwestycji nie zależy 
od nas. Ode mnie osobiście zależała budo-
wa małej obwodnicy, którą zrealizowaliśmy 

dla samochodów osobowych w ciągu 2 lat. 
Pokazaliśmy, że da się to zrobić. W przypad-
ku obwodnicy zachodniej jesteśmy uzależ-
nieni od wojewody, marszałka i Generalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Nie ulega wątpliwości, że jedną z głów-
nych przyczyn przeciągania się sprawy 
obwodnicy są odwołania naszych miesz-
kańców, do których macie Państwo oczy-
wiście prawo. Jednak jeszcze raz apeluję 
– jeżeli coś się Państwu nie podoba, a jest 
to sprawa, którą można załatwić na szcze-
blu gminy – to bardzo proszę przed odwo-
łaniem skontaktować się z nami. Może uda 
się to rozwiązać na szczeblu gminnym lub 
powiatowym, bez konieczności przedłuża-
nia procedur. Chciałbym, abyśmy na miej-
scu próbowali dochodzić do porozumienia 
i zachęcam do obecności w Urzędzie przed 
podjęciem decyzji o złożeniu odwołania.

Jednocześnie informuję, że wystąpiłem 
z pismem do Marszałka Województwa 
Mazowieckiego o wycofanie ruchu tirów 
przez Grodzisk Mazowiecki do momentu 
wybudowania obwodnicy. Będziemy tego 
dochodzić, szczególnie gdy temat obwod-
nicy będzie przeciągany i nie będzie szyb-
kiej perspektywy budowy. Będziemy w tym 
aspekcie bardzo zdeterminowani.

Dostaję wiele pytań odnośnie hali spor-
towej. Ogłosiliśmy drugi raz przetarg i  za-
uważamy duże zainteresowanie firm tą 
inwestycją. Mieliśmy kilkaset pytań do 
przetargu, zakończyliśmy udzielanie odpo-
wiedzi, a w związku z tym w dniu 25 paź-
dziernika nastąpi otwarcie ofert. Mam na-
dzieję, że któraś z ofert będzie odpowiadała 
naszym oczekiwaniom. W przeciągu dwóch 

Wstępniak od Burmistrza

tygodni ogłosimy przetarg na budowę 
ścieżek rowerowych. Pierwszy przetarg też 
musieliśmy unieważnić, bo zgłosiła się tyl-
ko jedna firma i dała nam bardzo wysoką 
cenę. Mam nadzieję, że tym razem będzie 
sukces. Obecnie mamy w Polsce taką sytu-
ację, że jest wyraźny brak rąk do pracy. Fir-
my, które wykonują zarówno roboty drogo-
we, jak i budowlane nie mają pracowników 
i przez to albo nikt się nie zgłasza do prze-
targów albo oferty są pojedyncze i bardzo 
drogie. Jest to dla nas dość trudna sytuacja, 
ale liczę, że w okresie zimowym zaintereso-
wanie przetargami się zwiększy i szczęśli-
wie zakończymy zlecanie tych prac. Wierzę, 
że te inwestycje, których się podejmujemy, 
będą się Państwu podobały, sprawiały dużą 
satysfakcję i ułatwiały życie.

Serdecznie Państwa pozdrawiam i mimo 
jesiennej aury życzę Państwu pogody ducha!

Grzegorz Benedykciński,
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Piękny wiek
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WIEŚCI Z RATUSZA
Zmiany w bieżącym budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, 
zawarcie porozumienia partnerskiego dotyczącego mobilności 
miejskiej, nadanie tytułu Honorowego Obywatela Grodziska 
Mazowieckiego oraz informacje burmistrza o zamiarze 
podejmowania bardziej zdecydowanych działań w sprawie 
planowanej obwodnicy zachodniej – to główne tematy XXXVIII 
sesji Rady Miejskiej, która obradowała 27 września.

Podziękowania i stypendia

Przed rozpoczęciem realizacji harmonogramu 
obrad burmistrz Grzegorz Benedykciński, prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Joanna Wróblewska 
oraz radni podziękowali byłym już dyrektor-
kom grodziskich gimnazjów za wieloletnią 
pracę oraz wkład w rozwój oświaty na terenie 
gminy Grodzisk. Burmistrz wręczając kwiaty 
i upominki Katarzynie Jezierskiej, Joannie Koz-
drak i Małgorzacie Okurowskiej powiedział, że 
jego zdaniem likwidacja gimnazjów to nie jest 
dobry pomysł, gdyż ogranicza rozwój uczniów 
w małych wiejskich szkołach podstawowych, 
ale samorządy muszą realizować zmiany 
w ustawie dotyczącym prawa oświatowego.

Burmistrz Grodziska wręczył także stypen-
dia uzdolnionym uczniom mieszkającym na 
terenie gminy. Otrzymali je: Stanisław Bie-
gała – finalista konkursów informatycznego 
i matematycznego, Małgorzata Biegała – fi-
nalistka Olimpiady Informatycznej, Paweł 
Jastrzębski – laureat konkursu informatycz-
nego, Władysław Lech – uczeń warszawskie-
go Zespołu Ogólnokształcących Szkół Mu-
zycznych, laureat konkursów muzycznych w 
Jastrzębiu-Zdroju i Piotrkowie Trybunalskim, 
oraz Kamil Juraś – finalista Olimpiady Wiedzy 
o Żywieniu i Żywności.

Kultura i oświata z kasą na sprzęt
Pozyskane środki unijne spowodowały ko-
nieczność zmian w tegorocznym budżecie, 

jak również w wieloletniej prognozie finan-
sowej. Gmina skutecznie aplikowała o ponad 
700 tys. zł na projekt „Nowoczesne technolo-
gie w placówkach oświatowych”, w ramach 
którego zostanie zakupiony sprzęt do szkół 
podstawowych. Trochę więcej na sprzęt 
i   wyposażenie otrzymają placówki kultural-
ne, czyli Centrum Kultury i  PKP Poczekalnia 
oraz Biblioteka Publiczna. W ramach projektu 
„Pociąg do kultury” gmina pozyskała dotację 
o wartości ponad 3 mln zł.

Honorowi obywatele
Decyzją Rady Miejskiej lista osób mogących 
poszczycić się tytułem Honorowego Obywa-
tela Grodziska Mazowieckiego wydłużyła się 
o dwa nazwiska. Tym najwyższym wyróżnie-
niem grodziskiego samorządu zostali uho-
norowani Janina Soporek, przewodnicząca 
koła Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej, oraz dr Klaus Feichtinger z Weiz. 
Sylwetki laureatów przybliżył przewodniczą-
cy komisji ds. honorowego obywatelstwa 
Andrzej Okurowski:

– Janina Soporek jest znana chyba wszyst-
kim mieszkańcom. W czasie II wojny świa-
towej aktywnie działała w konspiracji, po-
czątkowo w  ZWZ następnie w AK. Pomaga 
i wspiera środowisko byłych żołnierzy Armii 
Krajowej, uczestniczy we wszystkich uroczy-
stościach, które odbywają się w mieście, żywo 
interesując się jego rozwojem i działaniami na 
rzecz mieszkańców. Natomiast bez dr. Klausa 
Feichtingera nie byłoby porozumienia part-
nerskiego pomiędzy Grodziskiem a Weiz. To 
autentyczny przyjaciel Grodziska i jego miesz-
kańców. Człowiek z ogromną charyzmą – mó-
wił wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

Elektryczne autobusy  
w Grodzisku
Pojawiła się szansa, że po ulicach miasta będą 
kursowały elektryczne autobusy. Grodzisk w 
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ramach partnerstwa z innymi gminami przy-
stępuje do programu dotyczącego mobilno-
ści miejskiej, by pozyskać unijne wsparcie nie 
tylko na dwa takie autobusy i stacje ich łado-
wania, lecz także na przebudowę drogowych 
„wąskich gardeł”, m.in. skrzyżowań ul. 3 Maja 
z  ul. Teligi oraz Okulickiego, skrzyżowania 
Chełmońskiego i Żyrardowskiej. Takie jeżdżą-
ce w Grodzisku elektryczne autobusy byłyby 
także dobrą promocją działań proekologicz-
nych. To kolejny projekt zawierany w partner-
stwie z gminami z  zachodniego Mazowsza 
w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego. W po-
przednim udało się uzyskać środki na budo-
wę nowych ścieżek rowerowych w Grodzisku, 
Żyrardowie, Milanówku, Podkowie Leśnej, 
Pruszkowie i Michałowicach.

W sprawie obwodnicy  
bardziej zdecydowanie
Tak przekonywał radnych burmistrz Grzegorz 
Benedykciński prosząc o wyrażenie zgody 
na zatrudnienie kancelarii prawnej, która bę-
dzie śledziła opieszałość urzędniczą instytucji 
w sprawie wydawania decyzji i opinii. 

– Czas kulturalnego działania w tej sprawie 
już minął. Nigdy nie byliśmy tak blisko rozpo-
częcia budowy. To wszystko trwa zbyt długo. 
Grzecznie czekaliśmy, pomagaliśmy np. finan-
sując wykup terenu. Niektórzy mieszkańcy się 
odwołują mając zresztą do tego prawo, ale nie 
rozumiem powodów, z jakich składają te od-
wołania, bo my staramy się doprowadzać do 
ugody. Te odwołania są później rozpatrywane 
miesiącami przez urzędników. Kancelaria po-
może nam ujawniać takie sprawy i w naszym 
imieniu będzie występowała o ukaranie tych 
urzędników. Mamy zamiar także ujawniać 
mieszkańców, którzy z błahych powodów od-
wołują się, przyczyniając się do tego, że mogą 
przepaść pieniądze na budowę obwodnicy. 
Jeśli w przyszłym roku nie zostanie ogłoszo-
ny przetarg na budowę, marszałek Mazowsza 
może przekazać te środki finansowe na inną 
inwestycję. Wystąpimy także o to, by do czasu 
kiedy nie powstanie obwodnica, zabroniono 
TIR-om ruchu tranzytowego przez Grodzisk. 
Jeśli będzie taka potrzeba, to sam będę nama-
wiał do blokowania dróg – mówił burmistrz 
Grzegorz Benedykciński.       (miecz.)

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

 Koledze
Marianowi Krawcowi

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Żony
składają

Komisja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność”

oraz  pracownicy Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
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        Izabeli Boligłowie
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci

Taty
składają

Burmistrz Grzegorz Benedykciński 
oraz koleżanki i koledzy  

z Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Mazowieckim

Żonie Renacie
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Stanisława Kostrzewy
 wieloletniego prezesaFundacji 

Osób Niepełnosprawnych Ruchowo 
„Godne Życie”

składają
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Grodzisku 

Mazowieckim Joanna Wróblewska  
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 

Grzegorz Benedykciński
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Z Okrężnej już okrężnie

Sprostowanie

Ponieważ opinie na temat celowości budo-
wy ronda na skrzyżowaniu ul. Królewskiej 
i Okrężnej są różne, podobnie jak podzielone 
są zdania w kwestii jego szerokości, to pozo-
staje nam skupić się na faktach, a te są takie, 
że od połowy października skrzyżowanie 
z ruchem okrężnym jest już w całości prze-
jezdne, o czym uprzejmie donosimy.      (kb)

W opublikowanym w poprzednim numerze 
„Bogorii” artykule „Boisko połączyło” pojawiła 
się informacja o planowanych inwestycjach 
gminy na terenach wiejskich. Wymienione 
zostały m.in. świetlice w Chlebni, Kraśniczej 
Woli, Mościskach, Czarnym Lesie i Opypach. 
Informacja ta wymaga uzupełnienia, gdyż 
w  planach gminy jest również rozbudowa 
świetlicy w Zabłotni. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
Mirosław Gajowniczek

miasto i gmina

Jak powiedział na wstępie burmistrz Grze-
gorz Benedykciński, impulsem do zorganizo-
wania spotkania było pismo, które trafiło do 
Urzędu Miejskiego w sprawie planowanej in-
westycji. Podpisani pod nim mieszkańcy wy-
rażali obawę, że droga będzie miała charakter 
obwodnicy, czemu zdecydowanie się sprzeci-
wiali, wyrażali też zaskoczenie, że wiadomość 
o tak poważnej inwestycji pojawia się niemal 
z dnia na dzień.

– Jesteśmy tu po to, by bardzo szczegółowo 
opowiedzieć o tej inwestycji – mówił na wstę-
pie burmistrz Grzegorz Benedykciński, który 
uspokajał, że droga ma służyć wyłącznie ru-
chowi lokalnemu, a jej parametry przewidziane 
są dla ruchu samochodów do 10 ton, o czym 
szczegółowo opowiedział przedstawiciel pro-
jektanta. Według jego słów, projekt przewiduje 
budowę drogi klasy L, o szerokości 6 m, z 2-me-
trową ścieżką rowerową i półtorametrowym 
chodnikiem. O tym, że pomysł budowy w tym 
miejscu drogi nie jest nowy, przekonywał na-
czelnik wydziału planowania przestrzennego 
Paweł Dąbrowski. Zaprezentował dokumenty 

planistyczne, na których od końca lat 70. takie 
połączenie drogowe jest przewidziane. – Ja 
twierdzę, że jest to droga dla was. Bo nie ma 
komunikacji między ul.  Radońską i Montwił-
ła – mówił burmistrz, który przedstawił też 
planowany harmonogram prac. – Obecnie 
realizowany jest fragment tej drogi od ul. Cheł-
mońskiego do Dalekiej. Oceniając realnie, w 
przyszłym roku nastąpi modernizacja istnieją-
cego odcinka od ronda Adeli Obłękowskiej do 
ul. Nadarzyńskiej, bo na tym fragmencie musi-
my zdecydowanie poprawić bezpieczeństwo, 
pojawi się nowa nakładka asfaltowa, być może 
azyle, ścieżka rowerowa, do tego chcemy wpro-
wadzić w sposób skuteczny ograniczenie do 40 
km/godz. – mówił burmistrz zapowiadając, że 
pojawi się interaktywna sygnalizacja świetlna, 
która na przekroczenie prędkości przez kierow-
ców reagować będzie… czerwonym światłem 
na sygnalizatorze. W kolejnych latach powstaną 
odcinki drogi między ul. Radońską i Montwiłła, 
a także między Montwiłła a Daleką.

Mieszkańcy postulowali upublicznienie 
analiz natężenia ruchu na planowanej drodze 

w kontekście budowy zachodniej obwodnicy 
Grodziska, dopytywali się również o realizację 
tej inwestycji, a także przypominali składane 
wcześniej deklaracje, że łącznik między Da-
leką a Warszawską nie powstanie, dopóki nie 
zostanie wybudowana obwodnica zachodnia. 
Deklarację tę burmistrz powtórzył również na 
wrześniowym spotkaniu, nie przesądzając jed-
nak, który odcinek planowanej drogi zostanie 
zrealizowany jako ostatni. Bo pojawiły się rów-
nież głosy mieszkańców ul. Armii Polskiej i Wa-
ryńskiego, którzy z kolei domagali się możliwie 
szybkiej budowy drogi odciążającej ich ulice. 

Spotkanie było również okazją do zapre-
zentowania przebiegu drogi gminnej, która 
ma powstać w śladzie dawniej projektowanej 
obwodnicy południowej Grodziska i  stano-
wić połączenie obwodnicy zachodniej z  ul. 
Nadarzyńską. Inwestycja ta jednak rozpocząć 
się będzie mogła dopiero po wybudowaniu 
przez województwo ronda w Kałęczynie, a to 
nastąpi najwcześniej w momencie rozpoczę-
cia prac budowlanych przy realizacji obwod-
nicy zachodniej.    n  (kb)

Mimo dużych emocji, jakie plany budowy drogi łączącej ul. Warszawską  
i E. Plater z ul. Daleką, a dalej z ul. Chełmońskiego, wywołały wśród okolicznych 
mieszkańców, spotkanie w sprawie inwestycji, które odbyło się 25 września  
w Urzędzie Miejskim, przebiegało w spokojnej i merytorycznej atmosferze.

Merytorycznie  
o Warszawskiej 

Planowana droga ma mieć 
takie parametry jak będący  
na ukończeniu łącznik  
ul. Chełmońskiego z Daleką.
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Z głębokim żalem żegnamy naszego 
przyjaciela

Pana Stanisława 
Kostrzewę

Założyciela i wieloletniego Prezesa
Fundacji Osób Niepełnosprawnych 

Ruchowo „Godne Życie”.
Łącząc się w bólu po stracie męża

składamy wyrazy głębokiego  
współczucia 

żonie Renacie
Rada i Zarząd Fundacji

Mężowi, Córce, Rodzicom,  
Bratu i Wnuczce

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Katarzyny 
Gietki-Wojtoń

składa
Ziemia Grodziska

Wyrazy głębokiego współczucia

Marii i Lucjanowi 
Gęborysom
z powodu śmierci

Mamy i Teściowej
składa 

Chór Fermata UTW  
w Grodzisku Mazowieckim

    Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Pani 

Julii Suskiej
wieloletniej działaczki na rzecz 

osób niewidomych i niedowidzących.
Łącząc się w żalu składamy

Rodzinie
 wyrazy najserdeczniejszego

 współczucia

Zarząd i Koleżanki  
oraz Koledzy z Koła PZN

w Grodzisku Mazowieckim
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– To już 12 rok, a więc 24 semestr, który roz-
poczynamy i cieszy nas ogromnie, że zain-
teresowanie naszymi zajęciami nie słabnie, 
czego świadectwem są nowi studenci wstę-
pujący w szeregi UTW. Przed wami cotygo-
dniowe spotkania oraz mnóstwo fakultatyw-
nych zajęć. Ale UTW to nie tylko seminaria 
naukowe, zachęcamy do zaangażowania się 

w życie studenckie – mówił Daniel Prędko-
powicz, prezes Stowarzyszenia Europa i My, 
w ramach którego działa uniwersytet. Słowa 
powitania do „srebrnej młodzieży” skiero-
wali także zaproszeni na uroczystość goście, 
m.in. sekretarz gminy Maria Grabowska oraz 
przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Terli-
kowski. Wykład inauguracyjny Konstytucja to 

„Ty” i „Ja”: prawa osób starszych 
w świetle konstytucji RP wygło-
sił dr Adam Bodnar.

– Konstytucja nie jest abs-
trakcyjnym dokumentem, któ-
ry reguluje funkcjonowanie 
organów państwa. Ona ma 

służyć nam wszystkim, bowiem jest istotą re-
gulacji naszego życia społecznego i politycz-
nego. Przez lata traktowaliśmy konstytucję 
jako materię głównie dla prawników, obec-
nie jesteśmy w szczególnym momencie, kie-
dy przechodzimy przyspieszony kurs edu-
kacji konstytucyjnej – mówił Rzecznik Praw 
Obywatelskich i przypomniał o uprawnie-
niach seniorów wynikających z Ustawy Za-
sadniczej, odnosząc się m.in. do kwestii praw 
nabytych w kontekście uprawnień emerytal-
nych czy zakazu poniżającego i nieludzkiego 
traktowania, którego w sytuacjach szczegól-
nych mogą doświadczać starsze osóby.

Prelekcja znawcy z zakresu politologii 
stanowiła przedsmak zaplanowanych na 
ten rok wykładów, poświęconych tematom 
z zakresu sztuki, medycyny czy psychologii. 
Nie zabraknie też stałych elementów pro-
gramu uniwersytetu takich, jak spotkania 
integracyjno-kulturalne oraz występy chóru 
Fermata, który wspaniale zaprezentował się 
nie tylko otwierając i zamykając uroczystość 
5 października, ale również dopuszczając do 
głosu młodsze pokolenie artystów w osobie 
Zuzanny Wojtczak. 

n  Małgorzata Müldner

Tradycyjnie w pierwszy czwartek października w auli ZSTiL nr 2  
zabrzmiała pieśń Gaudeamus igitur, a tym samym słuchacze grodziskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku powitali kolejny rok akademicki.

Vivat Academia! 
miasto i gmina6

W siedzibie grodziskiego oddziału NSZZ 
Solidarność 23 września odbyła się uroczy-
stość wręczenia nagród laureatom konkursu 
„Młodzi dla historii – Twój Bohater Opozycji 
Demokratycznej Niepokorny”. Konkurs zor-
ganizowany został przez Fundację Wdzięcz-
ności Niepokornym im. ks. Sylwestra Zycha 
i  współfinansowany był przez gminę Gro-
dzisk w ramach zadania „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu osób zasłużonych 
w walce o wolność i niepodległość Polski”.

Komisja konkursowa za najlepszą pracę 
nagrodziła tabletem Katarzynę Mandes 

absolwentkę Gimnazjum nr 2 im. K.K. Ba-
czyńskiego w Grodzisku Maz., postanowiła 
również wyróżnić 4 prace autorstwa Barba-
ry Karaczun z Niepublicznego Gimnazjum 
w  Adamowiźnie, Wojciecha Kluzińskiego 
i  Mateusza Góreckiego z Gimnazjum nr 2 
im. K. K. Baczyńskiego oraz Joanny Rybkow-
skiej z Gimnazjum nr 3 im. L. Teligi.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
dwa tomy słownika „Niepokorni 1976-1989”, 
który zawiera biogramy osób działających 
w  opozycji demokratycznej na terenie po-
wiatu grodziskiego. – Wasz udział w kon-
kursie świadczy o tym, że czujecie tamtą 
epokę – powiedział do laureatów autor 
opracowania Wojciech Hardt. Młodzież 

została zaproszona do udziału w imprezie 
„Festiwal Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”, 
który odbył się w Gdyni w dniach 28 wrze-
śnia – 1 października. Mottem tegorocznej 
edycji były słowa zmarłego tragicznie w ka-
tastrofie smoleńskiej Janusza Krupskiego: 
„Wolna Polska w wolnym świecie”. 

Elżbieta Młocka, wiceprezes Funda-
cji, której celem jest uhonorowanie osób 
zasłużonych w walce o wolność i nie-
podległość oraz udzielanie im pomocy 
materialnej i niematerialnej, gratulując na-
grodzonym stwierdziła, że dzięki udziałowi 
w konkursie mogli oni lepiej poznać naj-
nowszą historię Polski, a także lepiej zrozu-
mieć pokolenie niepokornych. n (sad) 	

Spektaklem słowno–muzycznym uczcili 
29 września święto szkoły i pamięć o swym 
patronie uczniowie, nauczyciele oraz spo-
łeczność Szkoły Podstawowej nr 6, która nosi 
dumne imię Szarych Szeregów.

– Minęło 78 lat, od kiedy powołano Szare 
Szeregi, na wiosnę upłynie 60 lwat od decy-
zji o utworzeniu w Grodzisku Mazowieckim 
Szkoły Podstawowej nr 6, a jesienią przy-
szłego roku będziemy obchodzić 18. roczni-
cę nadania jej imienia. Jesteśmy mieszanką 
dojrzałości, patriotyzmu i tradycji, jak rów-
nież młodości, radości oraz chęci rozwoju. 

Naszym zadaniem jest uczyć się dla siebie 
i innych. Zmieniać świat na lepsze i żyć tak, 
żeby nikt przez nas nie płakał – mówiła pod-
czas uroczystości dyrektor Szóstki Agniesz-
ka Rutecka.

W wyjątkowym dniu pełnym symboli 
sylwetki dziewcząt i chłopców pokolenia 
Kolumbów przybliżyli spadkobiercy war-
tości przez nich wyznawanych. Przedsta-
wienie zatytułowane „Pięknie żyć i pięknie 
umierać” zostało zrealizowane dzięki zaan-
gażowaniu druhny Agnieszki Stankiewicz, 
Katarzyny Kuneckiej i Aleksandry Zegar-
skiej oraz nauczycielki muzyki Aleksandry 
Chyziak akompaniującej na skrzypcach 

szkolnym artystom, spośród których wielu 
nosi harcerskie mundury.  

n Tekst i fot. Małgorzata Müldner

Młodzi o niepokornych

Patron wartości
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– Najprościej mówiąc wypuszczamy ją przez 
okno, wpuszczamy przez kaloryfer. Ale 
energia to szereg różnych zagadnień, które 
chcemy ludziom przybliżyć, podobnie jak 
zadania naszego wydziału – mówił Michał 
Dobrzański, koordynator unijnego projektu 
CitiEnGov, z którego realizacją związane jest 
stworzenie wydziału energii, działającego 
w  grodziskim ratuszu od kwietnia. Krótka 
prezentacja projektu znalazła się w  agen-
dzie konferencji,  poświęconej w  głównej 
mierze praktycznym aspektom walki ze 
smogiem, kwestiom odnawialnych źródeł 
energii, a  także możliwościom finansowa-
nia działań związanych z poprawą jakości 
powietrza. Obok zaproszonych prelegen-
tów, m.in. z Politechniki Warszawskiej, głos 
zabrał burmistrz Grodziska Grzegorz Bene-
dykciński nawiązując do prowadzonej na 
terenie gminy akcji wymiany kotłów grzew-
czych oraz likwidacji starych budynków 
komunalnych, a co za tym idzie około 200 
dymiących nad miastem kominów.

– Nasze przedsięwzięcie adresowane jest 
do mieszkańców, samorządowców z okolic 
Grodziska i osób z branży. Chodzi o podnie-
sienie świadomości dotyczącej efektywno-
ści energetycznej, wykorzystywania energii, 
popularyzacji odnawialnych źródeł energii. 
Chcę powiedzieć, że mamy w Grodzisku lu-
dzi na zielono zakręconych – przekonywał 
energetyk miejski Marian Czyżewski, a po-
twierdzeniem jego słów był prezentowany 
krótki filmik opowiadający o gospodarstwie 
domowym Pawła Zdanowicza, które ener-
gię czerpie wyłącznie z natury – zainstalo-
wane na budynku panele fotowoltaiczne 
zasilają nie tylko pompę ciepła ogrzewają-
cą dom, ale także należący do mieszkańca 
gminy samochód elektryczny.

Równolegle do konferencji na placu 
przed Centrum Kultury swoje produkty po-
pularyzowały firmy z sektorów związanych 
z energią i ekologią. W ofercie wystawców 
znalazły się m.in. pompy ciepła, panele fo-
towoltaiczne i pojazdy elektryczne oraz 

możliwość zasięgnięcia informacji od fa-
chowców z tych dziedzin. Jeśli ktoś z  od-
wiedzających wykazał się wystarczająca 
energią, mógł wykręcić żarówkę… na ro-
werze. Taki upominek przypadał w udziale 
osobom, które pedałowały na specjalnym 
dwukołowcu na tyle efektywnie, by wyge-
nerować prąd. 

Najbardziej efektowane spotkanie z  na-
macalną energią miało jednak miejsce 
w sali lustrzanej, tam w myśl zasady „nauka 
przez zabawę” odbywały się warsztaty fizy-
kochemiczne dla dzieci. Najmłodsi mogli 
podziwiać dymiące mikstury, płonącą pianę 
czy mobilne roboty. 

Jedyne czego zabrakło w Dniu Energii, 
to sprzyjającej aury zachęcającej miesz-
kańców do opuszczenia domostw i prze-
mieszczenia się w kierunku Centrum Kul-
tury, gdzie niedziela upłynęła pod znakiem 
dobrej energii.

      Tekst i fot. Małgorzata Müldner

Wraz z odejściem lata wzrasta zapotrzebowanie na energię. By była dobra 
i nigdy jej nie zabrakło, niezbędne są trzy czynniki: świadomość, efektywność  
oraz popularyzacja. Dlatego też w programie I Dnia Energii, zorganizowanego  
24 września przez grodziski Urząd Miejski przy wsparciu Centrum Kultury,  
nie zabrakło wykładów, widowiskowych eksperymentów i wystaw branżowych. 

miasto i gmina 7

Niedziela z energią
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Szósta edycja osiedlowej zabawy zorganizo-
wanej przez grodziską Bibliotekę Publiczną 
przy wsparciu gminy Grodzisk Mazowiecki 
oraz Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
odbyła się 8 października w hali sportowej 
przy ul. Westfala oraz w bezpośrednio sąsia-
dującym z obiektem Pawilonie Kultury.

– Najważniejsze, że wy jesteście! Zawsze się 
martwię, czy przyjdą ludzie, zwłaszcza gdy po-
goda nie zachęca do wyjściu z domu – mówił 
burmistrz Grodziska Grzegorz Benedykciński.

Deszczowa aura może nie sprzyja space-
rom, za to nastraja do wspólnego biesiado-
wania, o czym przekonywał autor książ-
ki kucharskiej „Z miłości do lokalności” 
Tomasz Jakubiak.

– Dzisiaj będzie danie jesienne: kaczka 
konfitowana, czyli gotowana w tłuszczu, do 
tego czerwona kapusta i śliwki w śliwowicy 
– mówił gospodarz niedzielnego, sąsiedz-
kiego obiadu, w którego przygotowaniu 
pomagali grodziscy adepci sztuki kulinar-
nej z ZS nr 1. Oprócz kaczki (dodatkowo 
okraszonej anegdotami kucharza) mistrz 
zaserwował makaron z pesto ziołowym, 
a  na smaczek rozdawał autografy na eg-

zemplarzach swej książki.
 Dzień Sąsiada był również 

okazją do spotkania gospodyni 
wielu programów telewizyjnych. 
Podczas gdy najmłodsi odkry-
wali „Jesienną tajemnicę jeżyka” 
śledząc historię sympatycznego 
zwierzaka przygotowaną przez 
warszawski teatrzyk „Koliberek”, 
dorośli udali się na… „Wyprze-
daż snów”, taki bowiem tytuł 
nosi książka Marzeny Rogal-
skiej. Spotkanie autorskie z go-
ściem specjalnym Dnia Sąsiada 
poprowadziła dyrektor Biblio-

teki Publicznej Dorota Olejnik. 
Dziennikarka natomiast, z właści-

wą sobie wprawą, poprowadziła 
turniej „Kocham Grodzisk Mazo-

wiecki” osadzony w konwencji popularnego 
show telewizyjnego. 

Do sąsiedzkiej rywalizacji przystąpiła 
drużyna samorządowców i mieszkańców 
pod przewodnictwem Doroty Pieniążek 
oraz reprezentowana przez przedstawicieli 
firm Swedeponic, Yasumi, Duo-Tes, Grodzi-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Strefy Fit 
oraz ZWiK drużyna biznesu z kapitanem w 
osobie Anny Rydzikowskiej. O tym, że for-
tuna kołem się toczy, przekonali się lokalni 
przedsiębiorcy ustępując miejsca na po-
dium swym przeciwnikom za sprawą straty 
zaledwie kilku punktów.

– Jestem szczęściarą, ponieważ miesz-
kam w budynku, w którym panują bardzo 
przyjacielskie relacje. Mamy taką trzyosobo-
wą bandę: najcudowniejsza 82-letnia Hania 
z  pierwszego piętra, młoda prawniczka Syl-
wia z drugiego piętra i z trzeciego – kobieta 
po czterdziestce – Rogalska. Lubimy razem 
wyskoczyć na kawę, odwiedzamy się na obia-
dach, śniadaniach i kolacjach. Pomagamy so-
bie w każdej sytuacji, nie tylko w podwiezie-
niu kota do weterynarza, lecz także w  tych 
bardzo poważnych sprawach. Jesteśmy 
absolutnie wzorcową grupą sąsiedzką, a  to 
sprawia, że czujemy się bezpieczniej w  mie-
ście i w życiu – opowiadała fanka dobrych sto-
sunków sąsiedzkich Marzena Rogalska.

     Małgorzata Müldner

Warsztaty plastyczne, animacje dla dzieci, laboratoria Mali 
Einsteini, kawiarenka i utrwalone chwile w fotobudce – to 
zaledwie część atrakcji przygotowanych z okazji Dnia Sąsiada.

W dobrym 
sąsiedztwie

Nowy sezon Grodziskiej Sceny Szkolnych 
Talentów rozpoczęła Szkoła Podstawowa 
w Adamowiźnie, która 21 września na deskach 
Centrum Kultury zaprezentowała występy mu-
zyczno-wokalne swoich uczniów pt. „Mama 
Nic”. Tematyka piosenek była bardzo różno-
rodna, lecz wiele z nich dedykowanych było 
mamom, które z widowni podziwiały występy 
dzieci. Nie zabrakło też gry na instrumentach 
i występu dziewczęcego chóru, który oprócz 
śpiewu przygotował skomplikowaną chore-
ografię. Dzieciakom akompaniowała nauczy-
cielka muzyki Małgorzata Grabska. Wszystkie 
recitale i występy złożyły się na barwny kon-
cert i przenosiły widzów w niesamowity świat 
muzyki. Tydzień później, 28 września, mali ar-
tyści zabrali publiczność w podróż w poszuki-
waniu sensu życia. W przedstawieniu pt. „Żyra-
fa, Aniołek, brak sensu i Stołek” młodzi aktorzy 
zaprezentowali humorystyczną, a zarazem 

filozoficzną opowieść o ziemi i niebie, o bra-
ku sensu i opłakanych skutkach takiego stanu 
rzeczy. Uczniowie szkoły, której patronuje dr. 
Mateusz Chełmoński, wykazali się na scenie 
wspaniałą i dojrzałą grą aktorską, choć jak 
podkreślała Magdalena Bagińska, opiekunka 
koła teatralnego „Trzy dzwonki”, teatr traktują 
z wielkim uśmiechem i dystansem, jak dobrą 
zabawę. Całości dopełniły pokazy tańca towa-
rzyskiego i występ klasy integracyjnej, która 
na scenie zamieniła się w prawdziwych Pira-
tów z Karaibów. W rolę prowadzących spek-
takle wcielili się Joanna Kapuściak-Komoszka 
i Piotr Ciesielczyk – dyrektor szkoły.

– Pokazaliście coś fantastycznego, za co 
wam bardzo dziękuję. Gratuluję nauczycie-
lom i rodzicom tak utalentowanych dzieci 
–  powiedziała Ewa Burzyk, dyrektor grodzi-
skiego Biura Oświaty.   

     Tekst i fot. Katarzyna Mandes

Malarstwo, rysunek, ceramikę i inne formy rę-
kodzieła uczniów ZS im. H. Szczerkowskiego 
można podziwiać w grodziskiej galerii Popco-
lor do końca października. 

– Na wystawie prezentujemy prace wspa-
niałych artystów, których twórczość, mimo iż 
na co dzień zmagają się z różnymi trudnościa-
mi, barierami fizycznymi, psychicznymi czy in-
telektualnymi, pozostaje niczym nieskrępowa-
na i płynie prosto z serca – mówiła Agnieszka 
Papis, która wraz z Ewą Sikorą rozwija talenty 
wychowanków placówki przy ul. Kilińskiego. 

Wernisażowi wystawy, który odbył się 
2 października, towarzyszyły Targi Sztuki dzieł 
słuchaczy Publicznego Ogniska Plastycznego 
w Grodzisku Mazowieckim.     (mm)

Podwójna dawka Adamowizny 

Talent od serca

fot.  Biblioteka publiczna (3)
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– Urodziłem się 30 lipca 1948 roku w Gro-
dzisku. Moja matka także jest grodzisz-
czanką, ojciec zaś przybył z niedalekich 
Radziejowic. Mogę więc o sobie mówić, że 
jestem tutejszy z pokolenia na pokolenie – 
opowiadał Markowi Cabanowskiemu, który 
uczynił Rufina bohaterem książki „Gawędy 
o Grodzisku”, zawdzięczając mu inspirację 
do powstania zamieszczonych w niej opo-
wiadań. Po ukończeniu szkoły podstawo-
wej Rufin został uczniem Technikum Me-
chanicznego w Ursusie, w którym zgłębiał 
tajniki budowy i eksploatacji pojazdów 
samochodowych. Wyuczona specjalność 
pozwoliła mu potem zdobyć zatrudnienie 
w Pekaesie, gdzie po przejściu kolejnych 
szczebli kariery – od pracownika stacji ob-
sługi i działu kontroli technicznej – osiągnął 
upragniony status kierowcy, wyruszając na 
trasy międzynarodowe ciężarówkami TIR 
i autobusami. Zanim jednak został globtro-
terem, przecierającym szlaki w Europie, Azji 
i krajach Bliskiego Wschodu, dołączył wie-
dziony wrodzoną przekorą do ruchów zwią-
zanych z tzw. kontrkulturą młodzieżową, 
bitników i hipisów, kontestujących ustrój 
komunistyczny poprzez łamanie narzuco-
nych norm związanych z  muzyką, strojem 
i obyczajem. Do szkolnej legendy przeszedł 
jego wyczyn polegający na wywieszeniu na 
korytarzu plakatu wymierzonego w propa-
gandę władz PRL-u (mimo usilnych starań 
sprawcy nie wykryto). W  1967 roku z bra-
tem bliźniakiem Serafinem, towarzyszem 
młodzieńczych przygód, pojechał do Li-
berca w Czechosłowacji na zjazd bitników. 
W marcu 1968 roku wspierał manifestacje 

demonstrujących w Warszawie studen-
tów, nie unikając starcia z brygadą ZOMO. 
W  tym samym roku znów odwiedził Cze-
chosłowację, stając się świadkiem „praskiej 
wiosny”, festiwalu wolności zakończonego 
interwencją wojsk Układu Warszawskiego. 
Wspomnienia braci opisujące atmosferę 
tamtych dni zostały w 2008 r. utrwalone 
w  filmie „Praga w ogniu” (reż. T. Paprocki). 
W latach 1969 i  1970 można było spotkać 
go w Kazimierzu Dolnym i Kruszwicy na zlo-
tach polskich hipisów. Oskarżany o sianie 
fermentu w szeregach socjalistycznej mło-
dzieży był zatrzymywany i przesłuchiwany 
przez milicję. Pod koniec lat 60. był słucha-
czem Ogniska Plastycznego w Grodzisku. 
Na początku kolejnej dekady z grupą przy-
jaciół zrzeszonych dziś pod szyldem Bar-
dowie Zachodniego Mazowsza animował 
w Grodzisku młodzieżowy ruch muzyczny, 
organizując Sejmiki Muzyczne, pierwsze 
w  mieście dyskoteki i koncerty przynoszą-
ce wraz z zachodnią muzyką powiew buntu 
i posmak swobody. Bohaterów i aurę tego 
czasu przybliża film „Ludzie Grodziska” 
złożony z amatorskich zdjęć nakręconych 
przez braci Bartozi na ulicach miasta (zmon-
towany przez najstarszego Edwarda i  zilu-
strowany muzyką grodziskich twórców). 
Współpracując ze środowiskiem opozycji 
demokratycznej  Rufin udzielał się m.in. 
jako członek straży porządkowej przy gro-
bie ks. Jerzego Popiełuszki oraz brał udział 
w tworzeniu i  działalności Komitetu Oby-
watelskiego „Solidarność”. 

Osoba serdeczna o łagodnym usposo-
bieniu, łatwo nawiązująca kontakt z innymi, 

umiejąca odnaleźć się w każdym środowisku, 
chętna do zawierania nowych znajomości, 
mająca na każdy temat coś do powiedzenia, 
niezadzierająca nosa, szybko wpadająca w za-
żyłość emocjonalną. Taki opis odnaleźć można 
w słowniku pod hasłem „brat łata”. Nie ulega 
wątpliwości, że pasuje on jak ulał do Rufina, 
który był wcieleniem wszystkich wymienio-
nych cech, poszerzając ów kanoniczny zestaw 
o poczucie humoru, imponującą wiedzę na 
temat przeszłości Grodziska, umiejętność 
zjednywania sobie ludzi niezależnie od wieku, 
muzyczny i plastyczny gust, chłopięcy wdzięk 
i niewymuszony luz oraz kumpelskie relacje 
ze wszystkimi, którzy mieli szczęście go znać. 
Jakkolwiek banalnie to brzmi, z osobami po-
kroju Rufina jest jak z powietrzem – ich obec-
ność wydaje się tak naturalna, że dopiero ich 
brak uświadamia nam, ile dla nas znaczyły. Po-
zostają wspomnienia, a także fotografie, filmy 
i książki, z  których można dowiedzieć się, że 
„w Grodzisku był taki Rufin”. 

n Łukasz Nowacki

Był sobie Rufin
27 września zmarł Rufin Bartozi, kolorowy chłopak z Grodziska, 
wieczny hipis, animator lokalnego życia muzycznego, 
opozycjonista z czasów PRL-u, znakomity gawędziarz zanurzony  
w historii miasta, bywalec imprez kulturalnych, należący  
do elitarnej grupy „ludzi Grodziska”. Miał 69 lat. 

    
    

            

Z wielkim smutkiem i żalem
Fundacja Wdzięczności Niepokornym  

im. ks. Sylwestra Zycha
żegna naszego kolegę i przyjaciela

Rufina Lecha Bartozi
„Niepokornego”, działacza opozycji 

demokratycznej 1976-1989
Rada i Zarząd Fundacji

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że 27 września 2017 r. zmarł

w Grodzisku Mazowieckim w wieku 69 lat
nasz Kolega i Przyjaciel

Rufin Leszek Bartozi
działacz muzyczny i animator kultury. 

Wyrazy serdecznego współczucia
Rodzinie i Bliskim

składają
Lechosław Strug-Kwiatkowski i Bardowie 

Zachodniego Mazowsza.

Z żalem żegnamy
Rufina Bartoziego

animatora lokalnego życia muzycznego,  
znawcę historii Grodziska,

człowieka szczodrego w przyjaźni,  
otwartego na innych.

Będziemy o Tobie pamiętać!
Pracownicy Willi Radogoszcz

Pożegnanie
Z wielkim żalem przyjęliśmy 

wiadomość o śmierci 
Pana Stanisława Kostrzewy, 

założyciela i wieloletniego Prezesa 
Fundacji Osób Niepełnosprawnych 

Ruchowo „Godne Życie”. Straciliśmy 
naszego wiernego przyjaciela i 

obrońcę, dla którego lepszy los naszych 
dzieci stał się celem życia. Walczył 
o „godne życie” dla najsłabszych, 

cierpiących i osamotnionych dzieci 
niepełnosprawnych, które zasługują 

na lepszy los.

Rodzice i dzieci osób 
niepełnosprawnych – podopiecznych 

Fundacji „Godne Życie”

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość, że 27 września zmarł

Rufin Bartozi
przyjaciel redakcji, autor tekstów, 

depozytariusz dobrego słowa  
i wiedzy o Grodzisku.

Rodzinie
składamy wyrazy serdecznego współczucia

Redakcja
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Jak co roku Dzień Edukacji Narodowej jest okazją  
dla grodziskich władz samorządowych do 
podziękowania za trud wkładany w wychowanie 
pokoleń uczniów oraz nagrodzenia najlepszych 
pracowników oświaty na terenie gminy i powiatu. 

Podczas uroczystości w Centrum Kultury, która 
odbyła się 12 października, a więc na dwa dni 
przed świętem, zwanym potocznie dniem na-
uczyciela, Nagrody Burmistrza odebrali przed-
stawiciele kadry pedagogicznej gminnych 
placówek oświatowych: Ksenia Bukowska, 
Magdalena Dziki, Anna Rustecka-Krawczyk, 
Robert Dziekański, Magdalena Kowalczyk, 
Grażyna Mackiewicz, Danuta Parol i  Alicja 
Bakuła, a także pracownicy administracji i ob-
sługi: Elżbieta Gumowska, Barbara Warcaba, 
Bożena Zondek, Wanda Szabelska (na zdjęciu 
poniżej). Wyróżnienia Burmistrza trafiły do 
nauczycieli: Karoliny Barańskiej, Barbary Szpi-
larskiej, Alicji Górskiej, Anny Rybak, Sylwii Rę-
gowskiej, Anny Adydan, Małgorzaty Przybysz, 
Barbary Sobiesiak, Iwony Zwierzchowskiej, Jo-
lanty Osuchowskiej, Moniki Wojtyniak i Barba-
ry Walkiewicz oraz pracowników administracji: 
Witolda Kniewskiego, Małgorzaty Sokołow-
skiej, Justyny Kossakowskiej, Marzeny Opaliń-
skiej, Alfreda Wasiaka, Iwony Soboty, Justyny 
Mańkus, Zbigniewa Wacławskiego i Tomasza 
Świderskiego. Szczególne słowa uznania usły-
szała dyrektor SP nr 2 Danuta Pokropek, której 
burmistrz Grzegorz Benedykciński podzięko-
wał za sprawność w zarządzaniu placówką 
podczas przeprowadzanego remontu.

Wśród osób nagrodzonych przez starostę 
Marka Wieżbickiego znaleźli się przedstawi-
ciele grona pedagogicznego placówek oświa-
towych prowadzonych przez powiat: Cezary 
Skalski, Beata Malinowska, Andrzej Chojnacki, 
Anna Olesiejuk, Mirosław Witkowski, Zbigniew 
Reluga, Cezary Kaczmarski, Małgorzata Skrzyp-
czyk, Sławomir Chmura, Jakub Cwieczkowski, 
Paweł Cabanowski, Magdalena Benedykciń-

ska. Wyróżnieniami uhonorowani zostali Kata-
rzyna Walczyńska-Zientala, Wiesława Styczeń, 
Iwona Woźniak, Piotr Piórkowski, Jolanta Bo-
rys, Jacek Obrębski, Małgorzata Rokicka-Ko-
walska, Ewelina Jaworska, Iwona Borkowska, 
Marta Parchan, Anna Kasperkiewicz i Marta 
Kisielewicz. Spośród pracowników administra-
cyjnych starosta wyróżnił Genowefę Maczkę, 
a nagrodą może się poszczycić Irena Skrodzka. 

Władze gminy oraz powiatu wspólną de-
cyzją postanowiły również wyróżnić dyrektor 
Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazo-
wiecki Dorotę Olejnik, Paulinę Dudę z  PSM 
im. T. Bairda, Marzenę Kuczyńską ze świetlicy 
w Kraśniczej Woli, dyrektor Państwowej Stacji 
Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowiec-
kim Halinę Sankowską, Ksenię Bukowską ze 
Związku Harcerstwa Polskiego, dyrektora 
Ośrodka Kultury Pawła Twardocha, komen-
danta Straży Miejskiej Dariusza Zalesińskiego 
oraz Kazimierza Rybkę ze Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego.

Tegoroczne święto oświaty miało szcze-
gólny wymiar dla dyrektorów grodziskich 
gimnazjów. Katarzyna Jezierska, Małgorzata 
Okurowska oraz Joanna Kozdrak (na zdjęciu 
powyżej) za zaangażowanie i pasję, z jaką wy-
konują swoje obowiązki, odebrały z rąk Grze-
gorza Benedykcińskiego, wiceburmistrza To-
masza Krupskiego oraz przewodniczącej Rady 
Miejskiej Joanny Wróblewskiej tytuł Zasłużony 
dla Gminy Grodzisk Mazowiecki. 

– Kolejna reforma szkolnictwa jest trudnym 
czasem, nie tylko dla was, ale i dla nas. Trzeba 
było znaleźć chociażby dodatkowe miejsca 
w  przedszkolach. Dzięki zaangażowaniu dy-
rektorów, nauczycieli udało nam się rozwiązać 

wszelkie problemy, za co serdecznie dziękuję 
i gwarantuję, że będziemy myśleli o tym, jak 
pomóc kadrze, która ucierpiała w wyniku re-
formy – mówił burmistrz Grodziska, a słowa 
podziękowania do pracowników oświaty 
skierowali także Joanna Wróblewska i starosta 
Marek Wieżbicki.

W uroczystym dniu obok tradycyjnych 
powinszowań nie mogło zabraknąć podsu-
mowań. Ewa Burzyk opowiedziała o  osią-
gnięciach i planach gminnej oświaty, a  pre-
zentacja Barbary Madzelan-Sadoś przybliżyła 
dokonania i zamierzenia związane z placów-
kami zarządzanymi przez starostwo. Nato-
miast swoimi umiejętnościami, podlegający-
mi jedynie najwyższej ocenie, pochwaliły się 
gwiazdy Grodziskiej Sceny Szkolnych Talen-
tów. Uczniowie pod kierunkiem Aleksandry 
Kapuściak podarowali swym nauczycielom 
prezent w postaci wiązanki fragmentów 
show, które od dwóch lat gości na scenie Cen-
trum Kultury. Oficjalna część święta oświaty 
zakończyła się elementem zaskoczenia – peł-
nym słów występem Pierwszego Mima RP 
Ireneusza Krosnego.

  n  Małgorzata Müldner

Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów

Nagrodzeni, 
wyróżnieni, docenieni
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Witamy, panie  
kapitanie!

Radość i marzenia – te dwa słowa 
najczęściej powtarzały się w przemówieniach 

towarzyszących uroczystości odsłonięcia 
pomnika słynnego żeglarza Leonida Teligi, 
która miała miejsce 2 października w samo 

pwwwłudnie na Stawach Goliana.

Łukasz Nowacki, Willa 
Radogoszcz: 

– Leonid Teliga nie uro-
dził się w Grodzisku, ale 
z Grodziskiem się trwale 
związał. Przez ostatni rok 
próbowaliśmy na różne 
sposoby honorować pa-

mięć kapitana Teligi poprzez szereg wy-
darzeń kulturalnych, społecznych, anima-
cyjnych, edukacyjnych. I przyszedł dzisiaj 
ten piękny dzień z piękną pogodą, kiedy 
koronujemy cały ten rok i honorujemy pa-
mięć kapitana Teligi w sposób najlepszy 
z  możliwych. To będzie wyraźny sygnał 
przypominający światu o tym, że Leonid 
Teliga równa się Grodzisk, że Grodzisk o Te-
lidze pamięta, że Teliga właśnie w Grodzi-
sku spędził dzieciństwo, tu dojrzewały jego 
pasje, że to w  grodziskiej bibliotece czytał 
książki, które trwale wpłynęły na jego życie 
i zrodziły w nim ideę rejsu dookoła świata, 
że to w Grodzisku pozostawił swoją rodzinę, 
swoich przyjaciół i szereg wspomnień, do 
których się potem odwoływał. Nie można 
sobie wyobrazić Grodziska bez Teligi, a Le-
onida Teligi bez Grodziska. 

Grzegorz  
Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska:

– Doczekaliśmy się mo-
mentu, że nasz kapitan 
wreszcie dopłynął z  po-
wrotem do Grodziska i bę-
dzie nam towarzyszył co-

dziennie, bo jest to miejsce bardzo chętnie 
odwiedzane. Leonid Teliga pokazał, że jak 
się czegoś w życiu chce, to można to zreali-
zować. Czasy, w których żył, były niezwykle 
trudne, a mimo to on to zrobił. Po prostu on 
to zrobił. Bardzo się cieszę, że do nas wróci-
łeś, kapitanie. Witamy cię serdecznie! 

Mirosław 
Łyszkowski, prezes 
GKŻ Czysty Wiatr 
i przewodniczący 
Społecznego 
Komitetu Budowy 
Pomnika Leonida 
Teligi:

– Sto lat temu urodził się Leonid Teliga, 
50 lat temu, w styczniu, wypłynął w  swój 
rejs dookoła świata, a w 2012 roku powstał 
komitet budowy pomnika, więc mamy 
okazję podziękować wszystkim, którzy 
brali udział w tym przedsięwzięciu. Mamy 
pierwszego Polaka i grodziszczanina, który 
opłynął świat. Rozwój żeglarstwa w Gro-
dzisku jest tak intensywny, że mam nadzie-
ję, będziemy mieli następne kadry, które 
może nie tyle pozwolą obstawić miasto 

pomnikami żeglarzy, ale sprawią, że Gro-
dzisk będzie słynny.

Tomasz 
Suchożebrski, radny, 
wiceprzewodniczący 
Społecznego 
Komitetu Budowy 
Pomnika Leonida 
Teligi:

– Od wielu lat podążam 
tropami Leonida Teligi, zbieram wszystkie 
wycinki z prasy, zdjęcia, spotykam ludzi, 
którzy go znali, a także… mieszkam na uli-
cy Teligi. Chciałem podzielić się króciutką 
historią, która się wydarzyła w 1970 roku, 
gdy Leonid Teliga był już bardzo chory. 
W szpitalu odwiedziła go wówczas jego 
przyjaciółka, Anna Dębska, która także ma 
silne związki z Grodziskiem. Przywiozła 
mu prototyp gipsowy pierwszego medalu, 
który miał być wydany w pierwszą rocznicę 
zakończenia rejsu. Teliga wziął ten model, 
wyjął długopis i w tym kruchym gipsie wy-
drapał swój podpis. Tego medalu, odlanego 
w brązie, już nie obejrzał, niedługo po tym 
podpisie zmarł. Awers przedstawia bardzo 
zmęczonego rejsem człowieka, w ciem-
nych barwach, z rozwianymi włosami, od 
wielu miesięcy nieogolonego. Na rewersie 
mamy kulę ziemską i malusieńką łódeczkę 
na oceanie, jacht Opty. Bardzo się cieszę, że 
mam taką pamiątkę i że mamy wreszcie ten 
pomnik.

Karol Teliga,  
bratanek żeglarza:

– Niepowtarzalność 
Leonida Teligi polega na 
tym, że w czasach, w któ-
rych panowała szarość 
wokół nas, wpuścił nam 
sporo świeżego powie-

trza, pokazał wielki świat. Leonid Teliga 
spełnił swoje marzenia, ale chciałbym 
zwrócić uwagę na taki drobiazg: żeby speł-
nić marzenia, trzeba je mieć. Marzeń nie 
nabiera się waląc w konsolę ani patrząc 
w jakikolwiek inny ekran.

 
Waldemar Heflich, 
redaktor naczelny 
miesięcznika „Żagle”:

– Nie widziałem Karola 
40 lat! Był ze mną w jed-
nym zastępie na obozie 
żeglarskim. Jak ja Karolowi 
zazdrościłem tego wujka! 

Jestem 61-latkiem i przez całe życie Teliga 
koło mnie stoi, najpierw za sprawą Karola, 
którego był wujkiem. Jestem dziś redak-
torem naczelnym magazynu „Żagle” i od 
blisko 20 lat wręczam nagrodę imienia Le-

onida Teligi. To wielki zaszczyt i obowiązek. 
Wszystkim młodym ludziom warto powie-
dzieć, że Teliga to synonim wolności speł-
niania marzeń.

Małgorzata 
Okurowska, dyrektor 
Szkoły Podstawowej 
nr 5 im. Leonida Teligi:

– Przytoczę znane słowa 
Leonida Teligi: „jeżeli cze-
goś naprawdę się pragnie, 

jeżeli do tego się dąży, to laur zwycięstwa 
musi do nas należeć”. I  dzisiaj tutaj w tym 
miejscu ten laur zwycięstwa należy do nas 
wszystkich, którym na sercu leżało uczcze-
nie wielkiego grodziszczanina, który dzięki 
swojej pasji żeglarskiej nie tylko rozsławił 
nasz kraj, ale również nasze miasto. Kapitan 
Leonid Teliga od 41 lat patronuje uczniom 
szkoły grodziskiej. W 1976 roku w  maju, 
w  dniu jego urodzin nadanie imienia od-
było się w Szkole Podstawowej nr 5. Kiedy 
zlikwidowano szkołę nr 5, powstało gim-
nazjum, które przyjęło imię Leonida Teligi. 
A  dzisiaj, od września tego roku, z  powro-
tem patronuje on Szkole Podstawowej nr 5. 
Dla naszych uczniów, tych małych i  tych 
dużych, jest wzorem do naśladowania, 
wzorem odwagi, pracowitości i wytrwałości 
w dążeniu do celu.

Sylwester Stankiewicz, 
komendant Hufca ZHP 
Grodzisk im. Leonida 
Teligi, radny:

– W 2017 roku kończymy 
obchody stulecia harcer-
stwa na ziemiach grodzi-

skich. Nic piękniejszego nie można było so-
bie wymarzyć, jak zakończenie obchodów 
takim aktem. Na początku lat 80. jako grupa 
instruktorów pod kierunkiem ówczesnej 
komendantki hufca dh. hm. Krystyny Gór-
nickiej, a potem komendantki dh. hm. Ewy 
Lipińskiej, rozpoczynaliśmy kampanię bo-
hater. Komendant chorągwi w maju 1982 
roku zatwierdził naszego bohatera i od tego 
czasu nosimy imię Leonida Teligi. To dla nas 
zaszczyt.      n  (not. kb)
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Szabasowe świece zapłonęły na stolikach 
w restauracji Cafe Queen i tych ustawionych 
w „żydowskim podwórku” wyczarowanym 
przy wsparciu Centrum Kultury z fragmentu 
deptaka. 

Na menu wieczerzy złożyły się potrawy 
kuchni żydowskiej, m.in. rozgrzewający rosół 
z kuleczkami macowymi, gęsi pipek, szuba, 
czyli sałatka śledziowa, i kugel (poza kartą 
zwany babką ziemniaczaną). 

– Szabat jest największym świętem, odby-
wa się zawsze i w każdym żydowskim domu. 
Nawet w tych najbiedniejszych, tu, w Grodzi-
sku, starano się kupić kawałek ryby i składni-
ki potrzebne do upieczenia chałki. Podczas 
naszego spotkania chcieliśmy pokazać, jak 
mógł wyglądać stół zwyczajnych ludzi, któ-
rzy przed II wojną światową współtworzyli 
społeczność miasta. Mamy wielką nadzieję, 
że co roku będziemy grodziszczanom przy-
bliżać inne nacje, również te mniej liczne, 
które niegdyś tutaj mieszkały – mówiła Da-
nuta Morel, aktorka, która swój czas dzieli 
między Izrael a Polskę. 

Kultura poznawana od kuchni peł-
na jest nie tylko smaków i zapachów, 
lecz także pysznych historii, opo-
wieści, anegdot – wszystkiego, co 
składa się na atmosferę spotkania 
przy rodzinnym stole. Radością z 
soboty, z odpoczynku i jedzenia 
podzielili się podczas szabasowej 
kolacji m.in. przewodnicząca Rady 
Miejskiej Joanna Wróblewska, bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński, a tak-
że Honorowy Konsul RP w Nicei, zwią-
zany od lat z Grodziskiem Wiesław 
Forkasiewicz, którzy sypali szmonce-
sami niczym z rękawa chałatu.

– Żydzi i nie-Żydzi! Dobrej sobo-
ty, dobrego życia! – życzyła bie-
siadnikom gospodyni wieczoru, 
który sprawił, że pamięć o tych, co 
odeszli, powróciła na miejsce. 

Dzień później, 1 października, nastąpiła 
druga odsłona uczty, tym razem w formie 
muzycznej. Honory gospodyni nadal pełniła 
Danuta Morel, której na scenie ustawionej 
na deptaku towarzyszyli Zbigniew Sękulski 
(akordeon, gitara), Michał Borowski (saksofo-
ny) i pianista Romuald Gizdoń.

– Całe przedsięwzięcie 
wzięło się stąd, że sam pocho-
dzę z mniejszości narodowej, 
która przybyła do Grodziska 

Mazowieckiego z Kaukazu 
na przełomie wieków, gdy 
Grodzisk był pod zaborem 
rosyjskim. Pomysł „Grodzi-

skich wieczorów z kulturą 
mniejszości narodowych” 
zrodził się dosyć dawno 
podczas rozmów z Danką 
Morel. Wydawało nam się, 

że w Grodzisku Mazowiec-
kim należałoby przypomnieć 

kulturę tych mniejszości, które 
rzeczywiście kiedyś tę ziemię 
zamieszkiwały. Jeśli dostanie-
my dotację również za rok, 
to będzie większa impreza, 
dotycząca wszystkich na-
rodów kaukaskich – mówił 

nazywany przez Danutę Morel „wytrwałym 
organizatorem” Krzysztof Urtate, przypomi-
nając, że na realizację tegorocznej edycji re-
prezentowana przez niego Fundacja Minora-
tio otrzymała dofinansowanie z samorządu 
województwa mazowieckiego.  

A potem na deptaku rozbrzmiał kon-
cert „Każdego wolno kochać”. W progra-
mie znalazły się takie szlagiery, jak choćby 
„Już nie zapomnisz mnie”, „Młodym być”, 
„A  mnie jest szkoda lata”, „Nie masz cwa-
niaka nad warszawiaka”, kołysanka „Ach, 
śpij kochanie” czy pełna liryzmu ballada 
„Skrzypek Hercowicz”.

– To są oczywiście piosenki polskie, jedne 
z  największych hitów wszystkich czasów, 
okresu międzywojennego, powojennego. 
Dlaczego na koncercie żydowskim śpiewa-
my te cudowne polskie przeboje? Otóż dla-
tego, że te wszystkie piosenki napisali polscy 
Żydzi. I chwała im za to! – mówiła Danuta Mo-
rel, rozwiewając wątpliwości publiczności.

A gdy zabrzmiało słynne „Tango milonga” 
z muzyką Jerzego Petersburskiego do słów 
Andrzeja Własta, deptak zakołysał się w tań-
cu, do którego ruszyli starsi i młodsi.

– Jestem pod wielkim wrażeniem, że 
mimo chłodu jest gorąca atmosfera. Mam 
wielki apetyt na kolejne edycje tych spotkań 
z muzyką i kulturą. Krzysztof ma kilka pomy-
słów, myślę, że dobrze by było zmienić porę 
roku, żeby było troszeczkę cieplej, i szanse 
powodzenia tej imprezy są olbrzymie. Wszy-
scy uwielbiamy sztukę kulinarną i sztukę 
muzyczną, połączenie tych dwóch sztuk 
gwarantuje, że możemy się pysznie bawić – 
mówił Paweł Twardoch, dyrektor Centrum 
Kultury.

n (mm, kb)

„Chopin – Wars – Komeda” – tak zatytułowa-
ny był koncert poświęcony pamięci Polaków 
pomordowanych na Wschodzie w wyniku 
sowieckiej agresji na Polskę we wrześniu 
1939 roku. Na repertuar, który wybrzmiał 26 
września w Centrum Kultury, złożyły się kom-
pozycje trzech wielkich Polaków w jazzo-
wych aranżacjach do tekstów poetów: księ-
dza Jana Twardowskiego, Juliana Tuwima, 
Jeremiego Przybory i Agnieszki Osieckiej. 
Usłyszeliśmy m.in.: „Pani Róża gra Chopina”, 
„Co nam zostało z tych lat”, „Wspomnienie”. 
Muzycy jazzowi od wielu lat biorą się za bary 
z kompozycjami Chopina i tak też było tym 
razem. Uwagę zwracała m.in. ciekawa inter-

pretacja Preludium e-moll. Dobrze zabrzmia-
ła również kompozycja do słów Agnieszki 
Osieckiej „Nim wstanie dzień”, którą przed 
laty wspaniale wykonywał Edmund Fetting. 

Wystąpiło trio jazzowe w składzie: Lena 
Ledoff – fortepian, Paweł Puszczało – kon-
trabas i Przemysław Kuczyński – perkusja. 
Śpiewali: Anna Werecka, Adam Rymarz 
i Przemysław Dąbrowski. Koncerty pod pa-
tronatem Burmistrza Grodziska Grzegorza 
Benedykcińskiego zorganizowany został 
przez Fundację Lwowa i Kresów Południo-

wo-Wschodnich oraz znajdujące się w Kukl-
kówce Muzeum Lwowa i Kresów.

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

„Daj nam rodzić się w pokoju  
i umierać w noc serdeczną, wodą  

z królewskiego zdroju pobłogosław  
to miasteczko” – zanuciła  

Danuta Morel, gospodyni Kolacji 
Szabasowej, którą 30 września 

Fundacja Minoratio rozpoczęła cykl 
„Grodziskich wieczorów z kulturą 

mniejszości narodowych”.

wydarzenia12
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W holu grodziskiego dworca oprócz prze-
strzeni dotychczas dedykowanej kulturze 
znajdzie się miejsce dla Centrum Informa-
cji Turystycznej (CIT) oferującego wiedzę 
i pamiątki związane z miastem, wycieczki 
i programy zwiedzania.  

Odnowiona po remoncie Poczekalnia 
została wyposażona m.in. w system eks-
pozycji wystaw, nowoczesne oświetlenie, 
a także meble, w tym stanowisko dla osób 

poszukujących pracy, przy którym będzie 
można zapoznać się z aktualnymi ofertami 
na grodziskim rynku. 

– To miejsce ma być wyjątkowe i dawać 
szansę kontaktu z kulturą. Wierzę, że taki 
kontakt zmienia ludzi. Bardzo bym chciał, 
aby ludzie, którzy jadą do pracy, na których 
drodze znalazł się Grodzisk, mogli tu wejść 
i przy kawie, dobrej muzyce czy patrząc na 
piękne fotografie oderwali się na moment 

od rzeczywistości. Chciałbym, żeby spojrzeli 
na swoje życie inaczej i zrozumieli, że kontakt 
ze sztuką i ludźmi, którzy potrafią coś więcej, 
jest niesamowicie cenny – mówił burmistrz 
Grodziska Grzegorz Benedykciński. 

Otwarciu Poczekalni PKP towarzyszył 
wernisaż wystawy fotografii Marcina Ma-
salskiego.

– Dzięki Marcinowi oglądamy Grodzisk 
piękniejszy niż w rzeczywistości, jego zdję-
cia wydobywają te walory, na które, na co 
dzień podróżując autobusem czy samocho-
dem, nie zwracamy uwagi – zachęcał do 
„spaceru” po mieście Łukasz Nowacki. Z au-
torem „Pocztówki z Grodziska” lokalny świat 
można podziwiać do 25 października, tyle 
bowiem czasu wystawa ozdabiać będzie 
wnętrze Przestrzeni Kulturze Przyjaznej. 

n Małgorzata Müldner

– Atmosferę tego miejsca tworzyliście przychodząc 
na koncerty, wernisaże, warsztaty oraz różne 
przedsięwzięcia tutaj organizowane. Mam nadzieję, 
że nadal będziecie naszymi gośćmi – mówił 
10 października dyrektor Centrum Kultury Paweł 
Twardoch i zaprosił do odnowionej Poczekalni PKP 
– Przestrzeni Kulturze Przyjaznej.

Folk z przytupem

Inna rzeczywistość  
w Poczekalni

Koncert odbył się 1 października i korespon-
dował z zakończonymi chwilę wcześniej 
„Grodziskimi wieczorami z kulturą mniejszo-
ści narodowych”, o których piszemy na str. 
12. Mimo chłodu kapela rozgrzała publicz-
ność m.in. bałkańskimi rytmami, przy któ-
rych nawet największym stoikom trudno nie 
ulec pozytywnym emocjom.

Na drugi dzień Międzynarodowego Festi-
walu Muzyki Folkowej trzeba było poczekać 
do 6 października, kiedy to w sali widowi-
skowej Centrum Kultury odbyło się oficjalne 
otwarcie imprezy dofinansowanej ze środ-
ków gminy Grodzisk.

– Projekt jest również współfinansowany 
w ramach programu Unii Europejskiej „Kre-
atywna Europa”, a sam festiwal połączony 
jest z międzynarodowym projektem „Tra-
montana”, który realizujemy wspólnie z part-
nerami z różnych krajów europejskich, m.in. 
Portugalii, Hiszpanii, Francji i Włoch – mówił 
Maciej Kierzkowski z Akademii Profil, wyja-
śniając, w jaki sposób udało się wzbogacić 
program festiwalu o projekcję filmu autor-
stwa Gianfranco Spitillego o artyście kamie-
niarzu, unikalne przedstawienie legend z te-
renów wiejskich Portugalii zaprezentowane 

przez Luisa Costę, a także baskijskie słucho-
wisko, które  przygotował Luca Rullo.

Oczywiście solą festiwalu była muzyka 
etno z najwyższej półki – część koncertową 
zainaugurował czarujący etnojazzowymi 
kompozycjami zespół T/Aboret (na zdjęciu), 
po nim na scenę Centrum Kultury wkroczyli 
Martyna z zespołem, pełnymi garściami czer-
piący inspiracje z kultury Karpat, a na zakoń-
czenie wieczoru wystąpiła grupa Żywiołak 
łącząca słowiańską muzykę ludową z folkme-
talowymi aranżacjami. 

Ostatni dzień Grodzisk Folk Fest miał miej-
sce w gościnnych wnętrzach Poczekalni PKP, 
która na tę okazję przygotowała spotkanie 
podróżnicze ze Stanisławem Krycińskim 
poświęcone kulturze huculszczyzny. Znajo-

mość przedstawionych przez niego faktów 
mogła pomóc w lepszej percepcji zapla-
nowanego na finał żywiołowego koncertu 
Kapeli Huculskiej Baj, kultywującej tradycje 
rodem z Werchowyny. Doskonałym prelu-
dium do występu gości z Ukrainy był recital 
Karoliny Cichej, kompozytorki, wokalistki 
i multiinstumentalistki, która w Grodzisku 
olśniewała publiczność głosem, akorde-
onem i oryginalnymi aranżacjami.  n (kb)

Coraz większy rozmach towarzyszy 
organizowanej przez Akademię  
Profil imprezie Grodzisk Folk Fest. 
Trzecia edycja rozpoczęła się na 
deptaku dosłownie z przytupem  
– potańcówką z klezmerską kapelą 
Maćka Kierzkowskiego, która zagrała 
na plenerowej scenie.
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Tym razem Powiatowy Przegląd Twórczo-
ści Artystycznej Osób Niepełnosprawnych 
przebiegał pod hasłem „Usłyszeć taniec, 
usłyszeć śpiew” i poświęcony był proble-
mom środowiska osób głuchych i niedosły-
szących. Stąd też prowadzącemu imprezę 
Andrzejowi Okurowskiemu na scenie towa-
rzyszyła Agnieszka Osytek, która symulta-
nicznie tłumaczyła na język migowy. 

– Chciałbym powiedzieć trzy razy dzięku-
ję: tym, którzy wymyślili ten przegląd, tym 
którzy go realizują, tym, którzy chcą brać 
udział w jury, ale przede wszystkim dziękuję 
wam, wykonawcom i waszym opiekunom 
za wielki wysiłek, bo wiem, ile pracy musicie 
włożyć w przygotowanie prezentacji. Za-
wsze są one dla nas wielkim i pięknym prze-
życiem – powiedział burmistrz Grodziska 
Grzegorz Benedykciński, który wraz ze sta-
rostą Markiem Wieżbickim był honorowym 
patronem imprezy zorganizowanej przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, or-
ganizacje pozarządowe i Centrum Kultury. 

Od kilku lat tradycją Ogrodów Integra-
cji są występy gościnne. W tym roku część 
poprzedzająca prezentacje sceniczne tutej-
szych placówek i organizacji zajmujących 
się pracą z osobami niepełnosprawnymi 
była wyjątkowo bogata. Najpierw swoimi 
doświadczeniami dzielili się podopieczni 
Przystanku Łucka, ośrodka, gdzie realizo-
wany jest projekt MMM, czyli Młodzi Migają 
Muzykę. Choć brzmi to niewiarygodnie, ale 
grupa młodych ludzi zaangażowanych w to 
przedsięwzięcie podjęła się interpretacji 
piosenek w języku migowym. 

– Chcemy pokazać wszystkim ludziom 
– młodym i starszym, jak fajna jest muzyka, 
chcemy pokazać, że potrafimy się dobrze 
bawić, że słuchamy muzyki, że ona na nas 
oddziałuje i budzi w nas emocje – przeko-
nywała Magda Wdowiarz z MMM. 

O tym, że muzyka w świecie ciszy też ist-
nieje i świetnie brzmi widownia mogła się 
przekonać oglądając projekcje dwóch te-
ledysków przygotowanych przez młodzież 
z Przystanku Łucka. 

Drugim gościem była Iwona Cichosz, 
ubiegłoroczna miss świata głuchych, sze-
rokiej publiczności znana z udziału w Tańcu 
z Gwiazdami, pierwsza w Polsce dyplomo-

wana tłumaczka języka migowego, na co 
dzień pracująca w firmie Migam.

– Jeżeli ktoś chce pracować z głuchy-
mi, wystarczy, żeby poszukał w internecie, 
gdzie są kluby dla głuchych, stowarzysze-
nia, jakie są wydarzenia. W Warszawie i oko-
licach jest pełno wydarzeń – dołączcie się. 
My serdecznie zapraszamy, jesteśmy otwar-
ci. Z doświadczenia wiem, że wiele osób boi 
się tego kontaktu ze względu na komuni-
kację. Ale nas można traktować trochę jak 
obcokrajowców. Mamy inny język – to je-
dyna bariera – zapewniała Iwona Cichosz, 
która z radością wspominała też swój udział 
w TzG i współpracę ze Stefano Terrazzino.

Ostatnim z gości był Grzegorz Płonka, 
młody pianista, który przez błędną dia-
gnozę wiele lat spędził jako dziecko auty-
styczne w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym. Dopiero gdy miał 14 
lat stwierdzono u niego ciężki niedosłuch 
i  wykluczono autyzm. Dzięki aparatom 
słuchowym i wszczepieniu implantu ślima-
kowego okazało się, że chłopak może nie 
tylko słyszeć i mówić, lecz także posiada 
fenomenalny słuch muzyczny. Na scenie 
Centrum Kultury laureat nagrody Człowiek 
bez barier 2016 wystąpił z krótkim recita-
lem, w którym nie zabrakło sonaty „Księży-
cowej” Beethovena, utworu szczególnego 
dla młodego artysty, gdyż nauczył się go 
samodzielnie, czym udowodnił, że nie ma 
dla niego rzeczy niemożliwych.

Ponad swoimi ograniczeniami byli 
również rodzimi artyści, którzy czarowali 
zdolnościami aktorskimi, wokalnymi i ta-
necznymi. Warto dodać, że zdecydowana 
większość prezentacji przygotowana była 
z rozmachem, nie było w nich przypadko-
wych elementów, a dopracowane stroje 
czy scenografia dopełniały całości. Na sce-
nie kolejno prezentowali się podopieczni 
ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku, 
WTZ KSNAW w Milanówku, Środowisko-
wego Domu Samopomocy KSNAW w Pod-
kowie Leśnej, WTZ w Czubinie, WTZ przy 
stowarzyszeniu Malwa Plus w Grodzisku, 
DPS KSNAW w Brwinowie, GOPS w Jakto-
rowie, DPS z Sadowej, Integracyjnej SSP nr 
18 w Milanówku, Niepublicznego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Brwinowie, 

Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych w Grodzisku, Domu Re-
habilitacyjno-Opiekuńczego KSNAW w  Mi-
lanówku, Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Łubcu, Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Na Górce” w Pruszkowie, 
WTZ „Ognisko” w Pruszkowie, SP nr 6 z Od-
działami Integracyjnymi w Grodzisku, DPS 
w  Izdebnie Kościelnym, DPS w Bramkach, 
DPS w  Czubinie, ZSP w Jaktorowie, WTZ 
Krajowego Stowarzyszenia „Przyłącz się do 
nas” z Bramek, a także Emilia Kacprzak z WTZ 
w Żyrardowie oraz Bogumiła Siedlecka. 

– Myślę, że co roku dla nas, artystów, za-
siadających w jury, to jest kapitalna lekcja 
odwagi, lekcja artyzmu w nieco innym wy-
daniu. Występujący pokazują tyle optymi-
zmu, że każdy z nas co roku przybywa tu 
z radością. Ogrody Integracji są przeglądem, 
ale spokojnie można powiedzieć, że jest 
to festiwal – mówił przewodniczący jury, 
w którym zasiedli również: Maria Winiar-
ska,  Andrzej Zaorski, Romuald Tesarowicz, 
Katarzyna Pakosińska, Urszula Blaszyńska, 
Konstanty Ciciszwili, Elżbieta Bogucka, 
Anna Olesiejuk, Danuta Borys-Rożnowska, 
Ryszard Krawczyk, Mikołaj Markiewicz, Pa-
weł Stróżewski, Tatiana Ostaszewska-Mo-
sak, Piotr Mosak i Paweł Twardoch, a także 
dziennikarze Radia Bogoria: redaktor na-
czelny Marek Karczewski oraz Marek Kona-
rzewski i Maria Barańska, jak również niżej 
podpisany redaktor naczelny miesięcznika 
„Bogoria”. Mimo szerokiego składu jury było 
wyjątkowo zgodne – wszystkie grupy zasłu-
żyły na nagrody dla zwycięzców. 

Warto dodać, że oprócz twórczości sce-
nicznej, można było również podziwiać pra-
ce plastyczne, które ozdobiły foyer kina, zaś 
przez cały dzień wsparcie dla organizato-
rów stanowili wolontariusze z grodziskiego 
Zespołu Szkół nr 1. 

n Krzysztof Bońkowski

Ogrody optymizmu,   
ogrody radości 

Niełatwo o element zaskoczenia w przypadku 
imprezy o tak ugruntowanej formule jak Ogrody 
Integracji, których trzynasta edycja odbyła się 
29 września w Centrum Kultury. Organizatorzy 
udowodnili jednak po raz kolejny, że jeśli 
ma się dobre pomysły i odpowiedni poziom 
kreatywności, powtarzalny scenariusz nie jest 
przeszkodą w wywołaniu pozytywnych emocji  
i zaciekawienia wśród publiczności.  
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W 1924 roku Felicja Witkowska przeniosła 
się do Milanówka wraz z mężem, który zo-
stał pierwszym naczelnikiem poczty w mie-
ście. Po jego śmierci utraciła źródło docho-
du. I tu dało o sobie znać jej zamiłowanie 
do fotografii. Wybrała pracę na własny ra-
chunek. W okresie międzywojennym Felicja 
Witkowska – właścicielka jedynego w Mila-
nówku zakładu fotograficznego – stała się 
fotokronikarzem dziejów Milanówka. Była 
zapraszana na różne oficjalne wydarzenia, 
np. wizytę prezydenta Ignacego Mościc-
kiego, lubiła też obserwować i utrwalać co-

dzienność miasta. Otaczał ją krąg przyjaciół 
i znajomych.

Podczas okupacji wraz z córką Anielą zo-
stała aresztowana pod zarzutem działalno-
ści konspiracyjnej. Przebywała w więzieniu 
w Grodzisku Mazowieckim, a następnie na 
Pawiaku. Po trzech miesiącach obie kobiety 
zostały zwolnione.

– Mama miała silny charakter, ale była 
również kobietą łagodną i empatyczną 
–  mówił jej syn Ryszard podczas spotka-
nia prowadzonego przez Monikę Samoraj. 
Przekonali się o tym Żydzi, których ukrywa-

ła w swoim atelier. W 1993 roku pośmiertnie 
Instytut Yad Vashem nadał jej tytuł „Spra-
wiedliwy wśród narodów świata”, a rok póź-
niej otrzymała honorowe obywatelstwo 
Izraela. Miała też swoje słabości – wspomi-
nał syn Ryszard – lubiła nosić korale, lubiła 
psy, piła mocną czarną kawę i paliła mnó-
stwo papierosów.

Felicja Witkowska zmarła w 1976 roku 
w Warszawie, pochowana jest na milanow-
skim cmentarzu.

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Felicja Witkowska była nowoczesną kobietą 
lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Urodziła się 
w 1897 roku w Biłgoraju. Miłością do fotografii 
zaraziła się od swoich braci – wspominał jej 
syn Ryszard podczas spotkania „Serwus 
Witkowska” zorganizowanego przez 
Stowarzyszenie Milanowianki 17 września 
w Milanówku z okazji 120. rocznicy jej urodzin.

Na urodzinach
u Witkowskiej

Historia Twardego Niesamotna abstynencja

Działalność kompanii obej-
mowała teren Podkowy Le-
śnej, Milanówka, Brwinowa, 
Nadarzyna, ale także Grodzi-
ska, ponieważ kapitan Walicki 
odbierał zrzuty w Książeni-
cach na placówce „Solnica”. 
Film ukazuje sylwetkę „Twar-
dego” odznaczonego za 
udział w wojnie 1919-1920 
Krzyżem Walecznych, ale 
przede wszystkim jego dzia-
łalność konspiracyjną w cza-
sie okupacji. W nocy z 15 na 
16 stycznia 1944 r. został on 
aresztowany w swoim domu 
z Podkowie Leśnej. 

Był dla Niemców bardzo 
cennym aresztantem i po-
tencjalnie nieocenionym 
źródłem informacji o siatce 
polskiego podziemia w oko-
licach. Ale nikogo nie wydał. 
Przesłuchiwany i torturowa-

ny był w Grodzisku i Brwi-
nowie. Rozstrzelany został 
przez grodziskie gestapo w 
lesie w  pobliżu Karolina. O 
jego męstwie świadczy fakt, 
że jeden z żołnierzy niemiec-
kich po wykonaniu egzekucji 
zwrócił się do sołtysa Otrębus 
z prośbą o  godny pochówek 
dla kapitana. Jego ciało zo-
stało ekshumowane i spo-
czywa obecnie na cmentarzu 
w Podkowie Leśnej. Pośmiert-
nie Twardy został odznaczo-
ny Krzyżem Virtuti Militari.

Jak powiedział reżyser fil-
mu Adam Gzyra, dokument 
powstał 25 lat za późno, gdyż 
wielu świadków tamtych wy-
darzeń już nie żyje. Trudno 
nie zgodzić się również ze 
stwierdzeniem córki kapi-
tana Walickiego, że historia 
poznana przez pryzmat do-
świadczeń konkretnej rodzi-
ny jest głębsza niż ta zawarta 
w książkach.     
n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

– Głównym celem działalności Gro-
dziskiego Stowarzyszenia Rodzin 
Abstynenckich Familia jest zapew-
nienie możliwości spędzania czasu 
bez alkoholu, pokazanie wszyst-
kim uzależnionym, że bez pro-
centów życie też ma sens – mówił 
Rafał  Braniewicz, prezes stowarzy-
szenia Familia, które 30  września 
w Centrum Kultury zorganizowało 
XI Przegląd Twórczości Abstynenc-
kiej. – To ważny element terapii 
każdego z nas. Alkohol zniszczył 
to, co najpiękniejsze, rodzinę, pra-
cę, hobby. Żyjąc w trzeźwości wra-
camy do naszych pasji. Chcemy 
się nimi podzielić, a także pokazać 
wszystkim błądzącym, że nam się 
udało - dodawał. Podczas przeglą-
du wystąpili abstynenci z Grodzi-
ska, Pułtuska, Radomia, a nawet 
z Łodzi prezentując swoje piosenki 
oraz twórczość literacką.

Występy artystyczne poprze-
dzone były obchodami Grodzi-
skiego Dnia Trzeźwości, na które 
przybył m.in. burmistrz Grzegorz 
Benedykciński i przewodniczący 
gminnej komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych Andrzej 
Sypuła. Wśród gości nie zabrało 
również głównego specjalisty ds. 
uzależnień Iwony Chorek, która 
przyjęła odznakę zasłużony dla ru-
chu abstynenckiego na Mazowszu 
z rąk Andrzeja Sowy, wiceprezesa 
Mazowieckiego Związku Stowa-

rzyszeń Abstynenckich. – Jestem 
bardzo zaszczycona tym wyróż-
nieniem. To motywacja do dalsze-
go pomagania. W naszej gminie 
jest ono czystą przyjemnością 
– mówiła uhonorowana. 

n  Izabela Mądrzycka

Premiera filmu dokumentalnego „Twardy” miała 
miejsce 30 września w Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich w Podkowie Leśnej. Obraz poświęcony 
jest postaci dowódcy kompanii „Brzezinka” kapitana 
Henryka Walickiego ps. Twardy. Na premierze 
obecni byli twórcy filmu Adam Gzyra i Waldemar 
Matuszewski oraz rodzina kapitana.
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Przemoc domowa to wciąż temat tabu  
w naszym społeczeństwie.
- Tak, bo to jest wstyd przyznać się, że mamy 
poważne problemy. Lepiej uśmiechnąć 
się, założyć maskę i udawać, że wszystko 
jest w  porządku, że tego typu zmartwienia 
mnie nie dotyczą. Ciągle przywiązujemy 
zbyt wielką wagę do tego, co pomyślą o nas 
inni, co powiedzą, jak zareagują. W dużych 
ośrodkach miejskich sytuacja ulega zmianie, 
jest inna mentalność ludzi. W mniejszych 
miastach nadal spotykam kobiety, które 
w pierwszym kontakcie ze mną wycofują się, 
zastrzegają, że tematyka mojej książki ich 
nie dotyczy. Mija dzień i wracają do stoiska, 
obserwują, czy nie ma w pobliżu sąsiadów 
i kupują „Ambasadorową”.

Pani przykład obala stereotyp, że 
przemoc domowa dotyczy głównie 
środowisk patologicznych.
– W elitarnych domach trudniej jest zdiagno-
zować problem, bo jest cicho i elegancko 
–  wzorcowo. Rodzina żyje na wysokim po-
ziomie, wyjeżdża na drogie wakacje, mieszka 
za granicą. W takich środowiskach nie wypa-
da mówić o patologii. Nie ma awantur – nic 
się nie dzieje. Do dziś żałuję, że nie stłukłam 
żadnego szkła, a poczucie beznadziejności 
zagłuszało krzyk.

Gdzie jest granica między niezdrowym 
wścibstwem, a naturalnym zainteresowa-
niem losem pokrzywdzonego człowieka?
– To jest bardzo cienka linia, ale osoba, która 
będzie chciała pomóc, dostrzeże problem 
nie z ciekawości. Ingerowanie w sprawy 
rodzinne powoduje pewną niezręczność, 
obawę, że „oni dojdą do porozumienia, a mi 
się dostanie”. Ludzie dla świętego spokoju 
unikają konfrontacji i konsekwencji, którą 
ona ze sobą niesie. Stawianie się w sądzie 
w charakterze świadka nie należy do przy-
jemności. Niestety często to obojętność daje 
przyzwolenie na zło.

Jak rozpoznać problem i pomóc  
osobie poszkodowanej?
– Kobieta potrafi niemalże w 100 proc. ukryć 
swoją krzywdę, swój wstyd, zwłaszcza jeśli 
nie nosi śladów fizycznej przemocy. Jednak 

w otoczeniu każdej z nas zawsze jest jakaś 
mądra osoba, która dotrze do prawdy, za-
uważy niewidzialne sygnały – przygarbioną 
sylwetkę, nerwową pedantyczność, chowa-
nie swej kobiecości – które ktoś wysyła, i za-
cznie rozmawiać. Rozmowa jest pierwszym 
krokiem do pomocy, jest terapią.

W walce o siebie trzeba pokonać wstyd, 
przekroczyć granice intymności.
– Każda kobieta w końcu dotrze do ściany 
i wie, że albo zareaguje, albo za chwilę nie bę-
dzie już czego zbierać. Przyznanie się przed 
sobą, że jest się poniżanym i gwałconym, 
buduje świadomość niezbędną do zmiany 
sytuacji. Obnażenie się przed innym człowie-
kiem nie jest proste, ale przynosi oczyszcze-
nie. Ważne jest, żeby kobiety zrozumiały, że 
wstyd nie leży po stronie pokrzywdzonego.

„Jeśli jest jej tak źle, to czemu od niego 
nie odejdzie?”. Dlaczego tak trudno wyjść 
ze związku, w którym panuje przemoc?
– Miałam tak zniszczoną psychikę, że w wie-
ku 35 lat czułam się u schyłku życia, że nic 
dobrego już mnie nie spotka. Paraliżował 
mnie strach przed życiem i przed tym, że 
wszystko będę musiała zacząć od nowa. To, 
co złe, było mi dobrze znane, było „bezpiecz-
ne”. Oswoiłam swój strach, nauczyłam się 
w miarę nie prowokować męża, wyczuwać, 
kiedy nadchodzi cios, i wycofywać w odpo-
wiednim momencie. Były dzieci, synowie 
chodzili do dobrych szkół, mieszkali za grani-
cą. Zapewnię chociaż im dobry start w życiu 
– myślałam. Dodatkowo sprawca przemocy 
domowej ma często dwie twarze – z potwo-

ra w kapciach potrafi za chwilę przemienić 
się w dbającego męża, troskliwego ojca, 
kupić prezent, kwiaty. Kobiety myślą wtedy 
–  zmieni się, wszystko jakoś się ułoży, dają 
kolejne szanse. Bo każdy na szanse zasługuje, 
ale one nie mogą trwać w nieskończoność. 
By nastąpiła zmiana, taki człowiek musiałby 
włożyć niesamowicie dużo pracy w  siebie 
i przede wszystkim chcieć tej zmiany. To się 
rzadko zdarza. Oni się nie naprawiają.

Zakładniczki stwierdzenia „nie rozwiodę 
się ze względu na dzieci” krzywdzą  
nie tylko siebie.
– Kobieta, która walczy o swoje lepsze juro, 
walczy o lepsze życie dla dzieci. Porzucenie 
decyzji o rozwiązaniu toksycznego związku 
ze względu na dobro dzieci jest największym 
błędem. One zawsze widzą i czują dużo 
więcej, niż nam się wydaje, i kiedy dorosną 
będą, musiały zmierzyć się ze swym dzieciń-
stwem. Moich synów czeka terapia, bowiem 
w innym wypadku będą mieli problemy 
z  utworzeniem zdrowej relacji. Kiedyś nie 
było mody na korzystanie z pomocy psycho-
logów, terapeutów, dziś powoli wkraczają 
do naszego codziennego życia i pomagają je 
zrozumieć i przepracować od początku. 

W książce opisane są Pani trudne relacje 
z matką. Czy pierwotne źródło  
problemów w związku, nie tkwi  
w relacji między rodzicem a dzieckiem?
– Bardzo często tak. W moim przypadku 
przemoc towarzyszyła mi od zawsze. Nie 
była to przemoc fizyczna, ale są takie rany, 
które goją się znacznie trudniej niż siniaki. 
Nikt nie może nas niszczyć, mówiąc, że do 
niczego się nie nadajemy, nie może wpajać 
granic postępowania – tego ci nie wolno, 
tego nie wypada. Nauka prawa do powie-
dzenia „stop” nie ma niczego wspólnego ze 
złym wychowaniem i chamstwem. Niskie 
poczucie wartości wyniesione z domu po-
tęguje w przyszłości poczucie bezradności 
i wstydu. Przez lata uważałam, że mąż mnie 
tak traktuje, bo na to zasługuję. Walki o siebie 
nauczyłam się w wieku 40 lat. Inaczej wycho-
wuję swoje dzieci. Mój 18-letni syn jest moim 
najlepszym trenerem. „Mamo nie możesz da-
wać się wykorzystywać” – przypomina. Gło-
wą rozumiem jego słowa, ale zachować się 
asertywnie, nie zawsze potrafię. Natomiast 
potrafię rozmawiać z synami, by oni też po-
siedli tę umiejętność i kiedy przyjdzie po-
trzeba, nie chowali się w kąt. Spędzam z nimi 
dużo czasu i przede wszystkim kocham bez-
warunkowo – niezależnie od ocen w szkole, 
bałaganu w pokoju i tego, co powie sąsiad. 

Kobieta jest siłą?
– Zdecydowanie tak, zwłaszcza ta sponie-
wierana, która daje radę przeżyć każdy kolej-
ny dzień i wyjść na ulicę, bo przecież trzeba 
zrobić zakupy i odebrać dzieci ze szkoły. Siły 
starczy też na życie po życiu. Odbudowa nie 
będzie łatwa. Ten proces zajął mi 8 lat. Niekie-
dy ktoś zamknie przed nami drzwi, usłyszymy 
słowa „sama jest pani sobie winna”, ale zaraz 
ktoś inny poda pomocną dłoń. Trzeba tylko 
zrobić pierwszy krok i bez wstydu o tę pomoc 
poprosić. 
Dziękuję za rozmowę.

29 września na zaprosze-
nie Biblioteki Publicznej do 

Grodziska przyjechała Beata 
Gołaszewska, której historię 

opisała Edyta Włoszek  
w książce pt. „Ambasador-

owa”. Tuż przed spotkaniem 
poświęconym m.in. prob-

lemowi przemocy domowej 
z gościem rozmawiała 

Małgorzata Müldner.

Bez wstydu
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Studiował w Petersburgu i Krako-
wie. Znał całą bohemę krakowską, 
mieszkał również w  Zakopanem 
i Paryżu. Brał udział w walkach nie-
podległościowych w 1918 r. w szere-
gach II Brygady Legionów. Od 1922 
do 1929 roku był dyrektorem Depar-
tamentu Kultury i Sztuki w Minister-
stwie Wyznań Religijnych i Oświece-
nia Publicznego. Jednocześnie był 
człowiekiem towarzyskim o dużym 
poczuciu humoru.

– Mógłby być wzorem dla dzi-
siejszych ministrów – mówił pod-
czas otwarcia wystawy 16  wrze-
śnia jej kurator prof. Andrzej 
Tyszka. – Żył w centrum życia po-
litycznego, ale nie był zależny od 
żadnej grupy politycznej. Nade 
wszystko był człowiekiem służby 
publicznej i patriotą – podkreślił. 
W 1922 roku Skotnicki uczestni-
czył w wizycie Gabriela Naruto-
wicza w gmachu warszawskiej 
Zachęty, gdzie był świadkiem za-

machu na pierwszego prezydenta 
Rzeczpospolitej. 

Po 1945 roku krótko pracował 
w  Ministerstwie Edukacji Narodo-
wej, ale po ujawnieniu przedwo-
jennej działalności został odsunię-
ty od pracy ministerialnej. W 1947 
roku założył Ognisko Plastyczne 
w Grodzisku Mazowieckim. W 1957 
roku ukazały się zbeletryzowa-
ne pamiętniki Jana Skotnickiego 
„Przy sztalugach i przy biurku”. 

Twórczość malarska Jana Skot-
nickiego wywodzi się z tradycji 
młodopolskiej. Uwagę zwraca ko-
lorystyka obrazów, zwłaszcza za-
miłowanie do błękitu. Namalował 
kilkaset obrazów, portretował rów-
nież Chełmońskiego, Wyczółkow-
skiego, Tetmajera i Reymonta. 

Żona Jana Skotnickiego, Teodo-
ra, była uczennicą Jacka Malczew-
skiego. Zajmowała się także rzeźbą 
i rękodziełem – haftem, koronką. 
Na wystawie zorganizowanej w ra-

mach Europejskich Dni Dziedzic-
twa zgromadzono eksponaty i na-
leżące do niej pamiątki.

Współorganizatorem wystawy 
było Publiczne Ognisko Plastyczne 
im. Jana Skotnickiego w Grodzisku 
Mazowieckim. Na tarasie podko-
wiańskiego Kasyna prezentowana 
była wystawa „Śladami Skotnic-
kiego”, będąca pokłosiem pleneru 
malarskiego dla młodzieży i doro-
słych zorganizowanego pod kie-
runkiem Jakuba Cwieczkowskiego.

Prezentowane na wystawie ob-
razy Jana Skotnickiego pochodzą 
ze zbiorów rodzinnych i muzeal-
nych – państwa Prosińskich i dr 
Elżbiety Skotnickiej-Illasiewicz, 
Urzędu Miasta Podkowa Leśna, 
Muzeum im. Jerzego Dunin-Bor-
kowskiego w Krośniewicach oraz 
Muzeum im. Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów w Stawisku.

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Śladami
Skotnickich

Tam, gdzie tury 
niegdyś mieszkały

Do 17 września w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich  
w Podkowie Leśnej można było oglądać wystawę poświęconą 
twórczości Jana Skotnickiego i jego żony Teodory. Jan Skotnicki, 
założyciel i patron Ogniska Plastycznego w Grodzisku, był wybitną 
postacią II Rzeczpospolitej – malarzem, grafikiem, działaczem 
politycznym, a od 1932 roku mieszkańcem Podkowy Leśnej.

W swoim wystąpieniu pt. „Jaktorów i oko-
lice w kilkusetletnich dziejach” odniósł się 
do etymologii nazwy miejscowości. Może 
ona pochodzić od słowa Jaktor (łacińskie 
Hektor), oznaczającego człowieka odważ-
nego, albo pasma lasów rozciągającego 
się na tych terenach. Przypomniał, że 
pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi 
z 1407 roku, co nie znaczy, że nie mogło 
być wcześniejszych. O wiele silniejszymi 
ośrodkami były w tym czasie Wiskitki i Ka-
ski. W połowie XVI w. Jaktorów zamieszki-
wało 250-300 osób. Pożary, wojny i epide-
mie przyczyniły się do zmniejszenia liczby 
ludności. W XVII w. przez ten obszar prze-
chodziły różne wojska grabiąc go i  nisz-
cząc. Podobnie było na początku wieku 
XVIII w czasie drugiej wojny północnej. 
Jeśli Jaktorów, to oczywiście tury. I tu hi-

storyk stwierdził, że napis na obelisku upa-
miętniającym ostatniego osobnika tego 
gatunku zawiera nieścisłości, ponieważ 
informuje o ostatnim turze, podczas gdy 
była to turzyca, która zginęła w 1627 r. Nie-
uprawnione jest użycie na obelisku okre-
ślenia rezerwat w odniesieniu do puszczy, 
która była po prostu dużym kompleksem 
leśnym. Do zmniejszenia populacji turów 
w  Puszczy Jaktorowskiej przyczyniło się 
m.in. kłusownictwo, choroby zwierząt 
oraz wypasanie przez chłopów krów na 
terenach leśnych i powstanie skrzyżowa-
nych gatunków. Należy dodać, że więk-
szość chłopów z  Jaktorowa była zobo-
wiązana do dokarmiania tych zwierząt, 
a planowa ich ochrona rozpoczęła się w 
Polsce za panowania Władysława Jagieł-
ły. W Puszczy Jaktorowskiej żyły także 

dzikie konie. Część osób zajmowała się 
bartnictwem.

Początki Jaktorowa przypadają na okres, 
kiedy na ziemiach polskich ukształtowana 
była już organizacja kościelna. Projekt bu-
dowy obecnej świątyni na terenie zajazdu 
pamiętającego jeszcze czasy Puszczy Jak-
torowskiej, poparty został przez dekanat 
grodziski i  księdza Mariana Tokarzewskie-
go. Budowę zakończono w 1932 r., a pierw-
szym proboszczem był ks. Stanisław Ba-
ranowski. W 1926 r. obiekty Ochotniczej 
Straży Pożarnej poświęcił ks. Mikołaj Boja-
nek z Grodziska Maz. 

Spotkanie z Jerzym Gmurskim potwier-
dziło, że w Grodzisku i okolicach nie braku-
je ani pasjonatów historii, ani osób zainte-
resowanych losami swoich miejscowości.

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Podczas Dni Jaktorowa, trwających od 29 września do 1 października,  
w tutejszej Bibliotece Publicznej prelekcję o dziejach miejscowości wygłosił 
historyk i badacz historii głównie południowo-zachodniego Mazowsza  
i jednocześnie mieszkaniec tej gminy Jerzy Gmurski. 
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1 sierpnia 1944 roku Warszawa stała się 
polem bitwy. Okupanci niemieccy do stłu-
mienia zbrojnego zrywu i spacyfikowania 
miasta, poza własnymi jednostkami, użyli 
pozostających z nimi w sojuszu formacji 
węgierskich. Na przełomie lipca i sierpnia 
w  okolicach stolicy znalazło się ponad 20 
tys. żołnierzy węgierskiej armii, należących 
do 2 Korpusu Rezerwowego i 1 Dywizji 
Honwedów, czyli „obrońców ojczyzny”. Roz-
lokowani na przedpolach Warszawy Węgrzy 
mieli utworzyć pierścień wokół walczącego 
miasta, odgradzając je w ten sposób od 
oddziałów partyzanckich stacjonujących 
w Puszczy Kampinoskiej. Mimo klarownych 
rozkazów niemieckiego dowództwa, pod-
legający mu żołnierze węgierscy wykazy-
wali się rażącą niesubordynacją, nie tylko 
ignorując lub wprost negując przydzielane 
im zadania, ale nieomal jawnie wspierając 
nominalnego przeciwnika i sprzyjając na 
co dzień ludności cywilnej. Węgrzy prze-
kazywali powstańcom broń, amunicję, leki 
i umundurowanie, leczyli rannych w swoich 
szpitalach polowych, zapewniali partyzan-
tom swobodę przemieszczania się, prze-
puszczali transporty sprzętu militarnego 
i  zaopatrzenia oraz ostrzegali przez plano-
wanymi akcjami Niemców. Zdarzało się rów-
nież, że całe grupy Madziarów spontanicznie 
przechodziły na polską stronę i  przyłączały 
się do oddziałów partyzanckich.

Pomijając osobiste sympatie, stosunek 
Węgrów do Polaków określił w instrukcji 
do żołnierzy regent Królestwa Węgier Mi-
klós Horthy: „My, Węgrzy, nie mamy czego 
w Polsce ani w Warszawie szukać. Polacy są 
naszymi przyjaciółmi, Niemcy zaś tylko to-
warzyszami broni, nie wolno dać wciągnąć 
się do ich sporu.” Ta „pozytywna neutral-
ność” spotykała się z życzliwością Polaków, 
pamiętających jeszcze postawę Węgrów 
z 1939 r., gdy w przededniu wojny nie po-
zwolili oni armii niemieckiej na przejście 
przez ich terytorium i zaatakowanie Polski 
od południa, a po klęsce wrześniowej przy-
jęli tysiące polskich uchodźców. Nic więc 
dziwnego, że w imię deklarowanego przez 
obie strony „braterstwa” Węgrzy uczest-

niczyli w polskich uroczystościach lub za-
praszali miejscową ludność na niedzielne 
msze, podczas których odgrywany był pol-
ski hymn. Przepuszczani przez niemieckie 
straże nieśli ratunek uchodźcom z płonącej 
stolicy, wywożąc cywilów do podwarszaw-
skich miejscowości, w tym także do Grodzi-
ska. Przypieczętowaniem tego swoistego 
paktu o nieagresji były potajemne pertrak-
tacje prowadzone na szczeblu dowództwa 
AK i formacji węgierskich dotyczące przyłą-
czenia się Węgrów do powstania – zakoń-
czone przyrzeczeniem o „niewchodzeniu 
sobie w drogę”. Nota bene Niemcy zdawali 
sobie sprawę z (nie)przydatności bojowej 
swoich sojuszników, powtarzając w mel-
dunkach informacje o „brataniu się” poten-
cjalnych wrogów i „pobłażliwości” Węgrów 
wobec Polaków, przypadki dezercji i współ-
pracy z powstańcami karząc śmiercią. 

W naszym mieście mieściło się dowódz-
two 2 Korpusu Rezerwowego, elitarnej dy-
wizji huzarów skoncentrowanej w pobliżu 
Grodziska i Pruszkowa. Do 22 sierpnia do-
wodził nim gen. Antal Vattay, którego za-
stąpił na tym stanowisku gen. Bela Lengyel, 
przedwojenny attaché wojskowy poselstwa 
węgierskiego w Warszawie, sprowadzony 
z  Budapesztu w celu podjęcia pertraktacji 
z Polakami (jego nazwisko nomen omen 
znaczy właśnie „Polak”). Koszary Huzarów 
mieściły się w gmachu Szkoły Podstawowej 
nr 1 przy ul. Kościuszki oraz w pawilonie 
dawnego zakładu wodoleczniczego przy 
ul. Kilińskiego (oba budynki na zdjęciach). 
Jak wspomina Roman Sławiński, Węgrzy 
wzbudzali zaufanie już samym umunduro-
waniem, które jakkolwiek egzotyczne po-
przez charakterystyczne nakrycia głowy, nie 
wywoływało już takiej grozy jak mundury 
formacji niemieckich. Poza tym skoszarowa-
ni w Grodzisku Madziarzy nie wykazywali 
wrogości wobec mieszkańców, pozwalając 
nawet na wizyty wśród namiotów, rozbija-
nych ze względu na upalną pogodę w gąsz-
czu zdrojowego parku. By nie brać udziału 
w walce, Węgrzy systematycznie się rozbra-
jali, wyrzucając całe kasety amunicji przez 
ogrodzenie… prosto na sąsiednią posesję, 

należącą do Polichnowskich – dziadków Sła-
wińskiego. Dziesięcioletni Roman zbierał te 
spadające z nieba skarby i chomikował je w 
znanych sobie skrytkach, niestety wykrytych 
przez matkę, która cały znaleziony arsenał 
wrzucała do otworu drewnianej „sławojki”. 
Sekret Węgrów został odkryty przypadkiem, 
podczas nawożenia grządek w ogrodzie, gdy 
zagony zalśniły od nabojów.

Pod koniec września i na początku paź-
dziernika Węgrzy odjeżdżali pociągami 
z  Grodziska. Ppłk István Szabadhegy za-
notował w swoim pamiętniku: „Grodzisk 
24  września 1944 roku. Trudno mi się po-
godzić z wyjazdem. Polacy mają wspólne 
poglądy z Węgrami na życie, podobne do 
nas rysy charakterów. Bóg z tobą, umęczo-
na Polsko. Każdy Węgier szczerym sercem 
solidaryzuje się z tobą i oby Wszechmogący 
wyprowadził was z tego koszmaru.”

Epilogiem Powstania Warszawskiego, 
a  zarazem ostatnim epizodem dotyczącym 
udziału Węgrów po polskiej stronie okaza-
ła się Bitwa pod Jaktorowem. 29 września 
1944  r. powstańcza grupa AK Kampinos 
wycofująca się w rejon Gór Świętokrzyskich 
trafiła pod silny ogień niemiecki i została 
rozbita. Stacjonujący w pobliżu żołnierze 
z 1 Dywizji Honwedów, którzy po bitwie brali 
polskich partyzantów do niewoli, nie zgodzi-
li się ich wydać Niemcom. Jak relacjonował 
uczestnik tej bitwy Henryk Szulewski, ps. So-
kół, Węgrzy stanęli wówczas naprzeciw eses-
manów, otaczając swoich jeńców kordonem 
i nie pozwalając dokonać na nich egzekucji. 
Ostatecznie, nie chcąc ryzykować wymiany 
ognia, Niemcy odjechali. W ten sposób oca-
lonych zostało blisko stu polskich żołnierzy. 
Uratowanych Węgrzy opatrzyli, nakarmili 
i  uwolnili, wskazując na odchodne pozycje 
niemieckie. Najciężej rannych zabrali na 
swoje kwatery, by następnie własnymi wo-
zami pod osłoną nocy dostarczyć ich do gro-
dziskiego szpitala. W bitwie zginęło dwóch 
węgierskich żołnierzy, którzy dołączyli wcze-
śniej do partyzanckiego zgrupowania. Ich 
groby znajdują się na Cmentarzu Wojennym 
w Budach Zosinych. 

n Łukasz Nowacki

Węgierska rapsodia

„Lengyel, Magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát. Polak, Węgier – dwa bratanki, i do szabli, i do 
szklanki.” O sile i prawdziwości tego przysłowia mieszkańcy Grodziska przekonali się w czasie Powstania 
Warszawskiego, latem i jesienią 1944 roku. Przebywający wówczas w naszym mieście żołnierze węgierscy 
udowodnili, że okrutne prawa wojny nie są w stanie unieważnić zasad człowieczeństwa, a wielowiekowe, 
podtrzymywane przez oba narody, braterstwo jest wartością, za którą można oddać życie.
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Jubileusz rozpoczął się od kolorowego prze-
marszu ulicami Grodziska do kościoła św. Anny, 
gdzie odbyła się msza św. w intencji zmarłych 
związanych z grodziskim klubem. Powrót na 
stadion przy al. Mokronoskich był jeszcze bar-
dziej efektowny, bowiem towarzyszyła mu 
grodziska Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod 
dyrekcją tamburmajora Ryszarda Klechy.

Uroczystości otworzyło przemówienie 
prezesa Pogoni Marka Finkowskiego, który 
podkreślił, jak ważną rolę dla lokalnej spo-
łeczności odgrywa nasz klub – w jego struk-
turach trenuje regularnie ok. 400 piłkarzy 
w różnym wieku. Nie mogło zabraknąć też 
podziękowań dla władz gminy, bez wsparcia 
których ani Pogoń, ani cały grodziski sport 
nie byłyby, tam gdzie są. Wyjątkową rolę klu-
bu podkreślił również burmistrz Grzegorz Be-
nedykciński. Z kolei obecność prezesa Legii 
Dariusza Mioduskiego i jego słowa o współ-
pracy pomiędzy naszymi klubami są niezwy-
kle ważne w kontekście budowy ośrodka tre-
ningowego w Urszulinie, z którego korzystać 
mają również nasi piłkarze.

Oczywiście, piłkarskie święto w naszym 
mieście nie mogło obyć się bez Bogdana Ła-
zuki. Artysta udowodnił, że mimo upływają-
cych lat wciąż potrafi rozbawić publiczność, 
a głosu mógłby mu pozazdrościć niejeden 
młody piosenkarz. Kulminacyjnym punktem 
uroczystości był mecz pomiędzy byłymi pił-
karzami Pogoni, a Legią Champions, w  sze-

regach której wystąpiła plejada zawodników 
stołecznego klubu z lat 90. ubiegłego wie-
ku. Niektórzy z nich, jak Leszek Pisz, Cezary 
Kucharski czy Jerzy Podbrożny grali z  Legią 
w ćwierćfinale Ligi Mistrzów (to były czasy!), 
co młodszym kibicom może się dziś wyda-
wać nieprawdopodobne. Warto wspomnieć, 
że w drużynie Legii, zagrał jeden z  najzdol-
niejszych piłkarzy Pogoni młodego poko-
lenia, 15-letni Iwo Głowacki. Kto wie, może 
kiedyś pójdzie w ślady innego naszego wy-
chowanka Mateusza Wieteski, robiącego fu-
rorę w ekstraklasie.

Sam mecz był nie tylko ciekawym wido-
wiskiem, lecz także podróżą sentymental-
ną, podczas której grodziscy kibice, na tle 
tak wymagającego rywala, mogli obejrzeć 
ponownie w akcji trzy pokolenia piłkarzy 
naszego klubu, ludzi, którzy przez ostatnie 
kilkadziesiąt lat wielokrotnie dawali nam 
powody do radości i dumy. Wynik był spra-
wą drugorzędną, liczyła się dobra zabawa 

na boisku i na try-
bunach. Z dzien-
nikarskiego obo-
wiązku przekażę 
tylko, że legioniści 
wygrali 7:2, pokazu-
jąc, że mimo upły-
wających nieubła-
ganie lat nie zapomnieli, jak się gra w piłkę.

W przerwie meczu, obecny na uroczysto-
ści prezes Mazowieckiego Związku Piłki Noż-
nej Zdzisław Łazarczyk, w towarzystwie swo-
ich zastępców Jerzego Szczęsnego i Witolda 
Bogdańskiego, wyróżnił pamiątkowymi od-
znakami osoby wspierające klub. Ponadto 
władze klubu wraz z Urzędem Miejskim 
uhonorowały ponad stu byłych piłkarzy, 
działaczy, a także osoby związane z klubem, 
dyplomami oraz pięknymi albumami, przy-
gotowanymi przez Tomasza Barczyńskiego, 
który włożył mnóstwo pracy dokumentując 
95 lat istnienia Pogoni. Warto było, bowiem 
efekt końcowy jest znakomity!

Po meczu nastąpiła część nieoficjalna, 
podczas której przeważały wspomnienia, 
ale nie zabrakło też problematyki dnia dzi-
siejszego. Następna okrągła rocznica to stu-
lecie, a biorąc pod uwagę, że w 2022 roku 
Grodzisk będzie obchodził 500-lecie istnie-
nia, już można zacierać ręce na fetę, która 
wówczas się odbędzie.

n Michał Śliwiński

Trzecia edycja Otwartych Mistrzostw Gro-
dziska Mazowieckiego w Biegach i Nordic 
Walking, będących jednocześnie finałem 
Pucharu Powiatu Grodziskiego odbyła się 
17 września. W zawodach wystartowało 
blisko sześćdziesięciu uczestników. Naj-
młodsi mieli do pokonania dwieście i tysiąc 
metrów, natomiast starsi rywalizowali na 
dystansach pięciu i dziesięciu kilometrów.
Mimo silnej konkurencji najdłuższy odcinek 
jako pierwszy pokonał mieszkaniec Grodziska 
Daniel Michałowski, który przebiegł dziesięć 
kilometrów w czasie 35.27 minut.

– Osiągnąłem dobry wynik, ale jeszcze bar-
dziej cieszę się z wygranej w moim rodzinnym 
mieście. Trasa była dobra, bo płaska, a mieli-
śmy do pokonania aż cztery pętle wytyczone 
wokół osiedla Kopernika – mówił po zakończo-
nej rywalizacji triumfator zawodów. 

Pan Pączek, bo tak nazywany jest w biego-
wym środowisku Piotr Bydliński, wystartował 
na dystansie pięciu kilometrów. W trakcie 
biegu głośno wspierany był przez żonę Anitę 

oraz dwójkę dzieci – Julkę i Kacpra. Być może 
dzięki temu pan Piotr osiągnął tak zwany ży-
ciowy rezultat. – Dystans nie odgrywał dzisiaj 
większej roli, bo podobnie można się zmęczyć 
pokonując kilometr, jak i maraton. Ważne jest, 
jakim tempem biegniemy – tłumaczył na me-
cie biegacz reprezentujący w zawodach grupę 
Dogoń Grodzisk. 

O tym, że można biegać rodzinnie, a nawet 
stratować wspólnie w zawodach przekonywał 
Marcin Pfeifer, również mieszkaniec Grodziska. 
– Ze mną jest żona Iwona, nasz pięcioletni syn 
Antek i niespełna trzyletnia Zuzka. Wszyscy 
wzięliśmy udział w mistrzostwach. Wszyscy 
ukończyliśmy bieg i wszyscy otrzymaliśmy pa-
miątkowe medale – mówił dumny mąż i tata.

Organizatorami imprezy byli przedstawicie-
le Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz KS Biegi Gro-
dzisk Mazowiecki. – Bieganie i nordic walking 
to najlepsze propagowanie zdrowego trybu 

życia i najprostsze formy aktywności fizycznej 
– podkreślał prezes klubu Wojciech Cynowski, 
który w trakcie zawodów pomagał uczestni-
kom biegu podając płyny. – Coraz więcej osób 
biega i cieszymy się, że jest to tendencja wzro-
stowa. Na organizowane w Grodzisku zawody 
przyjeżdża coraz więcej najlepszych polskich 
biegaczy – rekordzistów Polski, ale również 
medalistów mistrzostw Europy i Świata.

n Tekst i fot. PiWo
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Grodziski Klub Sportowy Pogoń od wielu 
pokoleń stanowi wizytówkę sportową 
naszego miasta, mimo że w ostatnich latach 
przybyło mu godnych rywali do tego miana, 
zwłaszcza w postaci tenisistów stołowych  
Dartomu Bogorii. 1 października klub  
z al. Mokronoskich świętował 95-lecie. 

Święto przy  
Mokronoskich
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Potwierdzały to efektowne wy-
grane nad Perłą czy Naprzodem. 
Jednak niespodziewane, ale nie-

stety, zasłużone porażki na własnym boisku 
z Piasecznem (na zdjęciu) i Mszczonowianką, 
zepchnęły nasz klub na odległe 8 miejsce, 
z  16 pkt na koncie. Wprawdzie do zespołu 
po dłuższej przerwie powrócił Damian Jaroń, 
ale do końca rundy wypadł filar defensywy, 
kontuzjowany Michał Żółtowski. Ponadto 
rośnie liczba piłkarzy, którzy z konieczności 
grają z mniejszymi bądź większymi urazami. 
Na szczęście straty punktowe do liderujących 
ekip Pilicy Białobrzegi oraz Mszczonowianki 

nie są jeszcze duże i wynoszą 6 pkt. Przed 
Pogonią teraz 5 ostatnich, trudnych meczów 
i dwa możliwe scenariusze: pokaźna zdobycz 
punktowa i dogonienie czołówki, co pozwoli 
wiosną bić się o awans do III ligi, lub trwanie 
w marazmie, co spowoduje, że celem w run-
dzie rewanżowej będzie zajęcie miejsca 
w  pierwszej szóstce, gwarantującego pozo-
stanie w zreorganizowanej IV lidze.

Wyniki. Perła Złotokłos (d) 5:0 (Kamil 
Kamiński 2, Mariusz Baranowski, Krzysztof 
Kucharczyk, Michał Strzałkowski), Naprzód 
Skórzec (w) 5:0 (Paweł Czarnecki, Maciej 
Pietraszek, Andrzej Krajewski, Strzałkow-
ski), MKS Piaseczno (d) 2:3 (Damian Jaroń 
– 2), Pilica Białobrzegi (w) 1:1 (Kucharczyk), 
Mszczonowianka (d) 0:2.

     Michał Śliwiński

Udanie rozpoczęli nowy sezon 
zawodnicy UKS Piranie Grodzisk, 
którzy wywalczyli 6 medali, po 2 

złote, srebrne i brązowe, podczas rozegra-
nego w Płocku II Międzynarodowego Tur-
nieju Judo „Rising Star”. Najlepiej z grona 
podopiecznych trenera Marka Kowalskiego 
spisała się Urszula Stachera, która startując 
w dwóch różnych kategoriach wagowych, 
dwukrotnie stanęła na najwyższym stop-
niu podium. Dwa krążki – srebrny i brązo-
wy wywalczyła Hanna Brzozowska, która 
w swoim finale przegrała ze wspomnianą 
Stacherą. Ponadto do medalowego dorob-
ku Piranii srebro dorzuciła Zofia Kacprzak, 
zaś brąz – Szymon Osipowicz.     (mś)

Po słabym i dość pechowym 
starcie wreszcie regularnie punk-
tować zaczęły występujące w A-

-klasie rezerwy LKS Chlebnia. Dzięki temu 
podopieczni trenera Pawła Żeglińskiego 
mają 8 pkt na koncie, co po ósmej kolejce 
daje dość odległą, 11 pozycję. Trzeba jed-
nak pamiętać o zaległym spotkaniu z Zabo-
rowianką – w przypadku wygranej Chleb-
nia zamelduje się w górnej połówce tabeli. 
Potencjał w zespole jest, o czym świadczy 
choćby minimalnie przegrany mecz z gro-
miącym kolejnych rywali absolutnym fawo-
rytem rozgrywek – LKS-em Osuchów.

Wyniki. UKS Ołtarzew (w) 4:2 (Krzysztof 
Wieczorek – 2, Adrian Żakowski, Michał Ma-
łek), Ryś Laski (d) 2:2 (Sebastian Patanow-
ski, Marcel Omieciński), FC Płochocin (w) 
4:3 (Michał Zwierzchowski, Adam Laskow-
ski, Piotr Chłystek, Patanowski), LKS Osu-
chów (d) 1:2 (Wieczorek), Zaborowianka (d) 
– przełożony.    (mś)

Olbrzymi sukces zanotowali re-
prezentanci Opty Mazowsze 
podczas rozegranych w prusz-

kowskiej BGŻ Arenie Mistrzostw Polski 
w  kolarstwie torowym. Mateusz Pomaski, 
Daniel Król i Bartosz Kucharski w bardzo 
silnej stawce rywali wywalczyli brązowy 
medal w  sprincie drużynowym seniorów! 
Niewiele zabrakło, a grodziscy kolarze wy-
jechaliby z Pruszkowa z dwoma medalami, 
bowiem w kategorii juniorów młodszych, 
w wyścigu Madison, Jakub Soszka i Da-
wid Jurasz zajęli 4 miejsce, przegrywając 
walkę o  brąz zaledwie jednym punktem. 
To nie koniec dobrych występów naszych 
zawodników. Wspomniany Jurasz w roze-
granych w  Mariance koło Mińska Maz. Mi-
strzostwach Mazowsza w wyścigu ze startu 
wspólnego w kategorii juniorów młodszych 
zajął 1 miejsce, a na najniższym stopniu po-
dium stanął Soszka. Ponadto Adrian Łazar-
czyk triumfował w gronie juniorów     (mś)

Kolarze na 
medal! 

Sukcesy w parze 
z talentem

Piranie nad Wisłą

Potencjał jest
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Wydawało się, że po dwóch wpadkach 
z początku rundy wszystko wróciło do 
normy i Pogoń notując serię zwycięstw 
jest na dobrej drodze, by wkrótce 
zasiąść w fotelu lidera. 

Dwa scenariusze

Bardzo dobre występy w Woje-
wódzkich Turniejach Klasyfikacyj-
nych mają za sobą młodzi repre-

zentanci Dartomu Bogorii Grodzisk, którzy 
zdobyli 6 medali: złoty, 3 srebrne i 2 brązo-
we oraz wywalczyli 4 awanse do Ogólno-
polskich Turniejów Grand Prix. W  gronie 
młodzików Mikołaj Giereło zajął 2 miejsce, 
uzyskując kwalifikację na zawody krajowe. 
W zdominowanej przez naszych reprezen-
tantów kategorii żaków Fabian Sprzączak 
wywalczył 2 lokatę (awans do Grand Prix), 
Dawid Budzich – trzecią, zaś na pozycjach 
5-8 uplasowała się czwórka grodziskich 
zawodników: Piotr Garwoła, Wojciech 
Ulewicz, Jan Wróblewski i Kamil Sadow-
ski. Fabian okazał się bezkonkurencyjny 
w rywalizacji skrzatów, nie tracąc w całych 
zawodach nawet seta i uzyskując swoją ko-
lejną kwalifikację na krajowy czempionat. 
Dobrze wypadli też jego koledzy – Stani-
sław Wróblewski był 4, a Jakub Dobosz 
– 6. Czwartą kwalifikację na GP Polski wy-
walczyła Aleksandra Oskiera, zdobywając 
srebrny medal w rywalizacji żaczek. Z kolei 
w gronie młodziczek na najniższym stopniu 
podium stanęła Zofia Śliwka, zaś Antonina 
Zembowicz została sklasyfikowana na 7 
pozycji. Przepustek na zawody krajowe nie 
udało się uzyskać kadetom, bowiem Adam 
Banasik zajął 3 miejsce, zaś Adam Stąpo-
rek i Szymon Wiśniewski uplasowali się w 
przedziale lokat 5-8. Udany występ podczas 
rozegranego w Krośnie Grand Prix Polski ka-
detów zanotował Miłosz Redzimski, który w 
rywalizacji z 3 lata starszymi przeciwnika-
mi wywalczył wysoką 6 pozycję. Ponadto 
Szymon Wiśniewski w krakowskim GP mło-
dzików zajął 13 miejsce, zapewniając sobie 
udział w kolejnym turnieju.    (mś)



BOGORIA nr 272 październik 2017

kultura 211921sport

Podczas rozegranego w Częstocho-
wie międzynarodowego turnieju 
ITTF Challenge Polish Open Daniel 

Górak, występując w parze z Wang Zeng Yi, 
wywalczył brązowy medal w grze deblowej. 
Polska para w I rundzie pokonała 3:1 (9,8,-
10,6) brazylijski duet Tiago Monteiro/Cazuo 
Matsumoto, w ćwierćfinale, również 3:1 (3.-
9.9.6), zwyciężyła Czechów – Tomasa Tregle-
ra i Antonina Gavlasa, by w półfinale ulec po 
zaciętej walce późniejszym triumfatorom 
zawodów, parze z Hongkongu Ho Kwan Kit/
NG Pak Nam 2:3 (8,-7,-6,11,-5).     (mś)

>>> 3 medale wywalczyli zawodnicy Gro-
dziskiego Klubu Szermierczego podczas 
rozegranych w Warszawie Mistrzostw 
Mazowsza. Srebrne krążki zdobyli Maja 
Karlicka i Franciszek Kossut, zaś brązowy 
wywalczył Leon Kremer. Z kolei w zawo-
dach Warszawskiej Olimpiady Młodzie-
ży w gronie juniorek Julia Szlaga zajęła 
8 miejsce, zaś w rywalizacji juniorów Sta-
nisław Engel uplasował się na 5 pozycji, 
Jakub Mędel na 9, a Filip Anduła – na 10.

>>> Duży sukces zanotowały młodziczki 
UKS Sparta, które wywalczyły awans do 
mazowieckiej I ligi siatkówki. Podopiecz-
ne trenera Krzysztofa Kolendy najpierw 
okazały się najlepsze w turnieju elimina-
cyjnym, pozostawiając w pokonanym polu 
gospodynie, czyli Betę Pionki, oraz UKS 
Bielany i MKS MOS II Wola. Dzień później, 
w zawodach finałowych, które odbyły się 
w Piasecznie, nasze siatkarki uległy 1:2 
Olimpowi Mińsk Maz. oraz pokonały po 2:0 
Krótką Mysiadło i Blesoft Mazovię W-wa, co 
wystarczyło do awansu. Sukcesem jest też 
zajęcie 3 miejsca w  Ogólnopolskim Tur-
nieju Minisiatkówki dziewcząt w kategorii 
„czwórek”, który zorganizował Volley Płock.

>>> Seniorskie drużyny siatkarskie Spar-
ty jeszcze nie rozpoczęły rozgrywek li-
gowych, za to pierwsze spotkania mają 
za sobą niektóre drużyny młodzieżowe. 
Start (właściwie falstart) nie był udany, 
bowiem w 5 dotychczasowych meczach, 
naszej siatkarskiej młodzieży udało się 
wygrać zaledwie jednego seta za spra-
wą kadetek, które na własnym parkiecie 
uległy drużynie Beta Błonie 1:3. A oto po-
zostałe wyniki: juniorzy: Wrzos Między-
borów (d) 0:3, Plas W-wa (d) 0:3, kadeci 
- Wrzos (d) 0:3, Czarni Radom II (w) 0:3.

     oprac. Michał Śliwiński

Dwie kolejki spotkań mają za 
sobą tenisiści stołowi rodzimej 
Superligi. Broniący tytułu mi-

strzowskiego zawodnicy Dartomu Bogorii 
Grodzisk rozpoczęli od falstartu, przegry-
wając w Ruścu pod Nadarzynem z benia-
minkiem rozgrywek, stołeczną Spójnią 
1:3. Ten zimny prysznic musiał pozytywnie 
podziałać na podopiecznych trenera To-
masza Redzimskiego, bowiem w kolejnym 
spotkaniu, już przed własną publicznością, 
nie dali szans innemu debiutantowi na 

tym szczeblu – Warcie Kostrzyn, zwycięża-
jąc 3:1. Po dwóch kolejkach nasz klub z 3 
pkt zajmuje 6 miejsce.

Wyniki: Spójnia W-wa (w) 1:3 (Pavel Si-
rucek – Patryk Chojnowski 2:3, Chuanxi 
Han - Krzysztof Stępień 3:0, Daniel Górak – 
Piotr Chodorski 1:3, Han – Chojnowski 1:2), 
UKS Warta Kostrzyn (d) 3:1 (Sirucek – Bo-
gusław Koszyk 3:1, Han Chuanxi – Daniel 
Bąk 3:0, Michał Bańkosz – Jakub Perek 1:3, 
Sirucek – Bąk 2:0).  

     (mś)

Pięć rozegranych spotkań mają za 
sobą piłkarki III-ligowej Mazovii Gro-
dzisk, po których z 6 pkt zajmują 6 

miejsce. Wyniki ostatnich meczów mogą napa-
wać optymizmem. Pogrom siedleckiej Pogoni 
czy skromna porażka z wiceliderem pozwalają 
wierzyć, że jeszcze w tej rundzie dorobek punk-
towy ulegnie wyraźnemu powiększeniu.

Wyniki: GKS Orlęta Baboszewo (d) 1:4, 
Zamłynie Radom (w) 1:4, DAF Płońsk (d) 
3:0 w.o., Pogoń Siedlce (d) 13:0, Tygrys Huta 
Mińska (w)   (mś)

Gdyby nie walkower za mecz z AP Żyrar-
dów, dorobek punktowy LKS-u Chlebnia w 
5 ostatnich meczach nie byłby zbyt okaza-
ły. A tak, ekipa trenera Kamila Świtalskiego 
wciąż jest w czołówce tabeli, z 18 pkt pla-
sując się na 5 pozycji. Tyle tylko, że strata 
do lidera, którym jest SEMP Ursynów, wy-
nosi już 8 pkt. Bolesne i kosztowne, biorąc 
pod uwagę ewentualną walkę o awans, 
okazały się porażki z czołowymi drużynami 
ligi okręgowej – stołecznym Gromem oraz 
Józefovią. Sporym problemem klubu jest 
boisko, które po większych opadach desz-

czu nie nadaje się do gry, co powoduje 
przekładanie meczów lub wynajem obiek-
tu od innych klubów. W ostatnich spotka-
niach rundy jesiennej Chlebnia zmierzy się 
głównie z niżej notowanymi drużynami, co 
pozwala wierzyć, że strata do liderujących 
ekip, zostanie zmniejszona. 

Wyniki: AP Żyrardów (d) 1:1 (Kamil 
Pawlikowski), zweryfikowany jako walko-
wer dla Chlebni, Ursus II (w) 1:0 (Maciej 
Kozdrój), KS Teresin (d) 2:2 (Michał Ocipka, 
Pawlikowski), Grom W-wa (w) 0:2, Józefo-
via (d) 0:3.   (mś)

Zgodnie z przewidywaniami odmło-
dzony zespół rezerw Pogoni Grodzisk czeka w 
tym sezonie ciężka walka o utrzymanie w lidze 
okręgowej, z którą może pożegnać się nawet 
połowa drużyn. Borykający się z potężnymi 
kłopotami kadrowymi rezerwiści starają się, 
jak mogą, wręcz wyszarpując kolejne punkty. 
A tych zbyt wiele nie ma, zaledwie 8, co daje 
12 miejsce w tabeli. Jednak charakteru praw-
dziwych wojowników podopiecznym trenera 
Roberta Brudzińskiego nie brakuje, czego 
przykładem niech będzie mecz z Konstanci-
nem, w którym po czerwonych kartkach przez 
niemal godzinę musieli grać w „dziewiątkę”, 
a mimo to, po heroicznej walce, dowieźli re-
mis do ostatniego gwizdka. Takie spotkania 
cementują zespół i budują wiarę we własne 
możliwości. A efekt w końcu przyjdzie.

Wyniki: Ursus II (d) 1:3 (Sebastian Szewczyk), 
KS Teresin (w) 1:2 (Patryk Kowalczyk), Grom 
W-wa (d) 1:1 (Patryk Wojacik), Józefovia (w) 0:8, 
KS Konstancin (d) 1:1 (Maciej Przybylski).    (mś)

W pogoni za SEMP-em

Brąz Góraka W skrócie

Zimny prysznic na początek

Optymistyczne 
sygnały

Walczą o każdy 
punkt

Od dwóch wyjazdowych pora-
żek rozpoczęli rozgrywki Ligi Mi-
strzów tenisiści stołowi Dartomu 

Bogorii Grodzisk. W pierwszym spotkaniu 
nasz zespół uległ broniącemu tytułu ro-
syjskiemu Fakelowi Gazprom Orenburg, 
który w bieżącym sezonie jest uważany 
za głównego faworyta do triumfu w tych 
elitarnych rozgrywkach. Nic dziwnego, 
skoro potentat z Uralu ma w składzie 
trzech zawodników z pierwszej dziesiątki 
światowego rankingu. Nasza drużyna nie 
przestraszyła się  klasy rywala, stawiając 
mu twardy opór i mimo że poniosła poraż-
kę 0:3, to wróciła do Grodziska z podnie-
sionym czołem, bowiem pojedynek ten 
nie był widowiskiem jednostronnym. Dość 
powiedzieć, że pierwsze dwie gry pod-
opieczni trenera Tomasza Redzimskiego 

przegrali dopiero po tie-breakach. Bardziej 
liczono na zdobycz punktową w Lizbonie, 
gdzie przeciwnikiem naszych graczy był 
Sporting Club de Portugal. Niestety, to 
dość wyrównane spotkanie zakończyło się 
również porażką, tym razem 1:3, a honoro-
wy punkt wywalczył Chuanxi Han. W kolej-
nym meczu, już przed własną publiczno-
ścią, grodziski klub podejmie AS Pontoise 
Cergy TT z Francji.

Wyniki: Fakel Gazprom Orenburg 0:3 
(Masaki Yoshida – Dimitrij Ovtcharov 2:3, 
Pavel Sirućek – Jun Mizutani 2:3, Daniel 
Górak – Vladimir Samsonov 0:3), Sporting 
club de Portugal 1:3 (Chuanxi Han – Ga-
niyat Aruna 3:1, Sirućek – Joao Monteiro 
2:3, Górak – Diogo Carvalho 2:3, Sirućek 
– Aruna 0:3).       (mś)

Wyjazdowe porażki
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Krzyżówka z patronem
Rozwiązanie, zawierające nazwisko patrona jednej z przestrzeni miejskich, utworzą litery z pól ponumerowa-
nych w prawym dolnym rogu uszeregowane od 1 do 12.
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Rozwiązanie krzyżówki z nr. 271:
W krzyżówce zaszyfrowane było hasło 
„Ludwik Zamenhof”. Zwyciężczynią 
została p. Beata Waszkiewicz. Po od-
biór nagrody zapraszamy do siedziby 
redakcji: Centrum Kultury, ul.  Spół-
dzielcza 9, II piętro.

Uwaga, krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy 
do 3 listopada. Odpowiedzi prosimy 
nadsyłać na adres redakcji. Nagrodą 
jest zaproszenie dla dwóch osób do 
Kina Centrum Kultury na dowolnie 
wybrany seans filmowy.

Poziomo:
1. impuls do działania; 8. w tym ślą-
skim mieście działa znany klub piłkar-
ski Górnik; 9. czerep; 10. pomieszcze-
nie; 11. imię żeńskie; 13. stolicą tego 
państwa jest  Hanoi; 14. gad z rodziny 
aligatorów; 15. członek parlamentu; 
19. herb Warszawy; 20. bardzo silna 
niechęć, lekceważenie; 23. przyrząd 
do strojenia instrumentów; 24. au-
tomat wykonujący określoną pracę; 
26. zwarta grupa kolarzy; 27. pięknie 
śpiewający ptak; 28. lekarz-dentysta.

Pionowo:
2. Ludwik (1832-1863) naczelnik sił 
zbrojnych w Powstaniu Styczniowym; 
3. rodzaj przekazu pieniężnego; 4. 
dobrowolnie wyrzeka się wygód 
i  przyjemności; 5. cesarz rzymski za-
łożyciel dynastii Flawiuszów; 6. miej-
scowość na trasie Grodzisk-Błonie; 
7. dawny, lekki, luksusowy pojazd 
konny; 12. Bohdan, aktor i piosen-
karz, mieszkaniec naszej gminy; 14. 
solona ikra niektórych ryb; 16. sen-
sacja, niezwykłe zdarzenie; 17. ktoś 
często przebywający w znanym sobie 
miejscu; 18. temat wielu toastów; 21. 
„To idzie Gigi…” – w tekście znanego 
przeboju włoskiego; 22. lekka kon-
strukcja do szybowania w powietrzu 
bez silnika; 25. stolica Norwegii.

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

BOG                                                        RIABOG                    R   RIA   
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OGŁOSZENIA DROBNE
  PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki oraz MYCIE ele-
wacji, kostki, parkanów, dachów. Tel. 604 408 618; 22 662 
30 20. Usługi świadczymy u klienta. Dojazd w cenie usługi

  Naprawa rowerów, sprzedaż rowerów używanych 
(holenderki, górale, inne), Grodzisk, ul. Gimnazjalna 16a. 
Tel. 692 465 581

  Firma poszukuje kierowcy, kategoria C+E, ważna 
karta kierowcy, mile widziane doświadczenie. Praca  
w Grodzisku i okolicach. Umowa o pracę. Tel. 668 135 380 

  Nauka języka włoskiego. Zapraszam dzieci, młodzież, 
dorosłych na zajęcia z języka włoskiego. Tel. 605 354 487

  Naprawa lodówek, zamrażarek, lad i szaf chłodniczych. 
Naprawy tylko u klienta. Tel. 601 344 139

  Pranie dywanów, wykładzin, tapicerek samochodowych 
i meblowych. Usługi u klienta. Tel. 727 605 505

  Pranie dywanów/wykładzin, tapicerek meblowych 
(kanapy, fotele, krzesła) oraz samochodowych! Pranie 
profesjonalnymi maszynami oraz środkami chemicznymi 
KARCHER. Tel. 516 631 728

  Potrzebne hostessy do pracy na terenie Warszawy  
tel. 570 550 347

  Poszukuję opiekunki do starszej osoby chodzącej  
z zamieszkaniem tel. 608 360 708

  Firma PROBET zatrudni osobę z orzeczeniem niepeł-
nosprawności do pracy w charakterze sprzątaczki, pra-
cownika gospodarczego. Oferujemy darmowy dowóz do 
pracy, umowa o prace, atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 
kontaktowy 799 014 843

   VW Passat 1,9 TD, 130 KM. Przebieg 270 tys. km, auto-
mat, klima, podgrzewane siedzenia. Rok prod. 2003. Stan 
b. dobry. Tel. 692 465 581

23ogłoszenia

Chcę serdecznie podziękować osobom, instytucjom, firmom dzięki 
którym impreza „Ogrody Integracji” mogła się odbyć kolejny raz. Są 
to sponsorzy – fundatorzy nagród dla uczestników Przeglądu, a mia-
nowicie: Starostwo Powiatu Grodziskiego, Urząd Miejski w Grodzisku 
Mazowieckim, Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim, Gazeta 
„Bogoria”, Radio Bogoria, Budokrusz, Dromet, MPM Product, Danfoss, 
InterTeam, Makbud, Smażalnia ryb „U Stasia”, Konsmech, Malwa, An-
drea, Galeria Instrumentów Folkowych, Przedszkole „Tęczowe Ognisko”, 
Erfa Audio-Ton, Medika, Orticon, Fuji Foto, Przystanek Zdrowie, Sklep 
Sportowy Łazicki, Sklep Gem, Bank Spółdzielczy, Bank Pekao, Bank Cre-
dit Agricole, Kwazar, Dartom, KopiMar, Madas, Reklamy Wdowiak, „Spo-
łem”, Brylant, ABC, Showroom Jedenaście 12, Fanaberia SecondHand, 
Maro – Sport Robert Marciniak, Janina i Łukasz Koperscy, Integrity, 
Kopier Technik, Naturhouse, Firma ECE, Mechanika Pojazdowa Łu-Car, 
Was-Gas, Rabugino, Gabinet Terapii Wspomagania Rozwoju Dziecka 
„Huśtawka”, Tatiana Ostaszewska-Mosak i Piotr Mosak, Firma Zielony 
Architekt – M.M Strzeleccy, Łukasz Oczkowski, Kodak Marcela Krysiń-
ska, Drukarnia Sieradzki, Wyrób pieczątek Obińscy, Aryzta, Pracownia 
Cukiernicza Błaszczyk, Czarpol, Restauracja „Babie Lato”, Restauracja „U 
Czwarnów”, Restauracja La Venda”, Restauracja „Piknik”, Pizzeria „Biesia-
dowo”, Pizzeria „Dominium”, Pizzeria „DaGrasso”, Kwiaciarnia Belinda, 
Kwiaciarnia Aga Flora, Kwiaciarnia Zbigniew Surała, Pogotowie Ratun-
kowe FALCK, Straż Miejska, portal „niepełnosprawni.pl”, Magazyn „Inte-
gracja”. Wszystkim serdecznie dziękujemy! 

Serdeczne podziękowania należą się uczestnikom Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej z Grodziska Mazowieckiego i Milanówka, Środowiskowe-
go Domu Samopomocy z Podkowy Leśnej, Domu Pomocy Społecznej z 
Izdebna Kościelnego oraz Wolontariuszy z Zespołu Szkół nr 1 w Grodzi-
sku Mazowieckim za aktywne włączenie się w przygotowania i organi-
zację „Ogrodów Integracji”. 

Dziękujemy za pracę i zaangażowanie.
Grażyna Rymarczyk

 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

Podziękowania Rusza program 
wsparcia  

dla podopiecznych
Szanowni Państwo, 
w związku, ze zmianą miejsca maga-
zynu informujemy, że:

◆  ruszył program pomocowy dla osób o niskich 
dochodach w postaci przekazania 21 rodza-
jów produktów używanych w życiu codziennym,  
z długą datą ważności (makaron jajeczny, makaron kukury-
dziany, bezglutenowy, groszek z marchwią, fasola biała, kon-
centrat pomidorowy, buraczki wiór., powidła śliw., ryż biały, 
kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser żółty, 
szynka drobiowa i wieprzowa, pasztet, kabanosy, filet z ma-
kreli, cukier, olej, miód i gulasz warz.);

◆  produkty wydajemy na podstawie skierowania, które trzeba 
uzyskać w placówce Ośrodka Pomocy Społecznej  w Grodzi-
sku Mazowieckim;

◆  kryterium dochodowe wynosi: w rodzinie pełnej 1028 zł na 
osobę, w rodzinie niepełnej/samotnie wych. – 1268 zł na osobę;

◆  miejsce wydawania: ul. Sportowa 29,  Grodzisk Maz. (budynek 
po ZGK, obok szkoły i ZGM);

◆  terminy wydawania są umieszczone w placówce OPS oraz  
w naszej na miejscu.   Zapraszamy!

Bożena Bajkowska
koor. dział. społ. PCK
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Znajdująca się przy ul. Kościuszki Willa 
Niespodzianka pięknieje z każdym dniem. 
Postęp prac remontowych mieszkań-
cy mogą podziwiać mimochodem, gdyż 
charakterystyczny budynek znajduje się 
w  centrum miasta, na szlaku codziennych 
przemarszów. Choć dzieje willi z wieżycz-
ką miały być jedynie tłem do rozmowy 
o  międzywojennym i  okupacyjnym Gro-
dzisku, której bohaterkami były Barbara 
Walczyńska i Hanna Śliwińska, fascynująca 
historia budynku i jej mieszkańców stała się 
opowieścią samą w sobie. A że autor tejże 
opowieści – Tomasz Siwiec – uzbrojony był 
w przebogatą wiedzę (ilustrowaną na do-
datek unikatowymi zdjęciami z  początku 
XX wieku), niesamowitą umiejętność two-
rzenia wciągającej narracji, a jakby tego 
było mało jest w linii prostej potomkiem 
pierwszych gospodarzy Niespodzianki, to 
dynamika spotkania była  niebywała.

– To miał być dom marzeń, dom wzor-
cowy, dom idealny – mówił Tomasz Siwiec, 
zabierając słuchaczy w podróż w czasie do 
przełomu dziewiętnastego i dwudziestego 
stulecia, kiedy to Józef Moszyński, peters-
burski architekt, tajny radca dworu carskie-
go, postanowił kupić działkę przy ówczesnej 
ulicy Ogrodowej i pobudować willę według 
własnego projektu. Wybór lokalizacji nie był 
przypadkowy – na granicy Grodziska i  Jor-
danowic od 1884 roku działał Zakład Hydro-
patyczny dr. Bojasińskiego i szybko stał się 
mekką nie tylko dla kuracjuszy, lecz także 
warszawskich mieszczan, którzy szukali od-
poczynku od wielkomiejskiego zgiełku. Od 
lat na letnisko przyjeżdżała tu z rodziną Kon-
stancja Chmielewska, rodzona siostra Józefa. 
Architekt sam nigdy się nie ożenił, większość 
swoich sporych środków angażował w  ro-
dzinę Konstancji. Zauroczony okolicą po-
stanowił zrobić siostrze i matce prawdziwą 
Niespodziankę (stąd nazwa budynku) i wy-

budować dla nich willę, która gotowa była w 
1903 roku. Dzięki zbiornikowi zainstalowa-
nemu w wieżyczce mieszkańcy willi mogli 
się cieszyć bieżącą wodą w kranie, korzystali 
też z takich cudów techniki u progu XX wie-
ku, jak elektryczność i kanalizacja. Dla siebie 
architekt zostawił na piętrze gabinet, z któ-
rego korzystał na czas przyjazdu z Peters-
burga. O jego zmyśle ekonomicznym może 
świadczyć wybudowana obok Niespodzian-
ki oficyna (już nieistniejąca) z mieszkaniami, 
których wynajem miał zapewnić środki na 
utrzymanie niemałego przecież budynku.

Czas arkadii przy ul. Ogrodowej nie trwał 
długo – Józef Moszyński zmarł w 1914 
roku, w przededniu wybuchu I wojny świa-
towej. Spoczął na grodziskim cmentarzu, 
a  pogrzebowi, zorganizowanemu na koszt 
Cesarstwa Rosyjskiego z uwagi na piasto-
wanie wysokiego urzędu, jak głosi legenda 
miejska towarzyszył niespotykany w mia-
steczku splendor – dość powiedzieć, że na 
drodze z kościoła na cmentarz rozścielono 
dywany. Dwa tygodnie po śmierci architekta 
ziemski padół opuścił jego szwagier Anto-
ni Chmielewski, a legenda – tym razem ro-
dzinna – głosi, że do śmierci przyczyniła się 
świadomość kosztów utrzymania rodziny, 
które nagle spadły na barki urzędnika kolei, 
gdzie zarabiało się na ówczesne czasy bar-
dzo dobrze, nieproporcjonalnie jednak do 
wydatków związanych z funkcjonowaniem 
Niespodzianki i jej licznych lokatorów.

Po wybuchu wojny, gdy do Grodziska 
zbliżały się wojska niemieckie, Konstancja 
Chmielewska zdecydowała się poszukać 
schronienia przed frontem i wraz z rodziną 

udała się w głąb Rosji, Willę Niespodzianka 
pozostawiając na pastwę losu. Ten nie okazał 
się zbyt łaskawy – większość wyposażenia zo-
stała rozszabrowana, a stacjonujący tu żołnie-
rze armii Kaisera we wnętrzach palili ogniska.

Prawowici właściciele wrócili do Niespo-
dzianki w 1919 roku, niedługo potem zaczę-
ły również powracać sprzęty „przechowywa-
ne” po okolicznych domostwach. Po kilku 
latach „niewidzialna” ręka przyniosła nocną 
porą medalion i zostawiła go, ku uciesze 
mieszkańców, na schodach. 

Nowy rozdział w historii willi rozpoczął się 
w 1932 roku, kiedy nieruchomość nabył gro-
dziski felczer Maurycy Frejdlich. Większość ro-
dziny Chmielewskich przeniosła się wówczas 
do oficyny, w domu z wieżyczką do śmierci 
mieszkała jedynie Konstancja Chmielewska.     

Willę Niespodzianka kilka lat temu nabyła 
gmina Grodzisk, co spotkało się z niemal sły-
szalnym w całym mieście westchnieniem ulgi 
wszystkich rdzennych mieszkańców. O opła-
kanym stanie, w jakim wówczas znajdował się 
budynek, najlepiej świadczą słowa Tomasza 
Siwca, prawnuka Konstancji Chmielewskiej, 
który okolicę tę często odwiedza z racji wie-
loletniej przyjaźni z domem rodziny Potyń-
skich. – Starałem się jeździć tak, żeby omijać 
Niespodziankę. Po prostu nie mogłem na to 
patrzeć – wspominał.

Obecnie budynek rewitalizowany jest 
w  ramach projektu dofinansowanego ze 
środków unijnych, dzięki którym blask od-
zyska również Dwór Adama Chełmońskiego 
w Adamowiźnie. Willa powinna być gotowa 
najpóźniej w marcu przyszłego roku. 

 n  Krzysztof Bońkowski

Idealna Niespodzianka
Jak cenny jest zabytek uratowany dzięki zaangażowaniu gminy 
Grodzisk, a także jak niezwykła wiąże się z nim historia, mogli się 
przekonać ci, którzy 22 września przybyli do Willi Radogoszcz na 
pierwsze po wakacjach spotkanie z cyklu Tropem Tajemnic Miasta. 
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