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Laureaci Nagrody Burmistrza

Śnieg z nieba nie poprószył, ale Święty Mikołaj w drogę i tak wyruszył!  
2 grudnia zjawił się na placu przed grodziskim Centrum Kultury,
dzieci obdarował ciasteczkami i świątecznymi życzeniami.
Tuż po tym, jak choinka rozbłysła światełkami,
On, otoczony elfami-strażakami, na wozie czerwonym zajechał, 
bo przy braku białego puchu  
pojazd z OSP w Izdebnie Kościelnym wykorzystał w ruchu. 
„Bardzo mocno Was kocham!” – krzyknął do dzieci
i zaprosił pod choinkę, by na zdjęciach uwiecznić świąteczną chwilkę. 
Ten magiczny moment poprzedziły warsztaty, buziek malowanie
i przedstawienie na grodziskiej scenie.
Wielkie tam były poszukiwania,  
bo o porwanie Świętego Mikołaja posądzono
Wróżkę Zębuszkę, Królową Śniegu, a nawet Zajączka Wielkanocnego. 
Żeby nie było dość tego, na koniec aktorzy z Teatru Kultureska 
przekonali widzów, że całe „Świąteczne śledztwo” to groteska. 
Po takich emocjach nic innego nie pozostało, jak czekanie
i teatru ognia w wykonaniu Jo Art. Show oglądanie.
Płomienie wieczór nad placem ozdobiły,  
a iskierki drogę Mikołajowi oświetliły.
„W każdym z nas jest sporo z dziecka
i w zakamarkach swojej duszy chcemy wracać do czasów dziecięcych,
do pięknych wspomnień z nich zaczerpniętych”
– mówił Paweł Twardoch, dyrektor Ośrodka Kultury, 
którego mury w tym czasie magicznym tradycji są oddane, 
by w przyszłości, ku naszej radości,  
zawitała też w domach jego małych gości. 

     Małgorzata Müldner

Strażacki wóz  
Mikołaja wiózł 

Ciche piękno Bożego Narodzenia
ogrzewa dom i rozpromienia serce.

Niech święta wypełnią się tym pięknem,
a Nowy Rok przyniesie wiele szczęścia 

życzy 
Paweł Twardoch 

Dyrektor Centrum Kultury 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  
składamy Państwu życzenia zdrowia i radości,  

wszelkiej pomyślności oraz wytchnienia  
od codzienności.  

Niech w ten świąteczny czas w naszych Rodzinach  
panuje szczęście, miłość i pokój, a nadchodzący  

Nowy 2018 Rok przyniesie spełnienie  
najskrytszych marzeń.
Joanna Wróblewska,  

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Grzegorz Benedykciński 

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Drodzy Czytelnicy,
w nadchodzące Święta Bożego Narodzenia życzymy 
Wam, by światło Gwiazdy Betlejemskiej oświetlało 
wszelkie drogi Nowego Roku, zwiastując jedynie 
dobre poselstwa. Rok 2018 niech zaś okaże się czasem 
dotrzymanych obietnic, zrealizowanych postanowień 
i areną dla nowych możliwości.
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W sumie 130 prac wykonanych 
w różnej technice można oglą-
dać w Galerii Popkolor, gdzie 
dostępna jest wystawa pople-
nerowa słuchaczy i  przyjaciół 
Publicznego Ogniska Plastycz-
nego w Grodzisku Mazowiec-
kim. Prezentacje plonu plene-
rów to tradycja, jednak po raz 
pierwszy była okazja, by taką 
ekspozycję zorganizować w no-
wej siedzibie placówki przy ul. 
Żyrardowskiej. Podczas werni-
sażu, który odbył się 3 grudnia, 
goście podziwiali m.in. zdjęcia, 
akwarele, a nawet malarstwo 
na kamieniu.

– Plenery są fantastyczne 
pod tym względem, że można 

się rozwijać, rozmawiać z ludź-
mi o tych samych zaintereso-
waniach. Można się zmierzyć 
z innymi, podpatrzeć czyjąś 
technikę, zrobić coś własnego 
i… spalić na słońcu – wspomi-
na letni czas młody malarz On-
drasz Kąkol.

Efekty twórczych wyjazdów 
widoczne są we wnętrzu ga-
lerii, ale także na kartach spe-
cjalnie na tę okazję wydanego 
katalogu pt. „Plenery 2017 
Budy Grabskie, Komańcza”, za 
którego koncepcję graficzną 
i  opracowanie techniczne od-
powiadają Agnieszka Antosik 
i Paweł Cabanowski. 

    (mm)

Plon fantastycznych plenerów 

Wystawa godna 500-lecia
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W wyjątkowej aranżacji sce-
nicznej odbył się koncert Janu-
sza Kasprowicza i Stanisława 
Marinczenki, którzy wystąpili 
w Poczekalni PKP 1 grudnia. 
Artyści zaprezentowali pro-
gram złożony z utworów Wło-
dzimierza Wysockiego oraz 
rosyjskich pieśni bandyckich 
na tle obrazów Kirilla Datso-
uka – traf chciał, że w placówce 
nadal trwała ekspozycja wysta-
wy „Dialog straconych szans” 
ukazującej rzeczywistość ulic 
Sankt Petersburga. Wypełnio-
na po brzegi widownia oklaski-
wała pieśni jednego z najsłyn-
niejszych rosyjskich bardów 
w polskich przekładach. Wyją-
tek stanowiła finałowa „Moja 
cygańska”, z którą również nie-
jednokrotnie mierzyli się trans-
latorzy, lecz jak mówił Janusz 
Kasprowicz, znawca twórczo-
ści Wysockiego, żadne tłuma-
czenie nie oddaje ducha tego 
utworu. Artyści przy akompa-
niamencie gitary, akordeonu 
czy mandoliny wykonali rów-

nież pieśni błatne – więzienne, 
łagrowe, łotrzykowskie.

Nie zabrakło anegdot o ży-
ciu Włodzimierza Wysockiego, 
jak choćby opowieści o tym, że 
twórcy słynnego „Wilka i Za-
jąca” bardzo chcieli, by czarny 
charakter bajki mówił właśnie 
jego głosem. Ostatecznie do 
tego nie doszło, a kwestie ty-
tułowego Wilka przez lata wy-
powiadał Anatolij Papanow, 
jednak już w pierwszym od-
cinku jego bohater nucił „Pieśń 
o  przyjacielu”, jeden z najbar-
dziej rozpoznawalnych utwo-
rów Wysockiego. Oczywiście 
kompozycji tej nie zabrakło 
również w Poczekalni PKP. 
Elementem dopełniającym 
atmosferę rodem ze Związku 
Radzieckiego był stolik, na któ-
rym znalazła się obowiązkowa 
flaszka i dwie szklanki. Jaka 
była zawartość butelki – niech 
pozostanie tajemnicą Janusza 
Kasprowicza i zaproszonego 
przez niego spośród publicz-
ności pana Wojtka.    (kb) 

Wilk nucił Wysockiego

Jeśli wziąć pod uwagę, że do 
dzisiejszych czasów przetrwa-
ło zaledwie kilka egzemplarzy 
XVI-wiecznej „Biblii brzeskiej”, 
a jeden z nich znalazł się na eks-
pozycji w Willi Radogoszcz zor-
ganizowanej z okazji 500-lecia 
Reformacji, to bez wątpienia 
można nazwać wystawę god-
ną tego Jubileuszu. Tym bar-
dziej że nie zabrakło innych 
cennych eksponatów, jak choć-
by reprint pierwszej wydanej 
w języku polskim ewangelii św. 
Mateusza w tłumaczeniu Sta-
nisława Murzynowskiego czy 
akcesoria, których używano 
przy czytaniu Biblii, której jako 
księgi świętej nie można było 
dotykać. Przygotowana przez 
Towarzystwo Biblijne w Pol-
sce  wystawa „Chrześcijaństwo 
– Biblia – Reformacja” została 
zaprezentowana w Willi Rado-
goszcz w dniach 27 listopada 
– 1 grudnia dzięki uprzejmości 
Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej w Żyrardowie.

– Warto wyrazić radość, że 
w  czasach trudnych spotyka-

my się na gruncie tego, co nas 
łączy, i tym fundamentem bę-
dzie Biblia, oglądana przez pry-
zmat tego, w jaki sposób była 
edytowana, jaką miała postać, 
kiedy doczekała się przekła-
dów i jakie to były przekłady 
i wreszcie jak wyglądają współ-
czesne wersje ekumeniczne – 
mówił Łukasz Nowacki z Willi  
Radogoszcz.

Ogromnym walorem były 
dość szczegółowe opisy kolej-
nych elementów ekspozycji, 
dzięki którym można było się 
zapoznać z dziejami najważ-
niejszej księgi świata, począw-
szy od zwojów hebrajskich, 
przez pierwsze zabytkowe wer-
sje w języku polskim, postylle, 
aż po współczesne przekła-
dy ekumeniczne. Wyjątkową 
okazję do poszerzenia wiedzy 
stanowił finisaż, podczas któ-
rego w rolę przewodnika, nie 
tylko po wystawie, lecz także 
po dziejach Biblii, wcieliła się 
Halina Radacz, duszpasterz Pa-
rafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Żyrardowie.   (kb) 

2

Magia na warsztacie
Skąd wzięła się tradycja andrzejkowych 
wróżb? Czy wskazówek co do przyszło-
ści szukały jedynie kobiety? Jak wróżo-
no w dawnych czasach? Taką magicz-
ną wiedzę posiedli wychowankowie 
SP nr  1 w Grodzisku Mazowieckim. 
Uczniowie klas trzecich, którzy uczest-
niczyli w andrzejkowych warsztatach 
zorganizowanych 28 listopada przez 
Willę Radogoszcz, mieli również okazję 
zgłębić temat magii w praktyce.

   (mm)

Oktostychy Rymkiewicza
Najnowszy tomik wierszy Jarosła-
wa Marka Rymkiewicza „Metemp-
sychoza” nosi podtytuł „Druga 
księga oktostychów”. Oktostychy 
to forma włoska. Pojawiły się 
u nas po raz pierwszy pod koniec 
XVI i na początku XVII wieku. Ja-
rosław Iwaszkiewicz na początku 
ubiegłego stulecia udowodnił, że 
można się nią nadal skutecznie 
posługiwać. Jednak oktostychy 
Rymkiewicza poza tym, że są 
również ośmiowierszami, z iwasz-
kiewiczowską formą nie mają nic 
wspólnego. Poeta z Milanówka 
ma wobec Iwaszkiewicza dług 
wdzięczności. Po latach przyzna-

je, że gospodarz Stawiska był naj-
większym poetą ze skamandry-
tów. Iwaszkiewiczowi poświęca 
wiersz „Wachlarz panny Mallar-
mé” oraz „Ach Jarosławie proszę”. 
Jedną z najważniejszych pasji 
w życiu Rymkiewicza jest muzyka. 
Dlatego wiersze odnoszą się rów-
nież do utworów wybitnych kom-
pozytorów, m.in. Strawińskiego, 
Brahmsa, Liszta, Haydna i Mozar-
ta. W wierszu „Słowacki metamp-
sychiczny” odwołuje się do myśli 
tego poety, którego twórczość 
obszernie analizuje w „Encyklo-
pedii Słowackiego”.

  Sławomir Sadowski
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„Najpiękniejsze melodie świa-
ta” w wykonaniu Bogusława 
Morki można było usłyszeć 
20 listopada podczas koncertu 
w Centrum Kultury. Ze świato-
wej sławy tenorem wystąpili 
sopranistka Agnieszka Kozłow-

ska i tenor Mariusz Ruta, a śpie-
wakom towarzyszyła orkiestra 
kameralna Bogna Band. W pro-
gramie znalazły się m.in. utwo-
ry ze słynnych operetek i mu-
sicali, a także piosenki włoskie 
i hiszpańskie.     (kb)

Jak w operze

Lepiej szpachlą czy akrylem?Kuba mistrz Mazowsza
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Znakomicie podczas Mi-
strzostw Mazowsza w Te-
nisie do l. 12 zaprezen-
tował się 10-letni Kuba 
Januchowski z klubu Astra 
Książenice. Uczęszczający 
do Szkoły Podstawowej 
nr 2 młody tenisista w ry-
walizacji z  zawodnikami 
starszymi o dwa lata zdo-
był mistrzostwo Mazow-
sza w  kategorii skrzatów 

zarówno w  singlu, jak 
i  w  deblu. Zawo dy roze-
grane zostały w dru gi 
weekend grudnia na kor-
tach warszawskiej Spójni. 
Jak informuje jego klub, 
w  tym roku Kuba wygrał 
już 6 turniejów singlo-
wych i 4 deblowe, co daje 
mu obecnie 4  miejsce 
w  Polsce wśród dziesię-
ciolatków.    (kb)

„Polska – moja ojczyzna” to ty-
tuł koncertu, który odbył się 
27 listopada w Centrum Kultury. 
Wieczornicę pieśni patriotycz-
nych przypadającą w okolicy 
Święta Odzyskania Niepodległo-
ści tradycyjnie zorganizowała 
Szkoła Podstawowa oraz Gimna-
zjum Azymut z Pruszkowa.

Ze względu na zainteresowa-
nie, którym cieszy się wydarze-
nie, koncert odbył się w dwóch 
częściach, by cała społeczność 
szkoły mogła zasiąść na wi-
downi. A wśród zaproszonych 
gości nie zabrakło postaci wy-
jątkowych. Występy uczniów 
uświetnił swoją obecnością ka-
pitan Adolf Banaszek. 96-letni 
powstaniec, któremu dane było 
w dzieciństwie osobiście spotkać 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
nie krył wzruszenia na dźwięk 
znanych melodii przywołujących 
żywe obrazy z historii ojczyzny.

– Jesteśmy niezwykle wzru-
szeni, nasza rodzina jest bardzo 
patriotyczna i poniosła wiele 
ofiar, by Polska była wolna. Tata 
opowiadał nam historie, które 
kiedyś były zakazane, pozostał 
wierny swoim wartościom, ni-
gdy ich nie zdradził. Cieszy się, 
że doczekał czasów, kiedy po-
kolenie, które wzrasta, wyznaje 
podobne wartości i szanuje tra-
dycję, a dzisiejszy koncert jest 
tego dowodem – mówiła córka 
kapitana, Helena Sabała.

Na scenie artystom towa-
rzyszyła rewelacyjna orkiestra 
mandolinowa Juno Wars, która 
działa przy szkole nr 316 w War-
szawie. Zespół pod dyrekcją 
Aleksandry Stadnickiej-Wa-
wer nie tylko akompaniował 
uczniom, ale także wykonał 
utwory ze swego repertuaru. 

   Małgorzata Müldner

Wieczór z historią

Wyjątkowo owocny był pierw-
szy weekend grudnia dla ze-
społów tanecznych Studia 
Tańca MW, reprezentujących 
grodziskie Centrum Kultury. 
2 grudnia podczas XXI Ogól-
nopolskich Spotkań Tanecz-
nych w Radomsku Zespół Mini 
Flex 1, kierowany przez Natalię 
Goljasz, która odpowiedzialna 
jest również za choreografię, 
zajął drugie miejsce w katego-
rii taniec nowoczesny 12-15 lat.  

Nazajutrz odbył się Ogól-
nopolski Przegląd Dzie-
cięcych i Młodzieżowych 
Zespołów Tanecznych „XVI Ta-
neczne Wiktorie” pod patro-

natem Burmistrza Głowna 
i  Starosty Zgierskiego i rów-
nież przyniósł kolejne laury. 
Zespół tańca nowoczesnego 
Flex, na co dzień ćwiczący pod 
okiem Magdaleny Wójcik, zajął 
1 miejsce w kategorii taniec 
nowoczesny (13-16 lat), zaś ze-
spół Mini Flex hip-hop, które-
go opiekunem jest Magdalena 
Mączka, otrzymał wyróżnienie 
w kategorii taniec nowoczesny 
(9-12 lat). Wyjątkowa indywi-
dualna nagroda spotkała Mag-
dalenę Wójcik, która została 
uhonorowana tytułem najlep-
szego choreografa przeglądu.  

  (kb) 

Flex znaczy sukces 

– Skromność niewspółmierna 
do tego, co widzimy – po-
wiedziała Aldona Józefowicz 
podczas wernisażu wystawy 
malarstwa Niny Radkiewicz. 
I  trudno o bardziej trafną 
charakterystykę zarówno 
autorki, jak i jej prac. Trafny 
również był tytuł otwartej 1 
grudnia w Willi Radogoszcz 
ekspozycji – „Farbą zapisa-
ne”, bo w ten właśnie sposób 
przez autorkę utrwalone zo-
stały pejzaże, kwiaty, domy, 
ptaki, myśli… Podobnie jak 
tematyka obrazów Niny Rad-
kiewicz, również dynamika 
używanych przez nią kolorów 
jest niezwykle zróżnicowana 
– od obrazów stonowanych, 
monochromatycznych, po ki-
piące barwami impresje.

– Ja nie mam żadnego 
przemówienia, bo nigdy nie 
lubiłam o sobie mówić. Mogę 
powiedzieć, że chciałam, żeby 
wystawa była właśnie w Gro-
dzisku, urodziłam się w  Na-
tolinie, ale w tym mieście się 
wychowałam. Grodzisk to jest 
moja młodość, moja rodzina, 
moi przodkowie, ale… po-

leciałam za mężem do Msz-
czonowa – mówiła autorka, 
która na poważnie przygodę 
z malarstwem zaczęła w 2006 
roku. – Wtedy dzieci wyfru-
nęły z gniazdka, a że mąż 
jest działaczem piłkarskim, to 
uciekał mi na mecze. Chcia-
łabym wszystkich zachęcić 
do pasji, do jakiegoś hobby. 
Przecież można robić zdję-
cia, na szydełku, na drutach, 
zbierać coś. To jest potrzebne 
w pewnym momencie życia 
– przekonywała Nina Radkie-
wicz. Oprócz twórczości arty-
stycznej malarka realizuje się 
w pracach introligatorskich 
i – jak sama mówi – odnaj-
duje radość w poszukiwaniu 
nowych form dla papieru, 
skóry i produktów ekologicz-
nych. Wciąż poszukuje no-
wych technik artystycznych: 
– Próbuję, czy będzie lepiej 
szpachlą, czy lepiej akrylem, 
olejem. Cały czas sprawdzam, 
bo ja jestem samouk – dodaje 
skromnie. A  licznie przybyli 
na wystawę goście zapewne 
dodaliby: samouk wyjątkowo 
utalentowany.    (kb) 
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WIEŚCI Z RATUSZA
Przyjęcie programu współpracy gminy Grodzisk z organizacjami 
pozarządowymi, zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie 
finansowej, uchwały dotyczące przekształcenia szkół, a także zmiany 
w uchwałach o sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego – oto niektóre tematy 40 sesji Rady Miejskiej, 
zwołanej 29 listopada.

Artyści, sportowcy… 

Sesja rozpoczęła się od wręczenia przez 
burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego 
i przewodniczącą Rady Miejskiej Joannę 
Wróblewską stypendiów utalentowanej ar-
tystycznie i sportowo grodziskiej młodzie-
ży. W ten sposób wyróżniono siedmioro 
uczennic i uczniów. Stypendium za wybitne 
osiągnięcia artystyczne otrzymała Kamila 
Krzonkalla, natomiast za wybitne osiągnię-
cia sportowe wyróżniono Aleksandrę Cza-
plińską, Marata Kremniowa, Wiktora Koziń-
skiego, Kamila Kłoka, Mario Sardano oraz 
Jana Szelągowskiego.

… i ogrodnicy

Wyróżnienia na początku sesji dotyczyły nie 
tylko młodzieży. Przyznano także nagrody 
w konkursie na najładniejszą posesję. Lau-
reaci otrzymali kosze z roślinami, albumy 
oraz nagrody pieniężne. 

W kategorii ogródków kwiatowych I miej-
sce zajęli Katarzyna Mazur, Rafał Żmijewski, 
Krzysztof Kaniewski, II – Bożena Skorupiń-
ska, Monika Pawłowska, Hanna Magiel-
nicka i Monika Nowak, III – Irena Wiśniew-
ska, Marlena Wnuczek. Za najpiękniejsze 
ogródki zielone nagrody otrzymali Katalin 
Vajda-Gajdzik, Wioletta i Jarosław Krzonkal-
lowie (I miejsce), Eleonora Majer, Mirosława 
Tymorek, Jadwiga Wylezińska oraz Jerzy 
Manerowski (II miejsce), a także Grażyna 
Rykaczewska-Bielonko (III miejsce). Wśród 
laureatów w kategorii ogródków działko-
wych znaleźli się na pierwszym miejscu 
Irena i Bronisław Sikorscy, zaś na drugim 
– Irena Makowska. Najpiękniej ukwiecony-
mi balkonami i ogródkami w budynkach 
wielomieszkaniowych mogą pochwalić się 
Małgorzata Gawrońska (I miejsce) oraz Zo-
fia Nowak i Zofia Osiadacz (II miejsce).

I miejsce w kategorii obiektów użytecz-
ności publicznej zajęła Szkoła Podstawowa 
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zacje. Są to fundacje i stowarzyszenia w tym 
18 klubów sportowych skupiających dzieci 
i młodzież z terenu całej gminy. Dowodem 
dobrej współpracy z takimi organizacjami 
są m.in. stypendia dla uzdolnionej młodzie-
ży wręczane podczas sesji.
Oświatowy wymóg ustawowy
Radni wyrazili zgodę na przekształcenie Biu-
ra Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej 
Oświaty w Biuro Oświaty gminy Grodzisk, jak 
również podjęli uchwały stwierdzające prze-
kształcenie wszystkich sześcioletnich szkół 
podstawowych w szkoły ośmioletnie. Nadali 
także statut Szkole Podstawowej nr 5 w Gro-
dzisku Mazowieckim. Jak tłumaczyła szefowa 
gminnej oświaty Ewa Burzyk, podjęcie takich 
uchwał to wymóg nowego prawa oświato-
wego obowiązującego w naszym kraju.
Bezpłatnie busem do dworca
Podczas obrad mówiono też o utrudnieniach 
w ruchu samochodowym na trenie Grodziska 
i braku miejsc do parkowania. Radny Tomasz 
Suchożebrski zaproponował, by miejska ko-
munikacja była zupełnie bezpłatna, gdyż i tak 
w większości jest finansowana ze środków 
budżetowych. Trochę inny pomysł na rozwią-
zanie tego problemu ma burmistrz Grzegorz 
Benedykciński, który poinformował, że gmi-
na w okresie porannego i popołudniowego 
szczytu komunikacyjnego planuje urucho-
mić dodatkową bezpłatną wahadłową ko-
munikację, której celem będzie dowożenie 
mieszkańców do stacji PKP z miejsc przez 
nich wskazanych. Wśród kierowców i pasa-
żerów linii kolejowej ma być rozprowadzana 
ankieta w tej sprawie. Na podstawie analizy 
wyników będą przygotowane konkretne 
propozycje takich linii i przystanków. Pod-
czas sesji radni także uchwalili przystąpienie 
do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla części wsi 
Adamowizna, co ma ułatwić prowadzenie 
konsultacji z mieszkańcami w sprawie inwe-
stycji w tej miejscowości, jak również dokona-
li zmian w uchwale w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia takiego planu dla części wsi 
Żuków. Umożliwi to powiększenie terenu 
miejscowego cmentarza i wykonanie jego 
nowego ogrodzenia.      (miecz.)
Z treścią wszystkich uchwał i protokołami z se-
sji można zapoznać się w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie grodzisk.pl

z Oddziałami Integracyjnymi nr 6. Jak pod-
kreślała dyrektor placówki Agnieszka Ru-
tecka, to zasługa całej społeczności szkol-
nej, łącznie z rodzicami.

– Zamysłem utworzenia ścieżki przy-
rodniczej nie było tylko pokazanie piękna 
przyrody, ale też pokazanie, że wszyscy 
działamy jak palce u jednej dłoni. Dlate-
go każda klasa ma swój ogródeczek i nie 
byłoby tego gdyby nie zaangażowanie 
uczniów, rodziców i nauczycieli. Warto 
dodać, że mamy też ul z XIX wieku, budki 
lęgowe, domek dla jeży oraz że są dwa mu-
rale tematycznie nawiązujące do patronów 
szkoły i czytelnictwa, zatem warto się prze-
spacerować ulicą Sportową, by to wszystko 
obejrzeć – przekonywała dyrektor Szóstki.

Wydatki inwestycyjne  
przeniesione
Radni przegłosowali poprawki w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej i tegorocz-
nym budżecie. Zmiany dotyczyły głównie 
budowy parkingu wielopoziomowego 
przy ul. Żydowskiej, modernizacji świetlicy 
w  Izdebnie Kościelnym, a także realizacji 
programu „Pociąg do Kultury”. Jak tłuma-
czył zastępca skarbnika Rafał Strzeszew-
ski, kwota 2,8 mln zł będzie wydatkowana 
w przyszłym roku, gdyż wykonawcy za pra-
ce wystawią w grudniu faktury ze stycznio-
wym terminem płatności. Ponadto część 
zaplanowanych robót nie została wyko-
nana. Zmiany budżetowe dotyczyły także 
budowy dróg, oświetlenia ulic czy organi-
zowania placów zabaw dla dzieci.

Organizacje z chęcią  
współpracy
Radni uchwalili program współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi. Chęć współ-
pracy z gminą Grodzisk wyraziły 54 organi-

    
W związku ze śmiercią

Beaty Frejnik
wyrazy głębokiego 

współczucia i słowa otuchy 
Córce i Wnukowi

składają

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

Joanna Wróblewska,
Burmistrz Grodziska 

Mazowieckiego
Grzegorz Benedykciński

    Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach.

Taką osobą jest i będzie
Beata Frejnik
która przez wiele lat 

współpracowała z Ośrodkiem 
Kultury.

Odeszła od nas 3 grudnia tego roku.
Łącząc się w żałobie i smutku, 
pragniemy złożyć kondolencje 

i wyrazy współczucia
Jej córce Dominice 

i wnukowi Tymkowi
Dyrektor i pracownicy Ośrodka 
Kultury Gminy Grodzisk Maz.
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Poruszenie na pediatrii 

W orszaku biskupa Miry, który na ul. Daleką 
przybył wozem strażackim, oprócz adeptów 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z  Grodzi-
ska znaleźli się wiceburmistrz Piotr Galiński, 
uczestniczka II edycji programu „Rolnik szuka 
żony” Anna Michalska oraz jeden z najwybit-
niejszych polskich aktorów Daniel Olbrychski.

– Jestem tu w roli najtrudniejszej do zagra-
nia, bo w roli prywatnej, jako sąsiad z  Pod-
kowy Leśnej. Grodzisk jest centrum admi-

nistracyjnym, miastem, które podziwiam za 
gospodarność. Z podziwem i wzruszeniem 
patrzę również na dzisiejszą akcję zainicjo-
waną przez strażaków. Zaproszono mnie do 
udziału, choć chyba bardziej by zrobić przy-
jemność personelowi, bo dzieci są za małe, 
żeby kojarzyć mnie z ekranu – mówił artysta. 

Święty Mikołaj, który z rysów twarzy do 
złudzenia przypominał opiekuna MDP Arka-
diusza Kulkę, najmłodszym wręczył prezenty 

w  postaci pluszowych maskotek i  pozwalał 
się fotografować, z czego chętnie korzystali 
mali pacjenci. W imieniu tych całkiem malut-
kich prezenty odbierały mamy.  

– Takie akcje pomagają. Dzieci się uśmie-
chają, a jak jest uśmiech na twarzy dziecka, 
jest uśmiech na twarzy rodzica. I wtedy ła-
twiej jest leczyć – mówi szef pediatrii w Szpi-
talu Zachodnim Radosław Suchner. 

    (kb)
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Najmłodsi pacjenci Szpitala Zachodniego 6 grudnia gremialnie opuścili 
sale chorych i wylegli na korytarz Oddziału Pediatrycznego. Wszystko 
odbyło się przy akceptacji personelu medycznego, a to wyjątkowo 
radosne poruszenie wywołała wizyta Świętego Mikołaja.

 Radosnej i niepowtarzalnej  
atmosfery przy wigilijnym  
stole wielu ciepłych chwil

 w gronie rodzinnym
życzy  

Porozumienie  
Samorządowe  

„Ziemia Grodziska”

Wszystkim naszym klientom  
i czytelnikom  

gazety Bogoria  zdrowych  
i pogodnych  Świąt Bożego 

Narodzenia  
oraz  

Szczęśliwego  
Nowego Roku 

 życzy   

Podobnie jak w latach ubiegłych gmina 
Grodzisk zamierza sprezentować 
wielofunkcyjny wózek pierw-
szemu urodzonemu w nowym 
roku mieszkańcowi. Na zgłosze-
nia Urząd Miejski będzie czekać 
do 12  stycznia. Można je składać 
osobiście w wydziale promocji 
magistratu lub telefonicznie pod 
numerami telefonów: 22 463 46 16 
i 22 463 46 17.  Prezent zostanie wręczony 
podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej. 
Akcja zorganizowana będzie po raz dzie-
siąty, dotychczas wózki otrzymało 5 chłop-
ców i 4 dziewczynki.    (kb)

Daleka bliżej
Zwłaszcza dla mieszkańców miejsco-
wości położonych wzdłuż drogi 579 
do Radziejowic, bowiem 28 listopada 
otwarty dla ruchu został łącznik między 
ul. Chełmońskiego a Daleką. Ulica na ra-
zie pozostaje bezimienna, ale ma duży 
potencjał – już odciążyła ul. Sadową, a w 
przyszłości ma zostać doprowadzona aż 
do ul. Radońskiej, by wraz z ulicami E. Pla-
ter i  Warszawską połączyła ul. Chełmoń-
skiego i Nadarzyńską. Dzięki nowej ulicy 
zaistniała również możliwość wybudo-
wania wjazdu do Szpitala Zachodniego 
od strony południowej. Bezpośredniego 

otwarcia drogi dokonał Krzysztof Piecho-
ta, pracownik wydziału zajmującego się 
drogami gminnymi, który usunął barierę 
i znak B-1.     (kb)

Wózek dla pierwszego
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Starosta Grodziski
Marek Wieżbicki

Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego
 Jerzy Terlikowski

Wypełnionych radością, spokojem i życzliwością  
Świąt Bożego Narodzenia, a także zdrowia,

spełnienia marzeń, pomyślności i pogody ducha  
w nadchodzącym Nowym Roku 2018

życzą     

Starosta Grodziski
Marek Wieżbicki

Przewodniczący Rady  
Powiatu Grodziskiego 

Jerzy Terlikowski
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Rząd planuje budowę ogromnego lotni-
ska w gminie Baranów. Co to oznacza dla 
mieszkańców gminy Grodzisk? Powinni 
się cieszyć, obawiać, martwić?

– Dla naszej gminy jest to inwestycja ko-
rzystna. Odległość, jaka dzieli większość te-
renu gminy od miejsca planowanego lotni-
ska, jest na tyle duża, że samoloty nie będą 
stanowiły dla nas zagrożenia. Jeśli to przed-
sięwzięcie dojdzie do skutku, spowoduje 
bardzo dynamiczny rozwój, szczególnie 
północnej części gminy. Na pewno skoń-
czy się problem odrolnień gruntów, więc 
właściciele mogą na tym dużo skorzystać. 
W  przypadku tej inwestycji jest wiele zna-
ków zapytania, choćby jakie będą kierunki 
nalotu, więc chciałbym przestrzec wszyst-
kich przed niepotrzebną nerwowością. 
Zgodnie z deklaracjami ministra Mikołaja 
Wilda, odpowiedzialnego za ten projekt, 
wszystko będzie konsultowane z miesz-
kańcami. Ja również będę bardzo twardo 
reprezentował stanowisko mieszkańców 
w rozmowach z inwestorem.

Rząd przeforsował zmiany w oświacie 
– likwidacja gimnazjów, zniesienie obo-
wiązku szkolnego dla sześciolatków – 
jak bardzo dało się to we znaki grodzi-
skiemu samorządowi?

– Każda decyzja dotycząca oświaty po-
winna być podejmowana z odpowiednim 
wyprzedzeniem. Bo jeśli najpierw jest 
mowa, że sześciolatki idą do szkół, to my, 
jako samorząd, rozbudowujemy szkoły, 
przygotowując je na przyjęcie większej licz-
by dzieci. I nagle pani minister mówi, że to 
zmieniamy i sześciolatki nie idą do szkoły, 
a my z dnia na dzień musimy znaleźć miej-
sce dla 600 dzieci w przedszkolach. Dlatego 
zrobiło się w pewnym momencie nerwowo. 
Samą reformę oceniam źle, bo prawie w ca-
łej Europie sześciolatki są w szkole, dlacze-
go nie może być tak samo w Polsce? Druga 
sprawa, która narobiła bałaganu, to likwida-
cja gimnazjów. Tempo i atmosfera przepro-
wadzania tej zmiany również pozostawiały 
wiele do życzenia. I znów pomijam mery-
toryczny aspekt reformy, choć uważam, że 
likwidacja gimnazjów to również bardzo zły 
pomysł.

Jak wobec tych zmian planować inwesty-
cje w oświacie?

– Nie mamy wyjścia. Ogłaszamy przetarg 
na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2, 
co ma służyć poprawie warunków i  ogra-

niczeniu zmianowości. W ciągu dwóch 
miesięcy ogłosimy przetarg na budowę 
sali gimnastycznej przy SP nr 5. W nieco 
dalszej perspektywie chcemy wybudować 
szkołę – rozważamy dwie lokalizacje: Kady 
lub Szczęsne. Zlecamy projekt przedszkola 
przy ul. Okrężnej, gdzie mamy działkę. Do-
raźnie ogłosiliśmy przetarg na dzierżawę 
pomieszczeń pod potrzeby przedszkoli, 
by uniknąć problemu jesienią, bo do wrze-
śnia nie zdążymy wybudować przedszkola. 
Rozpoczęliśmy też prace nad rozbudową 
SP nr 1 przy ul. Bartniaka. W fazie opracowa-
nia koncepcji jest rozbudowa przedszkola 
na ul. Kopernika. Inwestycje w oświatę to 
teraz priorytet. 

Kiedy rozmawialiśmy na początku ka-
dencji, jako priorytety wskazał Pan ko-
munikację, rewitalizację centrum i roz-
wój budownictwa komunalnego. Jest 
Pan zadowolony ze stopnia ich realizacji 
po trzech latach?

– Jestem bardzo zadowolony z budowy 
mieszkań komunalnych, bo plan wykona-
liśmy niemal w stu procentach. W krótkim 
czasie wybudowaliśmy 130 mieszkań. Za 
chwilę wszystkie budynki o niższej war-
tości mieszkalnej będą puste, a ich miesz-
kańcy trafią do lokali o dużo lepszym stan-
dardzie. Część z opuszczonych obiektów 
powinna zostać rozebrana, bo nie mogę 
pozwolić, żeby z pieniędzy podatników 
remontować byle jakie budynki za niebo-
tyczne kwoty. Ale zmienił się konserwator 
zabytków i nie możemy dojść do porozu-
mienia. I to mnie martwi, że nie jest doce-
niane to, że gmina rewitalizuje zabytkową 
Willę Niespodziankę, dwór w Adamowiź-
nie, że dawne obiekty komunalne, jak Ka-
syno czy kamienica przy deptaku, zostały 
wyremontowane przez prywatnych inwe-
storów. A nie możemy nic zrobić z obiek-
tami, które nie przedstawiają szczególnej 
wartości ani estetycznej, ani historycznej. 
Na rewitalizację trzeba będzie zatem po-
czekać?

– To proces, który cały czas postępu-
je. Udało się zlikwidować slumsy przy 
ul.  Obrońców Getta, częściowo przy 
ul.  Sienkiewicza, przy pl. Króla Zygmunta 
i ul. 11 Listopada. Najważniejsze, że tam już 
nie mieszkają ludzie, bo stan tych obiektów 
był katastrofalny. Przy placu Króla Zygmun-
ta mamy bardzo dużą działkę, gdzie wybu-
dujemy duży parking podziemny, a także 

znajdzie się nowa siedziba szkoły muzycz-
nej, liceum i inkubator przedsiębiorczości. 
To będzie strefa edukacji i innowacji. Nato-
miast musimy pogodzić się z tym, że część 
budynków jakiś czas będzie stała pusta, 
dopóki nie uzyskamy zgody na wyburzenie. 
Na pewno przyszedł czas na rewitalizację 
deptaka, bo on ma już swoje lata. Marzy 
mi się, by z ul. Harcerskiej zrobić perełkę, 
stanowiącą pewien symbol miasta – wy-
obrażam sobie kamieniczki w stylu z okresu 
międzywojennego, z elementami nawią-
zującymi do kultury żydowskiej i historii 
Żydów, którzy tu przed wojną mieszkali. 
Liczę na pozytywny finał sprawy cmentarza 
żydowskiego, którego stan woła o pomstę 
do nieba. Mamy pomysł, jak w sposób god-
ny zagospodarować tę przestrzeń, niestety 
wciąż nieuregulowane do końca są sprawy 
właścicielskie, więc ani nie możemy tego 
terenu wydzierżawić, ani nabyć. Będzie 
również wiele nowych miejsc rekreacyjnych 
– park przy ul. Bałtyckiej, na osiedlu Jaśmi-
nowa. Chcę, żeby miasto było ukwiecone, 
tonące w zieleni. Duże zmiany związane 
z zielenią i nie tylko czekają osiedle Koper-
nik, które wymaga już rewitalizacji. Dlatego 
wymienimy wszystkie lampy, wybudujemy 
nowe place zabaw, przeprowadzimy kapi-
talny remont ul. Orzeszkowej. 

A co z komunikacją?
– Zabiegamy cały czas o budowę ob-

wodnicy. Procedury toczą się wolno, ale je-
steśmy już na końcowym etapie. Wszystko 
wskazuje, że w lutym wojewoda wyda ze-
zwolenie na budowę, co pozwoli marszał-
kowi ogłosić przetarg na budowę. Jesteśmy 
bardzo zdeterminowani, by te terminy zo-
stały dotrzymane. Ruszy jeszcze jedna waż-
na inwestycja – dzięki naszym działaniom 
w przyszłym roku będzie remontowana 
droga 579 do Radziejowic, co jest szcze-

Rozwój pozwala  
na inwestycje 
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Z burmistrzem Grodziska Grzegorzem Benedykcińskim 
rozmawiał Krzysztof Bońkowski
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gólnie ważne dla mieszkańców Kałęczyna, 
Mościsk i Makówki. Powstanie elegancka 
droga ze ścieżką rowerową i obustronnym 
chodnikiem. 

Komunikacja to nie tylko kwestia budo-
wy obwodnicy, na co gmina ma wpływ 
pośredni, lecz także drogi gminne. 

– Większość dróg w najgorszym stanie 
jest zrobiona – na terenach wiejskich po-
wstało w sumie 16 kilometrów dróg. Wybu-
dowaliśmy małą obwodnicę, czyli drogę dla 
samochodów osobowych łączącą Kraśni-
czą Wolę z Kłudnem Starym, dzięki której 
tunelem można z centrum miasta szybko 
dojechać do autostrady. Bardzo cieszy mnie 
wybudowanie połączenia między ul. Dale-
ką i Chełmońskiego, które znzcznie ułatwi 
dojazd do Szpitala Zachodniego i zmniej-
szy ruch na ul. Sadowej. To odcinek drogi, 
która w perspektywie połączy ul. Chełmoń-
skiego i Nadarzyńską. W przyszłym roku 
chcemy przebić się od ul. Radońskiej do 
ul.  Montwiłła, poprawimy ul. Warszawską 
i  ul. Emilii Plater. Kolejna ważna inwesty-
cja to duży odcinek ul. Okrężnej, która od 
Piaskowej do Królewskiej wygląda wzorco-
wo. Ta droga obsługuje teren, na którym 
mieszka kilka tysięcy ludzi. Dzięki temu, że 
powstało rondo na skrzyżowaniu z ul. Kró-
lewską, bezpieczny wyjazd z ul. Cegielnia-
nej zyskali mieszkańcy osiedla Kopernik. 
Bezpieczniej jest też dzięki budowie ronda 
przy ul. 3  Maja i Orzeszkowej. Zrealizowa-
liśmy szereg mniejszych inwestycji, takich 
jak ulice na osiedlu Szczęsna, Piaskowa. 
W  najbliższym czasie będziemy budowali 
ul. Szwedzką, a także systematycznie będą 
się pojawiać nowe nakładki asfaltowe na 
ulicach w dzielnicy Łąki.

Mimo to po Grodzisku niekiedy bardziej 
się stoi niż się jeździ.

– Tak naprawdę korki są przez dwie godzi-
ny rano i przez dwie godziny po południu. 
Oczywiście mamy coraz więcej mieszkań-
ców, coraz więcej samochodów, więc jest 
coraz ciaśniej na ulicach. To jest cena rozwo-
ju, którego nie chcemy przecież hamować. 
Ale to nie jedyne czynniki – dodatkowy ruch 
generuje modernizacja trasy katowickiej 
i modernizacja kolei. Z tego, że w Grodzisku 
zatrzymują się pociągi i potem bez przy-
stanków jadą do Warszawy, korzystają rów-
nież mieszkańcy pobliskich miejscowości. 
By poprawić sytuację, planujemy bezpłatny 
dowóz do dworca z lokalizacji wskazanych 
w ankietach, które niebawem będziemy 
przeprowadzali. W ogóle musimy wzmocnić 
komunikację miejską, by jak najwięcej osób 
z niej korzystało. Budujemy parking wielo-
poziomowy przy ul. Żydowskiej, który rozła-
duje problem miejsc parkingowych w mie-
ście. Bardzo ważna sprawa: doszliśmy do 
porozumienia z Urzędem Marszałkowskim, 
że na czas remontu trasy katowickiej i kolei 
zablokowany będzie tranzytowy przejazd 
tirów przez Grodzisk, robimy wszystko, by 
zakaz obowiązywał od lutego. 

Parking przy ul. Żydowskiej, jak również 
parking przy ul. Piaskowej powstają 

dzięki dotacjom unijnym, ale o środki 
unijne jest chyba trudniej niż parę lat 
temu? 

– W tym rozdaniu pozyskaliśmy ponad 
60  mln zł, ale liczę na kolejne dotacje, bo 
składamy kolejne wnioski. Ogółem w ostat-
nich latach dzięki dużej liczbie składa-
nych wniosków pozyskaliśmy już ponad 
200 mln zł. Rzeczywiście, teraz pozyskiwa-
nie środków unijnych jest trudniejsze, ale 
mam znakomity zespół pracowników, któ-
rzy się na tym dobrze znają. Dzięki temu 
otrzymaliśmy spore dotacje na zieleń, re-
witalizację obiektów zabytkowych takich 
jak Willa Niespodzianka i dworek w Ada-
mowiźnie, budowę ścieżek rowerowych. 
Dzięki dotacji na usługi cyfrowe nie tylko 
zmienimy naszą stronę internetową, lecz 
także wprowadzimy rozmaite aplikacje, 
ułatwiające komunikację między urzędem 
a  mieszkańcami. Dostaliśmy też pieniądze 
na wyposażenie placówek kulturalnych.

Największa obecnie inwestycja, czyli 
mediateka, powstaje bez udziału środ-
ków zewnętrznych. 

– I trzeba się liczyć z tym, że wybuduje-
my ją z własnych środków. Pomysł budyn-
ku, w którym będzie znajdować się biblio-
teka i  centrum aktywności seniorów, jest 
na tyle nieszablonowy, że nie ma takiego 
programu, z którego moglibyśmy środki 
pozyskać. Ale nawet jeśli będziemy budo-
wali ten obiekt tylko z własnych środków, 
to uważam, że warto. Mamy 10 tysięcy 
emerytów i chcę, by mieli szansę na cieka-
we życie, ciekawe spotkania, na zaangażo-
wanie się w  różnego rodzaju działalność. 
Mediateka ma właśnie ogniskować takie 
działania. Rozwój gminy, który dzisiaj ob-
serwujemy, pozwala nam na takie inwesty-
cje. Jeszcze niedawno chwaliłem się, że bu-
dżet przekroczy 100 mln zł. Teraz będziemy 
mieli ok. 260 mln zł własnych środków – nie 
wliczając dotacji na realizację programu 
500+, która w przypadku gminy Grodzisk 
wynosi ok. 32 mln zł.

Mimo to na razie nie powstanie zapowia-
dana hala widowiskowo–sportowa.

– Okazało się, że przy radykalnym wzro-
ście cen, który obecnie odnotowujemy, 
z 50  mln zł, jakie planowaliśmy przezna-
czyć na tę inwestycje, zrobiło się 61 mln 
zł. Taka była najtańsza oferta w pierwszym 
przetargu. W związku z tym postanowili-
śmy projekt nieco uszczuplić i… w drugim 
przetargu najniższa zaproponowana cena 
wyniosła 68 mln zł. Dlatego musimy jesz-
cze raz przyjrzeć się projektowi, a przede 
wszystkim przeczekać falę wysokich cen. 
Dużo miast dostało środki unijne, realizuje 
inwestycje, a w związku z tym mamy obec-
nie rynek wykonawcy, a nie inwestora. Wie-
rzę, że w połowie przyszłego roku spadnie 
już liczba przetargów na inwestycje i spad-
ną również ceny. Wtedy ogłosimy przetarg. 
Oczywiście nas stać, by wybudować halę 
iza 68 mln zł, ale nie ma sensu przepłacać. 
Ta hala powstać musi, bo takie jest zapo-
trzebowanie. Ale nie jest to sprawa na tyle 

pilna, byśmy podejmowali jakieś nerwowe 
ruchy.

Skoro na razie inwestycja nie jest reali-
zowana, to co z zaplanowanymi na to 
przedsięwzięcie środkami?

– Przyspieszymy inwestycje w oświacie 
i innych obszarach. Budujemy wiele świetlic 
wiejskich – kończy się budowa w Chlebni, 
budujemy w Kraśniczej Woli, Szczęsnem, 
niedługo zaczynamy w Zabłotni, w przy-
szłym roku ogłosimy przetarg na budowę 
świetlic w Opypach, Mościskach i Czarnym 
Lesie, ponadto szykujemy się do budowy 
nowej świetlicy w Łąkach. Chcemy stworzyć 
sieć świetlic, które będą mocno współpra-
cowały z mediateką i z Centrum Kultury. Bo 
tam musi odbywać się coś fajnego, co spo-
woduje wzrost aktywności społecznej.

Czy gminę stać będzie na utrzymanie 
tylu obiektów? Świetlic docelowo ma 
być kilkanaście.

– Utrzymanie jednej świetlicy to rocznie 
ok. 200 tys. zł. Jeśli świetlic będzie 15, to 
roczny koszt wyniesie 3 mln zł, czyli tyle, 
ile z podatku od nieruchomości wpływa 
do budżetu z dwóch tylko nowo powsta-
łych hal w strefie przemysłowej. A tych hal 
niedługo będzie kilkanaście. Więc czy nie 
warto? Warto, bo w tych świetlicach jest 
mnóstwo zajęć, dzieciaki mają i dożywia-
nie, i spotkania, i rozwój. To jest bezcenne. 
Jesteśmy bogatą gminą i stać nas na więcej. 
A tym „więcej” jest właśnie dostęp do kul-
tury. Będziemy mieli mediatekę, Centrum 
Kultury, świetlice, Willę Niespodzianka, Ra-
dogoszcz, Poczekalnię PKP, czyli mnóstwo 
obiektów, które będą służyły kulturze.

Przez media przetoczyła się ostatnio fala 
informacji o pomysłach przekształcenia 
Willi Radogoszcz. Ile jest prawdy w tych 
pogłoskach?

– Kiedy gotowa będzie Willa Niespo-
dzianka, to ona może przejąć dużą część 
funkcji Radogoszczy. Radogoszcz bardzo 
ładnie się rozwinęła, jej zespół robił bardzo 
ciekawe rzeczy i nadal będzie to robić. Ale 
mamy Poczekalnię PKP, za chwilę będzie 
Willa Niespodzianka, gdzie sala na 80 osób 
jest znacznie lepiej przygotowana do tego, 
by pokazać spektakl, zorganizować kon-
cert. Część zajęć będzie w Radogoszczy, ale 
obiekt musi być wykorzystany dla potrzeb 
młodych ludzi. Dużo robimy dla seniorów, 
mamy mnóstwo świetlic na wsiach, a w cen-
trum miasta takiego obiektu nie mamy. Bo 
Centrum Kultury nie spełnia takich funkcji 
– chcę, żeby były sale prób, żeby odbywa-
ły się zajęcia modelarskie, komputerowe 
i różne inne, których potrzebę wskaże nam 
sama młodzież. Oczywiście sposób wyko-
rzystania Willi Radogoszcz konsultujemy 
z różnymi środowiskami.

Dziękuję za rozmowę.
– Ja również dziękuję, a korzystając z oka-

zji chciałbym życzyć mieszkańcom zdro-
wych, spokojnych i rodzinnych Świąt Boże-
go Narodzenia i wszystkiego co najlepsze 
w Nowym Roku. 
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Inwestycje w zielone 

Umowa na zagospodarowanie terenu zie-
leni przy ul. Bałtyckiej i Piłsudskiego została 
podpisana 23 listopada. 

– Ta inwestycja miała pecha, oferty na 
realizację albo były za wysokie, albo źle zło-
żone. Udało nam się ostatecznie znaleźć wy-
konawcę, który ma bardzo dobre referencje, 
w związku z tym wierzymy, że 25 września 
przyszłego roku zaprosimy mieszkańców do 
nowego miejsca, gdzie w urokliwym otocze-
niu będzie można wypocząć – mówił bur-
mistrz Grodziska Grzegorz Benedykciński.

W krótszym czasie, bo już w połowie sierp-
nia 2018 roku z nowej zielonej przestrzeni 
skorzystają mieszkańcy Łąk. Umowę na wy-
konanie parku w północnej dzielnicy Gro-
dziska burmistrz Benedykciński oraz Marek 
Brandys reprezentujący firmę Baobab z War-
szawy podpisali 8 grudnia (na zdjęciu).

Zarówno inwestycja przy ul. Bałtyckiej, 
jak i w Łąkach stanowi część projektu pn. 

„Podniesienie standardów życia poprzez 
poprawę jakości przestrzeni publicznej, 
w  tym terenów zieleni, gminy Grodzisk 
Mazowiecki – II etap”, w ramach którego 
powstaną w przyszłości m.in dwa skwery 
na osiedlu Kopernik oraz pas zieleni izola-
cyjnej przy oczyszczalni ścieków. Całkowity 
koszt projektu, obejmującego 14 lokalizacji 
o łącznej powierzchni ponad 6 ha, wynosi 
ponad 5,4 mln zł przy dofinansowaniu unij-
nym na poziomie 85 proc.

– Główną atrakcją parku przy ul. Bałtyc-
kiej będzie biegnąca przez jego środek 
„sucha rzeka” w postaci żwirowej rabaty 
oraz kamienne ozdoby w formie kul wy-
konanych m.in. z piaskowca, granitu czy 
marmuru. Szlaki spacerowe wytyczą alejki 
wyłożone kostką brukową oraz deskami 
kompozytowymi. Pojawią się też stoliki 
szachowe, ławki, stojaki na rowery. W par-
ku powstanie także plenerowa siłownia 

i  plac zabaw dla dzieci – informuje Moni-
ka Kwiczak, gł. specjalista ds. kształtowa-
nia przestrzeni publicznej w grodziskim  
magistracie. 

Elementy małej architektury wzbogacą 
także teren rekreacyjny w Łąkach. Tu rów-
nież pojawią się nowe nasadzenia, w tym 
dużych drzew i ponad 3,6 tys. sztuk krze-
wów ozdobnych. Okoliczni mieszkańcy 
będą mogli wypoczywać w cieniu m.in. 
klonów, jesionów i brzóz oraz spacerować 
ścieżką edukacyjną z tablicami informu-
jącymi o pobliskim zabytku archeologicz-
nym, jakim są Górki Szwedzkie. Górki wy-
rosną także w samym parku, bowiem dla 
urozmaicenia terenu projektanci zapropo-
nowali usypanie takowych oraz stworze-
nie ziemnego amfiteatru z drewnianych 
palisad na potrzeby organizacji lokalnych 
imprez.

 n  Małgorzata Müldner

Ponad 8 tys. posadzonych krzewów i bylin oraz blisko 200 drzew – tak w liczbach przedstawiają się 
inwestycje, na realizację których w ostatnich tygodniach zakontraktowani zostali wykonawcy.  
Za wybudowanie parku przy ul. Bałtyckiej odpowiedzialna będzie firma  AKG Architektura Krajobrazu  
Sp. z o.o. z Brzezia, zaś park przy ul. Ordona w Łąkach wykona firma Baobab z Warszawy.

– Pocieszam się, że Bóg nigdy nie stawia człowiekowi zadań ponad 
jego siły – mówił ks. Janusz Starosta, proboszcz parafii Przemienienia 
Pańskiego w Łąkach, 3 grudnia podczas mszy św., na której ogłoszona 
została jego nominacja na dziekana grodziskiego.

Starosta dziekanem 

Informację o wyborze, który zatwierdził abp 
metropolita warszawski ks. kard. Kazimierz 
Nycz, wierni obecni na nabożeństwie przyjęli 
owacją na stojąco. Nie był to jedyny wyjątko-
wy akcent, ponieważ na mszę w tajemnicy 
przed nominatem zaproszeni zostali jego ro-
dzice i krewni, a także władze samorządowe 
w osobach przewodniczącej Rady Miejskiej 
Joanny Wróblewskiej, burmistrza Grzegorza 
Benedykcińskiego i wiceburmistrza Piotra 

Galińskiego, starosty Marka Wieżbickiego 
oraz przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 
4 reprezentowani przez Joannę Kozdrak. Oni 
właśnie, wraz z występującą w imieniu para-
fian rodziną pp. Auguścików, złożyli nowemu 
dziekanowi gratulacje i życzenia, dziękując za 
przyjęcie funkcji, która ma także niezwykle 
prestiżowe znaczenie dla samej parafii.

Zgodnie z istniejącą w Kościele Katolickim 
praktyką dziekan (łac. decanus – zarządzający 

dziesięcioma) sprawuje pieczę nad parafiami 
wchodzącymi w skład dekanatu, odpowiada-
jąc za sprawy administracyjne i kształt życia 
duszpasterskiego na powierzonym sobie tere-
nie oraz – jako wikariusz rejonowy – ułatwia-
jąc dialog kapłanów z biskupem i organizując 
współpracę pomiędzy parafiami w  zakresie 
spowiedzi, kursów przedmałżeńskich czy piel-
grzymek. Kadencja dziekana wybieranego 
w tajnych wyborach przez księży danego de-
kanatu, a następnie nominowanego przez bi-
skupa diecezjalnego, trwa 5 lat. Ks. Janusz Sta-
rosta, który zastąpił na stanowisku dziekana 
ks. prał. Eugeniusza Dziedzica, ma pod opieką 
8 parafii: cztery w Grodzisku Maz. oraz w Ada-
mowiźnie, Książenicach, Izdebnie Kościelnym 
i Kuklówce Zarzecznej. Wicedziekanem został 
ks. kan. Jarosław Miętus, a ojcem duchownym 
księży dekanatu ks. prał. Adam Szczygielski.

Ks. Janusz Starosta otrzymał święcenia 
kapłańskie w 1991 r., od 2011 r. jest pro-
boszczem parafii Przemienienia Pańskiego, 
a w 2016 r. został kapelanem Straży Pożarnej 
w powiecie grodziskim.   n  (now)

Zawiadomienie
Przedszkolne Koło Szachowe „Szach-mat” działające w Przedszkolu nr 4 z  podziałami 

integracyjnymi im. Króla Maciusia Pierwszego ul Górna 12 we współpracy z Uczniowskim 
Klubie Sportowym „Szachowa Dwójka” przy Szkole Podstawowej nr 2 ul Westfala 3  

zapraszają na

SZACHOWĄ LIGĘ MŁODYCH TALENTÓW  
dzieci 2009 i młodsze z Grodziska Mazowieckiego i okolic

Liga składa się z 5 turniejów jedna sobota w miesiącu w godzinach 9.45–14.30
Otwarcie turniejem w dniu 13 stycznia zakończenie 19 maja w przedszkolu na ul. Górnej 12  
Miejsce kolejnych turniejów przedszkole Aniołów Stróżów ul Okrężna 33 
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Westfala  
 więcej szczegółów http://szachygrodzisk.pl/index.php/planowane-turnieje/ 
lub Rafał Daniszewski, liga@szachygrodzisk.pl

Plan parku przy ul. Ordona

fo
t. 

pa
ra

fia
-p

rz
em

ien
ien

ia
.

gr
od

zis
k.

pl

OG
ŁO
SZ
EN
IE



BOGORIA nr 274 grudzień 2017

kultura 9

RE
KL
AM

A
 fo

t. 
ar

ch
. O

PS
 w

 G
ro

dz
is

ku

W październiku pomnik kapitana Leonida Teligi stanął na 
Stawach Goliana, zaś 11 grudnia gipsowy odlew rzeźby 
znalazł bezpieczną przystań w murach grodziskiej SP nr 5, 
której patronuje żeglarz.
– Za każdym razem, kiedy wejdziecie do 
szkoły i spojrzycie Leonidowi w oczy po-
wiecie: „Obiecuję, że wyruszę do Poline-
zji Francuskiej, odwiedzę Mauritius, te 
wszystkie miejsca, w których byłeś”.  Życzę 
wam z  całego serca, byście przeżyli wspa-
niałe podróże. Dzisiaj jednak, by zwiedzać 
świat potrzebne są pieniądze, żeby je mieć, 
trzeba się uczyć. Nie zapominajcie o tym 
– mówił do uczniów burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński – 
z zamiłowania żeglarz

Podczas powitania kapitana w murach 
placówki nie mogło zabraknąć działaczy 
Grodziskiego Klubu Żeglarskiego Czysty 
Wiatr na czele z prezesem Mirosławem 
Łyszkowskim, przewodniczącym Spo-

łecznego Komitetu Budowy Pomnika, jak 
również wiceprzewodniczącego komitetu, 
radnego Tomasza Suchożebrskiego, oraz 
autora rzeźby Jerzego Juczkowicza.

– W każdej szkole, której patronuje ja-
kaś postać, zazwyczaj umieszczone są jej 
portrety bądź popiersia. My skorzystaliśmy 
z gipsowego odlewu pomnika i w ten spo-
sób kapitan Teliga będzie bliższy naszym 
uczniom – mówiła dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 5 Małgorzata Okurowska.

Jakie przygody czekają w porcie przy ul. 
Zondka na żeglarza z Grodziska, który opły-
nął samotnie kulę ziemską? To już zależy od 
pomysłowości uczniów.

n Tekst i fot. Małgorzata Müldner

99

STACJA BENZYNOWA

Stacja Paliw BP, ul. Matejki 6

Życzymy Naszym obecnym  
i przyszłym  Klientom  
zdrowych i radosnych  

Świąt Bożego Narodzenia

Wspomnienia  
na SZÓSTKĘ

Pod takim hasłem  
Szkoła Podstawowa nr 6 
w Grodzisku Maz. organizuje 
konkurs literacki z okazji 
60-lecia istnienia naszej 
placówki.

Jeśli Jesteś uczniem szkoły podstawowej, która znajduje się na 
terenie naszej gminy, i jeśli Twoi Rodzice, Dziadkowie, Bliscy czy 
Znajomi są absolwentami „Szóstki”, to zachęcamy Cię do spisania 
ich wspomnień ze szkolnych lat w formie opowiadania, kartki 
z pamiętnika lub wywiadu.

Mile widziane są też pisemne wspomnienia, których bohaterami 
będą absolwenci naszej szkoły zasłużeni dla środowiska lokalnego.

 Prace literackie należy składać w Szkole Podstawowej nr 6  
do 23.02.2018 r. – regulamin i dodatkowe informacje: 
sp6grodzisk.pl
 Podsumowanie konkursu odbędzie się 22.03.2018 r.  
w Centrum Kultury w Grodzisku Maz.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Społeczność Uczniowska

Teliga bliższy uczniom 
Mikołaj jest 
w każdym

„Mikołaj w każdym z nas” – to tytuł filmu, 
który w prezencie świątecznym obejrzeli 
najmłodsi podopieczni Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Grodzisku Mazowieckim. Tuż 
po projekcji, 4 grudnia, w sali widowisko-
wej Centrum Kultury pojawił się Święty 
Mikołaj i w towarzystwie Pani Mikołajowej 
wręczył dzieciom słodkie upominki. 

– Jak co roku na początku grudnia orga-
nizujemy w gminie Grodzisk Mazowiecki 
spotkanie mikołajkowe dla dzieci z rodzin, 
w których są pewne problemy. W tym roku, 
podobnie jak w latach ubiegłych, przygo-
towaliśmy 300 paczek – mówił dyrektor 
OPS Rafał Szczepaniak, który podziękował 
za pomoc w zorganizowaniu przedsięwzię-
cia wszystkim „Mikołajom” z grodziskiego 
magistratu oraz Centrum Kultury.  n  (mm)

miasto i gmina
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Beata Frejnik – reporterka 
i dziennikarka Radia Bogoria w latach 
2001-2017. Była autorką takich pro-
gramów jak: „Pysiek” – audycja dla 
dzieci, „Samotni” – program dla szu-
kających przyjaźni, „Sekrety pięcio-
linii” – audycja o  muzyce poważnej, 
„Lupa” – magazyn kulturalny, była 
współprowadzącą program ,,Waka-
cyjny poranek Radia Bogoria”, wie-
lokrotnie uczestniczyła też w prowa-
dzeniu programów w czasie WOŚP. 
Zmarła 3 grudnia 2017 roku.

Był jesienny wczesny wieczór 
2001 roku. Pamiętam 
dokładnie. Miałem akurat 
dyżur dziennikarski w dawnej 
siedzibie Radia Bogoria na 
poddaszu szkoły podstawowej 
przy Kilińskiego. Jak dokładnie 
poznaliśmy się z Beatą? 
W jakich okolicznościach 
przyrody? – jak to miała 
w zwyczaju mówić. 
Pamiętam.

Miała w tym dniu po raz pierwszy popro-
wadzić nabór dzieci do swojej audycji, którą 
nazwała: „Pysiek”. Trochę się tym stresowała, 
bo to były jej pierwsze radiowe kroki. My też 
zastanawialiśmy się w redakcji – przyjdzie 
ktoś czy nie? Czy ta pani da sobie z nimi radę, 
czy też będzie klapa?

Okazało się, że obawy były niepotrzebne. 
Zainteresowanie działającym wówczas od 
niespełna 4 lat radiem i możliwością wzięcia 
udziału w audycji przeszło nasze najskrytsze 
oczekiwania. Na spotkanie przybyło około 
20 dzieci, a jeśli dodać do tej liczby rodziców, 
zrobiło się tłoczno. Pamiętają to dobrze nasi 
obecni prezenterzy. – Ten tłum dzieciaków 
robił wrażenie – wspomina Jej imienniczka, 
Beata Dominiak. Było sporo gwaru, dziecię-
cej radości, trochę zamieszania i uśmiech-
nięta twarz prowadzącej. A ta jak mało kto 
potrafiła nawiązać bliski i serdeczny kon-
takt z  najmłodszymi. Odetchnęliśmy wtedy 
z ulgą i zgodnie stwierdziliśmy – ta pani da 
radę! I tak zaczęła się ponad 16-letnia przy-
goda pani, która zamieniła się po prostu 
w Beatkę – mówiąc językiem naszej radiowej 
rodziny. Z tego tłumu dzieci do dziś jedno 
z nich pracuje w Radiu Bogoria. Mowa o na-
szej prezenterce Kindze Montwiłło-Jachow-
skiej. Wcześniej był też Paweł Roguski. ,,Py-
siek” wydał już dawno swój owoc radiowy.

– Zawsze uśmiechnięta, zawsze z dobrą 
radą, po prostu dusza człowiek – tak Beatę 
Frejnik wspomina Rafał Stangreciak, obec-
nie dziennikarz TVN 24, wcześniej związany 
z grodziską stacją. Dusza człowiek… Beata 
zawsze do ludzi podchodziła z sercem. Do-
kładnie pamiętam jej wywiad ze Zbignie-

wem Wodeckim. Artysta był przeziębiony 
i  miał problemy z głosem. Powiedział wte-
dy, że będzie mówił „szaro”. Miał być krótki 
i szybki wywiad. Wyszła długa, piękna, życio-
wa ale – niestety – ostatnia ich tu rozmowa. 
Być może teraz na niebiańskiej warcie spo-
kojnie ją kontynuują… Zresztą, czy to roz-
mowa z gwiazdą typu Agustin Egurrola, czy 
rozmowa z sołtysem z podgrodziskiej miej-
scowości zawsze było jedno: szacunek dla 
rozmówcy. To z ludzkiego punktu widzenia. 
A z dziennikarskiego: rzetelność i perfekcyj-
ne niemal przygotowanie.

Kochać ludzi, to jedno, pomagać im, to 
drugie. I tu ujawnił się prawdziwy żywioł. Na 
antenie radia zaistniał niegdyś program „Sa-
motni”. Najogólniej mówiąc chodziło o to, 
żeby za pośrednictwem radia ludzie mogli 
się poznawać i zaprzyjaźniać. Jak się później 
okazało, w niektórych przypadkach poszło 
nawet o krok dalej. Do dziś ludzie, którzy się 

tam poznali tworzą udane związki. Do pro-
gramu Beaty przychodziły setki listów, mno-
żyły się telefony, a potem wraz z rozwojem 
nowych technologii – także i smsy. 

– A gdy trzeba było pomagać powodzia-
nom, też nie było problemu. Chwyciliśmy 
za puszki i zbieraliśmy pieniążki na deptaku 
– wspomina były prezenter stacji Grzegorz 
Bulicz. Ale pomagać ludziom można w różny 
sposób. Innym jest na przykład akcja Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kiedy trzeba 
było zdecydować, kto poprowadzi program 
w tym dniu, od razu wiedzieliśmy, że jedną 
z prowadzących będzie Beata Frejnik. I był to 
strzał w dziesiątkę. Moc energii prowadzącej 
zamieniła się w wielką moc ludzkich serc. 
Oj, działo się i było bardzo głośno. A reali-
zujący wtedy pierwszą audycję Łukasz Suda 
(obecnie dyrektor programowy Radia Kolor) 
mówi, że to była „kobieta-akumulator, wul-
kan energii i pozytywnego przekazu. U niej 
narzekania nigdy nie było”. Tomek Sikorski, 
redaktor programowy Radia Bogoria, który 
kilka razy wraz z Beatą prowadził program 
w  czasie WOŚP, wspomina, że ta niezwykle 
ciepła i spokojna osoba podczas finałów sta-
wała się prawdziwą medialną petardą. – By-
wały sytuacje, że licytowaliśmy dzieła sztuki 
i gdy zachodziłem w głowę z jakiego okresu 
coś pochodzi czy w jakim stylu jest wykona-
ne, zawsze z pomocą przychodziła Beatka. 
Ona doskonale się na tym znała – wspomina.

W jej historii był też newsroom, czyli 
przygotowywanie i prezentacja wiadomo-
ści lokalnych. – Najbardziej na sercu leżały 
jej sprawy kulturalne – mówi Agnieszka 
Goleniak, szefowa newsroomu. A ja zapa-
miętałem taką sytuację: kiedyś wchodzę do 
pokoju dziennikarzy i reporterów i widzę 
Beatę zapatrzoną w zachmurzone niebo. Po 
pewnym czasie znów przychodzę i widzę ją 
w podobnej pozie. Macham ręką i cichutko 
mówię: ,,Beatko, tu ziemia! Zejdź już z tych 
Tatr!” A ona z rozbrajającym uśmiechem: 
„Właśnie wyruszyłam w drogę powrotną 
z Kasprowego!”. 

Z innej beczki – kiedyś zrobiliśmy malutką 
rewolucję radiową to znaczy porządki w sta-
rej siedzibie przy Kilińskiego. Przy okazji 
padła propozycja, żeby na głównej ścianie 
pojawiło się logo. Długo się nie zastanawia-
liśmy, kto je namaluje. Podobnie teraz – każ-
dego dnia, gdy siedzę w pracy, widzę nasze 
nowe logo ręcznie wykonane. I wspomnie-
nie jest tylko jedno. Po ścianach malować 
mogła tylko Beata – śmieją się pracownicy. 
Ja dodaję – miała zawsze na to moją zgodę.

Gdy o odejściu Beaty powiedziałem mojej 
pewnej znajomej, która tylko z widzenia zna 
pracowników radia, to powiedziała: – To ta 
uśmiechnięta blondynka. Kojarzę ją. Dobra 
energia od niej biła. Przykro mi.

I taką, Beatko, Cię zapamiętam ja. A każ-
dy z byłych i obecnych współpracowników 
i pracowników naszej stacji myślę, że po-
dobnie, choć z pewnością każdy miał z Tobą 
inne, ale pozytywne, osobiste relacje. I to też 
musimy szanować.

O losie! – zwykła w pewnych momen-
tach (zarówno tych trudnych, jak i rado-
snych) mawiać Beatka. Resztę niech każdy 
sobie dopowie…

Marek Karczewski 
redaktor naczelny Radia Bogoria

O losie!

Wyrazy współczucia i ciepłe 
słowa otuchy kierujemy do 

Dominiki i Tymka
córki i wnuczka

naszej zmarłej koleżanki
Beaty Frejnik

Redakcja

Zasmuceni śmiercią  
naszej drogiej koleżanki

Beaty Frejnik
składamy wyrazy współczucia
córce Dominice i wnukowi 

Tymkowi
Redakcja Radia Bogoria
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Sprawy ważne
Tajemniczy świat wabi obietnicą wspaniałej 
przygody, ta jednak szczęśliwego zakończe-
nia nie posiada – przekonywali 16 listopada 
młodzi artyści ze Szkoły Podstawowej nr 1. 

– Po raz trzeci stajemy na Grodziskiej Sce-
nie Szkolnych Talentów i tym razem chcemy 
opowiedzieć o sprawach ważnych. Dzisiejsze 
przedstawienie powstało w wyniku inspiracji 
książką pt. „Las tajemnic”. Jej autorem jest dr 
Marek Wójcik, prezes Stowarzyszenia Eleu-
teria, które zajmu się leczeniem osób uza-
leżnionych od substancji psychoaktywnych 
oraz wspiera ich bliskich – mówiła dyrektor 
szkoły Renata Nowakowska.

Barwne przedstawienie z przesłaniem, 
by w życiu kierować się własnym zdaniem 
i dokonywać mądrych wyborów, zdobyło 
aplauz publiczności. Słowa uznania należą 
się wszystkim artystom, autorce scenariusza 

Beacie Markowskiej, odpowiedzialnym za 
oprawę muzyczną opowieści Joannie Pie-
trzak oraz Izabeli Otrębie, a także zespołowi 
nauczycieli, którzy pod kierunkiem Elizy No-
wakowskiej wyczarowali w sali widowisko-
wej Centrum Kultury las pokus.

– To, co zobaczyłem tu dzisiaj, przerosło 
moje najśmielsze oczekiwania, świetnie po-
radziliście sobie z trudnym tematem. Każdy, 
kto wie, czym są narkotyki, wychwyci mię-
dzy wierszami, o czym była dzisiejsza bajka 
„Wróżki wyboru”, a dzieci być może przypo-
mną ją sobie w odpowiednim momencie. 
Niestety problem uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych wśród młodych ludzi jest 
ogromny – mówił dr Marek Wójcik, który 
swoją obecnością uświetnił występ uczniów.

…i poważne
Zgoła inne treści, ale równie poważne, stały 
się motywem przewodnim spektaklu wy-

reżyserowanego przez nauczycieli z Przed-
szkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Króla Maciusia Pierwszego. Tydzień po swych 
starszych kolegach, 23 listopada, na scenie 
CK przedszkolaki wyrecytowały, wyśpiewały 
i  wytańczyły kawałeczek polskości zapisany 
w tekstach patriotycznych utworów, harcer-
skich ballad, w nutach poloneza. Wzrusza-
jąca uroczystość, dopracowana w  każdym 
szczególe, poświęcona 99. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości, spotkała 
się z zasłużonym uznaniem widowni, która 
nagrodziła profesjonalizm młodych artystów 
owacjami na stojąco.

– To jest najlepszy czas, by zaszczepić 
w  dzieciach nutkę patriotyzmu i miłości do 
ojczyzny, dlatego hasło „Bóg, Honor i Oj-
czyzna” wybraliśmy jako motyw przewodni 
naszego przedstawienia – mówiła dyrektor 
placówki Bożena Malczewska.

n Tekst i fot. Małgorzata Müldner
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Dobry wybór
Kolejne spektakle w ramach Grodziskiej Sceny Szkolnych 
Talentów zagościły w sali widowiskowej Centrum Kultury 
16 i 23 listopada. Tym razem swoje umiejętności zaprezentowali 
uczniowie SP nr 1 oraz przedszkolaki z ul. Górnej.

– Jest nam trudno pozyskać uczestników, bowiem poezja 
śpiewana nie jest łatwa. Mam nadzieję, że na kolejnej edycji będzie 
więcej uczniów – mówiła Bożena Jałowiecka, nauczycielka języka 
polskiego w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr 2.

Przebojowe wiersze

W VII edycji zmagań z poezją śpiewaną pt. 
„Śpiewać każdy może” w auli przy ul. Kiliń-
skiego zaprezentowało się siedmioro wy-
konawców z gimnazjów i dziesięcioro ze 
szkół ponadgimnazjalnych. W pierwszej 
kategorii bezkonkurencyjny okazał się 
przebój Maryli Rodowicz „Tango na głos 
i orkiestrę” w interpretacji Amelii Czarnec-
kiej z grodziskiego gimnazjum w SP nr 4. 
Miejsce drugie zdobył Jakub Szmajkowski 
z gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych 
w Międzyborowie, zaś trzecia nagroda 

przypadła w udziale Marcie Żak z gimna-
zjum w SP nr 5 w Grodzisku Mazowieckim.

Doboru swego repertuaru z pewnością 
nie może żałować Zuzanna Kozioł, która 
przebojem Edyty Geppert pt. „Nie żałuję” 
wyśpiewała pierwsze miejsce w kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych. Drugie miej-
sce za muzyczną interpretację utworu 
poetyckiego zajęła Gabriela Maliborska-
-Szmulewicz z XVI LO w Warszawie. Na-
grodę trzecią, w pięknym stylu, zdobył 
Kamil Sidor z Zespołu Szkół nr 1 Błoniu. 
Natomiast serca publiczności podbiła 
Martyna Skura, podobnie jak zwyciężczy-
ni reprezentantka gospodarzy.

Na werdykt jury, obradującego pod 
przewodnictwem dyrektor PSM im. 
T. Bairda w Grodzisku Mazowieckim Wio-
letty Hajdus, wpływ miały takie elemen-
ty jak dobór repertuaru, interpretacja 
utworu, kultura słowa oraz ogólne wra-
żenie artystyczne.   n (mm)

Każdy publiczny występ jest dla młodych muzyków 
dużym przeżyciem. Ale jest również szansą zapre-
zentowania swoich umiejętności szerszej publiczno-
ści i szkołą radzenia sobie ze stresem. Tak było pod-
czas tradycyjnego koncertu uczniów PSM I stopnia 
im. T. Bairda w Grodzisku Mazowieckim, który odbył 
się 24 listopada. Nie wiadomo, kto się bardziej dener-
wował – uczniowie, ich rodzice czy nauczyciele.

A miejsce do koncertu z cyklu „Popisy na bisy” wy-
marzone – Willa Radogoszcz, gdzie od 1947 r. dzia-
łało Ognisto Muzyczne prowadzone przez Feliksa 
Dzierżanowskiego. Uczniowie z klas wiolonczeli, gi-
tary, skrzypiec, akordeonu, klarnetu i fletu wykonali 
m.in. klasyczne kompozycje H. Purcella, T. Albino-
niego, G.F. Haendla, ale znalazło się także miejsce na 
ragtime „The Enterteiner” Scotta Joplina.

Nie wiadomo, jak potoczą się dalsze losy młodych 
muzyków. Jedno jest pewne – muzyki warto się 
uczyć.

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Muzyki warto się uczyć
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wydarzenia12

Nie pytaj, co świetlica może 
zrobić dla ciebie, ale co ty 
możesz zrobić dla świetlicy 
– w ten sposób, korzystając 
ze sloganu wypowiedzianego 
przez prezydenta Kennedy'ego, 
można określić relacje, które 
łączą opiekunów, wychowanków 
i sympatyków świetlicy 
działającej w sąsiedztwie 
kościoła Przemienienia 
Pańskiego przy ul. Łącznej 1. 
Ta wyjątkowa placówka, 
skupiająca mieszkańców Łąk 
i pobliskich wsi, w listopadzie 
obchodziła 5 urodziny. 

9 grudnia odbył się Pierwszy Jarmark Świąteczny w Książenicach  
pod honorowym patronatem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego  
p. Grzegorza Benedykcińskiego.

Świetlica na 5 

Integracja na jarmarku

Jak na okrągły jubileusz przystało, było gło-
śno i radośnie, a atrakcjami przygotowanymi 
na sobotę 18 listopada można by obdzielić 
kilka innych imprez. Licznie przybyli goście, 
wśród których nie zabrakło przewodniczącej 
Rady Miejskiej Joanny Wróblewskiej, radnej 
Aleksandry Kapuściak, burmistrza Grzegorza 
Benedykcińskiego, wiceburmistrza Tomaszka 
Krupskiego, starosty Marka Wieżbickiego i ks. 
proboszcza Janusza Starosty, wysłuchali naj-
pierw hejnału na ligawce odegranego przez 
Honorowego Obywatela Grodziska Maz., 
a  zarazem jednego z instruktorów pracują-
cych w świetlicy, Adama Szczepanika.

Gdy wybrzmiały dźwięki sygnalizujące po-
czątek uroczystości, zebrani zostali zaprosze-

Jarmark zorganizowała Szkoła Podstawowa 
im. Fryderyka Chopina wspólnie z Radą Ro-
dziców przy wsparciu dzielnej drużyny z OSP 

Książenice i Sołectwa. Impreza w takiej formie 
odbyła się po raz pierwszy w historii Szkoły 
i Książenic. Jej celem była integracja społecz-
ności szkolnej, środowiska lokalnego, miesz-
kańców okolicznych wsi.

Podczas Jarmarku bardzo dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się stoiska z ozdobami wy-
konanymi przez uczniów i rodziców. Dla gości 
organizatorzy przygotowali kawiarenkę z go-
rącymi napojami i domowymi ciastami, dania 
z grilla, barszczyk, bigos, chleb ze smalcem 
no i grzańca. Przez cały czas trwania Jarmar-
ku w budynku OSP działała świetlica, w której 
młodsze dzieci mogły uczestniczyć w różnych 
zabawach prowadzonych przez animatorów. 

Niebywałą atrakcją była również możli-
wość przejażdżki na kucykach z Klubu Jeź-
dzieckiego Kuclandia.

Świąteczny nastrój dopełnił występ Lau-
reatów Szkolnego Konkursu Kolęd, wielkie 
ognisko, nad którym czuwali Harcerze i mu-
zyka na żywo w wykonaniu duetu Marcin Ma-
roszek i Mirek Kuźniak

Dochód uzyskany z Jarmarku przezna-
czony będzie na doposażenie stanowisk do-
świadczalnych dla uczniów oraz wsparcie ak-
cji charytatywnej Adopcja na odległość.

Chcemy, aby nasz Jarmark na stałe zagościł 
w kalendarzu imprez gminnych, więc zapra-
szamy już za rok!

n   Kina Stradomska, Agata Tomczak

ni do obejrzenia prezentacji przypominającej 
historię świetlicy, której podopieczni poza 
możliwością spędzenia czasu po zajęciach 
szkolnych otrzymują posiłek i  pomoc przy 
odrabianiu lekcji oraz uczestniczą w wielu 
warsztatach tematycznych, jeżdżą na wy-
cieczki, obchodzą tutaj swoje urodziny oraz 
jako autorzy słynnych programów artystycz-
nych biorą udział w życiu miasta. Po tej sen-
tymentalnej podróży w przeszłość przyszedł 
czas na aktualności, czyli imponujące pozio-
mem wykonania występy wychowanków 
Piotra Gąsowskiego, którzy zdecydowali się 
ujawnić swoje zdolności muzyczne, mierząc 
się przy użyciu gitar, fletu poprzecznego 
i  głosów z przebojami muzyki rozrywkowej 
i standardami jazzowymi. Kiedy wydawało 
się, że stężenie talentu na metr kwadratowy 
nie może być większe, a brawa głośniejsze, 
na zaimprowizowanej scenie pojawiła się 
karoca zwiastująca przedstawienie o  kocie 
w butach. Wierszowana bajka Jana Brzechwy, 
zgodnie z oczekiwaniami (wszak spektakle 
są znakiem firmowym świetlicy), doczekała 
się fenomenalnego wykonania, w którym tak 
samo ważne okazały się piękne stroje i wyra-
ziste kreacje aktorskie, jak wpadające w ucho 
piosenki i ułożona na potrzeby inscenizacji 
choreografia.

Nie trzeba dodawać, że za sukcesem każdej 
superprodukcji made in Łąki kryje się potężny 
sztab wykonawczy, w którym obok instrukto-
rów (Anna Banaszek – próby z tekstem, Kata-
rzyna Nowacka – opr. muzyczne, Małgorzata 

Abramczyk-Maglakelidze – taniec, Marta Za-
wadzka – charakteryzacja, Nikola Oleszko – 
dekoracje) znajdują się rodzice, dziadkowie, 
krewni i znajomi nakręceni jak szwajcarski 
zegarek przez kierującą świetlicą Elżbietę Wy-
krytowicz. To właśnie Eli przypadło w udziale, 
przy wtórze rzęsistych oklasków, podzielić 
wraz z młodymi aktorami urodzinowy tort 
i odebrać zasłużone gratulacje, podziękowa-
nia i życzenia od reprezentantów władz oraz 
przedstawicieli tej wyjątkowej, bo połączonej 
więzami życzliwości i zaangażowania, świe-
tlicowej rodziny. Trudno powiedzieć, czego 
było więcej: komplementów, łez wzruszenia 
czy uścisków, bez wątpienia jednak wszystkie 
były szczere, bo oprócz „zagospodarowania 
czasu wolnego” świetlica w Łąkach wycho-
wuje, uczy, bawi i integruje oraz rozwija indy-
widualne zdolności w atmosferze prawdziwie 
domowej, a tej „wartości dodanej” nie sposób 
zaprogramować. 

Widać to było już po zakończeniu części 
oficjalnej, gdy goście przenieśli się do stołów 
zastawionych własnoręcznie przygotowa-
nymi smakołykami, a potem w myśl porze-
kadła, że z rodziną najlepiej wychodzi się na 
zdjęciu, stawali przed obiektywem fotobudki, 
by uwiecznić emocje towarzyszące 5 urodzi-
nom „ich” świetlicy, która – jak zadeklarował 
burmistrz – niedługo przeniesie się do nowej 
siedziby, wybudowanej niedaleko kościoła 
i pozwalającej jeszcze lepiej wykorzystać po-
tencjał tkwiący w mieszkańcach okolicy. 

n   (now)

Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek
oraz  pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku

życzy
Iwona Wiąckowska
Wiceprzewodnicząca  

Rady Powiatu Grodziskiego
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Kiermasz świąteczny, zorganizowany 
9  grudnia w Poczekalni PKP, idealnie wpi-
sał się w nastrój przygotowań do Bożego 
Narodzenia. W wypełnionej rękodziełami 
sali można było poczuć zapach pierników, 
a  oprócz obowiązkowych bombek, łańcu-
chów, choinek i stroików, pojawiły się też 
witraże, biżuteria, torby, obrazy, odzież 
zimowa czy mikołaje, bałwanki i gwiazdki 
z różnych materiałów. Wystawcy zapełnili 
wszystkie wolne miejsca. Wśród nich zna-
leźli się pasjonaci rękodzieła, którzy zaj-
mują się nim hobbystycznie, jak również 
profesjonalne pracownie drobnej twórczo-
ści oraz Warsztat Terapii Zajęciowej z Mila-
nówka, którego uczestnicy również przy-
gotowali swoje małe dzieła sztuki.

– Od kilku lat tworzę ręcznie robione 
ozdoby, nie tylko świąteczne. Wykonuję 
wszystkie rzeczy, zaczynając od zwierzątek, 
aż po anioły i szopki, które są moim stałym 
punktem świątecznym – mówiła Bogumiła 
Wielocha (na zdjęciu), jedna z wystawczyń, 
chwaląc również organizację kiermaszu.

  n   Tekst i fot. Katarzyna Mandes

Jury konkursowe obradujące za kulisami nie 
miało łatwego zadania, by spośród solistów 
i zespołów wokalnych – w sumie 150 wyko-
nawców reprezentujących 10 szkół z powia-
tu grodziskiego i żyrardowskiego – wyłonić 
zwycięzcę. Trzynasta edycja konkursu okaza-
ła się szczęśliwa dla Magdaleny Piątek oraz 
Dawida Osucha, którzy ex aequo wyśpiewali 
pierwsze miejsce w kategorii klas 4-6. Wśród 
ich starszych kolegów z klas 7 oraz 2 i 3 gim-

nazjów na pierwszym miejscu muzyczną ry-
walizację zakończyła Izabella Wawer. 

Wysoki poziom tegorocznego festiwalu 
potwierdza mnogość przyznanych wyróż-
nień, w tym nagrody specjalnej dla chóru 
ze Szkoły Podstawowej nr 6, który został 
zaproszony na nagranie swego popisowe-
go utworu pt. „Hej, bystra woda” do studia 
popularnej polskiej rozgłośni radiowej re-
prezentowanej przez zasiadających w jury 

Justynę Wawrzyńską-Bąk oraz Pawła Uchy-
miaka.

– Był taki czas, że już mieliśmy zrezygno-
wać z tego konkursu sądząc, że nie będzie 
zainteresowania. Jednak dzieci wymusiły 
na nas kolejną edycję i okazuje się, że było 
warto – mówiła Elżbieta Stępień, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 4, która jest organi-
zatorem festiwalu.

n   Tekst i fot. Małgorzata Müldner

– Jestem pod ogromnym wrażeniem występów, nie umiałabym wskazać, kto był najlepszy. Wszyscy 
byli cudowni – tak kolejną edycję Festiwalu Piosenki „Śpiewaj razem z nami”, która odbyła się 
20 listopada w Centrum Kultury, podsumowała szefowa grodziskiej oświaty Ewa Burzyk.

W ramach Book Morning Library, projektu Biblioteki Publicznej 
adresowanego do młodzieży, 20 listopada odbył się wykład 
motywacyjny pt. „Ty, Twoje życie, Twoje wybory”. Poprowadziła go 
Małgorzata Przybylska – podróżniczka, która zna przepis na sukces 
oraz wie, jak pokonać przeciwności losu i osiągnąć wymarzony cel.

fo
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Rękodzielniczy  
zawrót głowy  

Szczęśliwa trzynastka

Bez wysiłku nie ma spełnienia

Wykład skierowany był do wszystkich 
mieszkańców, niezależnie od wieku. Na 
spotkanie przybyło wielu nastolatków, 
którzy byli ciekawi, jak zaplanować swoją 
dalszą drogę i dążyć do swoich marzeń. 
Z historii i opowieści Małgorzaty Przybyl-
skiej każdy mógł wyciągnąć jakieś wnio-
ski dla siebie. Była uczestniczką wymiany 
studenckiej w Turcji, a od ponad 7 lat speł-
nia się jako licencjonowany pilot wycie-
czek zagranicznych i krajowych w swoich 
dwóch biurach podróży. Jednak za naj-
większą przygodę uważa pracę w Brazylii 
podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 
2014. Na swoim przykładzie chce pokazy-
wać, że niemożliwe nie istnieje i młodzi 
ludzie mogą osiągnąć wszystko, o czym 
marzą.

– Ciężka praca oraz nauka języków – to 
mój klucz do sukcesu. Bez wysiłku nic nie 
będziemy mieli. Chciałabym pomagać 
młodym ludziom na starcie ich przygody, 
ponieważ parę lat temu właśnie tak samo 

ktoś pomógł mi. Wsparcie podczas drogi 
do dorosłości jest niewiarygodnie ważne. 
Zawsze chętnie dzielę się swoim doświad-
czeniem, aby pomóc młodzieży rozwinąć 
skrzydła. Zwiedzanie świata to mój sposób 
na życie, a energii dodaje mi także spełnia-
nie podróżniczych marzeń innych – przy-
znała Małgorzata Przybylska.

Po tym wykładzie wiele osób wyszło 
z  dużą dawką pozytywnej energii i wiary 
w spełnienie swoich marzeń.

  n   Katarzyna Mandes

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej  
i Byłych Więźniów Politycznych w Grodzisku Maz.  

życzy wszystkim Kombatantom dużo zdrowia, miłych Świąt 
i Szczęśliwego Nowego Roku 2018 w gronie rodziny.
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W wieku 13 lat został wcielony do armii, w czasie wojny stracił całą rodzinę. Mimo to potrafi znaleźć 
w sobie pogodę ducha i dzielić się nią z innymi, starając się wypełnić motto przekazane przez ojca: „Dopóki 
żyjesz, jest nadzieja, że zrobisz coś dobrego”. Ishmael Beah, pisarz i publicysta z Sierra Leone, Ambasador 
Dobrej Woli UNICEF-u, był gościem specjalnym spotkania, które z okazji 70. rocznicy powstania tej 
największej międzynarodowej organizacji humanitarnej odbyło się 30 listopada w Centrum Kultury.

Razem można zmieniać świat

Organizatorem była Szkoła Pod-
stawowa nr 2 im. Marii Konopnic-
kiej. Nieprzypadkowo. 

– Szkoła w Grodzisku włącza się 
we wszystkie akcje UNICEF-u i to, 
co prezentujecie, jest kapitalne. 
To pokazuje, że właściwa edu-
kacja zdaje egzamin i możemy 
z ufnością patrzeć w przyszłość. 
Bo w edukacji leży klucz do tego, 
żeby młodzież mogła zmienić 
świat, mogła zmienić rzeczywi-
stość na lepsze. Dlatego gdy usta-
liliśmy, że Ishmael pojedzie do 
jednej ze szkół, wybór był prosty: 
szkoła w Grodzisku – mówił Ma-
rek Krupiński, dyrektor generalny 
UNICEF Polska.

Opowieść urodzonego w 1980 
roku Ishmaela Beaha, choć jej te-
matem były doświadczenia woj-
ny i procesu wychodzenia z trau-
my, zupełnie pozbawiona była 
epatowania drastycznością.

– Mieliśmy mnóstwo broni, ale 
nie mieliśmy jedzenia. Pokonywa-

liśmy długie dystanse, nosiliśmy 
ciężary i każdego dnia musie-
liśmy walczyć o swoją pozycję, 
o jedzenie. Kiedy spotkaliśmy 
ubraną na niebiesko grupę UNI-
CEF-u, myślałem, że to oddział 
najemników. Po tym, jak zostałem 
zabrany z terenu wojny, byłem 
przez 6 miesięcy w  centrum re-
habilitacyjnym, ponieważ będąc 
dzieckiem żołnierzem nie znałem 
innej rzeczywistości niż przemoc. 
Musiałem nauczyć się, jak pozbyć 
się jej z  mojego życia. Musiałem 
sobie poradzić ze swoją złością 
i przemyśleć, w jaki sposób mógł-
bym stać się użyteczny dla świata 
– mówił pisarz, który odpowiadał 
również na pytania przygotowa-
ne przez uczniów Dwójki. Obec-
nie jako Ambasador Dobrej Woli 
podróżuje po całym świecie, żeby 
przekonywać ludzi, że razem moż-
na zmieniać świat. – Spotykam 
się z  dziećmi z  miejsc, w których 
wciąż noszą broń, rozmawiam 

z nimi, żeby dać im do zrozumie-
nia, że z tej sytuacji jest wyjście. 
Mam również świadomość, że wa-
sza szkoła uczestniczyła w akcji, 
w  której zbierane były środki na 
pomoc mojemu krajowi i  chciał-
bym wam za to bardzo podzięko-
wać – mówił Ishmael Beah.

Zarówno do pisarza, jak i repre-
zentowanej przez niego organi-
zacji, założonej z  inicjatywy Po-
laka, Ludwika Rajchmana, słowa 
podziękowania i uznania za dzia-
łalność skierował burmistrz Gro-
dziska Grzegorz Benedykciński. 

W części artystycznej, która na 
gościach zrobiła spore wrażenie, 
uczniowie pod kierunkiem Ro-
berta Dziekańskiego zaprezen-
towali pokazywany już podczas 
Grodziskiej Sceny Szkolnych Ta-
lentów spektakl „Rzewna nuta”. 
Na program wykonany z udzia-
łem szkolnego chóru i orkiestry 
złożyły się wiersze Wojciecha 
Siemiona inspirowane obraza-

mi Józefa Chełmońskiego „Pod 
Twą obronę”, „Bociany”, „Kaczeń-
ce”, „Babie Lato”, „Czwórka koni”. 
Muzykę do utworów poetyckich 
skomponował Janusz Tylman.

– Grodzisk zawsze górą i za-
wsze tu z wielką przyjemnością 
przyjeżdżamy. Jestem pełen 
uznania i podziwu dla młodych 
artystów, dla pana Dziekańskie-
go za zawsze wspaniałą aranża-
cję i za to, że z każdego przed-
stawienia wychodzi pozytywne 
przesłanie – zachwycał się Marek 
Krupiński.

Jak mówiła dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2 Danuta Po-
kropek, placówka już od kilku lat 
należy do klubu szkół UNICEF. Jej 
uczniowie wielokrotnie uczestni-
czyli w  projektach edukacyjnych 
organizacji, np. „Wszystkie kolo-
ry świata”, „Gwiazdka dla Afry-
ki”, „Szkoła z  prawami” czy „Mali 
uczniowie idą do szkoły”.
n  Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski
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Młodzieżowa Drużyna  
Pożarnicza prowadzi nabór! 
Zapraszamy w nasze szeregi 
młodych ludzi od 8. roku życia. 
Jeżeli chcesz się realizować w 
grupie  ciekawych ludzi, roz-
wijać swoje zainteresowania 
pożarnictwem  i nie tylko oraz 
jeżeli chcesz zostać strażakiem, 
przyłącz się do nas. Oderwij się 
od komputera, wstań z kanapy 

i  przyjdź zrobić coś dobrego. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt z opiekunem MDP 
druhem Arkiem pod numerem 
telefonu 791 304 007. 
Zajrzyj na nasz profil i zobacz 
co robimy:
https://www.facebook.com/
mdpgrodzisk/

Stawiamy na DDOM  
– wsparcie rozwiązań systemowych  

w ochronie zdrowia
Dzienny Dom Opieki Medycz-
nej zapewnia opiekę pacjentom 
w  dni robocze w godzinach  
8.00 – 16.00.

O pobyt mogą ubiegać się oso-
by w wieku 65+ bezpośrednio po 
hospitalizacji lub korzystające z le-
czenia szpitalnego w ciągu ostat-
nich 12 miesięcy. Pobyt pacjenta 
jest bezpłatny. Czas trwania po-
bytu pacjenta jest uzależniony od 
stanu zdrowia oraz tempa jego po-
prawy (decyduje o tym specjalny 
zespół terapeutyczny), nie może 
on być jednak krótszy niż 30  dni 
roboczych i nie dłuższy niż 120 

dni. Skierowanie wydaje lekarz 
podstawowej opieki zdrowotnej 
lub lekarz udzielający świadczeń 
zdrowotnych w szpitalu.

Celem głównym placówki jest 
poprawa stanu zdrowia i samo-
dzielności życiowej pacjentów. 
Realizacja projektu przyczynia się 
do zapobiegania wczesnym powi-
kłaniom poszpitalnym oraz przy-
gotowania pacjentów, ich rodzin 
do życia z chorobą i samoopieki. 

Zapraszamy do skorzystania 
z oferty Dziennego Domu Opie-
ki Medycznej; tel. 22 755 94 94, 
755 93 93. 

Spektakl „Rzewna nuta” Ishmael Beah Marek Krupiński
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„Tłumacz architektury i kolekcjoner wi-
zualnych absurdów” – to trafna charak-
terystyka Pana?

– Staram się tłumaczyć przestrzeń i pisać 
o niej jak najbardziej przystępnym językiem, 
żeby ludzie niezwiązani z kreowaniem ar-
chitektury mogli spojrzeć na nią krytycznym 
okiem. Lubię gromadzić rzeczy, które są ab-
surdalne w naszej przestrzeni, fotografując 
je lub pisząc o nich.
Jak zrodził się pomysł napisania książki 
o estetyce w polskiej architekturze?

– Zawsze bardziej interesowała mnie 
architektura niż ludzie. Człowiek w moich 
reportażach pojawiał się dopiero wtedy, 
gdy mógł mi objaśnić jakąś przestrzeń. Nie 
wiem, jak to wyjaśnić, że bardziej działa na 
mnie spotkanie z miejscem niż z drugim 
człowiekiem. Lubię podążać za intuicją 
w swoim reporterskim i twórczym działaniu. 
Nie lubię robić rzeczy, do których jestem 
zmuszony. Była to naturalna selekcja tema-
tów zakończona takim zainteresowaniem.
Czym dla Pana jest architektura? W książ-
kach często nadaje Pan budynkom ludz-
kie cechy, np. uczucia.

– Architekturę dosyć łatwo jest potrak-
tować jako formę zainteresowania, tak jak 
malarstwo, taniec czy sztuka. Nie ma nic 
złego w takim podejściu do architektury, 
o ile nie jest ono jedyne. Wybitny architekt 
Aleksander Franta powiedział mi kiedyś, że 
poza architekturą nie ma życia. To jest bar-
dzo ważne zdanie, ponieważ jak spojrzymy 
na architekturę jak na coś, co stwarza ramy 
dla naszego życia, to staje się śmiertelnie 
poważnym tematem. Dzisiaj pisząc i mó-
wiąc o architekturze tak ją traktuję. Na dłuż-
szą metę nie ma ludzkiej aktywności bez 
architektury. Jeśli zdecydujemy się uciec 
od cywilizacji i zamieszkać w lesie, to jedną 
z pierwszych rzeczy, jaką zrobimy, to wybu-
dujemy szałas, żeby nie padał nam deszcz 
na głowę. I to już będzie architektura, która 
decyduje o naszym życiu.
Uważa Pan, że polskie miasta, styl, archi-
tektura są okropne. Z czego wynika tak 
krytyczna opinia?

– Badania mówią, że ponad 80 proc. 
Polaków nie ma żadnych zastrzeżeń do 

przestrzeni, w której żyją. Niska jakość 
estetyczna, użytkowa i funkcjonalna pol-
skich budynków wynika z wielu elemen-
tów. O  tym, jak wyglądają polskie miasta, 
decydują w większej mierze pieniądze, ale 
też z  drugiej strony ludzie, którzy w nich 
mieszkają. Dlatego ta przestrzeń wygląda 
tak, a nie inaczej, ponieważ jej mieszkańcy 
i władze tak chcą. Tylko mała grupa ludzi 
uważa, że jest jakiś problem. Myślę, że więk-
szość jest z niej w miarę zadowolona lub nie 
jest dla nich aż tak istotna.
Na co zwrócić uwagę planując np. budo-
wę domu?

– Każdy budynek rozpatrywany jest 
w  trzech aspektach: detalu, ogółu i kon-
tekstu. Na poziomie detalu możemy zwró-
cić uwagę na to, z jakich materiałów jest 
wykonany i jak koresponduje on z treścią 
obiektu. Czy jest tylko ozdobą, czy ma ja-
kieś funkcjonalne zastosowanie. Natomiast 
na poziomie ogółu możemy zastanowić się 
czy budynek ma odpowiednie proporcje 
lub ma gabaryt adekwatny do jego funk-
cji. Może być przerośnięty, za mały albo za 
ciasny. Przy kontekście możemy ocenić, czy 
obiekt uzupełnia opowieść, jaką jest miasto 
lub wprowadza w nim chaos. Czasem odej-
muje albo zwiększa jakość przestrzeni wo-
kół. Możemy przynajmniej ocenić, czy dany 
budynek szkodzi. Najlepiej jakby pomagał, 
ale to się niestety rzadko zdarza w Polsce.
W czasie swoich podróży spotkał Pan ja-
kieś miasto, które mógłby Pan postawić 
za wzór?

– To nie ja muszę stawiać za wzór, ponie-
waż są badania i rankingi, które pokazują 
takie miejsca. I niezmiennie na ich czele są 
miasta skandynawskie i niemieckie, w któ-
rych rozwiązania są bardzo proludzkie. Są 
bardzo zrównoważone, ekologiczne, ega-
litarne i skonsultowane społecznie. Jest to 
wizja nowoczesności. Z tych rejonów świa-
ta pochodzą też ludzie, którzy piszą o mia-
stach w sposób uprzystępniający wiedzę, 
która stoi za zorganizowaniem tych aglo-
meracji. Jesteśmy w dosyć komfortowej 
sytuacji, bo możemy spoglądać na to, jak 
inni się urządzili, i powielać ich rozwiązania. 
Niestety tego nie robimy.

W „Księdze zachwytów” opisał Pan dla 
odmiany polską architekturę w pozytyw-
ny sposób. Pojawia się setka budynków, 
które spodobały się Panu najbardziej 
– od dworców kolejowych po kościoły, 
filharmonie i różne centra kultury we 
wszystkich województwach. Niekoniecz-
nie są to miejsca, które wszyscy znają. 
Jak Pan je odnajdywał?

– W niektórych województwach wybór 
był dosyć oczywisty, ponieważ są to budyn-
ki szeroko komentowane, o dużym odbiorze 
społecznym i są one istotne w panoramie 
tych miast. W niektórych miejscach, takich 
jak województwo warmińsko-mazurskie 
czy lubuskie wybór był o wiele trudniejszy, 
bo po prostu mają mniej dobrej architektu-
ry. To też pokazuje nierównomierny rozwój 
Polski i druzgocącą dysproporcję. Duże i sil-
ne ośrodki rozwijają się szybciej i mają lep-
szy dostęp do realizacji dobrych projektów 
niż peryferia. Odnajdywanie ich nie było 
bardzo trudne, bo staram się być na bieżąco 
z tym, co dzieje się w polskiej architekturze. 
Trudniejsze było opisanie obiektów, które 
w skali ogólnopolskiej są ciekawe, inspiru-
jące, pouczające, ale nie wybitne.

Co mógłby Pan powiedzieć, aby zachęcić 
ludzi do sięgnięcia po Pana książki?

– Mną przy pisaniu książek kieruje cieka-
wość do pewnych zjawisk, które zachodzą 
w przestrzeni. Reportaż daje mi ciekawe 
odpowiedzi na niektóre pytania. Proces do-
wiadywania się o rzeczywistości, w której 
żyję,  jest zapisany w tych książkach. Jeżeli 
czytelnik rzuciwszy okiem na jej okładkę 
i opis, odnajdzie zagadnienia, które też go 
nurtują, to być może czytając ją znajdzie 
odpowiedzi. Ja zrobiłem za niego tę robo-
tę, ponieważ rozmawiałem z ludźmi i poje-
chałem w ciekawe miejsca, więc on może 
dowiedzieć się wszystkiego moim kosztem, 
ale musi za to zapłacić

Dziękuję za rozmowę

Rozmowa została przeprowadzona w ra-
mach Book Morning Library, projektu Bibliote-
ki Publicznej adresowanego do młodzieży

kultura 15

Z Filipem Springerem, autorem wielu nagradzanych książek poświęconych przestrzeni, 
cenionym krytykiem architektury, który gościł w Bibliotece Publicznej 9 listopada,  
rozmawiała Katarzyna Mandes.
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Nie ma życia bez architektury
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Autor na co dzień zajmuje się 
pracą handlowca oraz eksperta 
od zaawansowanych aplikacji 
zakupowych, którą łączy z pasją 
pilota i fotografa. To właśnie „sta-
lowe ptaki” są bohaterami jego 
ujęć. Przedstawione są z różnych 
perspektyw i w rozmaitych pale-
tach barw, które pobudzają wy-
obraźnię oraz pozwalają na ode-
rwanie się od ziemi. Oglądając 
te zdjęcia, można się przenieść 
w podniebny świat aeronautyki.

– Z fotografią lotniczą jest po-
dobnie jak z portretową, tylko 
modelki nie mają śmigła i nie lecą 
z prędkością 200 km/h jak samo-

loty. Poza tym zasady są takie 
same. To fotograf kreuje sceny 
i ujęcia, nie przypadek – opowia-
dał Paweł Mamcarz.

Wszystkie zdjęcia powstały 
w czasie powietrznych spotkań 
Air-to-Air Meeting, które łączą 
fotografów i pilotów, marzących 
o podniebnych zdjęciach.

Licznie przybyli goście mogli 
poznać unikalne piękno lotnic-
twa, opowiedziane językiem 
fotografii, która odkrywa to, co 
chmury skrywają przed ludzkim 
okiem. Wystawę można oglądać 
do 3 stycznia.

n  Katarzyna Mandes

The New Warsaw Trio tworzą 
Rafał Grząka grający na akor-
deonie, Przemysław Skałuba 
(klarnet) oraz Konrad Kubicki 
(kontrabas). Taki zestaw instru-
mentów zawsze brzmi cieka-
wie. Grodziscy melomani mogli 
się o tym przekonać 17 listopa-
da podczas koncertu z cyklu 
„Klasyka w Dworku Skarbków”. 
Muzyków połączyło zamiłowa-
nie do twórczości francuskiego 
wirtuoza akordeonu i kompo-
zytora Richarda Galliano. Co 
doskonale słychać w repertu-
arze wykonywanym przez The 
New Warsaw Trio.

Zespół zadebiutował na Sza-
lonych Dniach Muzyki w 2014 r. 
Nagrał wraz z Krzysztofem Kil-
jańskim płytę „Przybora” po-
święconą twórczości Jeremiego 
Przybory i Kabaretu Starszych 
Panów. Oprócz kompozycji Gal-
liano, Astora Piazzolli muzycy 
zagrali m.in. utwory bałkańskie, 

a także „Pod papugami” z re-
pertuaru Czesława Niemena. 

W czasie koncertu w PSM 
im. T. Bairda było trochę mu-
zycznego humoru, co nie dzi-
wi, bo Przemysław Skałuba ma 
doświadczenie z występów 
w  Filharmonii Dowcipu i Śpie-
wających Fortepianach. Było 
też poważnie – jak poważne są 
dzieła Krzysztofa Pendereckie-
go, nagrane z udziałem Kon-
rada Kubickiego, za co w 2013 
roku wraz z Orkiestrą Symfo-
niczną Filharmonii Narodowej 
otrzymał Nagrodę Grammy. 

The New Warsaw Trio łączy 
muzykę klasyczną z jazzem, po-
kazując, że trochę improwizacji 
jeszcze nikomu nie zaszkodzi-
ło. Koncert mógł się podobać 
zarówno uczniom szkoły mu-
zycznej, jak i ich rodzicom oraz 
nauczycielom. 

n  Tekst i fot.  
Sławomir Sadowski

„Między chmurami” – to tytuł wystawy fotografii 
autorstwa Pawła Mamcarza, a że nazwa 
zobowiązuje, to zaprezentowane w Poczekalni PKP 
8 grudnia podczas wernisażu prace są na wysokim 
poziomie nie tylko ze względu na tematykę. 

Powaga z humorem  

kultura 

Fotografia 
najwyższych lotów

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia ,spełnienia marzeń.Cie-
pła,wiary i życzliwości wszystkim mieszkańcom

               zasobów mieszkaniowych Grodziska i  Milanówka

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, 
odpoczynku w rodzinnym gronie oraz wielu  
sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń 

 w Nowym 2018 roku wszystkim mieszkańcom  
zasobów spółdzielczych Grodziska Maz.  

i Milanówka
życzy 

Rada Nadzorcza i Zarząd Grodziskiej  
Spółdzielni Mieszkaniowej
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Został Naczelnym Wodzem Armii Polskiej 
(od 11 listopada 1918), Naczelnikiem Pań-
stwa (1918-1922) i pierwszym marszałkiem 
Polski (1920). Stał się przywódcą obozu sa-
nacji, a po przewrocie majowym (1926) dwu-
krotnie był premierem rządu (1926-1928 i 
1930). Wywarł decydujący wpływ na kształt 
polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP.

Eksponatem zasługującym na szczegól-
ne wyróżnienie, jest niezrealizowany do 
dziś gipsowy projekt pokrywy sarkofagu 
Józefa Piłsudskiego autorstwa jednego 
z najlepszych rzeźbiarzy polski międzywo-
jennej Jana Szczepkowskiego (1878-1964) 
ze zbiorów Miasta Milanówek.

Na zaprojektowanie sarkofagu w ka-
tedrze na Wawelu ogłoszono konkurs 
w  1936 r. Rozstrzygnięto go w roku następ-
nym. Wyróżniono wówczas trzy projekty, 
w  tym Jana Szczepkowskiego. Ostatecznie 
w 1938  r. zwyciężył jego projekt nawiązu-
jący do tradycji gotyckich nagrobków tom-
bowych. Realizacja projektu miała nastąpić 
ma przełomie 1939/1940 r. Zlecono ją war-
szawskiemu zakładowi kamieniarskiemu 
Bolesława Sypniewskiego na Powązkach. 
Niestety wybuch II wojny światowej prze-
kreślił te plany. Według niepotwierdzonych 
informacji sarkofag został tuż przed wojną 
wykonany w granicie, ale uległ zniszczeniu 

podczas bombardowania. Gipsowy proto-
typ powstał w pracowni Jana Szczepkow-
skiego w Milanówku. Po wojnie budowę 
sarkofagu uniemożliwiły władze komuni-
styczne. Później o sprawie zapominano na 
długie dziesiątki lat. Sarkofag nie został zre-
alizowany do dziś. 

7 grudnia odbył się wernisaż wystawy 
zorganizowanej pod honorowym patrona-
tem Ministra Obrony Narodowej.

   Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Do 15 lutego 2018 r. w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie można 
oglądać wystawę „Józef Piłsudski. 150 rocznica urodzin”. Ekspozycja 
przedstawia wybrane pamiątki po Józefie Piłsudskim, człowieku, który 
dzięki swym zdolnościom i nieustępliwości w walce o wolną Polskę osiągnął 
najwyższe stanowiska w wojsku i życiu politycznym II Rzeczpospolitej.

Z okazji Andrzejek w grodziskiej Po-
czekalni PKP rozbrzmiała muzyka kra-
ju, którego patronem jest św. Andrzej. 
3 grudnia, trzy dni po przypadających 
popularnych imieninach, wielbiciele 
celtyckich rytmów wysłuchali koncertu 
tradycyjnej muzyki szkockiej w wyko-
naniu zespołu Óir.

W rocznicę urodzin marszałka

Brewerie Chochlika
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Muzyka 
przestrzeni 

– To jest muzyka gór i dolin. W górach 
tradycyjnie grało się na wielkich dudach 
szkockich, tam są ogromne przestrzenie 
i jeziora, więc dźwięki niosły się przez wiele 
kilometrów. Na nizinach grało się głównie 
na skrzypcach, ale też na małych dudach 
o  łagodnym brzmieniu. Muzyka szkocka 
jest bardzo podobna do muzyki irlandzkiej, 
różni się głównie podziałami rytmicznymi – 
mówił lider zespołu, mieszkaniec Milanów-
ka Paweł Dziemski.

Przestrzeń dworcową wielkie dudy szkoc-
kie wypełniły dźwiękami za sprawą Pawła 
Brągoszewskiego. Na dudach małych oraz 
flecie poprzecznym zagrał Paweł Dziemski, 
na altówce Ewa Kozioł, na gitarze akustycz-
nej Jan Kłoczko, a na akustycznej gitarze ba-
sowej Mateusz Czarnecki. n  (mm)
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Publiczność usłyszała w wykonaniu trzy-
nastu artystek pieśni polskie, rosyjskie, 
białoruskie, ukraińskie oraz bałkańskie – 
muzyczne zaklęcia m.in. na znalezienie 
męża, spokojną starość czy bezpieczną 
podróż do domu.

– W tych pieśniach tkwi wielka moc, 
kryje się ona w tradycji przekazywanej 
z pokolenia na pokolenie, w wielkiej rado-
ści wykonywania utworów w wielogłosie 
i w tym, że jesteśmy kobietami. Moc sło-
wa podpiera melodia i harmonia śpiewa-
nia. Pieśniami zaklinamy rzeczywistość, 

bo taką niegdyś miały funkcję – przy 
plonach śpiewano, by zbiory były obfite, 
panny pragnęły wyśpiewać sobie miłość, 
a matki dobrych mężów dla swych córek 
– mówiła liderka zespołu Tunia Błachno. 

 Coś w tym jest, że w ponure jesienne 
dni potrzeba zaklinania rzeczywistości 
znacznie wzrasta, a stara śpiewka głosi, 
że kontakt ze sztuką łagodzi obyczaje, 
a  także potrafi wyciszyć niejedną ży-
ciową zawieruchę i nie jest to puste…  
śpiewanie.

n  Tekst i fot. Małgorzata Müldner 

Zaklinanie przez śpiewanie
„Pieśni mocy”, które 29 października wypełniły wnętrza grodziskiej 
Poczekalni PKP, pokonały szalejącą tego dnia za oknem wichurę. Mimo 
wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych frekwencja na 
koncercie zespołu Stara Śpiewka przerosła oczekiwania organizatorów.

Wyjątkowo aktywny w poprzednim nu-
merze „Bogorii” był niejaki Chochlik D.,  
ps. Szwambuł. Tu zjadł kropkę, tam wsta-
wił przecinek, gdzieś wpisał literę x, choć 
potrzebna akurat nie była. Najbardziej 
jednak pofolgował sobie na stronie 13. Nie 
dość, że z  autora fotografii Marcina Ma-
salskiego zrobił Madsalskiego (wybacz, 
Marcinie!), to jeszcze zmultiplikował tekst 

relacji z wernisażu malarstwa młodych ar-
tystek i wstawił jego kopię w miejsce prze-
widziane dla opisu koncertu, który odbył 
się w  PKP Poczekalnia. Dlatego poniżej 
przedstawiamy tekst, który bez udziału 
naszej woli opuścił łamy poprzedniego 
wydania, a Czytelników przepraszamy za 
niedopilnowanie Chochlika.

n  Redakcja
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Antonina Krzysztoń przywitała się w taki sposób z każdym uczestnikiem 
grodziskiego spotkania autorskiego, które odbyło się 23 listopada 2017 
roku w Poczekalni PKP – Przestrzeni Kulturze Przyjaznej.

1818 kultura

KOMUNIKAT W SPRAWIE 
rozkładu jazdy pociągów

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż rozkład jazdy pociągów ważny od dnia  10.12.2017 r. nie uległ zmianie  
w odniesieniu do rozkładu jazdy obowiązującego od dnia 11.12.2016 r.  Dodatkowo informujemy, że w następujące dni:
l 02.05.2018 r. (środa)
l 24.12.2018 r. (poniedziałek)

pociągi WKD będą kursowały wg organizacji ruchu, jak w soboty, niedziele i święta. 

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

Witaj, jestem Antonina.  
A Ty jak masz na imię?

Od tych, którzy siedzieli na kolanach rodziców 
kurczowo się ich trzymając, przez najliczniej-
szą grupę, która rozsiadła się lub rozłożyła 
na zielonych i niebieskich poduszkach na dy-
wanie, po nastolatki siedzące z boku i już po 
chwili zasłuchane we Frankowe opowieści.

Rzecz ma się tak, że pieśniarka i kom-
pozytorka, nigdy nie miała zamiaru pisać 
książki, a tym bardziej książki dla dzieci. – Ta 
książka napisała się sama. Pisałam opowia-
dania dla moich wnucząt, aż wyszła z nich 
książka – mówiła.

Bohaterem spotkań z czytelnikami jest 
zawsze Franek, sześciolatek, tytułowy „Prze-
źroczysty chłopiec”. Dlaczego przeźroczysty? 
O  tym trzeba przeczytać, a co ważniejsze 
porozmawiać. Bo ta książka, a raczej Franek, 
wciąga czytelników w dialog. Dzieciaki zaczy-
nają mu odpowiadać albo zadawać pytania. 

Antonina Krzysztoń zahipnotyzowała malu-
chy na blisko czterdzieści minut. Przytłumione 
światło, cisza i kojący głos. Dzieciaki siedziały 
zasłuchane, a po chwili nadawały kolory Fran-
kowi. Antonina Krzysztoń przywiozła ze sobą 

kopie autorskich ilustracji do książki i dzięki 
temu chłopiec nie był już przeźroczysty. Sta-
wał się, no właśnie jaki...

Na koniec wydarzyło się coś nieoczeki-
wanego. Antonina Krzysztoń zaprosiła nas 
wszystkich do wspólnego tańca w kręgu: 
dzieci i rodziców, Monikę i Łukasza z Poczekal-
ni, FORTowiczki.

To było pierwsze spotkanie zorganizowane 
przez Fundację Ogarniającą Rodzinne Tematy 
FORT, która działa od niedawna w Grodzisku 
Mazowieckim. Dziękujemy Antoninie, Monice 
i Łukaszowi za zaufanie, wszystkim za udział. 
Zapraszamy na kolejne spotkania w  Pocze-
kalni: 7 stycznia 2018 odbędzie się Rodzinne 
kolędowanie, 9 stycznia 2018 – MaTaTula – 
warsztaty muzyczne dla dzieci i rodziców, 
30 stycznia 2018 – MaTaTula – Seks po poro-
dzie – spotkanie dla rodziców (miejsce do za-
baw dla dzieci również). 

Wielbicielom charyzmatycznego głosu 
Antoniny Krzysztoń zdradzę, że 6 stycznia 
2018  r. zaśpiewa ona w kościele w Łąkach. Po-
czątek koncertu o 19.00.          n  Safona Kozielec

Jak w Nowym 
Orleanie
Bogdan Ignatowski karierę muzycz-
ną rozpoczynał w latach 1953-1954 
w amatorskim zespole muzycznym 
działającym przy Warszawskiej Fabry-
ce Motocykli. Uznanie przyniosły mu 
występy w New Orleans Stompers, 
Stomping Jazz Quartet oraz Blues Fel-
lows. 18 listopada wystąpił z formacją 
Bog. I Band w Willi Radogoszcz. Lider 
i wokalista grający na gitarze i bandżo, 
Włodzimierz Szląskiewicz – na sakso-
fonie i klarnecie, Jan Zając – na gitarze 
basowej i Stanisław Pietrzyk na perku-
sji zagrali standardy jazzu tradycyjne-
go i szlagiery muzyki popularnej.

n  Tekst i fot.  
Sławomir Sadowski
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O profesji zyskującej coraz większą popularność, z barmanami 
z Grodziska Mazowieckiego Arturem Wawrzyszczakiem i Rafałem 
Dobrowolskim, którzy zdobywają laury na arenie międzynarodowej, 
rozmawiała Małgorzata Müldner. 

Koktajlowy boom

Jakie sukcesy macie Panowie na swoim 
koncie?

Artur Wawrzyszczak: – Moim najwięk-
szym osiągnięciem jest III miejsce na konkur-
sie Calvados Nouvelle Vogue International 
Trophies we Francji, III miejsce na konkursie 
ICCC we Włoszech i III miejsce IWCC w Austrii. 
W Polsce dwa razy wygrałem konkurs Lubu-
ski Vodka Cup oraz Hamilton Cup 2017.

Rafał Dobrowolski: – Mam mniejsze do-
świadczenie konkursowe, ale ostatnio za-
jąłem IV miejsce w Lubuski Vodka Cup oraz 
V  miejsce w Mistrzostwach Świata w Bar-
maństwie Klasycznym rozgrywanych w Ko-
penhadze.
Co w Panów przypadku zadecydowało 
o wyborze takiej profesji?

A.W.: - To był zupełny przypadek. Wszyst-
ko zaczęło się od pracy sezonowej na Cy-
prze, wszedłem za bar i tak rozpoczęła się 
przygoda, która przerodziła się w pasję i za-
owocowała konkretnymi osiągnięciami.

R.D.: – Mną też kierował przypadek. Chcia-
łem się usamodzielnić, zarobić na szkołę 
i  podjąłem pracę w gastronomii, a stamtąd 
dotarłem za bar.
To jest konkretny zawód czy jedynie 
sposób na szybki zarobek?

A.W.: – Dla wielu młodych ludzi rzeczywi-
ście praca za barem jest jedynie okazją do 
dorobienia sobie w krótkim czasie całkiem 
słusznych pieniędzy. Jednak jeśli ktoś za-
cznie inwestować w siebie przez szkolenia 
i naukę, na pewno zyska nie tylko dobry za-
robek, lecz także konkretny zawód.

R.D.: – W miarę poznawania tajników sztu-
ki barmańskiej przygoda często przeradza 
się w zawód. Jednak wiele lokali szuka ludzi 
na chwilę, nie prawdziwych barmanów.
Prawdziwy barman to…

R.D.: – To osoba z pasją, lubiąca ludzi i bez 
predyspozycji do uzależnień. W naszym 

zawodzie trzeba uważać, żeby nie popaść 
w  chorobę alkoholową. Tradycyjnych drin-
ków, jak np. margarity czy mojito nie mu-
simy próbować, dobrze znamy ich smak, 
ale już coś nowego, bardziej egzotycznego 
wymaga skosztowania. Zawsze po pracy 
sprawdzamy się alkomatem, czy możemy 
prowadzić samochód.

A.W.: – Prawdziwy barman zawsze próbu-
je drinki, ale nigdy nie jest pijany. To osoba, 
która ciągle się rozwija, uczy i dzieli się wie-
dzą. Barman powinien być również osobą 
kreatywną, wytrzymałą fizycznie i zadbaną. 
Zawód barmana jest bliski profesji 
kucharza?

A.W.: – Oczywiście, techniki gotowania 
z kuchni bardzo się przydają na barze. Coraz 
więcej czasu spędzamy w kuchni, aby zaska-
kiwać naszych gości nowymi koktajlami. 
Podobno dobry barman to ksiądz i psy-
cholog w jednej osobie.

A.W.:  Tak mówią. W naszej pracy słyszymy 
i widzimy bardzo dużo. Bywa, że doradzamy 
komuś w potrzebie. Ale wszystko to, co dzie-
je się w barze – zostaje w barze. Nigdy nie 
dzielimy się tymi informacjami. 
Czy to jest praca stresująca?

R.D.: – Praca z ludźmi zawsze w jakiś spo-
sób jest stresująca. Jeśli podejmujemy zlece-
nie, organizujemy, np. wesele, to dochodzi 
stres związany z wykonaniem danego zada-
nia, ze sprostaniem oczekiwaniom, bo zale-
ży nam, podobnie jak młodej parze, by ten 
dzień był wyjątkowy. 
W Polsce zmienia się kultura picia?

R.D.: – Zdecydowanie tak. Jedenaście lat 
temu, jako pomocnik barmana wyjechałem 
na prywatną wyspę do Francji, gdzie przy-
byli barmani z różnych części świata. To, co 
pokazali, było dla mnie totalnie egzotyczne, 
wtedy u nas popularne były dwa drinki, nie 
mówiąc o tym, że niektóre owoce były nie-

osiągalne, a więc i smaki. Dziś takie różnice 
już nie istnieją. 

A.W.: – Ludzie częściej spotykają się poza 
domem, nierzadko przychodzą do lokalu 
ze względu na barmanów, chcą kosztować 
nowe smaki, mają konkretne życzenia. Od 
dwóch lat chociażby w Warszawie, Wrocła-
wiu czy Krakowie trwa boom, jeśli chodzi 
o otwieranie nowych lokali.
Klienci miewają zaskakujące pomysły?

R.D.: – Barmani nie mają klientów, mają 
gości, którzy rzeczywiście potrafią nas 
zaskoczyć. Kiedyś pewna pani poprosiła 
mnie o czerwonego drinka, bo takiego piła 
w Egipcie i… koniec, więcej wskazówek nie 
otrzymałem. Niestety nie znam barmanów 
z Egiptu, więc nie trafiłem, ale i tak moja pro-
pozycja smakowała pani. 
Co wygrywa: dobry koktajl czy jego 
oprawa?

R.D.: – Na konkursach smak drinka jest 
najwyżej punktowany, oceniane są też aro-
maty, dekoracja, technika przygotowania, 
porządek na barze, estetyka. Ważna jest też 
sama postać barmana.
Gdzie w Polsce można kształcić się na 
barmana?

A.W.: – Jest kilka szkół, ale tak naprawdę 
ogrom wiedzy dostępny jest w internecie. 
Najlepszym sposobem na naukę tego za-
wodu jest praca za barem od najniższego 
szczebla zaczynając.
Złota porada dla początkującego 
barmana?

R.D.: – Polecam brać udział w konkursach, 
one zmuszają nas do rozwoju kreatywności, 
wymiany doświadczeń i dają możliwość, 
by podpatrzeć technikę innych. Nie należy 
przejmować się porażkami, bo nawet jeśli 
początkujący barman pojedzie na konkurs, 
rozleje drinka na bar, nikt nie będzie się 
z niego śmiał.

A.W.: – Poszukiwać miejsc z doświadczo-
nymi barmanami i zacząć tam pracę. To jest 
najlepszy sposób na naukę zawodu. 
Dziękuję za rozmowę
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Warunkiem jest wyjazdowa wygrana 
w  ostatniej kolejce z francuskim AS 
Pontoise Cergy, co pozwoli zająć 3 miej-
sce w grupie. A wszystko to dzięki zna-
komitemu występowi przed własną 
publicznością przeciwko Sportingowi 
Club de Portugal. Pewna wygrana 3:0 
nad lizbońskim klubem, który ma już 

w kieszeni awans z grupy, daje nadzieję, 
że we Francji nasi zawodnicy są w sta-
nie zrewanżować się gospodarzom za 
porażkę w Grodzisku i zapewnić sobie 
tym samym możliwość kolejnych wy-
stępów na międzynarodowej arenie.

Wyniki: Fakieł Gazprom Orenburg 
(d) 0:3 (Pavel Sirucek – Jun Mizutani 

2:3, Michał Bańkosz – Dmitrij Owcza-
row 0:3, Chuanxi Han – Władymir 
Samsonow 2:3). Sporting Club de 
Portugal Lizbona (d) 3:0 (Han – Joao 
Monteiro 3:0, Sirucek – Aruna Quadri 
3:2, Daniel Górak – Diogo Carvalho 
3:0). 

     Michał Śliwiński

Aż 30 medali, w tym 
13  złotych, wywalczyli 
zawodnicy Grodziskie-

go Klubu Kolarskiego Opty Ma-
zowsze podczas rozegranych 
w pruszkowskiej BGŻ Arenie Mi-
strzostw Mazowsza w kolarstwie 
torowym. Najlepiej z grona pod-
opiecznych trenerów Krzysztofa 
Sadowskiego i Norberta Ogórka 
spisała się Marcelina Świderska, 
która czterokrotnie stawała na 
najwyższym stopniu podium. 

Znakomity występ zanotowali 
także: Jakub Soszka, który wy-
walczył 3 tytuły mistrzowskie, 
oraz dwukrotnie najlepszy Mate-
usz Pomaski. Ponadto złoto wy-
walczyli: Maria Chrzanowska, Mi-
kołaj Nowacki, Bartosz Kucharski 
i Jan Miazga, a na podium stanęli 
również: Dawid Jurasz, Daniel 
Król, Jakub Tryc oraz wymienieni 
wcześniej – Chrzanowska, No-
wacki, Soszka, Kucharski, Miazga 
i Pomaski.    (mś)

Pierwsze miejsce Cezarego Reszki 
oraz trzecie Pawła Zajglicza – oto 
dorobek seniorów grodziskiej Spar-

ty, prowadzonych przez sensei Tomasza Ba-

siaka, podczas rozegranego w Warszawie 
turnieju Dragon Cup. Z kolei 2 medale wy-
walczyli juniorzy w Pucharze Ziemi Koneckiej 
– na najwyższym stopniu podium w swojej 
kategorii stanęła Paulina Sobieska, zaś srebro 
wywalczyła Paulina Jarczyk.

10 medali w tym 3 złote wywalczyli młodzi 
zawodnicy UKS Budo Grodzisk podczas or-
ganizowanego przez Karate Klub Pruszków, 
a rozegranego w Podkowie Leśnej Ecomi-
kołajkowego Turnieju Karate Tradycyjnego. 
W stawce ponad 400 zawodniczek i zawod-
ników z całego Mazowsza najlepiej z naszych 
reprezentantów spisali się Marta Pietrzak, Ty-
moteusz Redliński i Mateusz Wróbel, którzy 
triumfowali w swoich kategoriach. Drugie 
miejsca zajęli: Daria Grabczak, Arven Javel 
i Jakub Kwaczyński, zaś trzecie – Amelia Py-
tlarczyk, Antonina Zembowicz, Kacper Ba-
rański i Maciej Wiśniewski.     (mś)

n W zaległym meczu rezerwy Chlebni po 
bramkach Marcela Omiecińskiego oraz Piotra 
Chłystka zremisowały 2:2 w wyjazdowym po-
jedynku z Piastem Feliksów. Tym samym pod-
opieczni trenera Pawła Żeglińskiego z 16 pkt 
zajmują 9 miejsce w tabeli grupy IV A-klasy.
n Po zakończonych rozgrywkach ligowych 
obydwie drużyny Pogoni Grodzisk rozegrały 
spotkania sparingowe, w których pierwszy 
zespół zremisował 2:2 z Polonią W-wa (te-
stowany, Michał Strzałkowski), zaś drugi po-
konał 6:2 Wrzos Międzyborów (Maciej Przy-
bylski, Radosław Zientek, Paweł Latocha, 
Damian Rybak, Jakub Szczęsny, Sebastian 
Dziewulski). 
n Trzy mecze mają za sobą piłkarki grodzi-
skiej Mazovii, rywalizujące w I lidze futsalu. 
Dotychczas podopieczne trenera Marcina 
Malinowskiego uległy 4:6 Heliosowi Biały-
stok, 2:3 Włókniarzowi Białystok oraz roz-
gromiły Viking Aleksandrów Kujawski 10:3 
i 3 pkt zajmują 5 miejsce w tabeli. 

   Michał Śliwiński
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Grad medali kolarzy
Udanie w Wesołej

Pokonać Francuzów
Zgodnie z przewidywaniami planowa porażka 0:3 we własnej hali w meczu z najlepszym klubem Europy, 
za jaki uchodzi rosyjski Fakieł Gazprom Orenburg, pozbawiła Dartom Bogorię nawet matematycznych szans 
na awans do fazy play off Ligi Mistrzów. Jednak podopieczni trenera Tomasza Redzimskiego wciąż mają szansę, 
by kontynuować europejską przygodę, tym razem w Pucharze Federacji (ETTU).

Dwie drużyny ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Grodzisku wzięły udział 
w Drużynowych Mistrzostwach 

Mazowsza Szkół w Szachach Szybkich, zor-
ganizowanych 18 listopada w Wesołej. Szcze-
gólnie udanie zaprezentowała się pierwsza 
z czteroosobowych ekip. W grupie szkół 
podstawowych, w której rywalizowało aż 
78 drużyn, zajęła piąte miejsce. Na ten sukces 
złożyły się wyniki piątoklasistów Magdaleny 
Kicińskiej, Adriana Kisiela i Zuzanny Pakuły 
oraz trzecioklasistki Anny Kicińskiej, która do 
dobrego wyniku drużynowego dołożyła in-
dywidualnie brązowy medal.    (kb) Trzy zwycięstwa, dwie porażki 

Bardzo dobre występy w ostat-
nim czasie zanotowali karatecy 
UKS Budo Grodzisk. W V Pucha-

rze Europy Dzieci 3 miejsce w kata zajęła 
Zuzanna Wiatr. Z kolei w I Klubowych Mi-
strzostwach Europy w zwycięskim zespole 
startowała instruktorka UKS Budo – Alicja 
Zalecińska. Ponadto w prestiżowych za-
wodach Japan Karate Association Polska 
w Pucharze Polski Dzieci Marta Pietrzak 
zajęła pierwsze miejsca zarówno w kata, 

jak i w kumite. W jej ślady poszedł Jakub 
Kwaczyński, triumfując w kumite. Miejsca 
na podium wywalczyli także: Antonina Ze-
mbowicz (2 w kata, 3 w kumite), Wojciech 
Ulewicz (3 w kumite) oraz Aaron Stankie-
wicz (3 w kumite). Instruktorzy klubu wzięli 
udział w rozegranych w ramach tego tur-
nieju Mistrzostwach Polski. Wielki sukces 
zanotował Jakub Malicki, który wywalczył 
złoto w kumite i 3 miejsce w kata, zaś brąz 
w kumite zdobyła Weronika Dudek.    (mś)
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Bardzo międzynarodowo było pod-
czas Europejskiego Turnieju Tenisa 
Stołowego Środowisk Abstynenc-

kich, rozgrywanego w dniach 25-26 listopada 
w Pruszkowie, gdzie rywalizowali zawodnicy 
m.in. z Niemiec, Belgii, Rosji, Czech i Słowacji. 
Wśród reprezentantów Polski najliczniejsze 
grono stanowili przedstawiciele stowarzyszeń 
abstynenckich z Mazowsza, zaś szczególnie 
wyróżniły się zawodniczki związane z Grodzi-
skim Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich 
Familia – Beata Przybylska zajęła drugie miej-
sce, na najniższym stopniu podium stanęła 
Małgorzata Kalinowska (obie obecnie repre-
zentują Quo Vadis Milanówek), zaś Agniesz-
ka Ruszczyk indywidualną rywalizację pań 
zakończyła na piątym miejscu. Patronami 
turnieju były Ministerstwo Sportu i Turystyki 
oraz Polski Związek Tenisa Stołowego, któ-

rego prezes Dariusz Szumacher oficjalnie 
powitał zawodników, partnerem sportowym 
zawodów był KS Dartom Bogoria Grodzisk, 
zaś gmina Grodzisk była jednym z samorzą-
dów, które udzieliły wsparcia organizatorom: 
Krajowej Radzie Związków i Stowarzyszeń 
Abstynenckich, Mazowieckiemu Centrum Po-
lityki Społecznej i Mazowieckiemu Związkowi 
Stowarzyszeń Abstynenckich.      (kb)  

v

e
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Medalożerni     Po obu  
stronach siatki 

Panczeniści dają znać 

Seniorzy w dojo

Podopieczni trenera Marka Kowal-
skiego z UKS Piranie Grodzisk po 

raz kolejny udowodnili, że jak przystało na te 
drapieżne ryby, są z reguły „medalożerni”. Nie 
inaczej było podczas VII  Ogólnopolskiego 
Turnieju Judo rozegranego w  Błoniu, gdzie 
w stawce ponad 300 zawodniczek i zawodni-
ków z Polski i Litwy zdobyli 15 medali – po 
5 złotych, srebrnych i brązowych. Najlepsi 
w swoich kategoriach okazali się: Domini-
ka Ilewicz, Paweł Zdunek, Maciej Jarosiński, 
Adrian Marczak i Mikołaj Płukarski. Srebrne 
krążki wywalczyli: Zuzanna Korzębska, Jan 
Magdoń, Bartosz Knapiński, Antoni Kostrze-
wa oraz Damian Zięba. Z kolei na najniższym 
stopniu podium stanęli: Szymon Mariat, Wik-
tor Wielgoż, Adrian Wołowski, Wiktor Rogal-
ski i Szymon Zięba.    (mś)

Wciąż na trzecioligowych parkietach formy 
nie mogą odnaleźć siatkarki Sparty, które 
z zaledwie jednym zwycięstwem zajmują da-
lekie od oczekiwań 7 miejsce.

W znacznie lepszych nastrojach są na pew-
no ich koledzy, którzy plasują się na drugiej 
pozycji w czwartoligowych rozgrywkach, 
mając 3 pkt straty do liderującego UKS-u 
Olimpijczyk Mszczonów, z którym stoczyli 
pełen dramaturgii, niestety przegrany poje-
dynek. Jednak jeśli Spartiaci wygrają w za-
ległym meczu ze słabymi rezerwami Astorii 
Piaseczno, dystans ten zostanie zlikwido-
wany. Pokazem siły podopiecznych trenera 
Mateusza Mosura był zwycięski pojedynek 
z żyrardowskim Lnem – dość powiedzieć, że 
do pokonania jednej z czołowych ekip ligi 
wystarczyła zaledwie godzina.

Jeśli chodzi o młodzieżowe zespoły Spar-
ty, to jedynie kadetkom udało się zdobyć ja-
kieś punkty (4) i nie zająć ostatniego miejsca 
w swej grupie.

Wyniki. Seniorki: SPS Konstancin (d) 1:3 
(21,-25,-16,-28), OTPS Nike Ostrołęka (w) 0:3 
(-9,-20,-22); seniorzy: Olymp Błonie (w) 3:0 
(14,23,20), Olimpijczyk Mszczonów (w) 2:3 
(20,-15,24,-23,-13), Żyrardowskie Stowarzy-
szenie Siatkówki Len (d) 3:0 (8,18,12); junio-
rzy: Iskra W-wa 0:3 (-14,-9,-18), Huragan Wo-
łomin 0:3 (-16,-5,-10), Macovia Maków Maz. 
0:3 (-23,-13,-16); kadeci: Jaguar Wolanów 
0:3 (-9,-13,-14), Iskra W-wa 0:3 (-15,-23,-16); 
kadetki: Wrzos Międzyborów 3:2 (-17,17,-
7,22,12), GLKS Nadarzyn 0:3 (-19,-22,-12), 
UKS Krótka Mysiadło 0:3 (-22,-16,-16), Beta 
Błonie 0:3 (-19,-22,-10).    (mś)

Rozpoczyna się sezon zimowy, dla-
tego zaczynają dawać znać o sobie 
panczeniści grodziskiej Sparty, pro-

wadzeni przez trenera Sławomira Chmurę. 
Podczas rozegranych w Warszawie Ogólno-
polskich Zawodów Dzieci w gronie 13-la-
tek Amelia Steć zwyciężyła w wyścigu na 
500 metrów, dodatkowo zajmując 2 miejsce 
w wieloboju.    (mś)

W Centrum Japońskich Spor-
tów i Sztuk Walki Dojo-Stara Wieś 
w dniach 29 listopada – 3 grudnia 

odbyło się podsumowanie programu Ak-
tywny Senior Karate 50+, współfinansowa-
nego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
W Grodzisku w realizację programu zaanga-
żowany jest UKS Budo, więc na spotkaniu, 
które było również okazją do przeprowa-
dzenia warsztatów i szkoleń, nie zabrakło 
reprezentantek naszego klubu. By zgłębiać 
tajniki karate do położonej w powiecie ra-
domszczańskim Starej Wsi, udały się Alicja 
Assyngier i Irena Piwnicka. 

– Na co dzień pod okiem 
trenerów Radka Tomczaka 
i Kuby Malickiego ćwiczy 
około dziesięciu osób. My 
jesteśmy prawie na każdych 
zajęciach – mówi Alicja As-
syngier, dodając, że pod-
czas pobytu w Dojo-Stara 
Wieś miały okazję brać 
udział w treningach, a także 
rywalizować (z  sukcesami!) 
w turniejach.   (kb)

Trzy zwycięstwa, dwie porażki 

j

Mocne grodziskie akcenty Pingpongowa 
młodzież w akcji
n Bardzo dobrze w trzecioligowych roz-
grywkach spisuje się drugi zespół Dartomu 
Bogorii. Oparta na młodych wychowankach 
drużyna, wzmocniona przez grającego tre-
nera Zbigniewa Grześlaka, kroczy od zwycię-
stwa do zwycięstwa, co pozwala żywić na-
dzieję, że powalczy w tym sezonie o awans. 
Na razie nasza młodzież z 13 pkt zajmuje 2 
miejsce w tabeli, tracąc tylko punkt do lide-
rującej Tęczy Budki Piaseckie. Wyniki: MLUKS 
Nadwiślan Płock 8:2 (Miłosz Redzimski, Ad-
rian Majchrzak, Michał Bańkosz – po 2, Adam 
Banasik – 1, Banasik/Redzimski – 1); GUKS Li-
berpol Orzeł Siedlin 9:1 (Grześlak, Majchrzak, 
Redzimski – po 2, Banasik – 1, Grześlak/Maj-
chrzak – 1, Banasik/Redzimski – 1); KU AZS 
SGH W-wa 8:5 (Grześlak, Majchrzak – po 3, 
Jakub Godawski – 1, Grześlak/Majchrzak – 1). 
n 9 medali oraz 6 awansów do Grand Prix 
wywalczyli podczas rozegranego w Wyszo-
grodzie II Wojewódzkiego Turnieju Klasy-
fikacyjnego reprezentanci Akademii Dar-
tomu Bogorii Grodzisk, prowadzeni przez 
trenerów Zbigniewa Grześlaka, Adama Biał-
ka i  Marcina Sankowskiego. Na szczególne 
słowa uznania zasłużyły Zofia Śliwka oraz 
Martyna Lis, którym przyszło rywalizować 
z przeciwnikami odpowiednio o 4 i 2 lata 
starszymi. Szczególnie zapamięta te zawo-
dy Fabian Sprzączak, który wywalczył dwa 
awanse w dwóch różnych kategoriach wie-
kowych. Wyniki: kadeci – 1. Adam Banasik 
(awans); kadetki – 2. Zofia Śliwka (awans); 
skrzaty – 2. Fabian Sprzączak (awans), 3. Sta-
nisław Wróblewski; żacy – 2. Fabian Sprzą-
czak (awans), 3. Kamil Sadowski; żaczki – 1. 
Aleksandra Oskiera, 2. Milena Mirecka (obie 
awans); juniorki – 1. Martyna Lis (awans).
n Znów dał znać o sobie Miłosz Redzimski. 
Nasza wschodząca gwiazda, odniosła swój 
pierwszy międzynarodowy sukces, zdobywa-
jąc dwa medale: srebrny w drużynie i brązowy 
w singlu podczas rozegranego w Budapesz-
cie turnieju nadziei olimpijskich – Olimpic Ho-
pes Tournament. W zawodach tych wystąpiły 
reprezentacje krajów Grupy Wyszehradzkiej, 
czyli Polska, Węgry, Słowacja, Czechy oraz 
dodatkowo Rumunia. Warto dodać, że opie-
kunem naszej męskiej drużyny był Paweł Sze-
liński, na co dzień szkoleniowiec młodzieży 
w grodziskim klubie. Ponadto Miłosz podczas 
II Grand Prix Polski kadetów, które odbyło się 
w Wałbrzychu, mimo rywalizacji ze starszy-
mi przeciwnikami, zajął wysokie 5 miejsce, 
potwierdzając tym samym przynależność do 
ścisłej krajowej czołówki.    (mś)

Podziękowania
Dziękujemy Prezesowi PZTS Dariuszowi 
Szumacherowi i Klubowi Dartom Bogoria 
za wsparcie i partnerstwo w Europejskim 
Turnieju Tenisa stołowego Środowisk i klu-
bów Abstynenckich Pruszków 2017 oraz 
Adamowi Białkowi za profesjonalne popro-
wadzenie Turnieju.

Prezes Mazowieckiego Związku  
Stowarzyszeń Abstynenckich 

 Bogdan Urban i Uczestnicy Turnieju
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Krzyżówka świąteczna
Rozwiązanie utworzą litery z pól ponumerowanych w prawym, dolnym rogu i uszeregowane od 1 do 17.
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Rozwiązanie  
krzyżówki z nr. 273:
W krzyżówce zaszyfrowane było ha-
sło: „Jan Karol Chodkiewicz”. Zwy-
ciężczynią została Krystyna Bączyń-
ska. Po odbiór nagrody zapraszamy 
do siedziby redakcji: Centrum Kultu-
ry, ul. Spółdzielcza 9, II piętro.

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

Poziomo:
8. japońska sztuka układania kwia-
tów; 9. uczenie się lub uczenie ko-
goś; 10.  powszechnie stosowany lek 
na serce; 11. zawiadomienie z  pocz-
ty o  nadejściu przesyłki; 12.  gwóźdź 
z  szeroką główką; 15. Salvatore-wy-
konawca światowego hitu „ Tombe la 
neige”; 18. stan wzmożonego napię-
cia nerwowego; 19. imię piosenkarki 
Lipnickiej; 20. człowiek służalczy wo-
bec kogoś, bez poczucia godności; 
22. w grze w szachy-pionek; 23. daw-
na nazwa męskiego płaszcza; 
28. krewny w linii męskiej; 31. łagodzi 
wstrząsy pojazdów; 32. wolne miejsce 
w pracy; 33. zagraża obżartuchom. 

Pionowo:
1. stan w USA; 2. działo z krótką lufa; 
3. imię Pucciniego kompozytora m.in. 
opery „Tosca”; 4. cienki pień ściętego 
drzewa; 5. nagła, poważna niewy-
dolność krążenia; 6. sucha, wędzona 
kiełbasa z nalotem pleśni; 7. ortope-
dyczny but bez pięty; 13. największy 
gruczoł człowieka i  wielu zwierząt; 
14. część składowa jakiejś całości; 
16. zabawa taneczna w kawiarni lub 
restauracji; 17.  Krzysztof-satyryk, 
którego pamiętamy z  telewizyjnych 
występów z Wojciechem Mannem; 
20. termin znany z licytacji brydżo-
wej; 21. odgłos wydawany przez 
dawne aparaty fotograficzne; 24. nie-
gdyś: szynk, karczma; 25.  ozdobne 
obramowanie otworu wejściowe-
go; 26.  wykwit skórny; 27.  odpady 
z  przemiału ziarna; 28.  określona 
cześć obszaru wodnego; 29. miasto 
nad Notecią; 30. puls. 

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.  

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

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

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

Redakcja:
Krzysztof Bońkowski (redaktor naczelny), 

Małgorzata Müldner (sekretarz redakcji)

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

e-mail: redakcja@gazetabogoria.pl

FB: Grodziskie Pismo  
Społeczno-Kulturalne Bogoria
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OGŁOSZENIA DROBNE
n PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki oraz MYCIE  
elewacji, kostki, parkanów, dachów. Usługi świadczymy u klien-
ta. Dojazd w cenie usługi. Tel. 604 408 618; 22 662 30 20.
n Naprawa rowerów, sprzedaż rowerów używanych 
(holenderki, górale, inne), Grodzisk, ul. Gimnazjalna 16a. 
Tel. 692 465 581
n FIRMA MEDIKA – APARATY SŁUCHOWE sc. zatrud-
ni protetyka słuchu, miejsce pracy: Grodzisk Mazowiecki. 
Kontakt telefoniczny: 665 112 566  lub 538 299 080
n Sprzedam działkę budowlaną  o pow. 1070 m² 
w Grodzisku Mazowieckim, okolica ulicy Bałtyckiej. Wszystkie 
media. Tel. Kontaktowy 601 224 718.
n Naprawa lodówek, zamrażarek, lad i szaf chłodniczych. 
Naprawy tylko u klienta. Tel. 601 344 139
n Nauka języka włoskiego. Zapraszam dzieci, młodzież, 
dorosłych na zajęcia z języka włoskiego. Tel. 605 354 487
n Pranie dywanów, wykładzin, tapicerek samochodowych 
i meblowych. Usługi u klienta. Tel. 727 605 505
n Pranie dywanów/wykładzin, tapicerek meblowych (kana-
py, fotele, krzesła) oraz samochodowych! Pranie profesjo-
nalnymi maszynami oraz środkami chemicznymi KARCHER. 
Tel. 516 631 728
n KUPIĘ KAŻDY SAMOCHÓD – GOTÓWKA OD RĘKI!!!  
603 903 405. Za auta krajowe z niskim przebiegiem płacę 
najwięcej!!!
n Firma produkcyjna w Grodzisku Mazowieckim zatrudni 
tokarza oraz operatora tokarki CNC. Telefon kontaktowy: 
604 052 359

W odwiedzinach  
u braci mniejszych Zawód trudny,  

ale piękny 

1923ogłoszenia

4 grudnia br. uczniowie kla-
sy VC ze Szkoły Podstawowej 
im. dra M. Chełmońskiego w 
Adamowiźnie wybrali się do 
Schroniska dla Zwierząt w Mi-
lanówku celem przekazania 
zebranych darów dla potrze-
bujących zwierząt. Wyjazd był 
uwieńczeniem akcji „Wigilia dla 
Zwierząt”, którą to uczniowie 
zorganizowali w  swojej szkole 
w dn. 2 listopada – 2 grudnia.

Cel akcji był bardzo szczytny, 
dlatego też cała społeczność 
uczniowska bardzo się zaan-
gażowała i chętnie włączyła 
do pomocy. Finałem akcji było 
przekazanie kilkudziesięciu ki-
logramów karmy dla zwierząt, 
kilku drapaków, legowisk i ze-
branych pieniędzy. Uczniowie 
mieli możliwość zapoznania 
się z zasadami obowiązującymi 
w schronisku. Odwiedzili psy 
i  koty, które bardzo ucieszyły 

się na ich widok, wymownie 
merdając, szczekając czy wy-
stawiając pyszczek oczekując 
choćby małego pogłaskania.

Na zakończenie wizyty dzieci 
przekazały przygotowany pla-
kat, na którym jedna z uczennic 
napisała specjalnie na tę okazję 
wiersz. Podpisali się wszyscy 
uczniowie VC, wychowawca 
klasy, Pani mgr Aleksandra Si-
wek, jak również dyrektor szko-
ły, Pan mgr Piotr Ciesielczyk.

Wzbogaceni o jakże cenne 
uczucie spełnienia dobrego 
uczynku, zaangażowani w po-
moc zwierzętom, jak również 
pełni zapału do kolejnych ak-
cji, uczniowie zapowiedzieli, 
że „Wigilia dla Zwierząt” to nie 
jednorazowa pomoc, a począ-
tek pięknej tradycji w tej klasie.

Beata Dziekańska,
Rada Rodziców

W dniu 21 października 2017 r. 
w siedzibie Zarządu Głównego 
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w Warszawie odbyła 
się uroczystość z okazji Święta 
Edukacji Narodowej. Wśród 
odznaczonych za 50-letnią 
przynależność związkową 
znaleźli się: kol. Kazimierz 
Rybka – wieloletni prezes za-
rządu oddziału, wiceprezes – 
kol. Krystyna Górnicka i moja 
skromna osoba.

Część artystyczną uroczy-
stości przygotowali uczniowie 
Zespołu Szkół nr 2 z naszego 
miasta. Występ został bardzo 
ciepło przyjęty (to był trochę 
skrócony program, który za-
prezentowała młodzież w ra-
mach sceny talentów w  dniu 
27 października 2017 r.). 
W  tym miejscu pragnę złożyć 
wyrazy uznania dla pomysło-
dawców i  wykonawców tego 
programu.

Wracając zaś do spraw 
związkowych pozwolę sobie 
na osobistą refleksję. Wstępu-

jąc do w/w związku zawodo-
wego byłam dumna, że obok 
doświadczonych, zasłużonych 
nauczycieli mogę być człon-
kiem jego struktur.

Niedawno jeden z posłów, 
nazwisko przemilczę, stwier-
dził, że była to peerelowska 
komunistyczna organizacja. 
Radziłabym temu panu i jemu 
podobnym, zapoznać się li-
czącą ponad 100 lat historią 
związku (1905 r.). Ten zawsze 
bronił spraw oświaty i jego 
pracowników, a w czasach 
trudnych służył pomocą so-
cjalną. 

Swoją działalność samorzą-
dową w 1994 r. zaczynałam, 
kandydując z ramienia ZNP. 
Za nami miesiąc listopad, czas 
szczególnej zadumy i refleksji.

Niech mi będzie wolno 
w  tym miejscu podziękować 
śp. Profesorom Liceum Peda-
gogicznego za przygotowanie 
do tego aczkolwiek trudnego, 
ale pięknego zawodu.

Wiesława Śliwińska
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– To energia płynąca od ludzi, którzy mi pomagają, stawia mnie na nogi 
– mówi bohater VI edycji Charytatywnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej 
Jacek Kurzeja. Wśród przyjaciół zwany „Góralem” funkcjonariusz Biura 
Operacji Antyterrorystycznych KG Policji zmaga się z ciężką chorobą 
nowotworową. W walce z tym najtrudniejszym przeciwnikiem postanowili 
pomóc mu koledzy z KPP w Grodzisku Mazowieckim. 

Akcja na medal

Misie tu, misie tam
Dzień Pluszowego Misia od kilku lat stanowi ważny 
i  wyczekiwany punkt w harmonogramie imprez orga-
nizowanych przez Centrum Kultury. Tak też było i w tym 
roku. 25 listopada starsi i młodsi fani pluszowych przy-
tulanek mogli nie tylko misia spotkać, nie tylko stwo-
rzyć jego wizerunek podczas rozmaitych warsztatów, 
ale nawet zjeść – w  postaci tortu z cukierni Edwarda 
Błaszczyka. Nie lada atrakcję przygotował sponsor im-
prezy firma MM Cars – przed wejściem do budynku 
pojawił się specjalny biały samochód, na którym dzie-
ci ochoczo rysowały misie. Dopełnieniem katalogu 
atrakcji był występ tancerzy z Egurrola Dance Studio 
Grodzisk, którzy w  sali widowiskowej zaprezentowali 
spektakl inspirowany bajką „Misiak Serduszko” Pawła 
Anioła. Publikację można było kupić w foyer, gdzie au-
tor podpisywał książki, a cały dochód ze sprzedaży był 
przeznaczony na wyposażenie sal do terapii sensorycz-
nej dla dorosłych. n  (kb)
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Zwyczaj organizowania charytatywnych ak-
cji przez grodziskich policjantów sięga 2013 
roku i od początku związane są z nim liczne 
atrakcje. Inicjatywę wspierają grodziskie wła-
dze samorządowe, Ośrodek Sportu i Rekre-
acji oraz gwiazdy polskiego show-biznesu. 

Nie inaczej było 2 grudnia w hali sportowej 
przy ul. Westfala, gdzie oprócz swych umie-
jętności piłkarskich przedstawiciele służb 
mundurowych prezentowali broń, specja-
listyczne roboty czy laboratorium krymina-
listyczne. Na murawie i w kuluarach można 
było spotkać m.in. przebojowego Zenka Mar-
tyniuka, piosenkarza Michała Wiśniewskiego, 
aktorów filmów akcji Sebastiana Wątrobę 
i  Tomasza Oświecińskiego, mistrza świata 
w kick-boxingu Przemysława Saletę, a nawet 
byłego selekcjonera piłkarskiej reprezenta-
cji Polski Andrzeja Strejlaua. Imprezę, która 
rozpoczęła się występem Orkiestry Repre-
zentacyjnej Policji poprowadziła popularna 
piosenkarka, prezenterka telewizyjna Patricia 
Kazadi. W kulminacyjnym punkcie programu 
celebryci rozegrali piłkarski mecz przeciwko 
gwiazdom disco polo, wygrywając 3:2.

– Jacek wielokrotnie pomagał innym, 
był na misjach pokojowych w Afganistanie, 
Kosowie. Teraz sam potrzebuje pomocy. 
Policjanci potrafią się jednoczyć i zrobimy 
wszystko, co w naszej mocy, by wesprzeć 
Jacka w chorobie i  powrocie do pracy, bo 
nie wyobrażamy sobie, żeby do nas nie wró-
cił – mówił aspirant sztabowy Norbert Siecz-
ka z KPP w Grodzisku Mazowieckim, który 
wraz z policjantami Piotrem Komarem oraz 
Markiem Osiadaczem jest pomysłodawcą 
i organizatorem przedsięwzięcia.

Podczas turnieju udało się uzbierać mnó-
stwo bezcennej energii i blisko 40 tys. zł, 
które wspomogą skuteczne leczenie cho-

rego funkcjonariusza. Na jego powrót do 
zdrowia, oprócz kolegów z pracy, czekają 
żona i dwie córki. 

n  Małgorzata Müldner

Podziękowania
Serdecznie dziękujemy burmistrzowi 
Grzegorzowi Benedykcińskiemu, staroście 
grodziskiemu Markowi Wieżbickiemu oraz 
dyrektorowi gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Mariuszowi Smysło za wsparcie 
organizacji wszystkich edycji Charytatyw-
nego Turnieju Halowej Piłki Nożnej. 

Policjanci z KPP w Grodzisku Maz.


