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Laureaci Nagrody Burmistrza

Sploty otwarte
Już po raz piąty w Grodzisku splatają się wątki 
wielu kultur i tradycji. Organizowane przez Willę 
Radogoszcz Grodziskie Spotkania Wielokulturowe 
„Sploty” zaplanowane zostały w dniach 2-20 lutego 
pod hasłem „Tak dalecy, tak bliscy”. Więcej informacji 
można znaleźć na str. 13, a relację ze „Splotów” 
zamieścimy w kolejnym wydaniu.

Świetlica w Chlebni
Od 3 lutego Chlebnia może poszczycić 
się własnym centrum kultury. Oddana 
do użytku nowo wybudowana świetlica 
wiejska będzie miejscem rozwoju pasji 
i spotkań lokalnej społeczności. Szerzej 
o inauguracji napiszemy w marcowym 
numerze  „Bogorii”.

Komputery, telewizor, wielofunkcyjna drukarka, konsole Playstation 4 z zestawem gier, a także 
szkolenia dla instruktorów – świetlica w Kozerkach taki pakiet wygrała w konkursie Pracownia 
Orange już jesienią. Po kilku tygodniach, poświęconych na zmianę aranżacji i wprowadzenie koloru 
pomarańczowego do wnętrza, multimedialna pracownia została uroczyście otwarta 1 lutego.
Nowoczesne wyposażenie placówka przy 
ul. Marsa zdobyła dzięki determinacji koor-
dynatora świetlicy w Kozerkach Dominiki 
Staniaszek oraz zaangażowaniu sympatyków 
tej inicjatywy, którzy wytrwale brali udział 
w  dwuipółtygodniowym głosowaniu prze-
prowadzonym w internecie, co pozwoliło 
znaleźć się w gronie nagrodzonych laureatów.

– Pokazaliście, jak niezwykły potencjał 
drzemie w ludziach. Te 30 razy więcej gło-
sów niż jest mieszkańców w waszej miejsco-
wości oddanych na pracownię, robi wielkie 
wrażenie. Kapitał społeczny to największa 

wartość, jaką udało wam się zbudować już 
na starcie, jestem przekonana, że będzie on 
procentować w przyszłości, w kolejnych pro-
jektach. Mocno trzymam kciuki za sukces 
tej pracowni – mówiła podczas uroczystości 
otwarcia prezes Fundacji Orange Ewa Krupa, 
obok której głos zabrali także prezes Orange 
Polska S.A Jean-François Fallacher, dyrek-
tor Departamentu Kompetencji Cyfrowych 
w Ministerstwie Cyfryzacji Robert Król, dy-
rektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa 
Wanda Buk oraz burmistrz Grodziska Mazo-
wieckiego Grzegorz Benedykciński.

Uroczyste otwarcie Pracowni Orange to 
jednak nie koniec pomarańczowej rewolucji 
w gminnej placówce. Po rywalizacji przy-
szedł czas na grywalizację, która polega na 
podejmowaniu przez pracownie różnych 
wyzwań premiowanych punktami, meda-
lami następnie wymienianymi na nagrody. 
Kadrę zaś czeka szereg szkoleń, warsztatów, 
które pozwolą stale urozmaicać ofertę świe-
tlicy i w ten sposób działać na rzecz rozwoju 
lokalnej społeczności.

     Małgorzata Müldner

Pomarańczowa rewolucja 

Wydaje Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki od 1992 roku ISSN 1233–0337
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Bajkowa atmosfera zagościła 
w Poczekalni PKP 5 stycznia 
podczas wernisażu wystawy 
Adama Kołakowskiego „Moja 
Baśń”. Autor za pomocą farb 
i  płótna przekazuje innym 
piękno swojej wyobraźni, cie-
płe wspomnienia z dziecięcych 
opowieści, snów, dalekich od 
współczesności i pędu cywi-
lizacji. Umiejętnie łączy świat 
rzeczywisty z metafizycznym, 
a na oba patrzy z przymruże-
niem oka. Jego obrazy pełne są 
barw, karykaturalnych postaci, 
emocji i dowcipu. Podziwia-
jąc je można przenieść się w 
baśniowy świat wariacji i ma-
rzeń. Każdy przedstawia inną 
historię, która rozbudza wspo-

mnienia i pokazuje magiczne 
elementy, sytuacje i marzenia 
ukryte w zakamarkach wy-
obraźni każdego człowieka.

– Mówi się, że człowiek jest 
tym czym się zajmuje, pasjo-
nuje, czyta, je lub czym się ota-
cza. Żyję w miejscu dalekim od 
zamieszania cywilizacyjnego, 
jestem otoczony lasem i  na-
turą. Mam całkowity spokój 
i  ciszę, którą przerywają tylko 
odgłosy przyrody. Właśnie to 
mnie inspiruje i motywuje do 
tworzenia sztuki. Wszystkie 
te czynniki składają się na te-
matykę moich obrazów, lecz 
wyobraźnia jest najważniejsza 
– przyznaje Adam Kołakowski.

    Katarzyna Mandes

Metafizyka rzeczywistości

Mistrzowie ortografii

fo
t. 

fb
/P

oc
ze

ka
ln

ia
 P

KP

fo
t. 

K.
 M

an
de

s
fo

t. 
G

ed
eo

n 
Ri

ch
te

r

fo
t. 

ar
ch

. Z
S n

r 2
 w

 M
ila

nó
wk

u

fo
t. 

ar
ch

. p
ry

wa
tn

e  

Sumiennej odpowiedzi na 
to pytanie udzielił 24 stycz-
nia w Poczekalni PKP do-
minikanin o. Paweł Krupa 
w  towarzystwie Arystotelesa, 
króla Salomona i św. Toma-
sza z  Akwinu, rozstrzygając 
przy okazji pozorny, jak się 
okazało, dysonans między 
etyką a religią. Wykładu 
i  dyskusji, którą moderowała 
Grażyna Kwaśniewska, wy-
słuchało blisko stuosobowe 
audytorium, żywo reagujące 
na omawiane kwestie. Zebra-
ni dowiedzieli się, że sumie-
nie to zastosowanie wiedzy 
w działaniu, oraz poznali (na 
szczęście w teorii) rozmaite 
jego dylematy. Nie zabrakło 
pytań i dociekań właściwych 
dla dysputy filozoficznej, co 

pokazuje, że pierwsza tego 
typu debata światopoglądo-
wa może zyskać kontynuacje, 
bo tzw. imponderabilia wciąż 
domagają się dookreślenia. 
Dr Paweł Krupa OP jest hi-
storykiem mediewistą. Dok-
torat uzyskał na Papieskim 
Uniwersytecie św. Tomasza 
z Akwinu Angelicum w Rzy-
mie. W latach 1997-2010 pra-
cował w Commissio Leoni-
na (opracowującej wydania 
krytyczne dzieł św. Tomasza 
z Akwinu), a  w  latach 2010-
2016 był dyrektorem Insty-
tutu Tomistycznego. Obecnie 
jest kapelanem sióstr domini-
kanek w Radoniach. Współ-
organizatorem spotkania była 
lokalna grupa obywatelska 
Ogrody Demokracji.    (now)

Gdzie mieszka sumienie?

O Złote Pióro Starosty rywali-
zowali 5 stycznia w milanow-
skim ZS nr 2 im. Józefa Bema 
uczniowie klas gimnazjalnych 
i szkół ponadgimnazjalnych 
z powiatu grodziskiego. Wśród 
gimnazjalistów tytuł Mistrza 
Ortografii zdobyła Zofia Olen-
der z Gimnazjum im. Józefa 
Chełmońskiego w  Józefinie, 
wicemistrzem został Piotr Hal-
bersztat ze Szkoły Podstawo-
wej im. Bohaterów Warszawy 
w  Podkowie Leśnej, zaś trze-
cie miejsce zajęła jego szkolna 
koleżanka Katarzyna Mala-
nowska. Wśród uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych w Powia-
towym Konkursie Ortograficz-

nym triumfowali reprezentanci 
gospodarzy – pierwsze miej-
sce zajęła Marianna Majecka,  
a Filip Zawadzki był drugi. 
Grono laureatów uzupełniła 
Karolina Wiśniewska z Zespo-
łu Szkół Technicznych i Lice-
alnych nr 2 w Grodzisku, któ-
ra uplasowała się na trzecim 
miejscu. Tradycyjnie konkurs 
połączony był z warsztatami 
dotyczącymi poprawności ję-
zykowej, prowadzonymi przez 
dr. Jarosława Łachnika, który 
tym razem przybliżył zagad-
nienie stosowania zasad kultu-
ry języka polskiego w różnych 
sytuacjach prywatnych i zawo-
dowych.    (kb) 

2

Trio na epce

w skrócie

Od kilku tygodni można 
zapoznać się z nowym 
minialbumem gro-
dziskiego zespołu T.T. 
Band. Grupa w  skła-
dzie Tomasz Tarczyń-
ski (perkusja), Krzysz-
tof Domański (gitara) 
i Witalik Zbierzchowski 
(bas) na epkę przygoto-
wała cztery utwory, z których jeden – „Country Boy” – trafił do szerokiego 

grona odbiorców 
wcześniej, przy 
okazji promocji 
teledysku zreali-
zowanego w Gro-
dzisku. Zespołu 
można posłuchać 
na falach Radia 
Bogoria, a także 
na portalach mu-zycznych takich jak Spotify, Tidal, Deezer, iTunes.    (kb)

Świadkowie zaklęci w kamień
Wernisaż wystawy Bogusława 
Kołodziejczyka pt. „Tajlandia 
– królestwo Złotego Buddy”, 
na którą złożyło się 17 foto-
grafii podróżnika, odbył się 
20 grudnia w grodziskim Cen-
trum Kultury. Choć artysta 
skupił się głównie na zaklętych 
w kamienie świadkach bogatej 
historii Tajlandii, nie zabrakło 

też zdjęć portretowych ukazu-
jących współczesny urok wie-
kowego królestwa. Całość eks-
pozycji układa się w opowieść 
o smakach, zapachach i maje-
statycznych zabytkach Półwy-
spu Indochińskiego. Wystawa, 
której kuratorem był Krzysztof 
Wasilewski, zdobiła ściany foy-
er kina do 15 stycznia.    (mm)

Gedeon Richter, firma zajmu-
jąca się na co dzień produkcją 
leków w Grodzisku, po raz 
kolejny przygotował niepo-
wtarzalny kalendarz arty-
styczny. Tegoroczny, siódmy 
już w historii, zatytułowany 
został „Kobiece sprawy” i po-
dobnie jak w latach ubiegłych 
powstawał pod kierownic-
twem artystycznym Andrzeja 
Pągowskiego. Tym razem do 
współpracy została zapro-
szona czołówka polskich pla-
kacistów: Bartosz Kosowski, 
Mirosław Adamczyk, Patryk 
Mogilnicki, Tomasz Bogusław-
ski, Ola Niepsuj, Ryszard Kaja, 
Jan Bajtlik, Dawid Ryski, Maja 
Wolna, Mieczysław Wasilewski 
oraz Wiktor Sadowski.

– Na  kartach kalendarza zo-
brazowaliśmy codzienne życie 
współczesnych kobiet – mówi 
Andrzej Pągowski, autor kon-
cepcji kalendarza.    (kb) 

Artyzm w farmacji
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Szanowni Mieszkańcy,  
Drodzy Czytelnicy,
z początkiem nowego roku chciałbym 
Państwu przekazać najświeższe informacje 
na temat wielu znaczących inwestycji dla 
naszej gminy. W związku ze zrozumiałym 
zainteresowaniem w kwestiach budowy 
obwodnicy zachodniej Grodziska Mazo-
wieckiego, pragnę poinformować Państwa, 
że dokumentacja jest w trakcie zatwier-
dzania i wydania zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej u Wojewody Mazo-
wieckiego. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w trakcie procedury konieczny 
był udział społeczeństwa. We wskazanym 
przez Wojewodę terminie mieszkańcy 
mieli możliwość złożenia swoich uwag. 
Złożono łącznie 5 pism w tym trzy są jed-
nobrzmiące, a jedno zostało wycofane. 
Każde takie pisma wydłużają proces przy-
znawania zezwolenia. Liczymy na to, że 
uwagi szybko zostaną rozpatrzone i spra-
wy obwodnicy pójdą do przodu.

W związku z dużym problemem ko-
munikacyjnym w naszym mieście zwró-
ciliśmy się do Marszałka Województwa 
Mazowieckiego o zgodę na ograniczenie 
ruchu samochodów ciężarowych w cen-
trum Grodziska i taką zgodę uzyskaliśmy. 
W tej chwili kończą się prace związane 
z  projektowaniem nowej organizacji ru-
chu. Liczę na to, że w ciągu najbliższych 
dwóch miesięcy projekt organizacji ruchu 
zostanie zatwierdzony i w wyniku tego 
ruch samochodów ciężarowych przez 
gminę Grodzisk Mazowiecki zostanie 
znacznie ograniczony. Oczywiście ograni-
czenia nie będą dotyczyć grodziskich firm. 
Proponujemy, aby ruch tranzytowy został 
skierowany na drogę DK 50 oraz autostra-
dę A2 i drogę S8/DK 8. 

Kolejną istotną dla miasta drogą jest 
droga wojewódzka nr 579. Od lat zabiega-
liśmy o jej remont, który nie był możliwy 
ze względu na brak środków finansowych. 
Dzięki naszym staraniom i działaniom Sta-

rostwa Grodziskiego inwestycja otrzymała 
dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruk-
tury. Zgodnie z informacją uzyskaną od 
Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w lutym przewidywane jest 
ogłoszenie przetargu na modernizację tej 
drogi na odcinku od Kałęczyna do Radzie-
jowic. Jeżeli zostanie ogłoszony przetarg 
na realizację tej inwestycji, to jej budowa 
ruszy jeszcze w tym roku. Prace moderni-
zacyjne potrwają na pewno około dwóch 
lat, w związku z powyższym przez ten czas 
ruch samochodowy będzie znacznie ogra-
niczony. Modernizacja tej drogi przyczyni 
się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa 
użytkowników, ale także do poprawy sytu-
acji  komunikacyjnej miasta.

Na początku marca zamierzamy pilo-
tażowo uruchomić bezpłatne autobusy 
dowożące naszych mieszkańców do dwor-
ca PKP. Autobusy będą kursowały w dni 
powszednie w godzinach 6.00-8.00 oraz 
16.00-19.00 i ich zadaniem będzie szyb-
ki dojazd do dworca. Liczymy na to, że 
mieszkańcy będą zostawiali samochody 
w  swoich garażach i skorzystają z bez-
płatnego dojazdu do miasta. W tej chwili 
przejazd przez miasto w godzinach poran-
nych to dość poważny problem. Mam na-
dzieję, że zostanie to dobrze przyjęte przez 
kierowców i zechcą skorzystać z tej oferty. 
Planujemy uruchomić dwie linie: linia BM 
– kursująca co 20 minut ze wsi Maków-
ka, następnie przez Janinów, Adamowiznę 
do dworca PKP oraz linia BK – kursująca 
co 10 minut na trasie: ulica Królewska, 
osiedle Kopernika, osiedle Teligi, osiedle 
Bairda, ulica 3 Maja i dworzec PKP. Do-
wóz pasażerów od strony Milanówka ma 
zapewnić Urząd Miejski w Milanówku. 
Natomiast z naszej strony dodatkowo ma 
powstać tymczasowy przystanek autobu-
sowy przy skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Te-
ligi. Wyboru linii dokonaliśmy po analizie 
ankiet, za których wypełnienie bardzo 

Wstępniak od Burmistrza

dziękujemy. Apeluję do Państwa, abyście 
z  tej możliwości korzystali. Oczywiście 
poinformujemy o dniu uruchomienia 
tych dojazdów za pośrednictwem naszej 
strony internetowej www.grodzisk.pl oraz 
oficjalnego profilu na Facebooku Gro-
dzisk Mazowiecki. 

Rada Miejska wyraziła zgodę na zakup 
terenów pod budowę szkoły i przedszko-
la w miejscowości Szczęsne. W tej części 
gminy szkoły są bardzo przepełnione, 
a  dzieci przybywa każdego roku. Ponad-
to Szkoła Podstawowa nr 2 ze względu na 
ogromną popularność jest również prze-
pełniona. Niebawem ogłosimy przetarg na 
jej przebudowę. Po jej modernizacji po-
prawią się warunki nauczania. Dokłada-
my wszelkich starań, aby sprostać Państwa 
oczekiwaniom i dlatego też budowa nowej 
szkoły i przedszkola jest niezbędna.

W 2018 roku obchodzimy 100. rocz-
nicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę, dlatego też utworzyliśmy komitet 
obchodów i zaprosiliśmy do niego bardzo 
znamienitych obywateli. Jeszcze w  lutym 
odbędzie się spotkanie, na którym uzgod-
nimy cały harmonogram działań w tym 
zakresie. Główne uroczystości odbędą się 
31 sierpnia i rozpoczną się plenerową mszą 
św. w Parku Skarbków, do której celebro-
wania zaprosiliśmy Kardynała Nycza. Pla-
nujemy organizację m.in. wystawy poświę-
conej historii Grodziska Mazowieckiego, 
ze szczególnym uwzględnieniem okresów 
starań o niepodległość. Odznaczymy oso-
by, które w sposób szczególny wyróżni-
ły się dla gminy Grodzisk Mazowiecki 
w ostatnich latach, a finałem będzie wielki 
koncert Państwowego Zespołu Ludowego 
Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Naprawdę jest 
się z czego cieszyć, dlatego należy zrobić 
wszystko, aby tę wolność utrzymać i aby 
Polska rzeczywiście była krajem nie tylko 
silnym i liczącym się w Europie, ale także, 
a może przede wszystkim lubianym. By 
na hasło „Polska” ludzie mieli wyłącznie 
pozytywne skojarzenia. Wierzę głęboko, 
że Polska była, jest i zawsze będzie krajem 
docenianym na arenie międzynarodowej. 
Rozwój naszej małej ojczyzny ma również 
wielki wpływ na pozycję Polski.

Grzegorz Benedykciński,
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

miasto i gmina
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WIEŚCI Z RATUSZA
Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i  kana
lizacyjnych do 2020 roku, przyjęcie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, uchwalenie 
budżetu na 2018 rok oraz przystąpienie do sporządzania zmiany studium uwarunkowań 
i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Grodziska – to główne tematy ostatniej 
w 2017 roku sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 20 grudnia.

Więcej na wodociągi  
i kanalizację
Radni dokonali zmian w wieloletnim pla-
nie rozwoju i modernizacji urządzeń wo-
dociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
na lata 2017-2020 zwiększając plan wydat-
ków o 2 miliony zł do kwoty 80 mln zł. Jak 
argumentował prezes Zakładu Wodocią-
gów i  Kanalizacji Michał Klonowski, do 
planu wpisano 19 nowych projektów ka-
nalizacyjnych, osiem inwestycji wodocią-
gowych i cztery, które powinny wpłynąć 
na wzrost ciśnienia w istniejącej sieci wo-
dociągowej. W efekcie ma zwiększyć się 
dostępność do sieci kanalizacyjnej, gdyż 
w związku z rozwojem gminy, lokalizacje 
nowych firm i  osiedli mieszkaniowych 
pojawiają się coraz dalej od oczyszczal-
ni ścieków. Warto dodać, że z uwagi na 
kłopoty z pozyskaniem wykonawców, jak 
również w związku z ich rosnącymi ocze-
kiwaniami na stawki oferowane w  prze-
targach, ZWiK inwestycje planuje realizo-
wać we własnym zakresie.
Prognoza ze zmianami
Radni dokonali zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej. Głównie w dzia-
łach dotyczących inwestycji oraz remon-
tów i modernizacji dróg. Już w tym roku 
zadania planowane są na kwotę prawie 
105 mln zł, obejmując m.in. 16 projektów 
unijnych za prawie 51  mln zł. Według 
prognozy w  dalszych latach inwestycje 
będą mniej kosztowne – w 2019 roku wy-
datki na inwestycje wyniosą 43 mln  zł, 
natomiast w  2020 – 40  mln  zł, a w 2021 
roku – 30 mln zł. W wieloletniej progno-
zie finansowej przewidziano środki m.in. 
na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr  2, 
budowę hali sportowej przy SP nr 5 i SP 
w Izdebnie Kościelnym. 
Budżet jednogłośnie 
Jedna z 18 uchwał podjętych podczas sesji 
dotyczyła budżetu na 2018 rok, który rad-
ni uchwalili jednogłośnie. Budżet gminy 
Grodzisk na 2018 rok przewiduje docho-
dy w  wysokości ponad 289 mln zł oraz 
wydatki na poziomie blisko 298 mln zł. 
Jak wskazuje arytmetyka, gmina na wy-
konanie zadań będzie zmuszona uzyskać 
kredyt komercyjny, jednak mimo pla-
nowanej pożyczki wskaźnik zadłużenia 
ma wynieść 5,5 proc., co jest poziomem 
bezpiecznym, gdyż dopuszczalny próg 
ostrożnościowy indywidualnego wskaź-
nika zadłużenia wynosi 15  proc. Kredyt 
ma zabezpieczać środki potrzebne przy 
aplikacjach o dofinansowanie unijne na 
planowane inwestycje. Na listę zadań ma-
jątkowych gminy wpisano budowę i mo-

chętnym dzieciom miejsc w przedszko-
lach, gdyż nie wszystkie 6-latki rozpo-
częły naukę w ławach szkolnych. Sytuację 
udało się opanować, ale nie można do-
puścić, by powtórzyła się taka sytuacja, 
wyzwalająca negatywne emocje. Stąd 
pomysł wydzierżawienia odpowiedniego 
obiektu i adaptowanie go na przedszkole. 
Jeśli gmina takiego obiektu nie znajdzie, 
koniecznością będzie postawienie tym-
czasowego przedszkola modułowego, ale 
o dobrym standardzie – mówił burmistrz 
Grodziska Grzegorz Benedykciński.

Warto przypomnieć, że w planach gmi-
ny jest wybudowanie przedszkola stałego 
przy ulicy Okrężnej.
Pomoc dla powiatu
Za zgodą Rady Miejskiej ponad 1,5 mln zł 
z gminnego budżetu trafi na konto Powia-
tu Grodziskiego. Z tej kwoty 1,35 mln zł 
zostanie przeznaczone na pomoc w sfi-
nansowaniu przebudowy ulic Nałkow-
skiej i Centralnej w Radoniach i Adamo-
wiźnie, zaś 200 tys. zł gmina dołoży do 
modernizacji pomieszczeń szpitalnych 
oraz zakupu sprzętu informatycznego 
i medycznego dla Szpitala Zachodniego
Historyczne granice  
w studium
Podczas sesji radni wyrazili zgodę na 
przystąpienie do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy 
w obrębie ulic Żydowskiej i Traugutta. 
Zmiana tego fragmentu studium ma na 
celu dostosowanie w dokumencie obszaru 
zabytkowego cmentarza żydowskiego do 
jego historycznych granic.

     (miecz.)
Z treścią wszystkich uchwał i protokołami 

z sesji można zapoznać się w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie grodzisk.pl

dernizację dróg za kwotę ponad 16 mln zł. 
A kwota ta zostanie spożytkowana m.in. 
w takich miejscach, jak ul. Kornelii w Na-
tolinie, ul. Marylskiego w  Książenicach, 
w Grodzisku: ul. Kierlańczyków, Batorego 
wraz z uliczkami pobocznymi, Warszaw-
ska i ul. Emilii Plater. Powstaną nakładki 
na ulicach Bairda, Langiewicza i Żydow-
skiej. W  Łąkach zmienią oblicze okolice 
kościoła, natomiast w  Odrano Woli na-
wierzchnia z destruktu pojawi się na uli-
cach: Słodkiej i Błękitnej, w Janinowie na 
Meksykańskiej i Fińskiej, a w Kozerkach 
na Polarnej. W planie znalazły się także 
ulice i drogi w Czarnym Lesie, Zabłotni, 
Izdebnie Kościelnym, Mościskach, Koze-
rach Nowych i Adamowiźnie. Budżet na 
2018 rok przewiduje także budowę ścieżek 
rowerowych za 11 mln zł, budowę parkin-
gów przy ul. Żydowskiej i ul. Piaskowej za 
15 mln zł, budowę świetlic wiejskich, bu-
dowę nowej siedziby Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Grodzisku, rozbudowę miej-
skiego monitoringu. W  budżecie znala-
zły się także pieniądze na proekologiczny 
program wymiany pieców węglowych na 
gazowe lub elektryczne – na dofinanso-
wania dla mieszkańców gminy przezna-
czono 400 tys. zł.
Modułowe, ale w standardzie
Radni wyrazili zgodę na zakup nierucho-
mości gruntowej przy ul. Orlej w Szczę-
snem, gdzie w przyszłości może zostać 
wybudowana nowa szkoła podstawo-
wa. Nim to nastąpi być może powstanie 
w  tym miejscu modułowe przedszkole, 
które ma być lekiem na brak miejsc w pla-
cówkach przedszkolnych na terenie gmi-
ny Grodzisk. 

– Reforma systemu oświaty spowo-
dowała, że gmina w roku oświatowym 
2017/2018 musiała zmierzyć się z poważ-
nym problemem zapewnienia wszystkim 
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Jerzemu Fijałkowskiemu

wyrazy współczucia
w związku ze śmiercią

Teściowej
– Teresy Kaloty,

rodowitej grodziszczanki
składa

Redakcja  
Radia Bogoria

   Pani Elżbiecie Sado
wyrazy najserdeczniejszego 

współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składają

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna  
i Pracownicy Szkoły  

Podstawowej nr 2 w Grodzisku 
Mazowieckim
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Prawie 5 mln zł na rewitalizację
Budżet gminy Grodzisk zostanie zasilony 
kwotą 4,9 mln zł w formie dofinansowania 
ze środków mazowieckiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Dotacja zosta-
nie przeznaczona na realizację wartego ok. 
6,8  mln zł projektu związanego z rewitali-
zacją. Inwestycja obejmie Stawy Walczew-
skiego, gdzie prace w dużej części zostały 
wykonane wcześniej, oraz przygotowanie 
terenu przy ul. Sportowej 29, który w sezo-
nie zimowym będzie wykorzystywany na 
lodowisko, a przez pozostałą część roku bę-
dzie mógł służyć organizacji Jarmarku Pro-
duktów Regionalnych. Umowa w  sprawie 
dofinansowania została podpisana 27 grud-
nia w Urzędzie Marszałkowskim.     (kb)

miasto i gmina

                     

Do końca sierpnia płyty żelbetowe powin-
ny wzmocnić nawierzchnie ulic Cieszyń-
skiej, Chałubińskiego, Kołłątaja, Staszica 
w Grodzisku Mazowieckim, ul. Wschod-
niej w Odrano Woli oraz Pączkowej, Ekler-
ki, Herbatnikowej i Deserowej Chrzanowie 
Małym. Stanie się tak, jeśli rozstrzygnięty 
zostanie przetarg ogłoszony na to zadanie 
przez Urząd Miejski 17 stycznia. Pierwot-
ny termin na składanie ofert, określony na 
2 lutego, został przedłużony. Czy znajdą 
się chętni podjęcia się realizacji tej inwe-
stycji? Nie wiadomo, bo jak pokazują losy 
przetargu na rozbudowę ul. Żwirki i Wigu-
ry oraz budowę ul. Bojanka i ulic w Nato-
linie, który został unieważniony z powodu 
braku ofert, może być różnie.

Tegoroczny ranking szkół czasopisma 
„Perspektywy” był wyjątkowo udany dla 
dwóch szkół z powiatu grodziskiego. 
W rankingu techników z roku na rok coraz 
wyżej jest grodziskie Technikum nr 1 z ZS 
nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury. Przed dwoma 
laty znalazło się na 301 miejscu, rok temu 
na 275, a tym razem zajęło 168 miejsce w 
rankingu ogólnopolskim, a na Mazowszu 
było na miejscu 18. Jeśli taka tendencja 
się utrzyma to za rok nasza szkoła po-
winna zastukać do pierwszej setki zesta-
wienia. Szczególnym osiągnięciem może 
pochwalić się Społeczne Liceum Ogólno-
kształcące nr 5 STO w Milanówku, które 
zajęło 39 miejsce wśród wszystkich liceów 
w kraju. Na Mazowszu sklasyfikowane zo-
stało na 17 pozycji, a wyżej w zestawieniu 
znalazły się tylko licea warszawskie oraz 
jedno radomskie. Obie szkoły zostały wy-
różnione adekwatnym do wyniku znakiem 
jakości – liceum milanowskie zostało Złotą 
Szkołą, a grodziskie technikum może po-
szczycić się tytułem Srebrnej Szkoły. 

Jak informuje strona grodzisk.pl, w grud-
niu Financial Times, brytyjski dziennik po-
święcony zagadnieniom gospodarczym 
i  finansowym, ogłosił wyniki rankingu 
miast najefektywniej wykorzystujących 
środki budżetowe na przyciąganie bezpo-
średnich inwestycji zagranicznych. Zwy-
ciężył Nowy Jork, na drugim miejscu zna-
lazł się Wrocław, a Grodzisk Mazowiecki 
został sklasyfikowany tuż za Los Angeles 
– na szóstym miejscu. Niżej w zestawie-
niu znalazły się m.in. Kraków, Toruń i… 
Las Vegas. Jak można wyczytać na stro-
nie Urzędu Miejskiego, ranking przepro-
wadzono „w oparciu o informacje poda-
ne w ankiecie Financial Times, związanej 
z  rankingiem Polskich Miast Przyszłości 
2017/2018. Konkretnie była to ilość pra-
cowników obsługujących lokalizację bez-
pośrednich inwestycji zewnętrznych oraz 
przybliżony budżet promocji Grodziska 
jako lokalizacji tych inwestycji”. 

   (oprac. kb)

Płyty na wzmocnienie

Srebrne technikum, 
złote liceum  

Wyżej niż Las Vegas!

Miejski flesz

Przypadające w tym roku 100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości oraz ubiegłoroczny jubileusz 
20-lecia samorządu Województwa Mazowieckiego 
były okazją do zorganizowania konferencji w Muzeum 
Kolejnictwa w Warszawie na temat roli samorządu 
terytorialnego w rozwoju komunikacji, m.in. na przykładzie 
Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Porządkowanie Harcerskiej
W najbliższych tygodniach z krajobrazu 
centrum miasta znikną komunalne zabu-
dowania przy Harcerskiej 5 i 10 (na zdję-
ciu). Na ogłoszony na początku stycznia 
przez Urząd Miejski przetarg na robo-
ty rozbiórkowe odpowiedziało 15 firm. 
Wszystkie oferty mieszczą się w przewi-
dzianej na to przedsięwzięcie przez ma-
gistrat kwocie (blisko 131 tys. zł), więc 
skuteczne rozstrzygnięcie przetargu jest 
niemal pewne. Zwycięzca na realizację za-
dania będzie miał 40 dni od momentu pod-
pisania umowy.    (kb)
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Kolej dźwignią rozwoju 

W konferencji udział wzięli: burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Be-
nedykciński, burmistrz Podkowy Leśnej 
Artur Tusiński oraz prezes zarządu WKD 
Michał Panfil. 

Jak podkreślił G. Benedykciński, Gro-
dzisk Mazowiecki nie byłby tak znaczą-
cym miastem na mapie Mazowsza, gdyby 
nie dwie linie kolejowe, dzięki którym 
mieszkańcy mają zapewniony dojazd do 
Warszawy. 

Historię EKD/WKD przybliżył zebra-
nym M. Panfil. Przypomniał, że u gene-
zy powstania spółki była trudna sytuacja 
demograficzna Warszawy na początku 
XX  wieku, co czyniło miasto jednym 
z  najbardziej zagęszczonych w  Euro-
pie. Linia EKD została uruchomiona 
11  grudnia 1927 r. jako pierwsza nor-
malnotorowa elektryczna kolej w Polsce. 
Początkowo zarządcą i operatorem były 
Elektryczne Koleje Dojazdowe należą-
ce do powstałej już w 1918 r. prywatnej 
spółki Siła i Światło. Spółka, w której 
znaczny udział miał kapitał angielski. 
Inwestycję rozpoczęto w jej środkowej 
części – w Komorowie – i prowadzono 

równolegle w dwóch kierunkach, dzięki 
czemu całość ukończono w ciągu zale-
dwie dwóch lat. Nowo zbudowana linia 
charakteryzowała się jednymi z najno-
wocześniejszych wówczas rozwiązań 
technicznych w  dziedzinie sterowania 
ruchem pociągów i sygnalizacji świetlnej 
oraz taboru. W ubiegłym roku spółka ob-
chodziła 90. rocznicę powstania. WKD 
jest tym samym jednym z najstarszych, 
niemal nieprzerwanie funkcjonujących 
wyodrębnionych systemów transportu 
kolejowego w Polsce. 

W perspektywie finansowej 2014-2020 
spółka zamierza podjąć starania o budo-
wę drugiego toru pomiędzy Grodziskiem 
Mazowieckim a Podkową Leśną.

Artur Tusiński, burmistrz Podkowy 
Leśnej, powiedział, że Podkowa Leśna 
jest jedynym w pełni zrealizowanym 
w Polsce przykładem miasta ogrodu, ba-
zującym na idei angielskiego myśliciela 
Ebenezera Howarda – mieszkać na wsi, 
pracować w  mieście. WKD od samego 
początku ma w tym swój znaczący udział.

   Sławomir Sadowski
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Przełamując lody

Irytacje na ulicy Ślusarskiej

– Morsowanie jest coraz bardziej popularne. 
Silna grupa działa w Pruszkowie i większość 
osób z Grodziska jeździła właśnie tam, ale 
z racji tego, że powstał nowy staw na Wal-
czewskiego i u nas pojawiła się taka możli-
wość. To jest nasz pierwszy sezon i tak na-
prawdę cały czas się uczymy – mówi Marcin 
Wiśniewski jeden z animatorów lodowatych 
kąpieli w Grodzisku. Z zawodu rehabilitant 
w Szpitalu Zachodnim, znany zapewne 
uczestnikom Strefy Aktywnego Seniora, 
gdzie prowadzi gimnastykę.

Wejście do wody zawsze musi poprzedzić 
rozgrzewka, więc najpierw jest wspólne bie-
ganie (niektórzy zachwalają bieganie na bo-
saka po śniegu), któremu towarzyszą żarty, 
śmiechy i ogólna atmosfera dobrej zabawy. 

Podobnie jest przy wejściu do wody – morsy 
wzajemnie się dopingują i zachęcają do za-
nurzenia tych, którym przełamanie pierw-
szych nomen omen lodów z lodowatą wodą 
zajmuje trochę więcej czasu. Zresztą przez 
pierwszą część sezonu z uwagi na dodatnie 
temperatury tafla nie była zamarznięta. Gdy 
w styczniu przyszły pierwsze mrozy, do akcji 
musieli wkroczyć uzbrojeni w siekiery lodo-
łamacze, którzy przygotowywali teren dla 
reszty grupy.

Rola nestorki wśród grodziskich morsów 
przypadła pani Wandzie, która o zimnoma-
niakach  dowiedziała się podczas zajęć Strefy 
Aktywnego Seniora.

– Chodzę od 12 listopada. Zawsze było mi 
gorąco, a teraz czuję się świetnie. Znajomi 

są zaskoczeni, ale znają mnie ze zwariowa-
nych pomysłów, więc za bardzo się nie dzi-
wią – mówi emerytka z Grodziska, która na 
morsowanie przychodzi z synową, a często 
z kilkunastoletnią wnuczką.

Jak przekonuje Marcin Wiśniewski (na 
zdjęciu), lodowatych kąpieli może zażywać 
każdy. Oczywiście w przypadku wątpliwości 
co do stanu zdrowia, lepiej przed taką decy-
zją skonsultować się z lekarzem. 

– Bardzo ważna jest systematyczność. Jest 
grupa, która przychodzi dwa razy w  tygo-
dniu niezależnie od okoliczności. I jak ktoś 
pojawia się raz na jakiś czas i próbuje wytrzy-
mać z nami te 10 minut w wodzie, to może 
czuć się niekomfortowo. Zresztą każdy po-
winien sam wyczuć, ile czasu może spędzić 
w wodzie. Staramy się, żeby nie było żadnej 
napinki. Zależy mi, żeby ludzie przychodzili 
się spotkać, pogadać, pożartować i pomor-
sować – mówi rehabilitant, który przygodę 
z  morsowaniem zaczął ze względów zdro-
wotnych. – Ja po prostu wierzę w zimno. 
Mam mnóstwo kontuzji, bo sporo ćwiczy-
łem. Uznałem, że skoro mamy taki staw, to 
szkoda nie skorzystać – mówi Marcin Wi-
śniewski, który stereotyp, że kontuzje należy 
wygrzewać, obala jednym pytaniem: a mięso 
psuje się w zimnie czy w cieple?    (kb)

– Od kilku tygodni nikogo z budowlańców 
nie ma, na kostce brukowej zalega gruba 
warstwa piachu, walają się śmieci, a na do-
datek na ulicy zostawili… kibelek – mówił 
nasz rozmówca zapraszając do wizyty na 
Ślusarskiej. Wizja lokalna potwierdziła jego 
słowa – ulica, choć przejezdna, nie sprawia-

ła wrażenia ukończonej, tu i ówdzie leżały 
kupki śmieci, a obrazu tymczasowości do-
pełniała przenośna toaleta ustawiona ok. 
50  m od wyjazdu na ul. Radońską. Przy 
okazji spotkania mieszkaniec zgłosił także 
zastrzeżenia do samego projektu. – Nie ro-
zumiem, dlaczego nie zaplanowano chod-
nika, chociaż zostało wolne miejsce między 
jezdnią a linią ogrodzeń, lub nie wybru-
kowano ulicy na całej szerokości – mówił. 
A na zakończenie pokazał jeszcze nieczyn-
ny słup telefoniczny. – I po co to zostawili? 
– pytał retorycznie. 

O odpowiedź na to i inne nurtujące 
mieszkańca Ślusarskiej pytania poprosiliśmy 
Urząd Miejski, który był inwestorem moder-
nizacji. Po kilku dniach otrzymaliśmy infor-
mację o podjętych działaniach i dość obszer-
ne wyjaśnienie następującej treści:

– Przebudowa ul. Ślusarskiej i ul. Wie-
wiórki jest w trakcie odbiorów technicz-
nych. Planujemy, że odbiory zakończą się 
w  bieżącym miesiącu. Termin umowny 
został przekroczony ze względu na fakt, 
że w trakcie robót okazało się, że gazociąg 

zlokalizowany w pasie drogowym ul. Ślu-
sarskiej jest nieszczelny i gazownia musiała 
dokonać jego wymiany. Ulica została [już]
uprzątnięta, a przenośna toaleta usunię-
ta. Projekt przebudowy ul. Ślusarskiej nie 
przewiduje budowy chodnika ze względu 
na szerokość pasa drogowego. Utwardzony 
kruszywem, niezabrukowany pas pobocza 
jezdni o szerokości zmiennej od 0,6 do 1 m 
jest zbyt wąski, żeby można było wykonać 
chodnik. Pobocze zostało zaprojektowa-
ne, jak wyjaśnił projektant, w celu umoż-
liwienia dostosowania poziomu jezdni do 
różnych wysokości zjazdów na działki. 
Wskazanym jest również, żeby szerokość 
jezdni była jednakowa. W sprawie demon-
tażu słupa telefonicznego bez przewodów 
zwróciliśmy się do TP SA. W wyjaśnieniu 
otrzymaliśmy informację, że firma realizu-
je projekt „Orange Światłowód”  i słup ten 
może być w  przyszłości wykorzystany do 
zamontowania sieci światłowodowej – po-
informował kierownik Obsługi Inwesty-
cyjno-Technicznej gminy Grodzisk Mazo-
wiecki Stanisław Olkowski.     (kb)

Spotkać ich można w weekendy, przeważnie około południa, choć zdarza 
się im umówić na wieczorną akcję. Szczególnie wrażliwi muszą jednak 
pamiętać, że od samego patrzenia może zrobić się zimno. Im marzną 
ponoć tylko dłonie. Grodziscy zimnomaniacy morsuja od listopada 
i stanowią coraz liczniejszą społeczność. 

Na początku stycznia do redakcji zadzwonił mieszkaniec ulicy Ślusarskiej poirytowany przebiegiem i efektem 
prac modernizacyjnych na tej ulicy. Zgodnie z przetargiem trwająca od wiosny inwestycja miała zakończyć  
się w październiku, tymczasem prace toczyły się jeszcze w grudniu.
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Na początku był pomysł, który zrodził się 
w głowie Wiesławy Śliwińskiej, gdy uczest-
niczyła w podobnym spotkaniu milanow-
skich pracowników oświaty. Zapropono-
wała ówczesnej wiceburmistrz, a obecnie 
sekretarz gminy Marii Grabowskiej, by 
takie spotkania organizować w Grodzisku. 
I przed trzynastu laty udało się zorganizo-
wać pierwsze spotkanie dla emerytowanych 
pracowników gminnej oświaty. W następ-
nym roku było to już spotkanie nauczycieli 
z całego powiatu grodziskiego. Tegoroczne 
odbyło się 15 stycznia w sali widowiskowej 
grodziskiego Centrum Kultury. Wicebur-
mistrz Tomasz Krupski, przedstawiając 
prezentację dotyczącą planów inwestycyj-
nych gminy, podkreślił, że żadna z grup za-
wodowych nie jest tak zintegrowana jak 

nauczyciele, którzy nawet po przejściu na 
emeryturę pozostają ludźmi z pasją i misją. 
Natomiast sami nauczyciele podkreślali, 
że będąc na emeryturze nie mają czasu się 
nudzić. Czynnie uczestniczą w zajęciach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Strefy Ak-
tywnego Seniora, jeżdżą na wycieczki or-
ganizowane przez związek emerytów i po-
magają też w wychowywaniu wnucząt. To 
wszystko sprawia, że codzienny grafik bywa 
bardzo napięty. Ale noworoczne spotkania 
mają w grafiku specjalne miejsce, gdyż są 
okazją, by powspominać czasy aktywności 
zawodowej. I tak też było podczas poczę-
stunku, który zaserwowano po części arty-
stycznej z udziałem młodych artystów ze 
Szkoły Podstawowej nr 4 oraz nauczyciel-
skiego chóru Viva La Musica.    (miecz.)

O tytuł Mistrza Ortografii rywalizowało 
34 uczniów z sześciu grodziskich szkół 
podstawowych. Finaliści Gminnego 
Konkursu Ortograficznego spotkali się 
13 grudnia w Szkole Podstawowej im. 
dra Mateusza Chełmońskiego w Ada-
mowiźnie. Ich zadaniem było wypeł-
nienie luk w specjalnie przygotowanych 
tekstach, a także napisanie tradycyjne-
go dyktanda z jak najmniejszą liczbą 
byków. Wśród najmłodszych trium-
fował reprezentant gospodarzy Filip 
Kucharski, a na podium znalazły się 
również Zuzanna Bodasińska (SP nr 6) 
i Aleksandra Dziki (SP nr 1). Mistrzem 
Ortografii w kategorii klas IV-V został 
Michał Gawroński z SP w Książenicach, 
drugie miejsce zajęła Klara Ciszewska 
z  SP nr 1, a trzecie – Weronika Szy-
mańska z SP w Adamowiźnie. Na naj-
wyższym stopniu podium ortograficzne 
zmagania szósto- i siódmoklasistów 
ukończyła Sandra Kozłowska z SP nr 6, 
a grono laureatów tej kategorii wieko-
wej uzupełnili szkolny kolega zwycięż-
czyni Jan Kargul (II miejsce) i Patrycja 
Górczyńska z SP nr 1 (III miejsce).

Wszyscy finaliści Gminnego Kon-
kursu Ortograficznego, przygotowane-
go przez nauczycielki SP w Adamowiź-
nie: Grażynę Mackiewicz, Magdalenę 
Bagińską, Aleksandrę Siwek i Monikę 
Wojtyniak, otrzymali dyplomy i dłu-
gopisy, a laureaci od I do IV miejsca 
dodatkowo kupony podarunkowe na 
zakup książek.    (kb)

Pogromcy 
byków

Zawód: dziennikarz śledczy

Bolesna pamięć

Nie od dziś wiadomo, że styk polityki, 
biznesu i służb specjalnych to prawdziwa 
mieszanka wybuchowa. Leszek Szymowski 
jest dziennikarzem śledczym, fotografem, 
przedsiębiorcą i autorem książek oraz arty-
kułów w takich tytułach jak „Gazeta Polska”, 
„Wprost”, „Tygodnik Angora” i „Najwyższy 
Czas!”, w których ujawnia kulisy najwięk-
szych afer politycznych i gospodarczych 
w  Polsce. 15 grudnia na zaproszenie Fun-
dacji Wdzięczności Niepokornym imienia 
Księdza Sylwestra Zycha gościł w Grodzisku. 

Do najważniejszych sukcesów dzien-
nikarskich Leszka Szymowskiego należy 

ujawnienie kulisów uprowadzenia i porwa-
nia księdza Jerzego Popiełuszki, a także toż-
samości mordercy księdza Stefana Niedzie-
laka. W przypadku ks. J. Popiełuszki autor 
twierdzi, że obrażenia na ciele kapelana 
„Solidarności” wskazywały na kilkudniowe 
tortury duchownego, które miały wymusić 
na nim podpisanie współpracy z  Służbą 
Bezpieczeństwa. Następnie miał on zostać 
przerzucony do Watykanu, do najbliższe-
go otoczenia papieża Jana Pawła II, stając 
się niezwykle cennym źródłem informa-
cji dla SB. L. Szymowski zwraca również 
uwagę na identyczność odcisków palców 
znalezionych w mieszkaniu zamordowa-
nego księdza Niedzielaka z odciskami pal-
ców w mieszkaniu małżeństwa Jaroszewi-
czów, których znaleziono martwych w wilii 
w Aninie w 1992 r.  

Kulisy zbrodni na księżach, w tym księ-
dzu Sylwestrze Zychu, autor opisał w książ-
ce „Księżobójcy”. Za swoją najlepszą książkę 
L. Szymowski uważa „Zakazane śledztwo. 
Jak torpedowano dochodzenie do prawdy 
o zamachu na Jana Pawła II”. W planach ma 
następne publikacje.

   Tekst i fot. Sławomir Sadowski

16 stycznia 1945 roku to w historii Grodzi-
ska jedna z najtragiczniejszych dat. Tego 
właśnie dnia, ostatniego przed ucieczką 
Niemców z Grodziska, sowieckie samolo-
ty dokonały nalotu, bombardując centrum 
miasta. Choć dokładna liczba ofiar trudna 
jest do ustalenia, szacuje się, że na miejscu 
zginęło trzysta osób, wśród których byli 
nie tylko mieszkańcy Grodziska, lecz tak-
że uciekinierzy z Warszawy, szukający tu 
po powstaniu bezpiecznego schronienia. 
W wyniku ran zmarło w kolejnych dniach 
prawdopodobnie kilkaset osób. Ofiar być 
może byłoby mniej, jednak tego dnia na 
placu odbywał się targ. Przez wiele lat pro-
paganda sowiecka utrzymywała, że nalotu 
dokonała nie Armia Czerwona, która na-
zajutrz wkroczyła do Grodziska, lecz nie-

mieccy okupanci. By uczcić ofiary masakry, 
środowisko Armii Krajowej ośrodka „Gąb-
ka” - „Osa”, podobnie jak w latach ubiegłych, 
16 stycznia w południe w asyście przedsta-
wicieli magistratu oraz Centrum Kultury 
złożyło kwiaty pod tablicą upamiętniającą 
nalot.      (miecz.)
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– Ideą naszego projektu jest wpaść do szpi-
tala, znaleźć fantastycznych ludzi i  poszu-
kać z nimi miejsc, które można zaadapto-
wać w taki sposób, by przypominały dom 
– mówiła Tatiana Mindewicz-Puacz z firmy 
TFC Sp. z o.o., która z ramienia Budimexu 
realizuje projekt. Jak przekonuje, w  Gro-
dzisku poza odpowiednim do aranżacji 
miejscem, znaleźli się pełni pasji ludzie.  
– Doskonała kadra, która nie tylko leczy, 
lecz także myśli o tym, jak stworzyć najlep-
sze ku temu warunki. Od początku widać 
było, że chcą z nami współpracować i  są 
przygotowani na zmiany – dodaje. 

Strefa Rodzica w grodziskiej placówce 
jest już 23. miejscem w Polsce, w którym 
udało się stworzyć nowoczesną przestrzeń 
służącą poprawie warunków hospitalizacji. 

– Dla rodzica choroba dziecka jest zawsze 
dramatycznym wydarzeniem. Jak znajdzie 
się w tak miłym pomieszczeniu, to będzie 
mu troszkę lżej, a małemu pacjentowi kon-

takt z rodzicem pomoże szybciej wrócić do 
zdrowia – mówił burmistrz Grzegorz Be-
nedykciński, który wraz ze starostą grodzi-
skim Markiem Wieżbickim oraz dyrekcją 
szpitala wziął udział w uroczystym zakoń-
czeniu inwestycji.  

Noworoczna metamorfoza nie jest jed-
nak pierwszą odmianą, jaka dotknęła wnę-
trza, w których leczone są dzieci. W lecie 
z  inicjatywy kierującego pediatrią dr. Ra-
dosława Suchnera, przy ogromnym wspar-
ciu wolontariuszy, sale oddziału zostały 
przemalowane i tym samym przemienione 
w  bajkowe krainy oceanu, lasu, łąk, gór 
oraz sawanny.

– Myślę, że jeszcze kilka rzeczy będziemy 
w stanie ulepszyć. W najbliższych miesiącach 
chciałbym poprawić standard nocowania 
i wymienić rozkładane polówki, z których 
korzystają towarzyszący dzieciom rodzice, 
na normalne łóżka. Chciałbym również, by 
hospitalizowani pacjenci przebywali w jak 

najmniejszym zagęszczeniu, maksymalnie 
dwie osoby na salę. W tym celu planujemy 
przerobić dawną świetlicę na kolejną salę 
chorych – zapowiada dr Suchner.

 n  Tekst i fot. Małgorzata Müldner
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Przejazdy
dla seniorów

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

Uprawnieni
Osoby, które ukończyły 60 lat.                          

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

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

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

od godz. 900
w dzień powszedni

Rodzina na pediatrii
Od 12 stycznia mali pacjenci oraz ich opiekunowie mogą korzystać z udogodnień na oddziale pediatrii 
Szpitala Zachodniego. Wyremontowany pokój dzienny, odnowiona kuchnia oddziałowa oraz hol z nowymi 
meblami – to efekt ogólnopolskiego programu społecznego firmy Budimex S.A. pod nazwą Strefa Rodzica. 
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Wycieczki, warsztaty, kursy, gimnastyka, koncerty stanowią magnes przyciągający do Strefy 
Aktywnego Seniora, której druga edycja zakończyła się na początku stycznia, zaś kolejna ruszyła 
z końcem miesiąca. Bogactwo oferty sprawia, że seniorzy tłumnie korzystają z oferty opracowanej 
przez Bibliotekę Publiczną, koordynującą program.

W grudniu zakończył się realizowany przez Bibliotekę Publiczną projekt Book 
Morning Library. W ramach przedsięwzięcia w ciągu pół roku grupa kilkunastu 
młodych osób tworzyła i rejestrowała w postaci filmów recenzje książek, a także 
przeprowadzała wywiady z pisarzami i organizowała spotkania.

Na frekwencję nie można było narzekać 
również 8 stycznia, kiedy to w sali wido-
wiskowej Centrum Kultury odbyło się 
podsumowanie drugiej edycji SAS. Oprócz 
podziękowań dla instruktorów, była okazja 
do obejrzenia krótkiego filmu, pokazujące-
go w telegraficznym skrócie, co działo się 
ciągu czterech miesięcy trwania programu. 
A działo się dużo – m.in. gimnastyka reha-
bilitacyjna, nordic walking, taniec towarzy-
ski, flamenco, rękodzielnictwo, warsztaty 
malarskie i teatralne, zajęcia komputerowe 
i  kursy języka angielskiego, jak również 
koncerty, seanse dla seniorów, a także Klub 
Podróżnika i wycieczki. 

– To okazja do zapoznania się z cieka-
wymi ludźmi, ważne jest wyjście z domu, 
kontakt, aktywność – podkreślali seniorzy, 
którzy wypowiadali się przed kamerą. 

W realizację projektu oprócz biblioteki 
zaangażowane były również Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji oraz Centrum Kultury i jego 
filie – Willa Radogoszcz i Poczekalnia PKP. 

Jak podkreślał burmistrz Grzegorz Bene-
dykciński, pomysłodawca Strefy Aktywnego 
Seniora, jej sukces jest ważny w kontekście 
powstającej przy ul. Bartniaka mediateki, 
która łączyć będzie funkcje biblioteki i cen-
trum aktywizacji seniorów. – Obiekt będzie 
kosztował z wyposażeniem ok. 16 mln  zł 
i  gdyby stał pusty, to byłaby katastrofa. 
Chciałem uniknąć sytuacji, że przez rok 
będziemy przyzwyczajać ludzi do tego miej-
sca. I stąd powstał pomysł Strefy Aktywne-
go Seniora, tak dobrze zrealizowany przez 
moich współpracowników. Dzisiaj wiemy, 

że uruchomienie mediateki w październiku 
nie spowoduje żadnych problemów, bo od 
razu pojawi się tam tysiąc osób, które będą 
chciały chodzić na zajęcia. A możliwości 
będą olbrzymie, bo to bardzo duży obiekt 
z pięknymi salami – mówił burmistrz. 

O potencjale drzemiącym w seniorach 
publiczność mogła się przekonać na wła-
sne oczy chwilę później, gdy na scenie 
wystąpiła Grupa Teatralna Strefy Seniora 
w „Pastorałce” Leona Schillera w reżyserii 
Barbary Katarzyny Radeckiej. Aktorzy, 
wspomagani przez uczniów Państwowej 
Szkoły Muzycznej pod kierownictwem 
Pauliny Dudy, która wspólnie ze Stani-
sławem Wiśniewskim zadbała o akom-
paniament, oraz Łukasza Nowackiego 
i Moniki Samoraj z Poczekalni PKP, dali 
popis sztuki scenicznej i podzielili się 
emanującą z nich radością z możliwości 
kreowania biblijnych postaci na deskach 
Centrum Kultury.   

– Pierwsze przedstawienie wystawiłam 
przed siostrą oddziałową, kiedy miałam 
9  lat i byłam w pewnym sanatorium. Od 
tamtej pory wiecznie coś reżyseruję i za 
każdym razem przed premierą ściska mnie 
w żołądku, głowa mnie boli, nie mogę się 
opanować i wtrącam się bez przerwy, stale 
chcę coś poprawić. Myślę, że takie emocje 
targają każdym reżyserem. Mam parę po-
mysłów i jeśli będę mogła dalej prowadzić 
zajęcia i pracować z tym wspaniałym ze-
społem, będę bardzo szczęśliwa – mówiła 
po spektaklu Barbara Katarzyna Radecka. 
Jak się okazuje SAS jest źródłem rado-

ści nie tylko dla uczestników, lecz także 
organizatorów. 

– To jest niesamowite, jacy ci ludzie są 
ciepli, wspierający, mają mnóstwo cierpli-
wości i pokory. Dla mnie to jest ogromna 
przyjemność, że mogę z nimi być. Myślę, 
że wszystkie zajęcia, które stymulują i mię-
śnie, i głowę, i ducha, powodują, że energia, 
która może była stłumiona gdzieś w środ-
ku, zaczyna promieniować na zewnątrz. 
Dla mnie to jest widoczne, jak wiele daje 
ludziom bycie razem – mówi Joanna Kitliń-
ska-Stępień, koordynator programu z  ra-
mienia Biblioteki Publicznej.

Kolejna edycja Strefy Aktywnego Senio-
ra rozpoczęła się 29 stycznia. Wśród blisko 
sześciuset zapisanych, ponad 150 to oso-
by, które po raz pierwszy zdecydowały się 
wziąć udział w zajęciach, co cieszy dyrek-
tor biblioteki Dorotę Olejnik, bo jednym 
z założeń programu jest dotarcie do osób, 
dotychczas niepodejmujących aktywności. 

– Każda edycja jest w jakiś sposób do 
siebie podobna, ale każdą też coś charakte-
ryzuje. Tym razem postanowiliśmy, że nie 
zamykamy list wraz z rozpoczęciem zajęć, 
więc każdy będzie mógł dołączyć w trakcie 
trwania projektu. Oczywiście nie na każ-
de zajęcia, bo część kursów ma limitowa-
ną liczbę miejsc. Nowością będą też tańce 
w  kręgu, których wprowadzenie postulo-
wali seniorzy. To też jest ważny element, że 
to oni za pośrednictwem ankiet, rozmów, 
zgłaszanych opinii również kształtują pro-
gram – mówi Dorota Olejnik.

 n  Krzysztof Bońkowski

99miasto i gmina

Im dalej w SAS, tym więcej nas 

Zaraźliwe książki

– Do napisania projektu zmotywowały mnie 
wolontariuszki współpracujące z Biblioteką 
Publiczną, które powiedziały, że brakuje im 
w mediach programu o książkach – mówi 
Magdalena Żerek, koordynator projektu.

A skoro czegoś brak, to najlepiej to stwo-
rzyć. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
partnerstwu z grodziskim Stowarzyszeniem 
Europa i My oraz Urzędem Miejskim po-
wstała strona internetowa, na której publi-

kowane były filmowe recenzje książek, rela-
cje i wywiady. Wśród rozmówców znaleźli 
się m.in. Filip Springer, Jacek Hugo-Bader, 
a także twórcy lokalni: Sławomir Sadowski 
i Paweł Cabanowski. Nagrania były poprze-
dzone udziałem w warsztatach dziennikar-
skich, a także spotkaniem się z wizażystką, 
która doradziła, co zrobić, by optymalnie 
wyglądać przed kamerą.

– Mówią, że jak robisz to, co lubisz, to nie 
przepracujesz jednego dnia w życiu. Więc 

ja nie pracuje. Kocham książki, do pracy 
w  bibliotece przyszłam dla książek. A jesz-
cze przyjemniej jest, jak okazuje się, że pasją 
można zarażać młodzież – mówi Magdale-
na Żerek. A zapał i kreatywność młodzieży 
szkolnej biorącej udział w projekcie są tak 
duże, że kontynuacja projektu wydaje się 
przesądzona.   n  (kb)
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Pamięta Pan swoje pierwsze spotkanie 
z Radiem Bogoria?

– To był 1999 rok, dopiero co sprowadzi-
łem się do Podkowy Leśnej, ale już wcze-
śniej, bywając u znajomych, natrafiłem na 
fale Radia Bogoria, usłyszałem ciekawą mu-
zykę i gdzieś w pamięci to zostało. Dlatego 
pierwsze kroki skierowałem do Grodziska. 
I to dosłownie, bo jako świeży mieszka-
niec powiatu grodziskiego, wiedziałem, że 
z Podkowy muszę pojechać kolejką WKD, 
nie byłem jednak świadom, że jest odgałę-
zienie do Milanówka. Kiedy dojechałem do 
końca, zorientowałem się, że czeka mnie 
szybki spacer z Grudowa do Grodziska. 
Trochę spóźniony, ale na szczęście dotar-
łem. Po rozmowie ówczesny redaktor na-
czelny Jacek Grabowski zdecydował się na 
współpracę i… tak się zaczęło.
Jak się tworzyło radio na przełomie  
wieków?

– Pracowaliśmy na poddaszu Szkoły 
Podstawowej nr 1, więc żeby dotrzeć do 
redakcji, trzeba było przejść przez szkol-
ne korytarze, a tam w czasie przerw gwar, 
szum, mnóstwo biegających dzieci, nauczy-
ciele. To było dla mnie pewne zdziwienie, 
bo poprzednie rozgłośnie, w których praco-
wałem, przyzwyczaiły mnie, że radio musi 
mieć trochę spokoju. To różnica epoki – in-
ternet dopiero raczkował, telefony komór-
kowe były rzadkością, ważnym narzędziem 
był fax. Chyba było spokojniej. Teraz jest 
znacznie bardziej dynamicznie, bo i rzeczy-
wistość jest bardzo dynamiczna. 
Jaka była atmosfera w pracy na poddaszu?

– Od zawsze wśród pracowników pano-
wały rodzinne relacje, można było liczyć 
na pomoc, dobrą radę, życzliwą wymianę 
słów. Teraz być może życie jest szybsze, ale 
atmosfera pozostała. Wiadomo, jesteśmy 
o  20 lat starsi, u niektórych pojawiły się 
rodziny, inni odeszli, niektórzy niestety na 
zawsze. Życie. 

Radio na początku tworzyli dziennikarze 
z doświadczeniem czy amatorzy?

– Jeśli ktoś wtedy miał doświadczenie 
radiowe, to nie było ono duże. W zdecydo-
wanej większości to właśnie w Radiu Bogo-
ria ludzie stawiali swoje pierwsze kroki na 
antenie. W wielu przypadkach te początki 
zaowocowały później zaistnieniem w  me-
diach ogólnopolskich, nie tylko radiowych. 
To była dobra szkoła, by wystartować 
gdzieś dalej.
Liczył Pan, ile osób przez te lata pracowa-
ło w Radiu Bogoria bądź aktywnie współ-
pracowało? 

– Ciężkie zadanie, ale muszę się z nim 
zmierzyć w najbliższym czasie, bo 20-lecie 
hucznie będziemy świętować w czerwcu. 
Na plenerową imprezę na Stawach Wal-
czewskiego chciałbym zaprosić wszystkich, 
którzy mieli związek z naszą rozgłośnią. To 
setki osób.
Może w takim razie łatwiej będzie ustalić 
liczbę tych, którzy pracują nieprzerwanie 
od początku do dziś?

– Lista nazwisk jest bardzo wąska – obec-
ny redaktor muzyczny Piotr Maciszewski, 
redaktor sportowy Michał Śliwiński oraz 
Mariusz Gutowski, autor i prowadzący naj-
starszą audycję „Stare, znane i lubiane, czyli 
największe przeboje minionych lat”.
W 2008 roku wziął Pan rozbrat z Radiem 
Bogoria i rozpoczął pracę w stołecznych 
mediach komercyjnych. Spotkał się Pan 
z opiniami „ludzi z branży” na temat gro-
dziskiego radia?

– Gdy trafiłem do Radia ZET, marka Ra-
dia Bogoria była dość dobrze znana wśród 
radiowców warszawskich i skojarzenia 
były pozytywne. Myślę, że to w dużej mie-
rze zasługa dziennikarzy, którzy zaczynali 
w  Grodzisku, a potem ruszyli na podbój 
mediów warszawskich. Ostatnio branżowy 
portal zwrócił się do mnie z prośbą o prze-
słanie swojego zawodowego dossier. Na tej 
podstawie została opublikowana notka na 
mój temat, tak się złożyło, że pojawiła się 
w sąsiedztwie tekstu Marka Niedźwieckie-
go, którego nikomu nie trzeba przedsta-
wiać, i Kamili Ceran, szefowej Radia TOK 
FM. Takie doborowe towarzystwo świadczy 
o tym, że Radio Bogoria w środowisku ra-
diowym nadal ma wysokie notowania. 
Z jakim pomysłem na Radio Bogoria wra-
cał Pan do Grodziska?

– Przede wszystkim chciałem, żeby radio 
się bardziej otworzyło i wyszło do miesz-
kańców. I myślę, że to się udało. Przez nie-
spełna trzy lata prawie 30 razy wystawili-
śmy studio plenerowe, co było nowością. 

Pojawiły się nowe kanały przekazu – oczy-
wiście podstawowy pozostał bez zmian, to 
eter, ale radio musi istnieć w mediach spo-
łecznościowych, na gadżetach, w kampanii 
billboardowej i obowiązkowo w internecie. 
Doświadczenie z pracy w  warszawskich 
mediach nauczyło mnie, że warto wpro-
wadzić pewien ład korporacyjny, który 
pomaga uporządkować codzienną pracę. 
Klarowny podział obowiązków, uporząd-
kowanie bazy muzycznej, co szumnie na-
zywa się formatowaniem. Nie oznacza to 
jednak rezygnacji z audycji autorskich, 
które mają swój niepowtarzalny muzyczny 
klimat i swoich fanów. 
O tym, co trafia na antenę, decyduje nie 
tylko kreatywność twórców, lecz także… 
zapisy koncesyjne. 

– Koncesjonariuszem jest Ośrodek Kul-
tury Gminy Grodzisk Mazowiecki. Dla 
Radia Bogoria najistotniejsze są dwa zapi-
sy: minimum 33 proc. czasu antenowego 
w godzinach od 6 do 22 musi być prze-
znaczone na polską muzykę, a minimum 
10 proc. muszą wypełniać informacje i te-
maty lokalne. W tygodniu to 672 minuty. 
Za nieprzestrzeganie tych proporcji grożą 
surowe konsekwencje. Jest jeszcze jeden 
ogranicznik: czas reklam. Nie może zaj-
mować więcej czasu antenowego niż sześć 
minut w ciągu godziny. 
Jakie szanse na pozyskiwanie słuchaczy 
ma lokalna rozgłośnia w starciu z ogólno-
polskimi gigantami? 

– Musimy wygrywać lokalnością i dobrą 
muzyką. W ogólnopolskich wiadomościach 
nie usłyszymy o remoncie ulicy Nadarzyń-
skiej czy o korku w Natolinie przed wjaz-
dem na autostradę. Bo takich korków przy 
wjazdach na autostradę jest mnóstwo w ca-
łym kraju. Musimy pamiętać, że Kowal-
ski, który udaje się do pracy do Warszawy, 
musi taką informację dostać. Wtedy będzie 
nas słuchał. Musimy też pokazywać się, by 
mieszkańcy wiedzieli, że to jest ich radio, że 
tu pracują ludzie pozytywnie nastawieni do 
świata i naszej rzeczywistości, którzy iden-
tyfikują się z lokalną społecznością – więk-
szość zespołu mieszka w okolicy.
Czego życzyć redaktorowi naczelnemu 
z okazji jubileuszu?

– Jest taki profil internetowy, zawierają-
cy charakterystyki prawie wszystkich roz-
głośni w Polsce. Autor tego projektu opisał 
Radio Bogoria następująco: zespół tworzy 
grupa profesjonalnych dziennikarzy i pre-
zenterów. I niech ten opis zawsze będzie 
aktualny. 
Dziękuję za rozmowę.

20 lat Radia Bogoria

Z Markiem Karczewskim, redaktorem naczelnym Radia Bogoria, 
które 8 stycznia obchodziło 20. rocznicę rozpoczęcia nadawania, 
rozmawiał Krzysztof Bońkowski

     Lokalność  
i dobra muzyka

Marek Karczewski przygodę z ete-
rem zaczynał na początku lat 90. w Pile 
w  lokalnym oddziale Radia Koszalin 
oraz w Radiu RMS. W latach 1999-2008 
w Radiu Bogoria, najpierw jako reporter, 
potem redaktor programowy. Po kilku-
letniej pracy w mediach ogólnopolskich 
– Radio ZET, Radio Plus, VOX FM – 
w maju 2015 roku wrócił do grodziskiej 
radiostacji jako redaktor naczelny.
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Alicja Majewska śpiewała, że podróżą każ-
da miłość jest. Państwo Wacława i Włady-
sław Ślesińscy drogę przez życie dzielą już 
65. rok, Wiesława i Janusz Bajszczakowie, 
Jadwiga i Jan Bednarscy, Halina i Ryszard 
Bieleccy, Maria i Stanisław Burakowie, 
Janina i Andrzej Grendowie, Maria i Eu-
geniusz Jezierscy, Helena i Marian Królo-
wie, Janina i Bogusław Niedzińscy, Maria 
i Janusz Stankiewiczowie, Krystyna i Jerzy 
Węgiełowie podróżują wspólnie od 50 lat 
i  z tej okazji zostali uhonorowani przez 
Prezydenta RP Andrzeja Dudę Medalami 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Tym spośród szacownych jubilatów, 
którzy stawili się 25 stycznia na uroczysto-
ści w grodziskim Centrum Kultury, pre-
zydenckie odznaczenia, kwiaty, upominki 

i powinszowania przekazali burmistrz 
Grzegorz Benedykciński, starosta grodzi-
ski Marek Wieżbicki oraz przewodnicząca 
Rady Miejskiej Joanna Wróblewska. 

– Patrząc na państwa chciałam po-
wiedzieć, że wierzę w miłość, wierność 
i uczciwość małżeńską, bo są państwo ży-
wym tego przykładem. Myślę, że te 50 lat 
wspólnego życia minęło bardzo szybko. 
Były miłe chwile i trudne, ale jak się jest 
razem, to te miłe chwile przeżywa się bar-
dziej radośnie, a te trudne jakoś łatwiej 
– mówiła Joanna Wróblewska.

Uroczystość, poprzedzona nabożeń-
stwem w kościele św. Anny przy oprawie 
muzycznej chóru Cantata, była również 
okazją do wyróżnienia Dyplomami Gra-
tulacyjnymi państwa Kazimiery i Henryka 

Jarkiewiczów za wspólne 70 lat oraz świę-
tujących diamentowe gody Wandy i Stani-
sława Kuliberdów, Wandy i Zbigniewa Ko-
rów, Zofii i Andrzeja Matuszelańskich oraz 
Haliny i Jerzego Włodarkiewiczów, którzy 
prezydenckie medale otrzymali przy okazji 
poprzednich okrągłych jubileuszy.

– Trzeba się kochać cały czas – mówił 
Janusz Stankiewicz, który darzy uczuciem 
żonę Marię nieprzerwanie pół wieku. Nie-
kiedy to trudne, jednak gdy przy nazwi-
skach 16 par widnieją liczby 50, 60, 65, 
70, a w nich zamknięte jest wspólne życie, 
wydaje się naprawdę możliwe nawet w cza-
sach, kiedy słowa przysięgi małżeńskiej 
często pozostają tylko słowami. 

n Małgorzata Müldner

11

Szczęśliwa podróż 
Miłość przede wszystkim, na drugim miejscu cierpliwość i zrozumienie – to najczęściej ujawniane 
sekrety szczęśliwych małżeństw. Na tych receptach można polegać, bo ich autorami są 
małżonkowie z ponadpółwiecznym stażem. 

Występ uczennicy grodziskiej SP nr 1 
Emilii Strzelczyk uświetnił tegoroczną 
uroczystość wręczenia statuetek „Bursz-
tynowe Nutki”. Siódmoklasistka zaśpie-
wała 11 stycznia w siedzibie Stowarzysze-
nia Autorów ZAIKS, a jej uczestnictwo 
w  kulturalnym wydarzeniu stolicy nie 
było przypadkowe. W ten sposób została 
wyróżniona spośród  grona dzieci, które 
nagrały piosenki do śpiewników z utwo-
rami autorstwa laureatów „Bursztyno-
wych Nutek” 2017: poetki Doroty Gellner 
oraz kompozytora Adama Skorupki. 

wydarzenia

Wyróżniony talent

Tańcoterapia
To już tradycja, że grodziscy 
emeryci i renciści rok rozpoczy-
nają od wielkiego balu, który 
organizowany jest na parkie-
cie hali sportowej przy ulicy 
Westfala. Tegoroczny odbył się 
wyjątkowo w piątek, a nie jak 
dotychczas w sobotę, co jak się 
okazało, nie było wcale prze-
szkodą. 5 stycznia w hali tance-
rze seniorzy stawili się tłumnie 
(ponad 750 osób!), udowadnia-
jąc, że póki nogi noszą, można 
się dobrze bawić, a i korzystać 
z wyjątkowo skutecznej formy 
terapii, jaką jest taniec. Korzy-

stano z niej także pomiędzy 
stolikami, gdyż parkiet był mo-
mentami za mały. A bawiono się 
przy szlagierach serwowanych 
przez ulubiony zespół seniorów, 
czyli grupę muzyczną Marka 
Musińskiego. Był też występ 
gwiazdy – z Ciechocinka do 
Grodziska zjechał akordeonista, 
aranżer, wokalista i kompozytor 
Paweł Sobota, artysta dobrze 
znany grodziszczanom, którzy 
korzystali z dobrodziejstwa le-
czenia sanatoryjnego w jednym 
z najpopularniejszych polskich 
uzdrowisk.  n (miecz.)

Utwory „Zły humorek”, „Noc przemyka 
jak muzyka” w interpretacji Emilii zosta-
ły nie tylko docenione przez publiczność 
gorącymi owacjami i różami, lecz także 
spotkały się ze słowami uznania ze strony 
znawców muzyki, profesorów wyższych 
uczelni, którzy zachęcali młodą artystkę 
do dalszego rozwoju pasji i talentu. 

Nagroda „Bursztynowe Nutki”, której 
pomysłodawcą jest wydawnictwo Pani 
Twardowska, została przyznana już po 

raz trzeci. Do zaszczytnego grona osób 
uhonorowanych za szczególne osią-
gnięcia w dziedzinie rozwijania kultu-
ry wśród dzieci i młodzieży dołączyła 
w 2016 roku Joanna Pietrzak, wielo-
letnia nauczycielka rytmiki w grodzi-
skich przedszkolach i szkołach podsta-
wowych, autorka treści muzycznych do 
podręczników oraz scenariuszy imprez 
muzyczno-ruchowych.

n Małgorzata Müldner
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Pierwsi spośród 125 wolontariuszy poja-
wili się w Centrum Kultury, siedzibie gro-
dziskiego sztabu WOŚP, już o godz. 7 rano. 
Wyposażeni w czerwone serduszka wyru-
szyli w teren i choć ulice miasta wydawały 
się nieco wyludnione, wieczorem powrócili 
z pełnymi puszkami – rekordzista, sołtys 
Adamowizny Jarosław Józefowicz, uzbierał 
ponad 6 tys. zł! Na rzecz WOŚP pod stycz-
niowym niebem tradycyjnie kwestowali 
również motocykliści z Boruta MC Poland 
HCH Grodzisk Mazowiecki, wojowie z hi-
storycznej grupy rekonstrukcyjnej Utlagar 
Hirde oraz strażacy z grodziskiej OSP, któ-
rych delegacja udała się także do studia te-
lewizyjnego w Warszawie.

Tak było w terenie, a na antenie dla orkie-
stry Jurka Owsiaka zagrało Radio Bogoria. 
Dziennikarze na 94,5 fm licytowali m.in. 
podkowy na szczęście, a nawet koszulkę 
piłkarza reprezentacji Polski Grzegorza 
Krychowiaka. Zaś na scenie w sali kinowej 
Centrum Kultury wśród fantów przekaza-

nych na rzecz WOŚP 
znalazły się maskotki, 
zegarki, produkty spo-
żywcze, vouchery do 
lokalnych restauracji 
oraz salonów kosme-
tycznych i  fryzjerskich. 
Powodzeniem cieszyły 
się też okazjonalne gadżety 
– notesiki, kubki czy kalen-
darze. Jednym z bardziej 
oryginalnych przedmio-
tów aukcji, żywiołowo prowadzonej 
przez Martę Kowalczyk z Centrum Kultury 
i dziennikarkę Radia Bogoria Marię Barań-
ską, była oferta zwiedzania linii produkcyj-
nej chipsów w fabryce Frito Lay. 

Cegiełkę do sukcesu tegorocznej edycji 
WOŚP, podobnie jak w latach ubiegłych, 
dołożyło również Grodziskie Stowarzysze-
nie Rodzin Abstynenckich „Familia”, które 
w foyer kina przeprowadziło loterię fan-
tową. Ogółem z licytacji i loterii udało się 
uzbierać kwotę ponad 11 tys. zł. 

– Mam taki zwyczaj, że lubię pomagać 
– mówił szef grodziskiego sztabu WOŚP 
Michał Bylina. Pomagać mają w zwyczaju 
również tancerze ze Studia Dancing Queen 
Małgorzaty Abramczyk-Maglakelidze oraz 

ze szkoły tańca Magdaleny Wójcik, a także 
uczniowie Piotra Gąssowskiego i zespoły 
Alibi Blues, MeTka, Good Old Devil, Mer-

ge Conflict, Gorgonzolla, których 
występy wzbogaciły program 
dnia. O dodatkowe atrakcje dla 
najmłodszych zadbali strażacy 
z OSP w Książenicach, zna-

na z  kolorowych animacji Bajolandia 
oraz klub gier bitewnych Osigilitah. 
W sali lustrzanej Centrum Kultury 
i foyer dzieci nie tylko mogły wziąć 
udział w zabawach i grach, lecz także 
posiąść praktyczną wiedzę z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy.
Specjalny wkład w artystyczną od-

słonę finału WOŚP od lat mają uczniowie 
z SP nr 4 w Łąkach, którzy pod kierunkiem 

Cecylii Kotowicz oraz Renaty Łoszewskiej 
przygotowują przedstawienie z  ważnym 
przesłaniem i piękną oprawą. W  tym roku 
do sali widowiskowej i serc widzów zawitał 
zapisany w tytule jasełek „Król miłości i po-
koju”, by przypomnieć, że najlepszym darem 
na świecie jest miłość.

– Scenariusz pisze nam samo życie. 
W roku 2017 obchodziliśmy 100. rocznicę 
objawień fatimskich, w Kościele Katolickim 
był to rok apostoła ubogich, św. brata Al-
berta, a na świecie czas wojny w Syrii i tra-
gedii uchodźców. Chcieliśmy podzielić się 
miłością jak chlebem, bo biedy i nieszczę-
ścia nie brakuje – mówiła Cecylia Kotowicz.

Póki w finałowym dniu WOŚP zapełnia-
ją się puszki, a światełko do nieba przypo-
mina dobrym aniołom, by pomogły tam, 
gdzie moc śmiertelników już nie wystar-
czy, póty najważniejszy dar na świecie na-
dal ma swoją wartość.

– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
to wielkie święto służby zdrowia i potrzebu-
jących – mówiła przewodnicząca Rady Miej-
skiej Joanna Wróblewska, z zawodu lekarz. 

Pomagać warto jednak nie tylko od święta.   
n   Małgorzata Müldner

Dla wyrównania szans w leczeniu nowo-
rodków kwestowali 14  stycznia wolon-
tariusze na całym świecie. Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 
26, a o jej nieprzemijającej popularności 
świadczy uzbierana w  finałowym dniu 
rekordowa kwota ponad 81 milionów zł, 
z  czego blisko 92,5  tys. zł pochodzi 
z Grodziska Mazowieckiego.

na antenie 
i na scenie

W terenie,  
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Międzykontynentalna podróż kultu-
ralna czeka wielbicieli Splotów, czyli 
Grodziskich Spotkań Wielokulturo-
wych, organizowanych już po raz 
piąty przez Willę Radogoszcz. Hasło 
towarzyszące bogatemu programo-
wi realizowanemu w dniach 2-20 lu-
tego brzmi: „Tak dalecy, tak bliscy”.

„Ogromnie się cieszymy, że wspólnie doło-
żyli Państwo swoją cegiełkę, by ten świat był 
lepszy!” – z takimi słowami do społeczności 
Grodziska Mazowieckiego zwróciła się pre-
zes Stowarzyszenia Polska Misja Medyczna 
Ewa Piekarska w podziękowaniu za prze-
kazane darowizny na protezy dla poszko-
dowanych dzieci z Syrii. Organizacja zaj-
muje się niesieniem pomocy mieszkańcom 
miejsc dotkniętych przez biedę, katastrofy 
i wojnę. Szczególną troską stara się oto-
czyć dzieci. Akcja zbiórki pieniężnej na ten 
szczytny cel zaistniała w Grodzisku dzięki 
Grażynie Kwaśniewskiej związanej z niefor-
malną grupą Ogrody Demokracji. 

– Najpierw dowiedziałam się o ogólno-
polskiej akcji „Pociąg do tolerancji”, która 
przewidywała pokaz filmu „Aleppo. Notat-
ki z ciemności”. Po jakimś czasie w telewizji 

obejrzałam reportaż o zbiórce pieniężnej 
na protezy dla dzieci z Aleppo. Ponieważ 
jedną i drugą akcję promował Wojciech 
Szumowski, reżyser filmu, skojarzyłam te 
dwa fakty i skontaktowałam się z Polską 
Misją Medyczną, która zaproponowała mi, 
że mogę sama przeprowadzić tę zbiórkę – 
mówi Grażyna Kwaśniewska. 

Pierwotnie akcja miała się ograniczyć do 
zbiórki w trakcie projekcji filmu o Aleppo, 
która miała miejsce 28 listopada w Pocze-
kalni PKP. Okazało się jednak, że zaintere-
sowanie było na tyle duże, że kolejne kwe-
sty odbyły się podczas koncertu wigilijnego 
UTW, a następnie w kościele w Adamo-
wiźnie i w kaplicy w Radoniach. Finalnie 
zbiórka przyniosła w Grodzisku ponad 
6  tys. zł, które zostały przekazane Polskiej 
Misji Medycznej.  n   (kb)   

– W tym roku postanowiliśmy pójść tro-
chę dalej i oprócz kultury mniejszości 
związanych z Grodziskiem i jego historią 
chcemy pokazać naszym gościom zjawi-
ska nieco bardziej odległe. Chcielibyśmy 
poruszyć  problemy, które w ostatnich 
czasach wzbudzają wiele emocji i kontro-
wersji. Powodują konflikty, których można 
by uniknąć, jeśli tylko spojrzy się na nie 
z nieco innej perspektywy – mówi Aldona 
Józefowicz z Willi Radogoszcz.

Wśród wydarzeń zapowiedzianych 
w programie zwracają uwagę spotkania 
poświęcone kulturze Meksyku, tańcom 
orientalnym, tradycjom Aborygenów czy 
Sycylii, co może zaskakiwać odbiorców 
przyzwyczajonych co prawda do bogatej 
i różnorodnej oferty Splotów, jednak do-
tychczas zwykle znajdujących wspólny 
grodziski mianownik.

– Chcielibyśmy pokazać naszym słucha-
czom, naszym widzom, że warto otworzyć 
się na inne kultury, które często wydają 
nam się egzotyczne, zbyt odległe, niezro-
zumiałe – wyjaśnia Aldona Józefowicz.

Nie oznacza to, że zabraknie wielokultu-
rowości w grodziskim wydaniu. 10 lutego 
odbędzie się spacer historyczny szlakiem 
chasydów, a tydzień później wraz z Łuka-
szem Nowackim będzie można przejść się 
tropem miasta wielu wyznań, jakim Gro-
dzisk był przed II wojna światową. Trady-
cyjnie ważnym punktem są uroczystości 
upamiętniające 77. rocznicę likwidacji gro-
dziskiego getta, zaplanowane na 5 lutego.

Na finał Splotów do Grodziska z koncer-
tem flamenco przyjedzie prosto z Granady 
La Bogusha y su grupo. Ostatnim akcen-
tem będą warsztaty tańca flamenco zapla-
nowane na 20 lutego. 

Szczegółowy program Splotów można 
znaleźć na plakatach, w folderach oraz 
w internecie na stronie www.willara-
dogszcz.eu. n   (kb)   

Dzieci z klas I-III uczęszczające do świetlicy 
w  SP nr 1 w Grodzisku Mazowieckim zo-
stały zaproszone przez Fundację Musszelka 
do projektu „Stań w obronie ziemi/zostań 
ekologicznym upstanderem”. Przedsię-
wzięcie zostało dofinansowane z programu 
Działaj Lokalnie realizowanego na terenie 
powiatu grodziskiego przez Stowarzysze-
nie Europa i My. Od września do grudnia 

2017 roku uczniowie wzięli udział w cyklu 
spotkań i  warsztatów poświeconych do-
brym praktykom ekologicznym, takim jak: 
recycling, gospodarowanie odpadami, tro-
ska o rośliny i zwierzęta. Dzieci podobnie 
jak ryby, mają głos – brzmi doktryna Mus-
szelki, a jeśli pozwolą im tylko na to do-
rośli, nie zawahają się go użyć w ważnych 
sprawach. Nie zawahały się podczas wyda-
rzeń finałowych projektu, które odbyły się 
13 grudnia na terenie SP nr 1 i 16 grudnia 
w Willi Radogoszcz, gdzie w obecności 
gości, m.in. szefowej grodziskiej oświaty 
Ewy Burzyk, Jerzego Kopcia z Wydziału 
Ochrony Środowiska oraz przedstawicieli 
straży miejskiej, nie tylko podsumowały 
swoje dokonania na przestrzeni kilku mie-
sięcy, lecz także poprowadziły odważną, 
żywiołową debatę ekologiczną wyrażając 
swoje oburzenie i niezgodę na złe praktyki 
dorosłych niszczące najbardziej bezbronną 
z form życia – Ziemię.   n   (mm)

Pomoc dla Aleppo

Podsumowanie 
Szlachetnej Paczki

Wszyscy wygrani

W 2017 roku Szlachetna Paczka wspar-
ła 46  rodzin z Milanówka, Brwinowa, 
Owczarni, Komorowa, Biskupic – tam 

dotarli nasi wolontariusze. Połączone re-
jony Milanówek i Brwinów miały wspólny ma-
gazyn w Szkole Podstawowej nr 1 w Milanów-
ku. Na sukces akcji miała wpływ bardzo dobra 
współpraca dyrekcji i pracowników szkoły 
z wolontariuszami, a także wsparcie lokalnych 
ośrodków pomocy społecznej oraz sponsorów. 
(…) Szlachetna Paczka w Brwinowie i Mila-
nówku bardzo dziękuje wszystkim wolonta-
riuszom, firmom oraz instytucjom za pomoc 
udzieloną w trakcie XVII edycji naszej akcji. 

 n   Małgorzata Witek

Muzyczne opowieści, melodyjne historie 
z morałem, bajkowe nuty, wiejskie krajobra-
zy wymalowane na pięciolinii, utrzymane 
na pograniczu folku i jazzu – takie oto prze-
życia stały się udziałem gości Willi Rado-
goszcz, którzy 28 stycznia przyszli na kon-
cert zespołu Chłopcy kontra Basia. A o to, 
by z tego starcia wszyscy wyszli wygrani, za-
dbali Basia Derlak, Marcin Nanko, Tomasz 
Waldowski i Mateusz Modrzejewski.  n  (kb) 

Ryby i dzieci mają głos

Sploty 
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Dla wielu osób był 
uosobieniem lokalne-
go artysty, to znaczy 
„zwykłego niezwykłego” 
człowieka, którego moż-
na codziennie spotkać na 
ulicy lub zobaczyć w  bi-
bliotece pochylonego nad 
gazetą, a z drugiej strony 
kogoś tajemniczego, dys-
ponującego niedosiężny-
mi dla innych talentami 
i pomysłami przejawia-
jącymi się w  uprawianej 
przez niego sztuce – 
znacznie przekraczającej 
ramy lokalności. 

Każdy, kto miał szan-
sę poznać Jacka, zgo-
dziłby się zapewne, że 
w jego charakterystycz-
nej postaci, chmurnym 
spojrzeniu, powolnych 
gestach kryła się jakaś 

kruchość. Jawił się 
wręcz spóźnionym 
o  kilka stuleci wcie-

leniem introwertycznego roman-
tycznego samotnika lub ilustracją Pasca-
lowskiej myśli o człowieku jako wątłej, 
kołyszącej się na wietrze trzcinie obdarzo-
nej jednakowoż rozumem i przewyższają-
cej przez to resztę stworzenia. Symbolem 
tej kruchości, a zarazem jego znakiem 
rozpoznawczym była laska, na której się 
wspierał od czasu przykrej kontuzji kolana, 
w środowisku artystycznym zaś rozpozna-
walny był dzięki lampom witrażowym, po-
dobnie jak on rozświetlonym od wewnątrz 
i jak on delikatnym. To prawda, był osobą 
wrażliwą i subtelną, silnie przeżywającą 

docierające do niego bodźce, a jego wraż-
liwość – owocująca w bujnym ogrodzie 
uprawianej przezeń twórczości oryginal-
nymi dziełami – stanowiła dla niego także 
źródło cierpień i powód niedopasowania 
do otaczającej rzeczywistości. Jako bystry 
i przenikliwy obserwator, Jacek z równą 
intensywnością odbierał pozytywny i ne-
gatywny obraz świata, zaprogramowany na 
widzenie barw, proporcji, kształtów sycił 
się pięknem ukrytym w naturze, chłonął 
je i przetwarzał, aby nim potem emanować 
w  swojej sztuce; jednocześnie krytycznie 
nastawiony do otoczenia zżymał się na po-
spolitość i prostactwo, używając w tej ba-
talii ze światem i ludźmi ostrych, czasem 
nazbyt jednowymiarowych opinii.

Powie ktoś: tak wygląda żywot outside-
ra, nadwrażliwca o nerwach jak pajęcze 
nitki, ale w przypadku Jacka niezgoda na 
chamstwo, wulgarność, tani populizm szła 
w parze z potrzebą – nic to, że efemerycz-
ną – bycia z ludźmi, towarzystwa, spotka-
nia, rozmowy. Stał się zatem oczekiwanym 
i chętnie zapraszanym gościem wernisaży 
wystaw, koncertów, spotkań czy wydarzeń 
o mniejszej lub większej randze artystycz-
nej, które umiał ocenić i docenić, ciesząc 
się obecnością w gronie ludzi o podobnych 
upodobaniach. Dysponując ponadprze-
ciętną świadomością i erudycyjną wiedzą, 
chętnie zgłaszał swój akces w przedsięwzię-
ciach zarówno artystycznych, jak choćby 
zrzeszający okolicznych twórców kolektyw 
Fabryka Sztuki, jak i społecznych, uczestni-
cząc w porządkowaniu cmentarza żydow-
skiego lub – już dla relaksu – wybierając się 
na wycieczki do lasu. Przez całe lata jego 
przystanią i azylem była Willa Radogoszcz, 
gdzie z powodzeniem wystawiał swoje dzie-
ła, oszołomiony i nieco zawstydzony popu-

larnością prezentowanych rzeźb, kapliczek 
i „magicznych skrzyneczek”, w których 
zaklinał dawny Grodzisk. O sile oddzia-
ływania i niezwykłej urodzie prac może 
świadczyć ostatnia, jak się okazało, wysta-
wa Jacka, zorganizowana w 2013 r. w Ra-
dogoszczy, podczas której większość eks-
ponowanych dzieł zyskała nabywców już 
podczas wernisażu. Jego skrzyneczki łączą-
ce małe formy rzeźbiarskie z malarstwem 
zawędrowały nie tylko „pod strzechy”, do 
grodziskich domów, ale także zostały wy-
korzystane w willi jako stały element eks-
pozycji ukazującej dzieje Grodziska. Kieru-
jąc się potrzebą serca, wciąż pracował nad 
kolejnymi projektami i cyklami, angażując 
się bez reszty, niezależnie od tego, czy były 
to witraże, kapliczki, fotomontaże, rysunki 
pastelami, czy zamknięte w pudełkach pej-
zaże tchnące nostalgią i mistycyzmem.

W zależności od nastroju i potrzeby Ja-
cek to zbliżał się, to oddalał, znikał na dłuż-
szy lub krótszy czas, by zaraz potem zjawić 
się jakby nigdy nic i porozmawiać o czymś, 
co go zafrapowało. Nieraz otwierał się, 
opowiadając o swoich marzeniach: domku 
w leśnej głuszy czy o wyjeździe za granicę. 
Codzienność, z którą się borykał, uwierała 
go i tłamsiła, zabierała oddech i energię – 
w końcu, ku rozpaczy bliższych i dalszych 
znajomych, zwrócił bilet z napisem „życie”. 
Wypełniona światłem lampa z tafli koloro-
wego szkła połączonych cienkim ołowia-
nym drutem została rozbita. Nie można 
już połączyć potłuczonych odłamków, ale 
w tych mieniących się barwą okruchach 
– rozsianych po Grodzisku dziełach Jac-
ka – zawarte będą wspomnienia o artyście 
i  człowieku, który żył pośród nas, dzieląc 
się swoim talentem i wrażliwością. 

n  Łukasz Nowacki

Odszedł Jacek Siedlecki, urodzony w Grodzisku plastyk, malarz, rzeźbiarz, 
witrażysta, fotografik, członek Polskiego Związku Artystów Malarzy i Grafików, 
słuchacz Ogniska Plastycznego, jeden z najbardziej oryginalnych i osobnych 
twórców, uczestnik kulturalnego życia Grodziska Maz. 

Jeden z pierwszych polskich wolnomularzy, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, 
tłumacz Woltera, rotmistrz elektora pruskiego, do tego kasztelani, senatorowie, do-
stojnicy kościelni i królewscy – taki panteon postaci wydał ród Mokronoskich, któ-
rym poświęcone było kolejne spotkanie z cyklu „Historia jednego obrazu”. 

pożegnanie

Artysta ze szkła

Historia epitafiami pisana

Prowadzone przez Jakuba 
Bendkowskiego wykłady 
z  historii sztuki w Poczekal-
ni PKP dotyczą lokalnych 
zabytków, a  zaczęły się je-
sienią od prelekcji, która 
dała również tytuł całemu 
cyklowi i poświęcona była 
obrazowi Pierre'a Mignarda 
„Madonna z winogronami”, 
jak również losom jego kopii, 
zdobiącej przez dwa stulecia 
wnętrza kościoła św. Anny. 
Tym razem kanwą opowieści 
o Mokronoskich, którzy na 

początku XVII wieku stali się 
właścicielami Grodziska, były 
epitafia znajdujące się w  naj-
starszej grodziskiej świątyni. 

– Lokalna historia ma czę-
sto bardzo ciekawe przypisy, 
odniesienia do historii świa-
towej niemalże, czego przy-
kładem jest choćby historia 
rodziny Mokronoskich – mó-
wił Jakub Bendkowski, autor 
wielu publikacji dotyczących 
grodziskich zabytków, na co 
dzień pracujący w Żydowskim 
Instytucie Historycznym. 

W tej swoistej podróży przez wieki nie 
zabrakło opowieści o protoplaście gro-
dziskiej gałęzi rodu, dworzaninie króla 
Zygmunta III Wazy Andrzeju Mokrono-
skim, o jego imienniku, słynnym „Jędru-
siu”, ukochanym Izabeli z Poniatowskich 
Branickiej czy Stanisławie Mokrono-
skim, który w 1792 roku jako czwarty 
w historii otrzymał order Virtuti Militari, 
a później znalazł się w gronie inicjatorów 
budowy pomnika ks. Józefa Poniatow-
skiego. Ostatni męscy potomkowie rodu 
– August i Antoni – zmarli na początku  
XX wieku.

Oprócz epitafiów trwałymi pamiąt-
kami po Mokronoskich w Grodzisku są 
fundowany przez nich kościół św. Anny, 
dworek przy ul. Okulickiego, a także herb 
miasta wzorowany na „Bogorii”, którą 
pieczętowali się dawni właściciele tych 
ziem. n  (kb) 
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Jacek Siedlecki (1962 – 2017)
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Kolędnicy z Karolina wystąpili 20 stycznia w grodziskim kościele Miłosierdzia Bożego. Chociaż 
mistrzowie stylizacji muzyki ludowej od 70 lat są ikoną polskości, mają za sobą tysiące koncertów, 
miliony przejechanych kilometrów podczas tournée polskich i zagranicznych, o sobie mówią 
skromnie: po prostu „Mazowsze”. 

Kolędowanie na sianie

Przybieżeli z misją

Antonina Krzysztoń jest ostat-
nio częstym gościem w Gro-
dzisku Maz. Zeszłej jesieni 
występowała z koncertem 
charytatywnym w parafii na 
Piaskowej, niedawno była go-
ściem w Poczekalni PKP i spo-
tkała się z dziećmi na promocji 
swojej książki „Przeźroczysty 
chłopiec”. 6 stycznia wystąpiła 
z programem kolędowym w pa-
rafii Przemienienia Pańskiego 
w Łąkach. A były to kolędy nie-
zwykle oryginalne, pochodzące 
z autorskiej płyty pieśniarki. 
Antonina Krzysztoń zachęcała 
licznie zgromadzoną publicz-
ność do wspólnego śpiewania, 

co spotkało się z odpowiedzią. 
Takie kompozycje jak „Panna 
czysta”, „Nie w pałacu”, „Ma-
lusieńki tyciusieńki”, „Szukam 
Ciebie, mały Królu” czy „Jaka ta 
noc ciemna” mogą się podobać. 
Świąteczny charakter koncertu 
podkreślony został przez wyjąt-
kową scenerię – artystka wraz 
z towarzyszącym jej zespołem 
w składzie: Marcin Majerczyk 
(gitara), Marcin Lamch (kontra-
bas) i Manolo, czyli José Manuel 
Albán Juárez (perkusja i instru-
menty perkusyjne), zagrali… na 
sianie, którym wyłożona była 
prowizoryczna scena. 
n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Jeśli ktoś ma okazję, tak jak 
w  sobotni, przysypany śnie-
giem wieczór, uczestniczyć 
w  koncercie Mazowsza, do-
strzeże nie tylko kunszt ar-
tystyczny, lecz także wdzięk 
i  wysoką kulturę sceniczną 
muzyków zamkniętą w naj-
mniejszych gestach.

– Każdy nasz występ traktu-
jemy jako swoistą misję, która 
w naszym rozumieniu polega 
na docieraniu do szerokiej 
publiczności. Za sprawą decy-
zji samorządu województwa 
mazowieckiego i zwiększo-
nego budżetu możemy sobie 

pozwolić, by zwyczajnie po-
kolędować. Dodatkowo mamy 
podpisane porozumienie 
o  współpracy kulturalnej ze 
starostwami ościennymi i z są-
siadującymi z nami gminami. 
Koncert w Grodzisku Mazo-
wieckim jest efektem właśnie 
takiej współpracy. Dzisiaj 
oprócz powszechnie znanych 
tytułów, takich jak „Bóg się 
rodzi”, „Jezus Malusieńki”, czy 
„Lulajże Jezuniu” wykonamy 
nowe elementy, m.in. bardzo 
liryczną, sentymentalną ko-
lędę „Anielski chór” – mówił 
przed koncertem dyrektor 

Zespołu Ludowego Pieśni 
i  Tańca „Mazowsze” Jacek  
Boniecki.

Kolędy dołączyły do reper-
tuaru zespołu kilkadziesiąt lat 
temu i stanowią wdzięczny 
element programu, który cały 
czas jest poszerzany. Nagrane 
na płyty umilają świąteczny 
czas spędzany w domowym 
zaciszu, a wyśpiewane pod 
sklepieniem kościoła przy-
wodzą na myśl iście anielski 
chór, nie tylko za sprawą pięk-
nych głosów. 

n  Małgorzata Müldner

Zespół Stara Śpiewka 
14  stycznia już po raz drugi 
zagościł w Poczekalni PKP na 
grodziskim dworcu. – W ten 
zimowy czas chcemy się po-
dzielić naszymi ulubionymi 
pieśniami zimowymi – przy-
witała gości Wisława Hordy-
niec, jedna z jedenastu kobiet, 
które tego wieczora wykonały 
a capella kilkanaście kolęd, 
pastorałek i szczedriwek, 
czyli wschodniosłowiańskich 
pieśni związanych z obrzęda-
mi noworocznymi. Niemała 

publiczność hojnie nagradza-
ła każde wykonanie gromki-
mi brawami. Na zakończenie 
koncertu „Niechaj będzie 
głośno wszędzie z narodze-
nia Pana” odbyło się wspól-
ne kolędowanie. O magii 
bożonarodzeniowych pieśni 
najlepiej może świadczyć, że 
publiczność, bez różnicy czy 
po polsku, czy po ukraińsku, 
śpiewała z równym zaangażo-
waniem w każdym języku.

n Tekst i fot. 
 Izabela Mądrzycka

Głośno z narodzenia Pana
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Kościół na Piaskowej był wypełniony po brzegi podczas Grodziskiego Kolędowania, które 
odbyło się 7 stycznia. Wysoka frekwencja i emocje niczym na koncercie muzyki rockowej to już 
znak rozpoznawczy imprezy organizowanej od 2007 roku przez Ośrodek Kultury. Tym razem 
w bożonarodzeniowym repertuarze zaprezentowało się dziesięć zespołów.  

Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Mazowieckim rozpoczęło nowy rok od wystawy 
podsumowującej semestr zimowy grupy fotograficznej. 

Mędrcy na finał 

Eksperymenty w kadrze

Wystąpiły zarówno chóry mające długą tra-
dycję śpiewania, jak i te znajdujące się na 
początku drogi artystycznej. Dla Grodzi-
skiego Chóru Bogorya był to – jak skwapli-
wie podliczył jego dyrygent Marcin Łukasz 
Mazur – 99 występ dla grodziskiej publicz-
ności. W  sumie chór ma na swoim koncie 
ponad 280 koncertów od momentu powsta-
nia w  2000  r. Natomiast Chór Szkoły Pod-
stawowej w Książenicach powstał w ubie-
głym roku i był to dla niego dopiero trzeci 
publiczny występ. Bez względu na sceniczne 
doświadczenie chórzyści w różnym wieku 
i dyrygenci w występ wkładali całe serce.

Wszystkie chóry wykonały po dwie ko-
lędy. Wyjątkiem był Chór Szkoły Podsta-
wowej nr 6, który zaprezentował jedną, za 
to rozbudowaną kompozycję Zbigniewa 
Preisnera i Beaty Rybotyckiej „Kolęda dla 
nieobecnych”. Chór Szkoły Podstawowej 
w Adamowiźnie drugi utwór – kompozycję 

Jana Sebastiana Bacha z akompaniamentem 
organów – wykonał wspólnie z Chórem Ka-
meralnym Adoramus Parafii Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, który obchodzi w tym 
roku piątą rocznicę powstania. 

Tradycyjne na finał połączone chóry pod 
dyrekcją Marcina Łukasza Mazura wykonały 
kolędę „Mędrcy świata, monarchowie”. Były 
jeszcze nagrody wręczone przez burmistrza 
Grzegorza Benedykcińskiego dla wszystkich 
zespołów oraz księdza proboszcza parafii na 
Piaskowej Jarosława Miętusa i siostry Justyny 
ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. 

Cały koncert był rejestrowany, a następnie 
retransmitowany w Radiu Bogoria.  Marcin 
Łukasz Mazur zapowiedział, że ze względu 
na dużą liczbę chórów w przyszłym roku 
kolędowanie może się odbywać w dwóch 
odsłonach: w sobotę i niedzielę. 

Wśród kolędujących tego wieczora znala-
zły się Grodziski Chór Cantata pod dyrek-

cją Barbary Paszkiewicz, Chór Szkoły Pod-
stawowej w Książenicach, którym kieruje 
Tadeusz Robaczyński-Janiec, Chór Gimna-
zjum nr 3 pod dyrekcją Andrzeja Siwika, 
Chór Viva La Musica pod batutą Stanisława 
Wiśniewskiego, Chór Szkoły Podstawowej 
nr 6 pod dyrekcją Aleksandry Chyziak, 
Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I stop-
nia im. Tadeusza Bairda pod kierownic-
twem Ewy Szpotawskiej, Chór Do Re Mi ze 
Szkoły Podstawowej w Adamowiźnie pod 
dyrekcją Małgorzaty Grabskiej oraz kiero-
wany również przez nią Chór Kameralny 
Adoramus z Parafii Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy, a także Chór Szkoły Podstawo-
wej nr 2 pod dyrekcją Roberta Dziekańskie-
go i Grodziski Chór Bogorya pod dyrekcją 
Anny Asińskiej, Barbary Kucharczyk i Mar-
cina Łukasza Mazura.  

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

– Prezentujemy prace artystów w przekro-
ju wiekowym od 16 do 80 lat. Fotografie są 
bardzo zróżnicowane tematycznie, przede 
wszystkim są to eksperymenty z  różnymi 

formami, które już w sztuce zaistniały. 
Większość zdjęć to ilustracje zadań wska-
zanych na zajęciach – mówiła 7 stycz-
nia podczas wernisażu kurator wystawy 
Agnieszka Antosik.

Ponad sześćdziesiąt fotografii autorstwa 
dwudziestu dwóch artystów można było 
podziwiać w galerii Popkolor przy ul. Ży-
rardowskiej do końca stycznia. Jeśli ktoś nie 
zdążył, nie pozostaje nic innego, jak zapisać 
się na fotofakultety, o których specyfice opo-
wiada prowadzący zajęcia Mario Antosik:

– To nie są kursy fotografii. To są kursy 
plastycznego widzenia, budzenia wrażli-
wości na pewne wizualne aspekty rzeczy-

wistości i próby ambitniejszego działania, 
nie tylko obrazującego rzeczywistość. To 
są próby fotografii od konceptualnej, po 
eksperymentalną, ale też tradycyjną, krajo-
brazową, studyjną. A wszystko po to, by jak 
najpełniej wyrazić swoje widzenie. Temu 
służy to miejsce, które charakteryzuje fe-
nomenalna integracja, wymiana doświad-
czenia i ogromny rozrzut wiekowy słucha-
czy. Po tych kilku latach, bo niektórzy są tu 
ze mną od 4-5 lat, uważam, że są dobrze 
skonstruowanymi artystami, spokojnie 
mogą iść swoją drogą i poszukiwać wła-
snych autorskich, unikatowych rozwiązań.

n  Tekst i fot. Małgorzata Müldner
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Spotkanie pokazało jak ważna jest rola 
dobrej komunikacji z mieszkańcami. Sie-
dziba miejscowej Ochotniczej Straży Po-
żarnej przeżywała prawdziwe oblężenie, 
a miejsca stojące na schodach cieszyły się 
takim samym powodzeniem, jak te na sali.

Mikołaj Wild podkreślił, że rząd po-
dejmując decyzję o budowie Centralnego 
Portu Komunikacyjnego na terenie gminy 
Baranów kierował się interesem wszyst-
kich Polaków, ale jest otwarty na wybór 
przez mieszkańców najbardziej dla nich 
odpowiedniej formy rekompensaty. Jak 
stwierdził, możliwe jest zapewnienie zor-
ganizowanego budowania, a nawet wybu-
dowanie Nowego Stanisławowa, tak jak 
w przypadku dużej inwestycji przeciwpo-
wodziowej na Dolnym Śląsku, gdzie po-
wstała od podstaw praktycznie nowa wieś.    

Lokalizacja lotniska w Stanisławowie 
jest z punktu widzenia rządu optymalna. 
–  Nie ma lepszej – zapewniał przedsta-
wiciel rządu. Odpowiadając na pytania 

stwierdził, że założenia budowy przewi-
dują obsługę także ruchu towarowego 
oraz zintegrowanie portu lotniczego z ter-
minalem kolejowym. Mieszkańców inte-
resowały również kwestie hałasu, strefy 
buforowej wokół lotniska, umiejscowienia 
pasów startowych oraz przyszłości obec-
nych jednostek samorządu terytorialnego. 
Zwracali uwagę na konieczność urucho-

mienia różnych kanałów informacji na 
temat tej inwestycji.

Na port lotniczy Solidarność potrze-
ba nie mniej niż 3,5 tys. ha, czyli prawie 
pięć razy więcej niż zajmuje Okęcie. CPK 
ma zostać otwarty w 2027 r. Szacunkowy 
koszt inwestycji to 35 mld zł bez dodatko-
wych inwestycji, takich jak drogi dojazdo-
we, linie kolejowe oraz zaplecze lotnisko-
we. Koszt prac przygotowawczych w ciągu 
najbliższych 2 lat ma zostać pokryty ze 
środków budżetu państwa. Port lotniczy 
Solidarność już w chwili otwarcia mógłby 
obsługiwać 30 mln pasażerów. 

– Wiele środowisk będzie zainteresowa-
nych konfliktami, abyśmy utonęli w spo-
rach, ale zależy nam na tym, żeby ten re-
gion był wizytówką Polski – przekonywał 
Mikołaj Wild.

   Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Zależy nam na maksymalnym włączeniu mieszkańców w proces 
podejmowania decyzji dotyczących odszkodowań za to, że życie w Baranowie 
radykalnie się zmieni – kilkakrotnie powtarzał Mikołaj Wild, sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu ds. Centralnego 
Portu Komunikacyjnego, podczas spotkania zorganizowanego 13 grudnia 
przez komitet Prawa i Sprawiedliwości gminy Baranów i wójta Andrzeja Kolka.

Pod koniec ubiegłego roku ukazał się drugi tom monumentalnej biografii Jaro-
sława Iwaszkiewicza „Inne życie”. Pierwsze spotkanie z jej autorem, dr. Rado-
sławem Romaniukiem, odbyło się 14 stycznia w Muzeum Dulag 121 w Pruszko-
wie. Tematem było Stawisko Iwaszkiewiczów w czasie wojny i pokoju. 

Debata o lotnisku 

Wszystko zwyczajnie

Ukazała się książka Ireny Grzesiuk- 
-Olszewskiej i Andrzeja K. Olszewskiego 
„Pomniki Fryderyka Chopina”. Autorzy 
specjalizują się w badaniach nad rzeźbą 
pomnikową XX wieku. Opisują najbar-
dziej znane upamiętnienia Chopina w tej 
formie, takie jak pomnik w warszawskich 
Łazienkach czy na paryskim cmentarzu 
Père-Lachaise, ale także największy na 
świecie monument poświęcony kompozy-
torowi w Szanghaju, pomniki w Londynie, 
w Hawanie, na Majorce i w Singapurze.

W sumie pomników Chopina w Polsce 
i poza nią jest obecnie kilkadziesiąt. Po-
piersi na cokołach, poza tymi w Żelazowej 
Woli, jest w całym kraju około 20. Jedno 
z  nich – dłuta Janusza Tomasińskiego – 
stoi między plebanią a kościołem św. Ja-
dwigi w Milanówku. Związana jest z nim 
historia ocalenia urny z sercem Chopina, 
którą w czasie Powstania Warszawskiego 
uratował z płonącego kościoła św. Krzyża 
oficer niemiecki. Urna była przechowy-
wana w parafii św. Jadwigi.

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Postawę pisarza w obliczu wojny najlepiej 
oddają jego słowa: „wszystko zwyczajnie”. 
Życie toczyło się w domu normalnie, na ile 
tylko było to możliwe. Symbolicznym po-
żegnaniem dwudziestolecia było ostatnie 
spotkanie towarzyskie w Stawisku przed 
wybuchem wojny. O rozpoczęciu działań 
wojennych pisarz dowiedział się na stacji 
EKD w Malichach. Później uznał, że błę-
dem było opuszczenie domu we wrześniu 
1939 r. – najpierw przez córki Iwaszkiewi-
czów, a później przez pisarza i jego żonę. 
Z tej perspektywy Iwaszkiewicz będzie ne-
gatywnie oceniał decyzje swoich kolegów 
pisarzy o emigracji. 

Iwaszkiewicz był zafascynowany kul-
turą niemiecką, ale trochę się tego zain-
teresowania przestraszył. W jego pisaniu 
o Niemczech jest przyciąganie i odpycha-
nie – mówił R. Romaniuk. W czasie oku-

pacji czytał „Wojnę i pokój” Tołstoja oraz 
„Pana Tadeusza”. Jako coś niemoralnego 
traktował natomiast pisanie przez innych 
autorów utworów literackich w sytuacji, 
gdy ginęli ludzie. R. Romaniuk za nieza-
służoną uważa opinię o Iwaszkiewiczu, 
jako człowieku antyheroicznym. Przypo-
mina, że przy wigilijnym stole w tamtych 
latach w Stawisku spotykało się nawet 
około sześćdziesięciu osób. Jednocześnie 
pisarz miał świadomość, że ludzie, którzy 
przeżyją wojnę, będą nią naznaczeni. 

W rozdziale poświęconym okupacji 
R.  Romaniuk wspomina m.in. grodziskie 
getto utworzone 1 grudnia 1940 r., do któ-
rego również przesiedlono żydowskich 
mieszkańców Podkowy Leśnej, Stawiska, 
Brwinowa, Nadarzyna i Milanówka. Gdy 
w połowie lutego 1941 r. jego mieszkańców 
wywieziono do getta w Warszawie, prze-
bywało w nim około sześciu tysięcy osób. 
Wielu więźniów grodziskiego getta wyko-
rzystało akcję przesiedleńczą jako okazję 
do ucieczki. 

Spotkanie z R. Romaniukiem prowadzi-
ła dyrektor Muzeum Dulag 121 Małgorza-
ta Bojanowska.

   Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Pomniki Chopina
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Ona z Berlina. On z Grodziska. Nie spotkaliby się, gdyby Justyna nie przyjechała akurat do rodzinnej 
Bydgoszczy. Nie spotkaliby się, gdyby Adam nie pojechał wcześniej do Chorwacji. Nie spotkaliby się, gdyby 
właśnie bydgoskie centrum nurkowe nie organizowało tam kursu, w którym wziął udział. Nie spotkaliby się, 
gdyby pół roku później nie zaprosili Adama na spotkanie świąteczne.

1818 ludzie i pasje

– To był 11 grudnia. Pojechałem do Byd-
goszczy na nurkowanie pod lodem. Wie-
czorem było spotkanie integracyjne, na 
które zjechali się związani z klubem nur-
kowie z kraju i zagranicy. I zobaczyłem Ju-
stynę. Od razu pomyślałem: czy ja mógł-
bym mieć taką żonę jak ta dziewczyna? 
– wspomina Adam Wasiak.

Kilka miesięcy później byli już parą. 
A w tym roku czeka ich 12 rocznica ślubu. 
Takich niezwykłych splotów sprzyjających 
okoliczności doświadczyli więcej. 

– Jestem wierząca, więc zawsze sobie 
tłumaczę, że Pan Bóg tak wszystko po-
układał – mówi Justyna.

Co jest pod wodą?
– Nurkować chciałam od zawsze. Pocho-
dzę z Bydgoszczy i w dzieciństwie nie-
mal każdy wolny weekend spędzaliśmy 
z rodzicami nad wodą. Nie było daleko, 
wystarczyło wyskoczyć 30 km za miasto 
i do wyboru było dziesiątki jezior – mówi 
Justyna Wasiak, która nauczyła się pływać 
sama jako mała dziewczynka. – Ale cieka-
wiło mnie, co jest pod wodą. Pojawiły się 
okularki, pierwsze oglądanie dna, a jak 
tylko skończyłam 18 lat, zrobiłam kurs 
nurkowania.

Równie szybko jak zdecydowała się nur-
kować, Justyna postanowiła się usamo-
dzielnić.

– Zawsze byłam zosia samosia. Postano-
wiłam, że pójdę do pracy i będę studiować 
zaocznie. Zdałam na AWF w Gdańsku 
i  wyprowadziłam się do… Berlina, gdzie 
miałam rodzinę. Oczywiście do Bydgosz-
czy też wpadałam. 

Za dużo pracy, za mało życia
Zanim Adam odnalazł swoją pasję, prowa-
dził agencję koncertową, atelier fotogra-
ficzne, potem pracował w branży informa-
tycznej, przez jakiś czas był elektrykiem 
i robił instalacje na dużych obiektach. 
O nurkowaniu marzył jednak od dziecka. 
Wszystko przez akwaria taty. 

– Zawsze miałem przyklejony nos do 
szyby. Wieczorami, jak akwaria były pod-
świetlone, to wyglądały magicznie. Ma-
rzyłem o tym, żeby zobaczyć, jak naprawdę 
jest pod wodą. W wieku 30 lat stwierdzi-
łem, że w moim życiu jest za dużo pracy, 
a za mało życia – wspomina.

Kurs nurkowania w jego przypadku był 
tylko preludium do odkrycia nowego po-
wołania. Kiedy Adama coś fascynuje, ma 
potrzebę, by dzielić się tym z innymi. – 
Pod tym względem jestem trochę ekspan-
sywny, lubię poindoktrynować, a przynaj-
mniej muszę spróbować kogoś przekonać 
do mojej pasji. I stąd pomysł na zdjęcia 

pod wodą – by lepiej opowiadać o nurko-
waniu. Kilkanaście lat temu nurkowanie 
było jeszcze bardzo niszowe, więc na lu-
dziach te zdjęcia robiły ogromne wrażenie. 
Któregoś razu przez przypadek odkryłem 
funkcję nagrywania krótkich filmików. To 
był dzień, kiedy zrobiłem ostatnie zdjęcie 
– mówi. Podwodne filmowanie stało się 
pasją tak silną, że nurkowanie bez kamery 
Adamowi prawie się nie zdarza. 

Kompresor czy kuchnia?
Kiedy Justyna i Adam postanowili spędzić 
resztę życia razem, pozostało pytanie, gdzie 
będzie dom, dla tego wspólnego życia.

– Dla gminy Grodzisk pozyskałem bar-
dzo cenną mieszkankę – mówi Adam. 

– Rzuciłam wszystko, przeprowadziłam 
się z Berlina do jakiegoś małego Grodziska 
pełna obaw. Dla mnie to był szok. Martwi-
łam się, gdzie my będziemy nurkować. Dla 
mnie naturalne było, że wystarczy pół go-
dziny i jesteśmy nad wodą. Kiedy jednak 
zaczęłam pracę w gimnazjum, jako wu-
efistka brałam udział w różnych rajdach 
rowerowych i zaczęłam poznawać ten 
Grodzisk od innej strony. Zobaczyłam, że 
w okolicy są piękne lasy, piękne miejsca – 
mówi Justyna.

W czasie budowy domu wydatki rosły, 
a środki się kurczyły. W pewnym momen-
cie stanęli przed dylematem – albo wykoń-
czą kuchnię, albo kupią kompresor do łado-
wania butli powietrzem. – Decyzje zawsze 
podejmujemy wspólnie, więc byłem przy-
gotowany na odmowę. A żona mówi: kom-
presor jest niezbędny – wspomina Adam.

– Pewnie, że chcieliśmy mieć rodzinę, 
dzieci, ale nadal chcieliśmy nurkować. 
Stwierdziliśmy, że grzechem jest mieć 
w domu garaż na dwa samochody, więc ro-

bimy tam miejsce na nasz sprzęt nurkowy. 
Potem wymyśliliśmy, że robimy tam szko-
łę nurkowania. I zamiast samochodów, 
w garażu mamy cały sprzęt, tam Adam 
uczy nurkowania, bo jest instruktorem. 
Mieliśmy iść razem na kurs, ale okazało 
się, że jestem w ciąży – wspomina Justy-
na moment, który zdecydował, że zamiast 
instruktorem nurkowania została instruk-
torem wychowania. – Na pewno nurkuję 
teraz mniej, ale nie czuję rozżalenia z tego 
powodu, bo to wszystko, co widziałam 
pod wodą, mam w sercu i umyśle. Teraz 
jest taki moment, że dzieci są jeszcze małe 
– Kajetan ma 9 lat, Kaja – 7. Ale marzy mi 
się, żebyśmy wyjechali gdzieś zanurkować 
we czwórkę. 

Debiut na grillu
– Jestem instruktorem, to jest moja praca, 
bardzo odpowiedzialna praca. Czekam, 
aż mój syn będzie gotowy, bo obiecałem, 
że nauczę go nurkować. Ale tak naprawdę 
każde zejście pod wodę bez kamery wywo-
łuje u mnie poczucie niedosytu. Obraz ru-
chomy jest o wiele bardziej porywający niż 
fotografia – kiedy Adam zaczyna mówić 
o  filmowaniu podwodnym, od razu przy-
pominają się jego słowa, że musi chociaż 
spróbować kogoś przekonać do swojej pasji.

Po kilku mniejszych „filmikach”, stwo-
rzył utwór, który nazwał filmem. Traf 
(traf?) chciał, że sąsiadem Justyny i Ada-
ma jest Stanisław Kuźnik, reżyser. Podczas 
sąsiedzkiego grilla Adam pokazał mu swój 
film i spotkał się z bardzo obiecującą re-
cenzją i otrzymał ważną radę: zanim uru-
chomisz kamerę zastanów się, o czym jest 
film, dla kogo i w jakim celu go robisz. 

– Staszek powiedział, że pokazując mu 
ten film przeceniłem jego wrażliwość. Bo 

Nurkowanie przez życie
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mój pomysł był taki, by pokazać wakacyj-
ną sielankę w zderzeniu z tym, co spotka-
łem podczas nurkowania we wraku Salem 
Express. To był egipski prom pasażerski, 
który zatonął 30 lat temu. Zginęło wów-
czas ok. 1000 osób. Tam nadal jest pełno 
walizek, przedmiotów, pozostałości po 
tych ludziach. Po pierwszym nurkowaniu 
we wraku nie byłem w stanie przez godzi-
nę z nikim rozmawiać.

We wtorek jedziemy do Egiptu
Filmowa aktywność nurkowego małżeń-
stwa nie ogranicza się tylko do produkcji 
podwodnych obrazów. W 2014 roku Wa-
siakowie byli jednymi z organizatorów 
pierwszego w Polsce festiwalu filmów pod-
wodnych, który odbył się w grodziskim 
Centrum Kultury, zaangażowali się rów-
nież w produkcję filmu dokumentalnego 
o początkach historii Grodziska. Adam wie-
lokrotnie realizował zdjęcia dla GTV – in-
ternetowej telewizji Stowarzyszenia Europa 
i My, brał też udział w różnych realizacjach, 
a także cały czas rozwijał własną twórczość. 
We współpracę włączył się Sławek Weso-
łowski, grodziski muzyk, aranżer, który za-
jął się warstwą muzyczną filmów. 

– Adam ma duszę artysty, ja może tro-
chę mniej. Jestem osobą twardo stąpającą 
po ziemi, ale też rozumiem wszystko, co 
nim kieruje – mówi Justyna, która jest 
kierownikiem produkcji i jednoosobową 
komisją kolaudacyjną filmów męża. – Na 
końcu dokonuję trzeźwej oceny.

By udoskonalić warsztat ukończył Aka-
demię Filmu i Telewizji w Warszawie.

– Wcześniej byłem samoukiem, tam 
nauczyłem się wielu rzeczy, do których sa-
memu trudno byłoby mi dojść. Zacząłem 
inaczej myśleć, inaczej widzieć – mówi 
Adam. A jego nowe spojrzenie znalazło 
uznanie w oczach znawców. Studencka 
etiuda „Mój dom” zdobyła wyróżnienie 
na Ogólnopolskim Festiwalu Filmu Nie-
zależnego „Okno” w Warszawie, a praw-
dziwą furorę zrobił film „Krok po kroku”. 
Obraz zdobył laury podczas kolejnej edy-
cji „Okna”, a także Ogólnopolskiego Festi-
walu Filmów Amatorskich i Niezależnych 
„Offeliada” w Gnieźnie. 

Nie byłoby jednak tego filmu, gdyby nie 
przypadek (przypadek?).

– W ramach projektu „Nurkowanie 
w Polsce – efekt wody” dokumentuję róż-
ne miejsca nurkowe i robię o nich krót-
kie reportaże. Będąc w Pile nad jeziorem 

Płotki spotkałem znajomego instruktora, 
który w sobotę powiedział: „we wtorek je-
dziemy z niepełnosprawnymi do Egiptu, 
może pojechałbyś z nami i nagrał dla nich 
pamiątkę w formie wideoklipu?”. Skonsul-
towałem się z żoną i pojechałem nie mając 
świadomości, w co się pakuję. Na miejscu 
okazało się, że cała ekipa jest fascynująca. 
Stwierdziłem, że muszę mieć kamerę cały 
czas, bo tam się dzieje tyle ważnych rzeczy, 
o których trzeba powiedzieć.

Ufolud z siekierą
Klingert w życiu Justyny pojawił się trochę 
przez przypadek (przypadek?). Nie mógłby 
zaistnieć tak mocno, gdyby nie była osobą 
nurkującą, gdyby nie znała niemieckiego, 
gdyby nie lata życia w Berlinie. W Polsce 
to postać kompletnie zapomniana, podczas 
gdy na wyspach Turks i Caicos są nawet 
znaczki pocztowe z jego wynalazkiem, czyli 
skafandrem nurkowym. A zaczęło się od wi-
zyty w warszawskim Muzeum Nurkowania.

– Koniecznie chcieliśmy się tam wybrać 
i poznać panią kustosz Karinę Kowalską. 
Adam miał plan, by zrobić z nią wywiad. 
I znaleźliśmy się w miejscu, które nas po 
prostu pochłonęło. Karina okazała się 
osobą niezwykle życzliwą i oddaną swojej 
pasji. Zwróciliśmy uwagę, że na ekspozy-
cji stoi dziwna postać, wyglądał jak ufolud 
z siekierą. Karina rzuciła hasło, że skoro 
Adam nagrywa, to może zrobić film wła-
śnie o nim. Bo to był Karl Heinrich Klin-
gert, wrocławianin, który w 1797 roku 
skonstruował pierwszy skafander atmosfe-
ryczny, umożliwiający swobodne porusza-
nie się pod wodą. Zasiane ziarno od razu 
zakiełkowało i wieczorem zajrzałam do 
internetu. Ten wieczór zapoczątkował trzy 
lata ciężkiej i fascynującej pracy, podróży, 
poszukiwań, zwieńczonych powstaniem 
albumu – mówi Justyna, która wspólnie 

z Kariną Kowalską odkryła dla współ-
czesnych postać Klingerta na kartach al-
bumu „Karl Heinrich Klingert. Obywatel 
Wrocławia”. Książka została wydana po 
polsku, angielsku i niemiecku, o co zadba-
ła Justyna, która od czasu gdy zaczynała 
pracę w Gimnazjum nr 1 jako nauczyciel 
wychowania fizycznego, stała się również 
dyplomowaną germanistką. 

Publikacja to jednak nie koniec przygo-
dy z Klingertem, bo podczas prac nad al-
bumem zrodził się pomysł na animowany 
film fabularny pt. „Skafander Klingerta”. 
Projekt na razie jest w fazie realizacji, ale 
pierwsze efekty już można obejrzeć w in-
ternecie. Jak mówi Justyna, powinien być 
gotowy pod koniec roku. A co dalej?

– Cały czas coś się dzieje, wszystko pły-
nie. Nie mamy czasu rozmyślać o tym, co 
było wcześniej, co będzie za chwilę. 

 
n  Krzysztof Bońkowski

Justyna Wasiak, nauczyciel języka nie-
mieckiego w Szkole Podstawowej nr 4, 
wcześniej w Gimnazjum nr 1, a także w jed-
nej z grodziskich szkół językowych. Współ-
autorka wydanego w 2017 roku albumu 
„Karl Heinrich Klingert. Obywatel Wrocła-
wia”, który spotkał się z dużym uznaniem 
w środowisku nurków, a przez Historical 
Diving Society UK został wyróżniony 
nagrodą literacką im. Dr A. Bachracha. 
Publikacja przypomina postać żyjącego 
na przełomie XVIII i XIX wieku we Wro-
cławiu wynalazcy pierwszego skafandra 
umożliwiającego swobodne poruszanie się 
pod wodą. Wspólnie z mężem zajmuje się 
produkcją filmów podwodnych, a także po-
pularyzacją nurkowania w Polsce.

Adam Wasiak, instruktor nurkowania, 
reżyser, operator kamery, autor filmów 
podwodnych, m.in. dokumentu „Krok po 
kroku”, który w ubiegłym roku był kilka-
krotnie nagradzany na festiwalach filmo-
wych. Poruszający obraz opowiada o nie-
pełnosprawnych nurkach i ich opiekunach 
ze Stowarzyszenia Deep Diver HSA z Piły, 
którzy pomagają swoim podopiecznym 
przełamywać bariery i realizować marze-
nia. Twórca internetowej telewizji o nur-
kowaniu i podwodnym świecie Free Frog 
TV. Autor zdjęć podlodowych do filmu 
„Obiekt” w reż. Pauliny Skibińskiej, na-
grodzonego za estetykę wizualną na naj-
większym na świecie festiwalu filmów 
dokumentalnych Sundance Film Festival.
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Bardzo udany występ podczas ro-
zegranego w Gostyninie III Grand 
Prix Mazowsza w  tenisie stoło-

wym w kategorii młodzików zanotowali 
reprezentanci Dartomu Bogorii Grodzisk, 
prowadzeni przez trenerów Pawła Szeliń-
skiego i Adama Białka, zdobywając 3 me-
dale – złoty i 2 srebrne. W finale rozgrywek 
dziewcząt Zofia Śliwka pokonała 3:0 Anto-
ninę Zembowicz, a z dobrej strony poka-
zały się również Milena Mirecka (miejsca 
9-12) oraz Aleksandra Oskiera (13-16). 
Wśród chłopców Mikołaj Giereło stanął na 
drugim stopniu podium, Krzysztof Stąpo-
rek zajął 4 miejsce, do ćwierćfinału dotarł 
Dawid Budzich, zaś Marcin Zieliński został 
sklasyfikowany w przedziale lokat 13-16. 
Trójka naszych medalistów wywalczyła 
awans do Grand Prix Polski.     (mś)

Przed tym spotkaniem wiadomo było, że 
każde zwycięstwo bez względu na jego roz-
miary da podopiecznym trenera Tomasza 
Redzimskiego przepustkę do kontynuowa-
nia europejskiej przygody. Umiarkowany 
optymizm poparty był efektownym zwycię-
stwem nad pewnym już awansu portugal-
skim Sportingiem. Niestety, rzeczywistość 
okazała się brutalna. Gospodarze, podobnie 
jak w pierwszym meczu, zaprezentowali się 
jako zespół zdecydowanie lepszy i zwycięży-
li tym razem 3:1. Nasi pingpongiści spisali 
się zdecydowanie poniżej oczekiwań, ho-
norowy punkt zdobywając po walkowerze 

dla Daniela Góraka w starciu z Marcosem 
Freitasem, a w pozostałych pojedynkach 
wygrywając zaledwie 3 sety. Po zakończeniu 
przygody z europejskimi pucharami nasi za-
wodnicy mogą teraz całe siły skupić na roz-
grywkach rodzimej Superligi, gdzie czeka 
ich niezwykle ciężkie zadanie obrony tytułu 
Drużynowego Mistrza Polski. 

AS Pontoise Cergy – Dartom Bogoria 
Grodzisk 3:1 (Can Akkuzu – Chuanxi Han 
3:0, Niagol Stojanov – Pavel Sirucek 3:1,  
Marcos Freitas – Daniel Górak – 0:3 w.o., 
Akkuzu – Sirucek 3:2).

   Michał Śliwiński

Złożone z młodych wychowan-
ków klubowej akademii trzecio-
ligowe rezerwy Dartomu Bogorii 

w ostatnich trzech spotkaniach zanoto-
wały remisowy bilans. Po wyjazdowym 
zwycięstwie 8:6 nad KTS-em Kozienice, 
przyszła porażka u siebie 3:8 z liderującą 
Tęczą Budki Piaseckie, a następnie remis 
w Warszawie 7:7 z AZS-em Politechniką. 
Podopieczni grającego trenera Zbigniewa 
Grześlaka są na najlepszej drodze do za-
gwarantowania sobie gry w fazie play off, 
bowiem z 16 pkt zajmują 2 pozycję, tracąc 
4 „oczka” do prowadzącej Tęczy. 

Wyniki. KT Kozienice 8:6 (Zbigniew 
Grześlak – 3, Adrian Majchrzak, Szymon 
Wiśniewski i Miłosz Redzimski – po 1, 
Grześlak/Majchrzak, Redzimski/Adam 
Banasik – po 1); Tęcza Budki Piaseckie 
3:8 (Redzimski – 2, Majchrzak – 1); AZS 
Politechnika W-wa 7:7 (Banasik – 3, Maj-
chrzak – 2, Jakub Godawski – 1, Banasik/
Jakub Lis – 1).    (mś)

W ostatnim meczu pierwszej rundy roz-
grywek Superligi podopieczni trenera To-
masza Redzimskiego stoczyli niezwykle 
zacięty wyjazdowy pojedynek z Unią AZS 
Gdańsk, zakończony ostatecznie happy en-
dem w postaci wygranej 3:2. O tym, jak wy-
równany był to mecz, niech świadczą wy-
niki poszczególnych gier, z których każda 
kończyła się tie-breakiem. Łatwiej poszło 

we własnej hali w pierwszym spotkaniu 
rundy rewanżowej – w derbach Mazowsza 
nasi zawodnicy zrewanżowali się stołecznej 
Spójni za porażkę na starcie rozgrywek. 
Wygrana 3:1 pozwoliła na wyprzedzenie 
warszawian w  tabeli Superligi i awans na 
trzecie miejsce, które nasza drużyna zajmu-
je z 23 pkt. na koncie. Teraz najważniejsze 
jest utrzymanie miejsca w najlepszej czwór-
ce i zapewnienie sobie gry w fazie play off, 
bo dopiero w niej rozpoczyna się prawdzi-
wa walka o medale. 

Wyniki. Dartom Bogoria – Unia AZS 
Gdańsk (w) 3:2 (Górak – Zihao Geng 3:2, 
Chuanxi Han – Michaił Paikov 2:3, Siru-
cek – Marek Badowski 3:2, Han – Geng 1:2, 
Górak – Paikov 2:1); Spójnia W-wa (d) 3:1 
(Han – Krzysztof Stepień 3:0, Górak – Pa-
tryk Chojnowski 2:3, Sirucek – Piotr Cho-
dorski 3:2, Han – Chojnowski 2:0).     (mś)
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Udany rewanż w derbach

Pożegnanie z Europą

Na dobrej 
drodze

Wyjazdowa porażka 1:3 z francuskim AS Pontoise Cergy w meczu ostatniej 
kolejki rozgrywek grupowych Ligi Mistrzów odebrała jakiekolwiek nadzieje 
tenisistom stołowym Dartomu Bogorii Grodzisk na zajęcie 3 miejsca w grupie, 
dającego prawo do gry w Pucharze Federacji.

Następczynie Luizy 

Reprezentująca barwy grodziskiej 
Sparty Luiza Złotkowska wystar-
tuje w swoich trzecich Igrzyskach 

Olimpijskich – po Vancouver i Soczi, tym 
razem w koreańskim Pjongczangu. Nasza 
panczenistka podczas rozegranego w  Salt 
Lake City Pucharu Świata, wywalczyła olim-
pijskie kwalifikacje w wyścigach na 1500 i 
3000 metrów oraz w „drużynówce”, ponadto 
jest też pierwszą rezerwową w wyścigu ma-
sowym. Ostatnimi próbami przed najważ-
niejszą imprezą czterolecia były Mistrzo-
stwa Europy, które odbyły się w rosyjskiej 

Kołomnie, oraz zawody Pucharu Świata 
w niemieckim Erfurcie. W Rosji nasza łyż-
wiarka zajęła 9 miejsce w biegu masowym 
oraz 13 na 1500 metrów i 14 na dwa razy 
dłuższym dystansie. Z nadziejami czekać 
będziemy na występ naszej sztafety, mającej 
na koncie srebro i brąz Igrzysk, która w eu-
ropejskim czempionacie uplasowała się na 
4 pozycji, potwierdzając swą przynależność 
do światowej czołówki. Oby i tym razem 
Złotkowska wraz ze swoimi koleżankami 
wróciła z olimpijskich aren z  krążkiem. 
Obojętnie jakiego koloru.    (mś)

 Czas na Pjongczang

Obiecujące wyniki notują następ-
czynie Luizy Złotkowskiej trenu-
jące w Sparcie Grodzisk. Młoda 

reprezentantka klubu Marta Dobrowolska 
wystartowała w rozegranych w Tomaszo-
wie Maz. Mistrzostwach Polski w wielo-
boju sprinterskim. Nasza zawodniczka 
podczas krajowego czempionatu uzyskała 

wartościowe rezultaty, zajmując w wyści-
gu na 500 metrów miejsca 7 i 10, zaś na 
dwukrotnie dłuższym dystansie 11 oraz 
12. Inna podopieczna trenera Sławomira 
Chmury Amelia Steć zwyciężyła w katego-
rii do lat 13 podczas Ogólnopolskich Za-
wodów „Festiwal Łyżwiarski”, które odbyły 
się w Elblągu.    (mś)

Fechtują aż miło
Podczas rozegranych w stoli-
cy Międzywojewódzkich Mi-
strzostw Młodzików i Dzieci 
w szabli 8 medali wywalczyli re-

prezentanci Grodziskiego Klubu Szermier-
czego. W  gronie młodziczek złoto zdobyła 
Maja Karlicka, srebro – Ina Bablok, zaś 
brąz – Zofia Menescal-Konecka oraz Marta 
Orzechowska. Z kolei w młodszej kategorii 
na drugim stopniu podium stanął Makary 
Mosak, a na trzecim – Emilia Leduc, Kamil 
Leśniewski i Franciszek Kossut.    (mś)
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n W swym pierwszym meczu sparin-
gowym przygotowujący się do rundy 
wiosennej piłkarze Pogoni Grodzisk po 
wyrównanym meczu ulegli 0:1 liderują-
cemu w grupie I trzecioligowych rozgry-
wek Sokołowi Aleksandrów Łódzki 0:1. 
W drugim sparingu pokonali innego trze-
cioligowca Victorię Sulejówek 4:1. Bram-
ki zdobyli Michał Strzałkowski – 2, Jakub 
Kołaczek i Adrian Grabowski.
n Nowym trenerem występującego w lidze 
okręgowej LKS-u Chlebnia został Paweł 
Żegliński, który zastąpił Kamila Śwital-
skiego. Szkoleniowiec ten przez całą swą 
przygodę z piłką jest związany z tym klu-
bem. Rozpoczynał pod skrzydłami ojca 
jako zawodnik drużyn młodzieżowych, 
następnie występował w zespole seniorów. 
Później z powodzeniem prowadził junior-
skie ekipy Chlebni, a w ostatnim czasie 
był opiekunem występujących w A-klasie 
rezerw „Zielonych”. Widać więc, że nowy 
szkoleniowiec zna klub jak mało kto, co 
powinno zaowocować w jego pracy, tym 
razem już z pierwszą drużyną. 
n Dziewczęta z grodziskiej Mazovii wzię-
ły udział w turnieju eliminacyjnym Mi-
strzostw Polski kobiet w futsalu, w katego-
rii do lat 18. Niestety, podopieczne trenera 
Marcina Malinowskiego po porażce 1:3 
z MUKS Praga oraz wygranej 5:2 z Locz-
kami Wyszków, zajęły 2 miejsce, które nie 
dało awansu do krajowego czempionatu. 
Na osłodę naszym piłkarkom pozostały 
wyróżnienia indywidualne: królową strzel-
czyń została Natalia Świercz, a najlepszą 
bramkarką turnieju – Wiktoria Kulis.
n W rozgrywkach I ligi futsalu w meczu 
7  kolejki piłkarki Mazovii pokonały 8:2 
Heliosa Białystok i z 9 pkt zajmują 4 miej-
sce w swej grupie. Gole dla naszego ze-
społu zdobyły w tym spotkaniu: Natalia 
Świercz – 3, Wiktoria Malinowska – 2 oraz 
Karolina Czyż, Patrycja Dąbrowska i Wio-
letta Banaszek – po 1.      (mś)
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Bruce Lee w spódnicy
Prawdziwe wejście smoka miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 5! Jego autorką była shihan Kumiko Sunakawa, która 
5  stycznia przy ul. Zondka spotkała się z najmłodszymi adeptami karate. Jedyna kobieta w Japońskiej Organizacji Karate 
posiadająca stopień szkoleniowy 5 dan do Grodziska przyjechała na zaproszenie Uczniowskiego Klubu Sportowego Sparta.
– Bezpośrednie zetknięcie się z kulturą Ja-
ponii jest bardzo cenne dla małych dzieci. 
Fakt, że kobieta trenująca karate osiąga 
taki sukces w tej dyscyplinie, jest dla nich 
czymś inspirującym. Dzisiaj mieli okazję 
na żywo zobaczyć wojowniczą karateczkę, 
niczym z filmu Disneya „Mulan”. Bardzo 
się cieszę z tej inicjatywy i z tego, że jest 
tutaj tak wielokulturowo – mówił wice-
burmistrz Tomasz Krupski.

Kumiko, uśmiechnięta i emanująca siłą we-
wnętrzną właściwą prawdziwym mistrzom, 
rozbudziła wyobraźnię dzieci i marzenia 
o mistrzowskim pasie karate, co dobrze wró-
ży na przyszłość, nie tylko w sferze sportowej.

– Poprzez regularne trenowanie karate 
można wzmocnić ciało, ale również psy-
chikę i zahartować swego ducha – mówiła 
shihan, jak tytułuje się mistrzów, którzy 
osiągnęli wyższy stopień wtajemniczenia.

Kumiko Sunakawa podczas wizyty 
w Grodzisku trwającej od 4 do 8 stycznia 
przeprowadziła także szkolenie instruk-
torskie dla posiadaczy stopni mistrzow-
skich oraz zajęcia otwarte dla wszyst-
kich miłośników karate, które jest czymś 
znacznie więcej niż sztuką walki. Jak 
przekonuje sensei Tomasz Basiak z UKS 
Sparta, karate to dyscyplina i harmonia, 
kontrolowane szaleństwo, wspólny wy-

siłek i walka dla siebie – nigdy przeciw-
ko sobie. To odnajdywanie niezwykłości 
w tym, co zwykłe najbardziej. 

Jeśli ktoś posiądzie te wszystkie umiejęt-
ności w młodym wieku, z pewnością będzie 
mu łatwiej zmierzyć się z życiem dorosłym.

  Małgorzata Müldner

Wyjątkowo dobrze w kronikach KS Biegi 
Grodzisk zapisał się weekend 16-17 grud-
nia. W sobotę reprezentantka klubu Mar-
tyna Miszczyszyn zdobyła tytuł Mistrzyni 
Polski w Nordic Walking w kategorii 15-19 
lat podczas rozgrywanej w Złotoryi ósmej 
edycji krajowego czempionatu w tej wciąż 
jeszcze nieolimpijskiej dyscyplinie. Dzień 
później w Toruniu na 2. Halowych Druży-

nowych Mistrzostwach Polski w  Lekkiej 
Atletyce Masters grodziska drużyna zdobyła 
wicemistrzostwo. Na ten znakomity wynik 
zapracowali Beata Kalista-Łebek (60 m, skok 
wzwyż, pchnięcie kulą), Magdalena Wurst 
(200 m, 400 m, skok w dal), Daniel Skonecz-
ny (60 m, 800 m, 3000 m), Robert Dziełak 
(60 m, 200 m, 400 m) i Marek Gronkiewicz 
(200 m, 400 m, pchnięcie kulą).    (kb)  

v Spartiaci walczą o III ligę 

Przedszkolaki przy szachownicy

Wciąż na trzecioligowych parkietach formy 
nie mogą odnaleźć siatkarki Sparty, które 
z  zaledwie jednym zwycięstwem zajmują 
dalekie 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 Sparty, 
to jedynie kadetkom udało się zdobyć jakieś 
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 Stowa-
rzyszenie Siatkówki Len (d) 3:0 (8,18,12); ju-
niorzy: Iskra W-wa 0:3 (-14,-9,-18), Huragan 
Wołomin 0:3 (-16,-5,-10), Macovia Maków 
Maz. 0:3 (-23,-13,-16); kadeci: Jaguar Wola-
nów 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)

Ponad pięćdziesięcioro najmłod-
szych adeptów królewskiej gry 
stanęło na starcie inauguracyjnego 

turnieju Szachowej Ligi Młodych Talentów. 
Areną czterogodzinnych rozgrywek było 
Przedszkole nr 4. Inicjatorami cyklu adre-
sowanego do przedszkolaków i uczniów po-
czątkowych klas szkoły podstawowej są Ra-
fał Daniszewski, nauczyciel placówki przy 
ul. Górnej, prowadzący Przedszkolne Koło 
Szachowe Szach-Mat, oraz Jacek Kiciński, 
prezes UKS Szachowa Dwójka, działającego 
przy Szkole Podstawowej nr 2. Startujący zo-
stali podzieleni na trzy grupy, w zależności 
od wieku i posiadanej kategorii szachowej. 

Puchary mistrzowskie w pierwszym turnie-
ju trafiły do zwycięzców grup, w których 
triumfowali: Kajetan Paschke (Szkoła Pod-
stawowa Da Vinci w Książenicach), Artur 
Redzimski (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gro-
dzisku) i Kamil Wasiak (Przedszkole nr 4 
w Grodzisku). Ponadto do zdobycia były 
również medale dla najlepszych szachistów 
w poszczególnych kategoriach wiekowych 
– złoto wywalczyli: w roczniku 2009-2010 – 
Dominik Kisiel z SP nr 2, w roczniku 2011 
– Ryszard Kozak z Przedszkola nr 4, w rocz-
niku 2012 – Michał Bombiński z Przedszko-
la nr 4, a wśród dziewcząt pierwsze miejsce 
zajęła Karolina Gałajda z SP nr 4.    (kb)

 Lekkoatleci w formie 
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Krzyżówka z patronem
Rozwiązanie, zawierające nazwisko patrona jednej z grodziskich ulic, utworzą litery z pól ponumerowa-
nych w prawym, dolnym rogu uszeregowane od 1 do 10.
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Rozwiązanie  
krzyżówki z nr. 274:
W krzyżówce zaszyfrowane było 
hasło: „Cicha noc, święta noc”. Zwy-
cięzcą został p. Jan Wojciech Brud-
kowski. Po odbiór nagrody zaprasza-
my do siedziby redakcji: Centrum 
Kultury, ul. Spółdzielcza 9, II piętro.

Uwaga, krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 
28  lutego. Odpowiedzi prosimy nadsyłać 
na adres redakcji. Nagrodą jest zaprosze-
nie dla dwóch osób do Kina Centrum Kul-
tury na dowolnie wybrany seans filmowy.

Poziomo:
1. silnie uzbrojony okręt wojen-
ny; 8.  gromada psów myśliwskich; 
9. kieszonkowy złodziej; 10. wysta-
wa eksponatów połączona ze sprze-
dażą; 11. impreza turystyczna, której 
uczestnicy pokonują wyznaczone 
trasy górskie; 13. siedzą na niej re-
zerwowi piłkarze; 14.  gatunek kawy 
zbożowej; 16.  stałe stanowisko pra-
cy; 19. leśny ptak z rodziny kruko-
watych; 20. rodzaj ażurowego haftu; 
23. umówione spotkanie; 25. przed 
nazwiskiem; 26.  wynik dzielenia; 
29. okres godowy ryb; 30. plama 
w  zeszycie; 33. miasto nad Note-
cią; 34. służy pszczołom do ataku 
i obrony; 35. obieżyświat.
Pionowo:
2. wersja imienia mitycznego boga 
słońca, syna Zeusa; 3. gorzki pro-
szek stosowany w leczeniu ma-
larii; 4. jezioro we wsch. Afryce; 
5.  wygląd zewnętrzny; 6. zmiana 
na lepsze; 7.  prowadzenie statku 
lub samolotu; 12. myśl przewodnia 
wyznaczająca kierunek działania; 
14.  instruowanie; 15. nieco pogar-
dliwie o pilnym uczniu; 17. dawny 
członek kolegium sędziowskiego; 
18.  lek stosowany w nadczynności 
tarczycy; 21.  roślina przyprawowa; 
22. odległa przestrzeń; 24. tradycyj-
na szata japońska; 27. hazardowa 
gra w karty; 28. opad w postaci bry-
łek lodu; 30. Tomasz, popularny ak-
tor polski; 31. największa jednostka 
czasu w dziejach ziemi; 32. ptak dra-
pieżny żywiący się głównie padliną.

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, podziękowań 

oraz materiałów UM.  
Skład i przygotowanie do druku: 

Ling Brett, tel. 22 7 555 488  
www.lingbrett.pl

Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa Sp. z o.o. 
ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Maz. 

tel. 22 724 30 21, e-mail: ado@ado.com.pl

Redakcja:
Krzysztof Bońkowski (redaktor naczelny), 

Małgorzata Müldner (sekretarz redakcji)

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

e-mail: redakcja@gazetabogoria.pl

FB: Grodziskie Pismo  
Społeczno-Kulturalne Bogoria

BOG                                                        RIABOG                    R  
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OGŁOSZENIA DROBNE
n  PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki oraz MYCIE elewa-

cji, kostki, parkanów, dachów. Tel. 604 408 618; 22 662 30 20. 
Usługi świadczymy u klienta. Dojazd w cenie usługi

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

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

n  Pranie tapicerek meblowych, samochodowych, wykładzin, 
dywanów, wyłącznie środkami Karcher. 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!!!  
Za auta krajowe z niskim przebiegiem płacę najwięcej!!!  
Tel. 603 903 405.

n  Firma produkcyjna w Grodzisku Mazowieckim zatrudni 
tokarza oraz operatora tokarki CNC. Telefon kontaktowy: 
604 052 359

n  Firma odzieżowa Marol z Grodziska Maz. zatrudni na 
pełen etat prasowacza/prasowaczkę. Zainteresowanych 
prosimy o kontakt pod nr. tel. 501 519 247

n  Usługi księgowo podatkowe, pełny zakres. KPiR,VAT,JPK, 
ZUS, kadry, płace. Rozliczenie podatkowe działalności gospo-
darczej i pracowników. Tel. 608 465 508

n  Firma w Grodzisku ul. Traugutta zatrudni do sprzątania 
biura panią 3x w tygodniu po 2h, umowa zlecenie, praca tylko 
po godz. 16. Tel. 601 39 00 18 

Kto jest na zdjęciu?

Krasnoludki  
dla seniorów

1923ogłoszenia

W roku 2017 obchodziliśmy 
90-lecie tenisa w Grodzisku 
Mazowieckim i okolicach. Z tej 
okazji 23 kwietnia odbyło się 
spotkanie środowiska teniso-
wego. Dzięki pomocy Urzędu 
Miejskiego udało się także wy-
dać książkę. Wciąż szukamy 
materiałów do kolejnej edycji 
publikacji, przygotowywanej 
na 100-lecie tenisa grodziskie-

go. Udało nam się znaleźć dwa 
zdjęcia datowane na rok 1937. 
Dlatego zakładamy, że były to 
mistrzostwa Grodziska, a zdję-
cie przedstawia Nenka Ce-
wińskiego (młodszy zawodnik) 
oraz Romana Wykusza. Mamy 
nadzieję, że znajdzie się osoba, 
która potwierdzi nasze przy-
puszczenia, a także pomoże 
w zidentyfikowaniu pozostałych 
bohaterów fotografii. Poszuku-
jemy także jakichkolwiek zdjęć 
archiwalnych z grodziskich kor-
tów. Prosimy o kontakt: 
wojtek-andrzejewski@wp.pl.

Wojciech Andrzejewski, Andrzej 
Słowiński, autorzy publikacji 
„Historia tenisa w Grodzisku 

Mazowieckim i okolicach”

Klub Seniora w Łąkach skła-
da serdeczne podziękowania 
Dyrektor Przedszkola nr 5 
Renacie Prędkopowicz oraz 
wychowawczyni grupy 0A 
Zofii Kłosińskiej za zaprosze-
nie i solidną porcję wzruszeń, 
którą otrzymaliśmy. 5 stycz-
nia 2018 r. „Krasnoludki” 
przywitały nas w przepięknie 
udekorowanej sali i zapre-
zentowały przedstawienie 
jasełkowe. Razem z nami był 
wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Mirosław Gajowni-
czek. Dziękujemy dzieciom za 

wspaniały występ i własno-
ręcznie wykonane upominki, 
a rodzicom za to, że mogliśmy 
oglądać doskonałe stroje. Na-
sza współpraca z grupą 0A 
polegająca na cotygodniowym 
głośnym czytaniu zaowoco-
wała niezwykłą więzią emo-
cjonalną z dziećmi i sprawiła, 
że czujemy się potrzebni, a za-
proszenia przyjmujemy z ra-
dością. Dziękujemy Pani Zofii 
Kłosińskiej za niezapomniane 
chwile. 

Danuta Dubielecka 
opiekunka Klubu Seniora

Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów
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Tegoroczny sylwester w  Grodzisku 
był wyjątkowy ze względu na dwa 
wydarzenia. Tuż przed północą po 
raz pierwszy w zabytkowej Willi 
Niespodzianka odbył się ślub, 
a na powitanie Nowego Roku, 
zamiast hucznych fajerwerków, 
przygotowano pokaz laserowy.

Dostojne walce oraz szlagiery operowe i ope-
retkowe rozbrzmiały 13 stycznia w  Grodzi-
sku niczym nad modrym Dunajem. Wielka 
Gala Noworoczna była ucztą dla zmysłów 
chłonących dźwięki z balowych parkietów 
świata, uniesień miłosnych kochanków czy 
wartkich akcji filmowych zaklętych w nuty 
i opowiedzianych tańcem. Sława Orkiestry 

„Tempi Moderni” oraz artystów Narodowego 
Teatru Opery i Baletu z  Odessy sprawiły, iż 
koncert odbył się w  tym samym dniu dwu-
krotnie, za każdym razem w wypełnionej po 
brzegi sali widowiskowej Centrum Kultury 
i przy owacjach na stojąco.

– Dla wszystkich melomanów mamy 
dobre wiadomości. Już 26 lutego na 

scenie w sali widowiskowej zobaczy-
my operetkę Franciszka Lehára „Wesoła 
wdówka”, a w czerwcu szykujemy się do 
widowiska plenerowego przygotowane-
go przez teatr z Łodzi – zapowiada Marta  
Kowalczyk z Centrum Kultury.

 
n  Małgorzata Müldner

Słowa przysięgi małżeńskiej 31 grudnia wy-
powiedziała para z Książenic, natomiast ślubu 
udzielił burmistrz Grodziska Mazowieckiego, 
który formalnie jest kierownikiem Urzędu 
Stanu Cywilnego. 

– Dawno nie  miałem takiej tremy, bo ni-
gdy nie czytam z kartki, a tutaj trzeba dokład-
nie odtworzyć konkretną treść – przyznał 
zaraz po ceremonii Grzegorz Benedykciński. 
W wyremontowanej willi, której rozpoczęta 
rok temu rewitalizacja powoli dobiega koń-
ca, obok sali ślubów znajdzie się przestrzeń 
dla obrad Rady Miejskiej, a także dla Cen-
trum Edukacji Plastycznej nawiązującego do 
twórczości artystów związanych z Grodzi-
skiem – Tadeusza Łapińskiego, Marii Aust- 
-Łapińskiej, Ewy Partum oraz architekta  
Józefa Moszyńskiego.

Nietypowa ślubna uroczystość miała swoją 
kontynuację na placu przed Centrum Kultu-
ry, gdzie tradycyjne „sto lat” odśpiewali no-
wożeńcom świętujący miejskiego sylwestra. 
Nie zabrakło też życzeń noworocznych od 
burmistrza i zaślubionej pary dla wszystkich 
zgromadzonych. O północy niebo rozświe-
tliły barwne lasery, a po trwającym 15 minut 
pokazie przyszedł czas na występy akrobatów 
i zabawę z zespołem Cover Machine. Przebo-
je m.in. Tiny Turner czy hity z filmu „Dirty 
Dancing” sprawiły, że wielu spośród miesz-
kańców miasta weszło w nowy rok prawdzi-
wie tanecznym krokiem.

W towarzystwie zgoła innych rytmów spę-
dzili sylwestra zwolennicy bardziej kameral-
nych imprez, połączonych z poczęstunkiem, 
którzy zdecydowali się na wieczór w kinie. Re-

transmisja „Carmen” z nowo-
jorskiej  Metropolitan Opera 
zaliczana jest do ty-
tułów cieszących 
się największą po-
pularnością wśród 
widzów zgroma-
dzonych w salach ki-
nowych całego świata. 
W grodziskim Cen-
trum Kultury opo-
wieść Georgesa Bizeta 
o  pięknej cygance,  
oprawioną w hiszpań-
skie rytmy, melodie 
habanery obejrzało 
ponad 300 osób. 
n  Małgorzata Müldner

Noworoczna uczta zmysłów

Melodie habanery,  
ślub i lasery
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