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O nocy za miesiąc 
Willa Radogoszcz, Dworek Skarbków, Izba Tradycji WKD, Willa 
Foksal oraz Poczekalnia PKP znalazły się na trasie wieczornych 
wędrówek śladami historii i sztuki.  Grodziska Noc Muzeów w stylu 
retro za nami. Wydarzenie odbyło się już po zamknięciu majowego 
numeru „Bogorii”. Prosimy drogich czytelników, uczestników oraz 
organizatorów o cierpliwość. O  wszystkim, co wydarzyło się tej 
wyjątkowej nocy napiszemy, w kolejnym wydaniu pisma. 
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Po raz pierwszy 2 maja z okazji swego świę-
ta, a dzień później w 227. rocznicę uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja. Hołd jej autorom, 
w asyście pocztów sztandarowych, przed 
Pomnikiem Wolności i Zwycięstwa oddali 
przedstawiciele grodziskich władz samorzą-
dowych, instytucji oraz organizacji. Zarów-
no podczas ceremonii, jak i poprzedzające-
go ją nabożeństwa w intencji ojczyzny, które 
w kościele św. Anny odprawił ks. dziekan 
Janusz Starosta, nie zabrakło kombatantów, 
licznej grupy grodziskich harcerzy, miesz-
kańców, a także Orkiestry Gedeon Richter 
odpowiedzialnej za tegoroczną oprawę mu-
zyczną oficjalnych części uroczystości.

– Dzisiaj patriota to osoba, która ciężko 
pracuje. Dzięki tej pracy zmienia się nasze 

otocznie, nasz sposób życia. Wszystkim pa-
triotom bardzo dziękuję – mówił burmistrz 
Grzegorz Benedykciński.

W trakcie rocznicowej uroczystości głos 
zabrali także starosta Marek Wieżbicki 
oraz Piotr Galiński, wiceburmistrz, a zara-
zem prezes powiatowej OSP. Z okazji przy-
padającego nazajutrz dnia św. Floriana po-
dziękowali za służbę wszystkim strażakom. 
Okoliczność stała się okazją do odznaczenia 
szczególnie zasłużonych druhów (na zdję-
ciach poniżej): autora publikacji o historii 
grodziskiej OSP Jerzego Matrzaka, uhono-
rowanego tytułem Zasłużony dla Gminy 
Grodzisk Mazowiecki, znanego z maestrii 
twórcy papierowych modeli wozów stra-
żackich Piotra Zegarskiego, wyróżnionego 

Złotym Znakiem OSP RP, oraz  Marka So-
porka odznaczonego medalem za 50-letnią 
służbę. Pamiątkową statuetkę otrzymał 
również grodziski cukiernik, przyjaciel 
strażaków Edward Błaszczyk.

Wzorem lat ubiegłych mieszkańcy Gro-
dziska rocznicowe obchody świętowali na 
wiele sposobów. Na placu przed Centrum 
Kultury odbył się koncert Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej im. Feliksa Dzierżanow-
skiego, zaś Park Skarbków stał się areną Ro-
dzinnej Plenerowej Gry Historycznej zaty-
tułowanej „Vivat Konstytucja”. Świąteczny 
dzień zakończyła potańcówka na miejskiej 
targowicy, gdzie przygrywał i śpiewał ze-
spół Cztery Kiery.

   Małgorzata Müldner

Flaga ponad podziałami 

– Są takie dni, święta 
i uroczystości, kiedy 
powinniśmy wznieść się 
ponad podziały – mówił 
Arkadiusz Kulka, dowódca 
ceremonii towarzyszących 
obchodom patriotycznych 
majowych świąt w Grodzisku 
Mazowieckim. Biało-
czerwona flaga wzniosła 
się ponad wszelkie podziały 
i zatrzepotała nad miastem 
dwukrotnie. 

Kombatanci AK środowiska „Gąbka” - „Osa” (od lewej): Stefan Łuczyński, Tadeusz Tondera, 
Andrzej Jakubowski, Mieczysław Matuszewski, Janina Soporek.
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– Bardzo lubimy książki Mał-
gorzaty Musierowicz i pomy-
śleliśmy, że warto podzielić się 
radością wspólnego czytania 
z innymi – mówi Safona Ko-
zielec z Fundacji Ogarniają-
cej Rodzinne Tematy FORT, 
wyjaśniając zaangażowanie 
organizacji w II Ogólnopol-
skie Czytanie Jeżycjady, akcję 
zainicjowaną przez wydaw-
nictwo Akapit Press, a w Gro-
dzisku zrealizowaną wspólnie 
z PKP Poczekalnia. 28 kwiet-
nia w Parku Skarbków oprócz 
najnowszej części sagi rodziny 
Borejków, czyli „Ciotki Zgry-
zotki”, rozbrzmiały akapity ze 
starszych książek Małgorza-
ty Musierowicz, a najmłodsi 
mieli okazję stworzyć węglem 

ilustrację do czytanych histo-
rii bądź narysować autorskie 
dzieło. Czarno-biała styli-
styka była nawiązaniem do 
rysunków autorki zamiesz-
czonych na kartach kolejnych 
części „Jeżycjady”. W zamyśle 
czytać na głos mieli dorośli – 
Łukasz Nowacki z Poczekal-
ni PKP oraz Safona Kozielec, 
Anna Gralewicz i Szymon 
Milonas, szybko okazało się 
jednak, że scenariusz wymaga 
modyfikacji, gdyż chęć wy-
stąpienia w roli lektora była 
wśród najmłodszych na tyle 
silna, że również zostali za-
proszeni do mikrofonu. Choć 
nie wszyscy znali alfabet, to 
poradzili sobie znakomicie. 

  (kb)

Czytać można bez alfabetu
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– Pomysł na to, by zaprosić 
autorkę biografii pt. „Stry-
jeńska. Diabli nadali”, po-
jawił się wówczas, kiedy w 
ramach obchodów stulecia 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości wybieraliśmy 
osoby, które w istotny sposób 
wpłynęły na rozwój narodo-
wej kultury.  W  tym gronie 
Zofia Stryjeńska wydawała 
się postacią wyjątkową nie 
tylko ze względu na fakt, iż 
jej twórczość doczekała się 
popularności – mówił Łukasz 
Nowacki z Poczekalni PKP.

Rozmowa w budynku gro-
dziskiego dworca, pełna wy-
dźwięków feministycznych,  
toczyła się wokół książki 
oraz ogólnej sytuacji kobiet 
ze świata polskiej sztuki. 

Spotkaniu towarzyszyła pre-
zentacja zdjęć z archiwum 
prywatnego Zofii Stryjeń-
skiej. Angelika Kuźniak od-
słoniła także kulisy swego 
warsztatu, opowiadała o tru-
dach życia literackiego oraz 
reporterskiego. 

Czy Stryjeńską diabli nada-
li, czy anieli – na ten temat, 
mają zapewne swoje zdanie 
przedstawiciele współczesnej 
popkultury dumnie prezen-
tujący tatuaże z wizerunkami 
słowiańskich bóstw, którym 
wizerunki nadała artystka. 
Własną opinię może wyrobić 
sobie każdy, kto przeczyta 
opowieść o  artystce przefil-
trowaną przez emocje Ange-
liki Kuźniak.   

  Małgorzata Müldner 

Sława pełna zniesławienia

2 w skrócie

Homer, Prince i Afera

Berneński pies pasterski Ho-
mer, norweska kotka Afera, 
ogier Prince czy kogut Gucio, 
to zaledwie niektórzy z wier-
nych przyjaciół człowieka 
uwiecznionych przez artystkę. 

– Zwierzęta, które malu-
ję, nie są anonimowe. Każde 
z nich należy do czyjejś rodzi-
ny, ma swój niepowtarzalny 
charakter, odzwierciedla inne 
emocje. Zatrzymuję w czasie 
chwilę z ich życia. W ten spo-
sób, nawet gdy odejdą bie-

gać po niebiańskich łąkach, 
zostaną przy swoich właści-
cielach na zawsze – mówiła 
Katarzyna Niemczak podczas 
wernisażu wystawy „Art Pu-
pil”, który odbył się 11 maja 
w Centrum Kultury.

Portrety zwierząt nama-
lowane techniką akrylową, 
uwiecznione na płótnie oraz 
starych deskach, można oglą-
dać w foyer grodziskiego kina 
do 10 czerwca. 

    (mm)

Zespół 4 Szmery rockowym 
uderzeniem rozpoczął 11 maja 
cykl koncertów na rzecz gro-
dziskich bezdomniaków.

– Przed nami kolejne kon-
certy. 2 czerwca zagra grupa 
Fellows Tale, a 22 czerwca ze-
spół Cochise, którego woka-
listą i współzałożycielem jest 
znany aktor Paweł Małaszyń-
ski. Na grodziskim koncercie 
grupa będzie supportowana 
przez lokalną kapelę Run the 
River. Aktualnie zbieramy 

środki na sterylizację wol-
nobytujących kotów, szcze-
niaków, które były pod naszą 
opieką, a także nowych stale 
przybywających psów – mó-
wiła Marta Łapińska z grodzi-
skiej Straży Zwierząt. 

Koncerty Dog Rock odby-
wają się w Grillu pod Dębem 
przy ul. Żytniej 37 w Grodzi-
sku i są okazją do posłucha-
nia dobrej muzyki, a przede 
wszystkim do dokonania za-
cnego uczynku.    (mm)

Gra dla psa i kota

Samochodowy olimpijczyk
Uczeń grodziskiego Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 Ar-kadiusz Kałęcki został zwycięzcą Olimpiady Techniki Samochodo-wej, zorganizowanej przez Wydaw-nictwa Komunikacji i Łączności oraz Auto Moto Serwis pod patro-natem Ministra Edukacji Naro-dowej. Finał XIX edycji tego ogól-nopolskiego konkursu odbył się 12 maja w Warszawie i uczestniczy-ło w nim 13 uczniów, których zada-niem było m. in wykrycie przyczy-ny niesprawności silnika. Placówka z ul. Kilińskiego bardzo dobry wy-

nik uzyskała również w rywalizacji drużynowej o tytuł Samochodowej Szkoły Roku 2018, zajmując drugie 
miejsce.    (kb)
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Marzyła, by zostać weterynarzem, los jednak zadecydował 
inaczej. Z wykształcenia ogrodnik kwiaciarz Katarzyna 
Niemczak pomaga roślinom, a swoją miłość do zwierząt 
realizuje w malarstwie.

„Panie Boże zabierz mi wszystko, ale pozwól zostać ar-
tystką” – jeśli tak brzmiała prośba księżniczki polskie-
go art déco, to zaiste  została wysłuchana. O  tajemni-
cach pamiętników Zofii Stryjeńskiej, twórczości pełnej 
kolorów, rzucającej cień na życie rodzinne opowiadała 
21 kwietnia Angelika Kuźniak.  
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Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
mam przyjemność poinformować Pań-
stwa, że w maju odbędzie się sesja Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego, podczas 
której zostaną wpisane do budżetu środki 
na modernizację drogi nr 579, co umożli-
wi ogłoszenie przetargu na kompleksową 
przebudowę tej drogi na odcinku od Gro-
dziska Mazowieckiego do Radziejowic. 
Niebawem zapadną także finalne decyzje 
związane z wydaniem pozwolenia na bu-
dowę obwodnicy. Wszystko wskazuje na 
to, że ten rok będzie przełomowy, jeśli cho-
dzi o duże inwestycje drogowe. 

Przed nami również cały szereg mniej-
szych, ale istotnych przedsięwzięć zwią-
zanych z ulepszeniem komunikacji 
w  mieście. Rozpoczynamy modernizację 
ul.  Orzeszkowej, gdzie w pierwszej kolej-
ności zlikwidujemy istniejące linie elek-
tryczne i oświetleniowe oraz zainstalujemy, 
na nowych słupach, oświetlenie z wyko-
rzystaniem energooszczędnych opraw 
typu LED. Już wkrótce ogłosimy przetargi 
na modernizację dróg w Łąkach, a także 
w rejonie ulic Piaskowej i Szczęsnej. Na 
wielu gminnych drogach wykonamy nowe 
nakładki asfaltowe oraz łączniki pomiędzy 
nawierzchniami wybudowanymi z  de-
struktu. Planujemy również przebudowę 
skrzyżowania ul. Nadarzyńskiej z ul. War-
szawską. Natomiast jeśli chodzi o zapowie-
dzianą wcześniej przebudowę skrzyżowa-
nia ulic Chełmońskiego i Żyrardowskiej, 
ogłosiliśmy ponownie przetarg, bowiem 
do poprzedniego nikt się nie zgłosił. 

Mimo problemów z pozyskiwaniem 
wykonawców w branży drogowej, koń-
czymy wiele ważnych projektów. Połą-
czyliśmy ul. Daleką z ul. Chełmońskiego, 
jesteśmy w trakcie realizacji budowy, wraz 
z parkingiem, połączenia ul. Żwirki i Wi-
gury z al. Piłsudskiego, przeprowadzamy 
kompleksową modernizację ul. Kresowej, 
Poziomkowej i Malinowej. Kończymy  
także projekt ul. Okrężnej oraz ulic do niej 
przyległych.

Inwestycje gminne obejmą także pla-
cówki oświatowe. Na dniach podpisuje-
my umowę na budowę sali gimnastycznej 
wraz zapleczem socjalnym przy SP nr 5, 
rozpoczynamy oczekiwaną rozbudowę  
SP nr 2 oraz modernizację SP nr 6. Pra-
ce na terenie Szóstki, ze względu na ska-
lę przedsięwzięcia, będą przeprowadza-
ne etapami. Jeszcze w tym roku oblicze 
zmieni parter budynku, co w połączeniu 
z powstającą w sąsiedztwie atrakcyjną 
przestrzenią rekreacyjną, zdecydowanie 
zwiększy możliwości szkoły. 

Chciałem również Państwa poinformo-
wać, że nie odstępujemy od planów zwią-
zanych z powstaniem grodziskiej hali wi-
dowiskowo-sportowej. Przygotowujemy 
się do ponownego ogłoszenia przetargu na 
budowę tego obiektu. Obecnie architekci 
pracują nad zmianami w projekcie, któ-
re bez negatywnego wpływu na kubaturę 
budynku i jego ogólny zamysł, pozwolą 
zmniejszyć koszt inwestycji.

Jak Państwo możecie zauważyć, nie-
ustannie staramy się o poprawę wyglądu 
naszej gminy. Na ten cel przeznaczamy 

Wstępniak od Burmistrza

wiele nakładów finansowych pocho-
dzących z  funduszy europejskich oraz 
z płaconych przez mieszkańców podat-
ków. Tym bardziej apeluję do wszystkich, 
a  w  szczególności do właścicieli firm, by 
zadbali o swe najbliższe otoczenie, w tym 
tereny między posesją a drogą. W związku 
z faktem, iż zaczynamy wymianę słupów 
ogłoszeniowych, przystanków autobuso-
wych, a także zniszczonych znaków dro-
gowych, zależy nam, by z otaczającej nas 
przestrzeni zniknęły również nieestetycz-
ne banery reklamowe. Oczywiście może-
my wprowadzić uchwałę krajobrazową, 
która będzie obligowała do odpłatności 
za wieszanie tego typu ogłoszeń. Wierzę 
jednak, że wszyscy chcemy żyć w przyja-
znym i ładnym otoczeniu, dlatego też nie 
będę zmuszony do podejmowania kroków 
formalnych. Jestem przekonamy, że razem 
zadbamy o wizerunek naszej gminy, a tym 
samym o poprawę jakości naszego życia. 

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

miasto i gmina

Przestrzeń dla wiedzy
W grodziskiej Dwójce warunki 
do pracy i nauki już niebawem 
będą co najmniej na pięć. Szkoła 
powiększy się prawie o 2 tys. m², 
na których powstaną nowe sale 
lekcyjne, pokoje nauczycieli 
oraz dyrekcji, szatnie, a także 
zaplecze sanitarne.

Umowę na budowę nowego skrzydła pla-
cówki przy ul. Westfala podpisał 25 kwiet-
nia burmistrz Grodziska Mazowieckiego 
Grzegorz Benedykciński oraz Jarosław 
Dąbkowski reprezentujący firmę Eurodom 
z Tłuchówka, wykonawcę inwestycji.

Świadkami i jednocześnie gospodarza-
mi wydarzenia byli najbardziej nim zain-
teresowani, czyli uczniowie szkoły, znanej 
nie tylko z wysokiego poziomu, ale i dużej 
liczby uczniów.

– Podjęliśmy decyzję, że umowę podpi-
szemy w waszej obecności, bo to dla was 
powiększamy szkołę. Macie to szczęście, że 

chodzicie do bardzo dobrej szkoły, w któ-
rej chce się uczyć wiele dzieci. Mamy tu 
1340 uczniów i rzeczywiście jest dość cia-
sno. Cieszę się, że wam zdecydowanie po-
prawimy warunki nauki, a nauczycielom 
– pracy – mówił Grzegorz Benedykciński, 
który wraz z zaproszonymi na uroczystość 
gośćmi podziwiał program artystyczny 
specjalnie przygotowany przez uczniów 
pod kierunkiem nauczyciela muzyki Ro-
berta Dziekańskiego.

– Bardzo się cieszymy, że zyskamy nową 
przestrzeń. Naprawdę jest bardzo po-
trzebna. Nowe sale dla klas 1-3 umożliwią 

oddanie części dotychczasowego miejsca 
dla przedszkolaków – mówiła dyrektor 
SP nr 2 Danuta Pokropek.

Z nowej szkolnej przestrzeni uczniowie 
skorzystają już na początku 2020 roku. Cała 
inwestycja pochłonie ponad 6,5 mln zł.

   Małgorzata Müldner
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WIEŚCI Z RATUSZA
Udzielenie pomocy dla powiatu grodziskiego i województwa mazowieckiego, uchwalenie 
zwolnień z podatku od nieruchomości, przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kozery, Kozery Nowe, Zabłotnia – oto 
niektóre z tematów kolejnej sesji Rady Miejskiej, która obradowała 25 kwietnia.  

Więcej na drogi
Tradycyjnie merytoryczna część porząd-
ku obrad rozpoczęła się od spraw finan-
sowych. Zmiany w wieloletniej prognozie 
finansowej i zmiany uchwały budżetowej 
na ten rok przedstawił skarbnik Piotr Le-
śniewski. Głównie zwiększono wydatki 
inwestycyjne. Ponad 6,5 mln zł przezna-
czono na drogi lokalne. Zwiększenie wy-
datków na ten cel zaplanowano w związku 
z szansą na dofinansowanie zewnętrzne 
i konieczne w związku z tym zagwaranto-
wanie środków na wkład własny. Chodzi 
o ulice Króliczą i Drozda. Z  tego wyni-
ka też zwiększenie kredytu w 2018 roku, 
ale wyłącznie na wydatki inwestycyjne. 
Zwiększone będą wydatki na oświetlenie 
ze względu na bezpieczeństwo miesz-
kańców. O 3 mln zł wzrosną wydatki 
w oświacie, a obejmą remonty, inwestycje 
i pięcioprocentowe podwyżki dla nauczy-
cieli. Doposażone będą świetlice, które są 
już na etapie końcowym budowy, a także 
place zabaw.

Kąpiele z zasadami
Jedna z uchwał przegłosowana przez rad-
nych dotyczyła zatwierdzenia kąpieliska 
na Stawach Walczewskiego i uruchomienia 
sezonu kąpielowego w gminie. Jak mówił 
dyrektor OSiR-u Mariusz Smysło, ośro-
dek w tym kontekście jest zobowiązany 
do przestrzegania wszystkich przepisów 
związanych z ratownictwem wodnym. Ra-
towników na jednym dyżurze będzie trzech 
i  wyposażeni będą w odpowiedni sprzęt 
i  nadzorowali będą stawy. Kąpielisko ofi-
cjalnie rusza 24 czerwca, w dzień św. Jana, 
i wtedy odbędzie się także impreza inau
gurująca. Jedną z nowości i atrakcji będą 
dmuchane zabawki dla maluchów, na które 
będą wchodziły w kamizelkach. Oczywi-
ście miejsce to będzie nadzorowane.

Pomoc dla porządku
Radni zdecydowali o udzieleniu pomocy 
finansowej do 300 tys. zł dla województwa 
mazowieckiego na utrzymanie bieżące 
dróg nr 579 i 719. Dzięki temu na terenie 

gminy powinno poprawić się utrzymanie 
porządku chodników, rowów i znaków 
pionowych. 

W metropolii
Gmina Grodzisk przystąpi do Stowarzy-
szenia Metropolia Warszawska. Orga-
nizacja może zdać egzamin, jeżeli tylko 
metropolia będzie zorganizowana w  po-
dobny sposób jak na Śląsku i nie będzie 
utracona suwerenność. Ważna jest tak-
że współpraca w obszarze transportu, 
oświaty czy służby zdrowia. To może 
pomóc np. w zorganizowaniu wspólnego 
biletu czy wypracowaniu nowych form 
wspólnych działań.

Skargi bezzasadne
Rada Miejska większością głosów zdecy-
dowała o bezzasadności skarg złożonych 
na burmistrza oraz dyrektora OSiR-u.

   (ag)
Z treścią wszystkich uchwał oraz protoko
łami z sesji można zapoznać się na stronie  
bip.grodzisk.pl. 
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            Pani Genowefie 
Kucharskiej

wyrazy szczerego 
żalu i współczucia 
z powodu śmierci
Męża Romana

składają
Sołtys, Rada Sołecka
oraz mieszkańcy wsi 

Kady

Pani Iwonie 
Smolińskiej,

Panu Tomaszowi 
Kucharskiemu
szczere wyrazy 

współczucia po śmierci 
Taty Romana

składają
Sołtys, Rada Sołecka

oraz mieszkańcy wsi Kady

Naszej drogiej koleżance
Danucie Parol

najserdeczniejsze wyrazy 
współczucia i żalu oraz słowa 
otuchy i wsparcia w trudnych 

chwilach po stracie
Męża

Składają: Dyrektor Szkoły, Grono 
pedagogiczne oraz Pracownicy 

Administracji ze Szkoły  
Podstawowej im. Klementyny 

z Tańskich Hoffmanowej  
w Izdebnie Kościelnym

Księdzu  
Krystianowi Grzybowi

wyrazy 
najserdeczniejszego 

współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają

Dyrekcja, Rada 
Pedagogiczna i Pracownicy 

Szkoły Podstawowej nr 2 
w Grodzisku Mazowieckim

Zakończyły się prace związane z remontem 
obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdeb-
nie Kościelnym. Inwestycja zakłada dostosowa-
nie starej części remizy strażackiej do pełnienia 
przez nią funkcji kulturalnych w formie świetli-
cy wiejskiej. 

Na budowę świetlicy gmina Grodzisk Ma-
zowiecki pozyskała środki z Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020. Celem projektu jest poprawa dostępu do 
zasobów kultury na terenach wiejskich gminy 
Grodzisk Mazowiecki.

Całkowita wartość projektu: ok. 700 000,00 PLN 
Wartość dofinansowania: ok. 500 000,00 PLN

Zakończył się remont OSP  
w Izdebnie Kościelnym
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Ponieważ Dzień Flagi przypada w samym 
środku długiego weekendu majowego, 
przedszkolaki z ul. Górnej, gdzie mieści 
się siedziba Przedszkola nr 4 im. Króla 
Maciusia I, postanowiły świętowanie nie-
co przyspieszyć i 27 kwietnia udały się 
w biało-czerwonym pochodzie do Urzędu 
Miejskiego, by spotkać się z urzędnika-
mi i  zaprezentować przygotowany na tę 
okazję program artystyczny. Nie zabrakło 
regionalnych tańców, strojów i piosenek, 
a na finał mali patrioci spałaszowali tort.

– Nasze przedszkole realizuje program 
regionalno-patriotyczny, dotyczący war-
tości patriotycznych, regionalnych, mi-
łości do dużej i małej ojczyzny. Pieszą 

wycieczkę do ratusza z okazji Dnia Flagi 
organizujemy już od kilku lat i uczest-
niczą w niej 5-  i  6-latki. Młodsze dzieci 
obchodzą święto w przedszkolu – mówi 
Bożena Malczewska, dyrektor placówki  
przy ul. Górnej.  

Pod wrażeniem umiejętności i aktywno-
ści maluchów był wiceburmistrz Tomasz 
Krupski, któremu przypadła przyjemność 
przedstawienia symboliki Grodziska.

– Spodziewałem się, że dzieci przyjdą, 
by biernie posłuchać i zadawać pytania, 
tymczasem były bardzo aktywne, zaan-
gażowane i doskonale przygotowane do 
rozmowy o symbolach – mówił wicebur-
mistrz.    (kb)

W ciągu najbliższych miesięcy blask odzy-
skają dwa place zabaw na Osiedlu Koper-
nika – jeden znajduje się przy ul. Szkolnej 
(na zdjęciu), drugi – przy ul. Dworskiej, 
w sąsiedztwie Państwowej Szkoły Muzycz-
nej. Łączny koszt obu inwestycji to niecałe 
800 tys. zł. Realizacją zajmie się łowicka fir-
ma Nova, która wcześniej z powodzeniem 
zajmowała się przebudową placu zabaw 
przy ul. Bairda. Podpisanie umowy miało 
miejsce 7 maja w Urzędzie Miejskim.

– Bardzo miły dzień. Bardzo się cieszę, że 
udało się w końcu dopiąć ważne dla mnie 
projekty, a przede wszystkim ważne dla 
młodych mieszkańców – mówił radny To-

masz Suchożebrski, który o modernizację 
tych miejsc zabiegał od dłuższego czasu. 

Przebudowa placów zabaw stała się ko-
niecznością nie tylko ze względu na to, 
że znajdujące się tam sprzęty są mocno  
wysłużone. 

– Jakość tych zabawek i nawierzchni 
jest słaba, poza tym centralny plac zabaw 
w Parku Skarbków jest tak oblegany, że tam 
zwyczajnie nie ma miejsca. Stąd decyzja 
o  przebudowie takich przestrzeni zarówno 
w mieście, jak i na terenach wiejskich. Poza 
tym jeśli chodzi o Osiedle Kopernika, to 
w ogóle chcemy, by zdecydowanie poprawiła 
się estetyka tego rejonu, dlatego zaczynamy 
rewitalizację ul. Orzeszkowej – mówił bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński.     (kb)

Rada Ministrów przyjęła 26 kwietnia 
projekt ustawy o Centralnym Porcie 
Komunikacyjnym. Decyzja otwiera 
drogę do dalszego procedowania 
w sprawie tej głośnej inwestycji 
i towarzyszących mu przedsięwzięć.

Przedszkolny patriotyzm

Estetyka  
na Kopernika

Rząd o CPK

Według projektu zarówno główna in-
westycja, jak i inwestycje towarzyszące 
są celami publicznymi i inwestycjami 
celu publicznego w rozumieniu prze-
pisów o gospodarce nieruchomościami 
oraz przepisów o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym.

Lista inwestycji towarzyszących ma 
zostać określona w rozporządzeniu 
Rady Ministrów. Ustalając tę listę rząd 
będzie brał pod uwagę znaczenie da-
nego przedsięwzięcia dla zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania CPK, 
rozwoju krajowego systemu transpor-
towego i przesyłowego, jak również 
rozwoju i integracji przylegających do 
CPK aglomeracji.

W projekcie ustawy zawarto przepisy 
zwiększające możliwości prowadzenia 
przez mieszkańców dalszej działalności, 
w tym skrócono czas rezerwacji terenu 
z 4 do 2 lat oraz umożliwiono przejęcie 
przez spółkę celową zobowiązań wyni-
kających z realizacji projektów współfi-
nansowanych ze środków publicznych, 
w tym środków europejskich. Ponad-
to rozszerzono katalog nieruchomo-
ści zamiennych na terytorium całego 
kraju w ramach współpracy z Krajo-
wym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, 
Agencją Mienia Wojskowego, Lasami 
Państwowym oraz Krajowym Zasobem 
Nieruchomości, co jest szczególnie 
ważne dla mieszkańców prowadzących 
działalność rolniczą.

Nieruchomości będą nabywane przez 
spółkę celową w ramach dobrowolnych 
negocjacji cenowych, które będą trwały 
do końca 2019 r. Szacuje się, że w ten 
sposób zostanie nabyta zdecydowana 
większość nieruchomości i procedura 
odszkodowawcza będzie uruchomiona 
dopiero w ostateczności. W przypadku 
zakończenia działalności rolniczej, na 
wniosek pełnomocnika, prezes KRUS 
będzie zapewniał emerytury specjalne 
w pełnej lub większej wysokości, rów-
nież w przypadku braku wymaganego 
stażu pracy. Proponowane przepisy za-
gwarantują prawa mieszkańców i naj-
lepsze warunki negocjacyjne ze wszyst-
kich dotychczasowych specustaw.

Zaproponowano, aby ustawa weszła 
w życie po 14 dniach od daty ogłosze-
nia w Dzienniku Ustaw. 10 maja 2018 r. 
projekt ustawy o Centralnym Porcie 
Komunikacyjnym przyjął Sejm.

   Sławomir Sadowski

Akcja plenerowa Mlekoteki i Fundacji Ro-
dzić po Ludzku pod hasłem #karmietona-
turalne#, koordynowana w Grodzisku przez 
Fundację FORT, odbędzie się 6  czerwca 
w ogródku restauracji Piknik w Parku Skarb-
ków. Program, który rozpocznie się w samo 

południe, przewiduje spotkanie z lekarzem 
rodzinnym Dominiką Wojsz, prowadzącą 
blog mamalekarz.pl, oraz doradczynią lak-
tacyjną, położną Zofia Słodkowską. Ponadto 
przewidziana jest sesja zdjęciowa mam kar-
miących, a także flashmob. (kb)

Karmienie wychodzi z cienia

fo
t. 
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Ścieżki na ścieżce rozwoju
Od kilku miesięcy w wielu miejscach 
miasta można zobaczyć rozkopane chod-
niki, układanie nowych krawężników, na-
wierzchni w ciągach pieszych. W większo-
ści prace te związane są z jedną inwestycją 
– budową ścieżek rowerowych.

– To efekt wspólnego projektu samorzą-
dów Grodziska, Milanówka, Michałowic, 
Pruszkowa, Podkowy Leśnej i Żyrardowa 
pod nazwą „Redukcja emisji zanieczyszczeń 
powietrza w gminach południowo-zachod-
niej części Warszawskiego Obszaru Funk-
cjonalnego poprzez budowę Zintegrowane-
go Systemu Tras Rowerowych – Etap 1”, na 
który wraz z partnerami otrzymaliśmy do-
tację unijną w wysokości blisko 30 mln zł, 
z  czego na inwestycje w Grodzisku przy-
pada prawie 7 mln zł. Decyzja o przyzna-
niu dotacji zapadła na koniec 2016 r., a od 
lutego br. inwestycja jest w fazie realizacji. 
Przed nami okres najbardziej intensywnych 
robót, bo sezon budowlany w pełni. 
W jakich miejscach w ramach projektu 
pojawią się drogi dla cyklistów?

– W sumie w Grodzisku  powstanie ok. 
6  kilometrów ścieżek miejskich. Jeden 
z najdłuższych odcinków budujemy wzdłuż 
ulicy Królewskiej – od stacji paliw Bliska do 
granicy z miastem Milanówek w śladzie ist-
niejącej tu drogi rowerowej, która niestety 
lata świetności miała już za sobą. Zmieniły 
się standardy, dlatego powstanie całkiem 
nowa trasa, dostosowana do aktualnych 
przepisów, znacznie szersza, z wprowadzo-

ną segregacją ruchu dla pieszych i rowerzy-
stów. Wszystkie inne lokalizacje to zupełnie 
nowe ścieżki rowerowe.
Którędy będzie można pojechać bezpiecz-
nie rowerem?

– Wzdłuż ulicy 3 Maja od Parku Skarb-
ków do ul. Teligi, gdzie ścieżka rowerowa 
już istnieje i będzie nią można dojechać do 
ul. Królewskiej. Spory odcinek powstanie 
w północnej części miasta – wzdłuż dro-
gi wojewódzkiej 579, a więc ul. Matejki 
i Traugutta do granicy miasta, ponadto od 
kładki nad torami PKP wzdłuż ul. Trau-
gutta do ul. Granicznej, a także w ulicach 
Narutowicza, Świeżej i Poniatowskiego do 
bramy Gedeon Richter. Nowoczesna droga 
dla rowerów zostanie wybudowana rów-
nież wzdłuż ul. Bałtyckiej – od pl. Króla 
Zygmunta Starego do ścieżki istniejącej 
już w tunelu pod torami. Kolejny odcinek 
to droga wojewódzka 719, czyli ul. Żyrar-
dowska – w pierwszym etapie od ul. Gar-
barskiej do Chełmońskiego, a w kolejnych 
etapach aż do połączenia z Jaktorowem.
Jak w nie za szerokiej przecież ul. Żyrar-
dowskiej zmieści się ścieżka rowerowa?

– Projekt przewiduje „uwolnienie” pół-
nocnej strony pasa drogowego – czyli pa-
trząc w kierunku Żyrardowa prawej strony 
ulicy. Całe oświetlenie zostanie przełożone 
na południową stronę, ponadto wszystkie 
linie napowietrzne średniego i niskiego na-
pięcia zostaną skablowane. To będzie bar-
dzo duże przedsięwzięcie, które musimy 
skoordynować z zakładem energetycznym.
Czy oprócz likwidacji linii napowietrz-
nych w ul. Żyrardowskiej, budowie ście-
żek rowerowych będą towarzyszyły jesz-
cze jakieś większe inwestycje?

– Podobny zabieg musimy wykonać 
również wzdłuż drogi 579, na odcinku ul. 
Matejki i Traugutta, gdzie również znik-
ną słupy, ponadto istniejące na wysokości 
Malwy przejście dla pieszych zostanie nieco 
przesunięte, bo jego obecna lokalizacja jest 
bardzo niefortunna z uwagi na łuk drogi, 
a dodatkowo na przejściu zainstalowana 
zostanie sygnalizacja świetlna. Ponadto 
projekt przewiduje powstanie miejsc odpo-
czynku dla rowerzystów, jak również trzech 
stacji naprawy rowerów, gdzie będzie moż-
na skorzystać z podręcznego sprzętu.
Na jakim etapie jest zatem realizacja?

– Mamy już wybranych i zakontrakto-
wanych wykonawców na wszystkie odcinki 
ścieżek rowerowych. W tych lokalizacjach, 
gdzie nie ma kolizji z istniejącą infrastruk-
turą elektroenergetyczną, roboty już ruszy-
ły, co zresztą mieszkańcy mogą zaobserwo-
wać w ulicach 3 Maja, Królewskiej, Świeżej, 
Poniatowskiego i Narutowicza. Z budową 
pozostałych odcinków musimy poczekać, 

Z Urszulą Chrzanowską, naczelnikiem wydziału przygotowania inwestycji i funduszy 
zewnętrznych w grodziskim Urzędzie Miejskim, rozmawiał Krzysztof Bońkowski.

aż energetycy uporają się z przebudową in-
frastruktury elektroenergetycznej. 
Czy w przypadku tak długich odcinków 
jak ten wzdłuż ulicy Królewskiej jest szan-
sa na to, by inwestycja oddawana do użyt-
ku była etapami?

– Jeśli tylko będzie to możliwe to tak, na-
tomiast trudno przewidzieć do końca, jak 
płynnie będzie przebiegać budowa, bo nie-
jednokrotnie zdarza się, że pojawia się w da-
nym miejscu jakiś problem i trzeba działa-
nia przerwać do momentu wyjaśnienia, 
a z pracami ruszać dalej. Najczęstszym pro-
blemem jest stara infrastruktura technicz-
na, której nie ma na mapach. Gdy budow-
lańcy na takie znalezisko trafią, wówczas 
trzeba odnaleźć gestora, dowiedzieć się np. 
czy instalacja jest czynna, niekiedy wymaga 
ona przebudowy. To zawsze zajmuje czas.  
Kiedy planowane jest zakończenie 
wszystkich inwestycji?

– W przypadku odcinków, gdzie nie ma 
kolizji z infrastrukturą techniczną, prace 
powinny zakończyć się jesienią, natomiast 
w przypadku odcinków, gdzie będą również 
prowadzone duże przedsięwzięcia związa-
ne z liniami energetycznymi, trzeba się li-
czyć, że będą one gotowe w przyszłym roku. 
Natomiast jest to pierwszy etap większej ca-
łości, którą będziemy sukcesywnie realizo-
wać. W planach długoterminowych mamy 
budowę ok. 100 km ścieżek w całej gminie. 
Najpierw skupiliśmy się na odcinkach miej-
skich, bo są najtrudniejsze w realizacji, ale 
w dalszych latach powstaną również trasy 
o  charakterze turystycznym na terenach 
pozamiejskich, wzdłuż dróg polnych.  
Nazwa projektu wskazuje, że ma on słu-
żyć poprawie jakości powietrza, tym-
czasem podczas budowy wycięto sporą 
liczbę drzew. 

– Niestety, taka była konieczność. My też 
nad tym ubolewamy, ale żeby w pasie dro-
gowym, który ma ograniczoną szerokość, 
zmieścić infrastrukturę ścieżki, zapewnia-
jącą bezpieczeństwo, niekiedy musieliśmy 
usunąć drzewa. Gmina realizuje jednak 
dwa projekty dotyczące zieleni miejskiej 
i dużej liczby nowych nasadzeń, co w nie-
odległej perspektywie powinno zrekom-
pensować straty wynikające z wycinek. 
Dziękuję za rozmowę.   fo

t. 
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Marszałek zachęcał 
do aktywności

Nadzorcy już na placu

7

– To, że przybyliście państwo na spotkanie, 
świadczy o tym, że interesujecie się Polską 
– powiedział marszałek. Stwierdził, że na-
leży się spierać na programy, ale w atmos-
ferze szacunku dla poglądów innych osób.  
– Nie zawsze mamy takie same poglądy,  
ale ważne jest abyśmy się nawzajem szano-
wali – dodał.

W swoim wystąpieniu podkreślił rolę 
wspierania rodzin i tworzenia rozwiązań 
prorodzinnych. Zwrócił uwagę na zwięk-
szenie finansowania przez Senat działań 
związanych z Polonią.

– Należy stwarzać warunki do przyjmo-
wania repatriantów – powiedział. Jednocze-

śnie zachęcał mieszkańców do aktywności 
i pracy w samorządach. Odpowiadał na py-
tania, które dotyczyły m.in. planów budowy 
linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew i zmian 
w prawie spółdzielczym. Odnosząc się do tej 
ostatniej kwestii stwierdził, że szereg zmian 
udało się już wprowadzić, a dalej idące roz-
wiązania będą formułowane. Odniósł się 
także do ustawy o Centralnym Porcie Ko-
munikacyjnym, która jest obecnie procedo-
wana w Senacie. – Jestem przekonany, że na 
tej inwestycji skorzysta Polska – powiedział 
marszałek Karczewski, który na zakończenie 
spotkania rozdawał biało-czerwone flagi.  

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Grodziska, Milanówka, 
Podkowy Leśnej i Jaktorowa spotkała się wizyta Marszałka Senatu RP  
Stanisława Karczewskiego, który w ramach organizowanego przez PiS cyklu 
otwartych spotkań „Polska Jest Jedna” 13 maja gościł w Centrum Kultury. 

„Kiedy rano słońce świeci, na plac zabaw idą dzieci. Na huśtawki i zjeżdżalnie, w piaskownicy 
też jest fajnie” – śpiewali 8 maja najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5. Słowa były jak 
najbardziej aktualne, gdyż tego dnia został otwarty przyszkolny plac zabaw.
Jeszcze w ubiegłym roku zjeżdżalnie i huś-
tawki w tym miejscu były zupełnie zbędne, 
gdyż w budynku znajdowało się gimnazjum, 
a jego uczniowie dawno wyrośli z tego ro-
dzaju rozrywek. Sytuację zmieniła reforma 
oświaty i powrót do ośmioklasowych szkół 
podstawowych. W związku z tym Gimna-
zjum nr 3 przestało istnieć, a w jego miejsce 
we wrześniu pojawiła się Piątka – z oddzia-
łami zerowymi i klasami pierwszymi. 

– Nasze dzieci były najlepszymi nadzor-
cami budowy, od kiedy tylko rozpoczęły 
się pierwsze prace z niecierpliwością ob-
serwowały przez okno postępy. Do tej pory 
radziliśmy sobie w ten sposób, że korzysta-
liśmy z uprzejmości Przedszkola nr 1, które 
mieści się przy ul. Zondka, i nasze dzieci 
w określonych godzinach bawiły się na pla-
cu sąsiadów. Teraz możemy nawet sąsiadów 
zapraszać, bo plac jest estetycznie wyko-
nany i mam nadzieję, że to będzie miejsce 

szczęśliwe, bezpieczne i bardzo długo po-
służy naszym dzieciom. Bo zabawy rucho-
we sprzyjają i wyobraźni, i współpracy, uczą 
refleksu – mówiła Małgorzata Okurowska, 
dyrektor SP nr 5. 

Zanim nastąpiło oficjalne przecięcie 
wstęgi, którego dokonały dzieci z pomocą 
pani dyrektor i burmistrza Grzegorza Be-
nedykcińskiego, uczniowie zaprezentowali 
program artystyczno-sportowy, w którym 
wykazali się zarówno talentami muzyczny-
mi, jak i sprawnością fizyczną, godną kara-
teków. Co dziwić nie powinno, gdyż przy 
Piątce działa UKS Sparta, a jedną z krzewio-
nych dyscyplin jest właśnie karate. 

– Bardzo dziękuję za piękny występ, je-
stem zawsze zbudowany w tej szkole wspa-
niałymi nauczycielami, którzy potrafią 
w  taki sposób was przygotować. De facto 
Szkołę Podstawową nr 5 wciąż tworzymy, 
ale jestem przekonany, że przy tej kadrze bę-

dzie to tak znakomita szkoła, jak znakomite 
było gimnazjum – mówił burmistrz Grze-
gorz Benedykciński, który przypomniał, że 
kolejną po placu zabaw inwestycją w Piątce 
będzie budowa hali sportowej.     (kb)
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– Bardzo mi miło, że drugi raz spotykamy 
się w tak pięknych okolicznościach przy-
rody. W ubiegłym roku przygotowaniom 
towarzyszył stres, czy nie zaleją nas strugi 
deszczu. W tym roku słoneczna pogoda 
sprawiła, że nic tylko się cieszyć pięknem 
Książenic i udaną imprezą. Życzę dobrej 
zabawy aż do zmierzchu – powiedziała 
sołtys Książenic Aleksandra Jankowska 
otwierając imprezę. 

Ubiegłoroczna formuła sprawdziła się 
i  tym razem. Plenerowa scena stała się 
miejscem prezentacji lokalnych aktyw-
ności, a przestrzeń przed sceną najpierw 
służyła pokazom cyrkowym i sportowym 
oraz animacjom dla dzieci, a na koniec 
zamieniła się w parkiet do tańca, z czego 
wieczorem skwapliwie korzystali wielbi-
ciele atmosfery dancingu. Klimat impre-
zy mogli poczuć również słuchacze Radia 
Bogoria, które na dobre rozpoczęło sezon 
studiów plenerowych. Na fanów Play Sta-
tion czekały za to rozgrywki FIFA 18. Nie 
zabrakło też zagranicznej niespodzian-
ki – z koncertem wystąpiła Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Airplay z Barnim-Gym-
nasium w Berlinie. Przez kilka godzin 
dostępne były stoiska sołectw: Maryni-
na, Urszulina i Książenic, policji, straży 
miejskiej, a także Urzędu Miejskiego. 
Bo oprócz integracji pikniki mają służyć 
stworzeniu dogodnych dla mieszkańców 
warunków, by bez przychodzenia do ma-
gistratu mogli zasięgnąć informacji na 
temat planowanych w ich okolicy inwesty-
cji, poszukać odpowiedzi na nurtujące ich 
pytania, a także zgłosić problem. Jednak 
gremialnego szturmu na namiot urzędni-
ków raczej nie było. 

– Jeżeli nasze stanowisko nie jest oble-
gane, to jest to dla mnie sytuacja komfor-

towa – mówił burmistrz Grzegorz Bene-
dykciński. Podkreślał też, że Książenice 
są miejscowością o wyjątkowej w skali 
gminy dynamice rozwoju. – Paręnaście 
lat temu było tu dwustu mieszkańców, te-
raz w Książenicach mieszka ok. 2 tysięcy 
osób, a sądzę, że w najbliższych latach ta 
liczba może się podwoić. W związku z tym 
bardzo ważne jest, by dbać o integrację 
rdzennych mieszkańców i tych, którzy 
się niedawno osiedlili. Zresztą podobne 
zjawisko mamy w całej gminie. W Książe-
nicach dzięki lokalnym działaczom, myślę 
tu m.in. o pani sołtys czy radnym Stani-
sławie Kolasie, takiego konfliktu nie ma – 
zapewniał burmistrz. Zapowiedział też, że 
w najbliższym czasie powinny zostać roz-
wiązane dwie uciążliwości, które dotyka-
ją mieszkańców tego rejonu – na kłopoty 
z  ciśnieniem wody w kranach remedium 
będzie budowa nowej nitki wodociągu 
z Czarnego Lasu, zaś poranny ruch samo-
chodów na ul. Marylskiego zostanie rozła-
dowany dzięki planowanemu połączeniu 
ul. Cichociemnych z Mazowiecką. Trudno 
natomiast oszacować termin przebudowy 
połączenia ul. Marylskiego ze Żródlaną. 
– Inwestycja zablokowana jest przez jed-
no odwołanie do wojewody, gdzie leży już 
prawie rok. Zupełnie niezrozumiała sytu-
acja – mówił burmistrz.

Gminnemu festynowi, podczas któ-
rego nie zabrakło również dmuchanych 
zjeżdżalni i warsztatów plastycznych dla 
najmłodszych, towarzyszył cieszący się 
kilkuletnią tradycją Piknik Ekologiczny 
Fundacji Miasto Ogród Książenice. 

– Mamy 60 wystawców, którzy przyje-
chali z całej Polski. Jest z nami Fundacja 
Jak Pies z Kotem, dogoterapeuci z Warsza-
wy, Pszczelinka, zajmująca się produkcją 
uli i innych akcesoriów potrzebnych do 
ochrony pszczół, a także Dziupla Tropi-
cieli Przygód, która zaprasza do sporto-
wych zmagań – mówiła Jolanta Szczygiel-
ska z Fundacji Miasto Ogród Książenice. 

W trakcie pikniku można było wymie-
nić makulaturę lub elektroodpady na sym-
boliczną roślinkę, zaś na książenickim 
stawie żagle rozwinął klub Czysty Wiatr, 
dzięki któremu co odważniejsi mogli po-
czuć się jak podczas mazurskiego rejsu.

 n  Krzysztof Bońkowski

Zapoczątkowany w ubiegłym roku przez Urząd Miejski i Centrum Kultury cykl festynów sołeckich „Nasze 
wsie naszą dumą” po zimowej przerwie powrócił do harmonogramu imprez plenerowych. Inauguracja 
nowego sezonu miała miejsce 12 maja w Książenicach i połączona była z VII Piknikiem Ekologicznym, 
lokalną imprezą zainicjowaną przez Fundację Miasto Ogród Książenice. 

miasto i gmina

Zabawa na lądzie i wodzie 
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Poligloci na scenie

Cud-miód od Mai

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. St. Batorego 23 
tel. 22 755 55 64, fax 22 755 20 85

e-mail: wkd@wkd.com.pl, www.wkd.com.pl

Od 1 maja w dni wolne  
przewóz roweru w „Wukadce” za darmo!
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że od 

1 maja 2018 r. w weekendy (tj. soboty i niedziele) oraz święta 
(dni ustawowo wolne od pracy) pasażer posiadający ważny 
bilet na przejazd pociągiem WKD, może przewieźć jeden 
rower, bez konieczności zakupu biletu na przewóz roweru.

– Wprowadzając możliwość nieodpłatnego przewozu ro-
weru w dni wolne w pociągach WKD wychodzimy naprzeciw 
oczekiwaniom podróżnych oraz zgłaszanym w tym zakresie 
postulatom. Dzięki temu rozwiązaniu staramy się zachęcić 
osoby mieszkające nie tylko w pobliżu linii WKD, ale także 
na obszarach od niej oddalonych, do częstszego korzystania 
z podróży pociągami. Chcemy ponadto zachęcić do aktyw-
nego spędzania wolnego czasu, ułatwiając przemieszczanie 
się pomiędzy miejscowościami, przez które przebiega linia 
„Wukadki”. Wszystko to czynimy w ramach sukcesywnie roz-
wijanej oferty przewozowej – podkreśla Michał Panfil, Prezes 
Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

WKD w ramach nowego udogodnienia umożliwia podróż-
nemu przewóz roweru na podstawie posiadanego biletu na 
przejazd, jeżeli rower ten jest łatwy do przemieszczania oraz 
nie zakłóca świadczenia danej usługi kolejowej uwzględnia-
jąc innych pasażerów.

Przewóz roweru w taborze WKD powinien odbywać się 
w miejscu do tego wyznaczonym, a w przypadku wyczerpa-
nia tego typu miejsc – w innym miejscu, w sposób nie utrud-
niający podróżowania innym pasażerom. W szczególności 
rower nie może utrudniać przejścia ani narażać na szkodę 
osób i mienia innych pasażerów oraz nie może zagrażać bez-
pieczeństwu ruchu. Odpowiedzialność za wszelkie szkody 
związane z przewożeniem roweru ponosi podróżny. Przypo-
minamy jednocześnie, że zasady przewozu rowerów w dni 
powszednie pozostają bez zmian.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 1 zdominowali anglojęzycz-
ną rywalizację, jaka 11 maja 
rozegrała się na scenie Cen-
trum Kultury za sprawą Szkoły 
Podstawowej nr 6, która po raz 
drugi zorganizowała gmin-
ny konkurs małych form te-
atralnych w języku angielskim 
„Once Upon a Time” i połączy-
ła go z I gminnym konkursem 
piosenki obcojęzycznej „Keep 
Calm and Sing a Song”. Wystę-
py oceniało pięcioosobowe jury 
pod przewodnictwem Marty 
Kowalczyk z Centrum Kultury 
– formom teatralnym bacznie 
przyglądały się Aurelia Sobie-
raj i Magdalena Skalska, które 
podkreślały ogromny postęp, 
jeśli chodzi o poziom prezen-
tacji w porównaniu z rokiem 
ubiegłym. Natomiast prezen-
towanym piosenkom z uwagą 
przysłuchiwali się Robert Dzie-
kański i Andrzej Siwik.

– Ocenialiśmy nie tylko czy-
stość wykonania, nie tylko dyk-

cję, dobór repertuaru, ale także 
najważniejszą rzecz: czy ktoś, 
kto śpiewa dany utwór, czuje 
i rozumie to, co śpiewa – mówił 
Robert Dziekański, przy okazji 
udzielając wskazówek nauczy-
cielom przygotowującym pod-
opiecznych do występu, by pa-
miętali o rozśpiewaniu. Trzecią 
nagrodę w  konkursie piosen-
ki zdobyła Maria Sokala z SP 
w Książenicach, drugą – Zuzan-
na Kajka z SP nr 6, zaś pierw-
sze miejsce piosenką „How far 
I will go” wyśpiewała Emilia 
Strzelczyk z  SP nr 1. Szkoła ta 
triumfowała również w konkur-
sie teatralnym, w którym zapre-
zentowała przedstawienie „Lit-
tle Red Riding Hood”, pierwszą 
nagrodę otrzymując za styl, luz, 
profesjonalne przedstawienie 
tematu i za widoczną frajdę 
z  grania. Podium uzupełnili 
laureaci drugiego miejsca – SP 
w Książenicach oraz SP w Ada-
mowiźnie, która zajęła trzecią 
lokatę.  n  (kb)

Biedronki, pszczółki, żabki, 
myszki i inne łąkowe istoty 
opanowały salę widowiskową 
Centrum Kultury. W ramach 
Grodziskiej Sceny Szkolnych 
Talentów 10 maja zaprezen-
towali się wychowankowie 
Przedszkola nr 5. Barwna, 
rozśpiewana i roztańczona 
opowieść o poszukiwaniu za-
ginionej pszczółki wypełniła 
miodem serca publiczności 
i spowodowała, że na widowni 
zapanował ruch niczym w ulu. 
Przedstawienie pt. „Przygoda 
na łące” wyreżyserowała i opa-
trzyła scenariuszem wycho-

wawczyni grupy „Biedronek” 
Karolina Gasik, a pomagała jej 
Elwira Stępkowska. Opracowa-
nie muzyczne spektaklu przy-
gotowała Joanna Pietrzak. 

– Widowisko odbywa się 
w pierwszą rocznicę nadania 
imienia Pszczółki Mai naszemu 
przedszkolu – mówiła dyrektor 
placówki Renata Prędkopowicz. 

Do takiego przedszkola, któ-
re mieści się przy ul. Zielony 
Rynek w Łąkach i nosi imię 
sympatycznej bohaterki z dzie-
ciństwa, jak na skrzydełkach 
poleciałby niejeden z dorosłych.

 n  Małgorzata Müldner
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Najlepszym kulinarnym teoretykiem okazał 
się Łukasz Floriańczyk z Warszawy, a w części 
praktycznej nie miał sobie równych Łukasz 
Woźniak z Łodzi. Jury konkursowe, w skła-
dzie którego znalazł się m.in. współpracujący 
z redakcją „Bogorii” fotograf Marcin Masal-
ski, oceniało dobór składników, pomysło-
wość, prezentację, porządek na stanowisku 
pracy i oczywiście smak potraw przygotowa-
nych przez młodych kucharzy. 

– Uczniowie, którzy przystępują do kon-
kursu, już są wygranymi, ponieważ mierzą 
się z nowymi sytuacjami życiowymi. Jest to 

wysiłek pokazujący nie tylko ich umiejęt-
ności kulinarne, lecz również psychiczne. 
Młodzież uczy się radzić sobie ze stresem, 
a to zaprocentuje w przyszłości w życiu za-
wodowym – mówiła przewodnicząca jury 
Małgorzata Konarzewska z warszawskiego 
ZS nr 38. 

Konkurs, który jest adresowany do 
uczniów szkół gastronomicznych z całej 
Polski, organizują grodziski ZS nr 1 oraz 
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych 
w Warszawie.

   n Małgorzata Müldner

Ułożenie obwodu elektrycznego z orygi-
nalnych elementów stanowiących pomo-
ce dydaktyczne z… 1979 roku miało być 
największym wyzwaniem dla uczestników 
zorganizowanego przez Szkołę Podstawo-
wą nr 6 konkursu wiedzy „Grodzisk Moja 
Mała Ojczyzna”, którego osiemnastej edycji 
towarzyszyło hasło „Grodzisk Kuźnią Ta-
lentów”. Tymczasem 27 kwietnia przybyli 
do Szóstki siódmoklasiści z sześciu gmin-
nych szkół podstawowych z leciwą łami-
główką z fizyki poradzili sobie śpiewająco. 
Znacznie trudniejsze okazało się zadanie 
z biologii i rozpoznanie pod mikroskopem 
tkanek, np. chrzęstnej, kostnej czy krwi. 
Ponadto trzyosobowe reprezentacje szkół 
musiały zmierzyć się z pytaniami z  geo-
grafii, historii oraz dziejów Grodziska. 
Najlepszym przygotowaniem do konkursu 
wykazali się uczniowie SP nr 1 i gospodarze 
z SP nr 6 (obie drużyny na zdjęciach), któ-
rzy ex aequo zajęli pierwsze miejsce. Druga 
nagroda trafiła do SP nr 2, zaś na trzecim 
miejscu uplasowała się SP w Adamowiź-
nie. Nad przebiegiem konkursu czuwało 
jury, w skład którego weszli nauczyciele 
ze szkół biorących udział w konkursie. Jak 
powiedziała przewodnicząca tego gremium 
Jolanta Wiraszka, jurorzy zadanie mieli 
ułatwione o tyle, że organizatorzy bardzo 
precyzyjnie określili kryteria oceny.  n  (kb)

Wrażenie na publiczności mogły zrobić 
imponujące stroje i scenografia, a mło-
dzi artyści dopełnili je pokazem swoich 
zdolności muzycznych, tanecznych i  ak-
torskich. Ze sceny popłynęły melodie 
utworów Mozarta i Offenbacha, a także 
nawiązujące do krakowskiej Piwnicy pod 
Baranami piosenki z repertuaru Marka 
Grechuty i Ewy Demarczyk, nie zabrakło 
też posiłków z Zakopanego w postaci góra-
li. Ale skoro „Pani Twardowska”, to oprócz 
elementów krakowskich nie mogło obyć się 
bez Mefistofelesa i efektownego tańca jego 
piekielnych towarzyszy, jak również uczty 
w karczmie „Rzym”. Warte podkreślenia 
jest także profesjonalne przygotowanie 
programów spektaklu, które otrzymywał 
każdy wchodzący na widownię.

– Cieszę się, że takie koło teatralne funk-
cjonuje. To jest wielka wartość. Podziwiam 
sam dobór materiału, a także to, że mo-
gliśmy podziwiać dziś tak bardzo życiowy 
spektakl, ukazujący piękno kultury pol-
skiej, a jednocześnie uzupełniony kulturą 
europejską w różnych formach. Podziwiam 
również zaangażowanie szkoły, która do 
nas przyszła z inicjatywą udziału w scenie 
talentów. Cieszę się z tego. Zawsze jesteście 
państwo mile tutaj widziani – mówił wice-
burmistrz Grodziska Tomasz Krupski.

Na zakończenie, z okazji 12-lecia Koła 
Teatru Muzycznego, prowadzonego przez 
muzykoterapeutę, pedagoga i nauczycie-
la sztuki Annę Milczarek, młodzi artyści 
otrzymali od dyrektora szkoły Mariusza 
Żyty pamiątkowe znaczki.  n  (kb)

Skrzydełko czy nóżka? W roli głównej wystąpiła tuszka, a konkretnie pierś 
z kaczki, która była tematem przewodnim II Edycji Regionalnego Konkursu 
Gastronomicznego. 20 kwietnia podczas finału „Regionalnych podróży 
kulinarnych” w grodziskim Zespole Szkół nr 1 rywalizowało 12 zespołów.

Niczym na krakowskim rynku 26 kwietnia w sali widowiskowej Centrum Kultury 
rozległy się dźwięki „Hejnału mariackiego”. Był to sygnał do rozpoczęcia spektaklu 
„Pani Twardowska”, przygotowanego na Grodziską Scenę Szkolnych Talentów 
przez Koło Teatru Muzycznego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 23.
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Kraków, Rzym i Mefisto

Nie tylko w buraczkach
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Swoje zdolności recytatorskie zaprezen-
towało 26 małych interpretatorów poezji, 
którzy rywalizowali w dwóch kategoriach 
wiekowych. Występy 5- i 6-latków ocenia-
ło jury w składzie: Maria Zdrojewska z Bi-
blioteki Publicznej, dyrektor Szkoły Musi-
calowej Animato Monika Bartłomiejczyk 
oraz przewodnicząca obradom Bożena 
Malczewska, dyrektor pełniącej honory 
gospodarza placówki im. Króla Maciusia I. 
Oceniane były takie elementy, jak artyku-
lacja oraz wyrazistość wymowy, tempo, 
intonacja, interpretacja i znajomość tekstu 
poetyckiego, a także ogólny wyraz arty-
styczny. Oczekiwanie na werdykt umiliły 
uczestnikom gry i zabawy przygotowane 
przez nauczycieli Przedszkola nr 4.

– Dzieci były bardzo dobrze przygo-
towane. Co roku zauważam postęp pod 

tym względem. Małgorzata Strzałkowska 
lubuje się w różnych zawiłościach języko-
wych, ale myślę, że dzieci sobie świetnie 
poradziły, choć są w wieku, gdy gubią ząb-
ki, więc to im nie ułatwiało zadania – mó-
wiła Bożena Malczewska. 

Ostatecznie wśród pięciolatków pierw-
sze miejsce zajęła reprezentantka gospo-
darzy Zuzanna Klimek (na zdjęciu z pra-
wej), drugie – Filip Figielski z przedszkola 
Tęczowe Ognisko, a trzecie Gabriela Gru-
dzińska z Gminnego Przedszkola w  No-
wej Wsi. Na Górnej została także pierwsza 
nagroda w kategorii 6-latków, w niej bo-
wiem zwyciężyła Magdalena Górska (na 
zdjęciu z lewej) z Przedszkola nr 4, drugą 
lokatę zajęła Karolina Piechowicz z Przed-
szkola nr 1, zaś trzecią – Michał Pytliński 
z SP w Adamowiźnie.  n  (kb)

Podobni do swego patrona starają się być 
uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawo-
wej w Książenicach im. Leonarda da Vinci, 
placówki, która powstała cztery lata temu, 
a od dwóch lat organizuje w Centrum Kul-
tury uroczystość z okazji urodzin geniu-
sza epoki odrodzenia, który przyszedł na 
świat 14 kwietnia 1452 r. Tym razem talen-
ty z książenickiej szkoły opanowały scenę 
16 kwietnia. Widzów porwały i zauroczyły 
pokazy taneczne, wokalne, recytatorskie, 
muzyczne, sportowe, lingwistyczne i ma-
giczne sztuczki chemiczne. Nie zabrakło 
też prezentacji kunsztu sztuk plastycznych 
na wystawie w foyer kina, gdyż tak jak 
u  mistrza Leonarda wszystko zaczyna się 
od rysunków.

– Ta szkoła ma rozwijać talenty. Nie 
tylko matematyczne, fizyczne czy polo-
nistyczne. Chcemy, aby nasi uczniowie 
potrafili rysować, śpiewać, grać na in-
strumentach, występować na scenie czy 
pokazywać sztuczki iluzjonistyczne. Ob-
chodzone po raz drugi urodziny patrona 
są dobra okazją to tego, by przekonać się 
o tym, że nam się to udaje – mówiła dyrek-
tor placówki Kinga Muszyńska.

Duch Leonarda da Vinci, który prawdo-
podobnie towarzyszył szkolnemu wyda-
rzeniu, zapewne by potwierdził te słowa. 
Nie tylko duchem, ale i ciałem obecna była 
na uroczystości piosenkarka Danuta Bła-
żejczyk, gość specjalny urodzin. 

  n  (miecz.)

Na konkurs pracę nadesłało 65 młodych 
artystów z czterech grodziskich szkół pod-
stawowych: Jedynki, Czwórki i Piątki oraz 
SP w Adamowiźnie. Wśród laureatów zna-
lazło się piętnastu autorów. Podczas finału 
mieli oni okazję, by wspólnie z uczniami 
z ZS im. H. Szczerkowskiego zmierzyć się 
z  pojęciem czasu, który był hasłem tego-
rocznych warsztatów.

– Do tej pory skupialiśmy się na warsz-
tatach czysto plastycznych. W tym roku 
wprowadziliśmy elementy pedagogiki 
teatru, muzyki, trochę integracji, potem 
przeszliśmy do części manualnej, podczas 
której uczestnicy tworzyli zegary ze sklej-
ki, ozdabiali je farbami akrylowymi, mon-
towali mechanizmy. Wspólnie zrobiliśmy 
też jeden duży zegar, który powędruje do 
naszej szkoły – mówiła Ewa Sikora, na-
uczycielka ZS im. H. Szczerkowskiego. 

Nowym elementem konkursu będzie 
również specjalna publikacja w formie 
16-stronicowej książeczki, dostępnej dla 
uczestników i szkół biorących udział 
w warsztatach.  n  (kb)

1111wydarzenia

„Na podwórzu czterej stróże halabardą strzygli róże, a przy barze w rabarbarze 
posprzeczali się kolarze!” – z tego rodzaju wymagającymi wysokich 
umiejętności artykulacyjnych frazami Małgorzaty Strzałkowskiej musieli 
zmierzyć się uczestnicy VII Konkursu Recytatorskiego, zorganizowanego 
20 kwietnia w grodziskim Przedszkolu nr 4 przy ul. Górnej.

Po raz trzynasty ZS im. Hipolita 
Szczerkowskiego postanowił zachęcić 
dzieci i młodzież z okolicznych szkół 
powszechnych, by pamiętały o tym, że 
„Niepełnosprawni są wśród nas”. Taki 
właśnie tytuł nosi konkurs plastyczny 
organizowany przez placówkę przy 
ul. Kilińskiego. Finał odbył się 26 kwiet-
nia, podobnie jak w  roku ubiegłym, 
w  Poczekalni PKP, a wystawie prac 
laureatów towarzyszyły warsztaty.
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Historię zespołu pokrótce przybliżył go-
ściom koncertu Daniel Prędkopowicz, 
prezes Stowarzyszenia Europa i My, które 
przed dwunastu laty powołało grodziski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

– Jedną z słuchaczek była pani Alicja Pa-
ciorek, która już wcześniej w Milanówku 
prowadziła różnego rodzaju chóry i grupy 
śpiewacze. Wiedząc o tym, inni słuchacze 
wraz z moją mamą, Krystyną Rymaszew-
ską-Prędkopowicz, inicjatorką powstania 
UTW, zachęcili panią Alę, by stworzyła 
chór. Bo jak można mówić o uniwersytecie, 
który nie ma swojego chóru i który inaugu-
racji nie rozpocznie pieśnią „Gaudeamus 
igitur”? I dwa lata po powstaniu UTW, 
podczas inauguracji roku akademickiego, 
miał miejsce pierwszy koncert Fermaty. 
Chór skupia ludzi, którzy ponad wszystko 
ukochali śpiew. Tworzą go nie tylko słu-
chacze wykładów UTW, lecz także senio-
rzy, którzy tutaj znaleźli swoją przystań, 
gdzie mogą rozwijać się kulturalnie, co wy-
daje mi się szczególnie pozytywnym ewe-
nementem – mówił Daniel Prędkopowicz. 

W ciągu dziesięciolecia działalności 
chór koncertował w wielu miejscach – 
oprócz sceny Centrum Kultury, w kościo-
łach, domach seniora, a także w szpitalu, 
śpiewając dla pacjentów. Występy Ferma-
ty są również stałym elementem spotkań 
okolicznościowych UTW. Zespołowi pod 
kierownictwem Alicji Paciorek nieobce są 
też zmagania konkursowe, z wielu przeglą-
dów i festiwali wraca z laurami w katego-

rii senioralnej. Zespół dzięki niezliczonej 
liczbie prób wypracował bogaty repertuar, 
z którego może tworzyć programy tema-
tyczne, jak „Rzeki świata” czy „Piosenki 
różnych narodów”.

Podczas koncertu jubileuszowego chó-
rowi towarzyszył zasiadający przy forte-
pianie Maciej Klociński. Jego poprzed-
nikami w roli akompaniatora byli Janusz 
Wilczyński, a także Jan Stokowski, który 
o współpracy na początku działalności 
Fermaty przypomniał w sposób najlepszy 
z możliwych – zasiadając za instrumentem 
w części finałowej programu.

Urodzinowy występ Fermaty wzbo-
gacili wieloletni przyjaciele chóru – Ju-
styna Reczeniedi, Dorothy Porawsky- 
-Orzechowska oraz Dariusz Biernacki. Ich 
krótkie recitale były nie tylko znakomi-
tym uzupełnieniem repertuaru, lecz tak-
że taktycznym zabiegiem pozwalającym 
przygotować się Fermacie do kolejnych 
części programu – w kolejnych odsłonach 
chór prezentował się bowiem w innym 
komplecie strojów, nawiązujących do pory 
roku, z którą związane były wykonywane 
utwory. Bo oprócz umiłowania muzyki, 
to właśnie styl i elegancja stanowią znak 
rozpoznawczy Fermaty. A na zakończenie 
uroczystości był tort, przygotowany oczy-
wiście przez słuchacza UTW Edwarda 
Błaszczyka – podobnie jak jubileuszowy 
koncert w dobrym smaku i tonie.

n   Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

wydarzenia

Zarażali ze sceny

Fermata dobra  
o każdej porze 

Wiosna, lato, jesień zima – ten naturalny kalendarzowy 
rytm stał się kanwą dla programu jubileuszowego 
koncertu, który z okazji swojego dziesięciolecia 
przygotował Chór UTW Fermata. 19 kwietnia w sali 
widowiskowej Centrum Kultury zespół pod dyrekcją 
Alicji Paciorek po kolejnych odsłonach występu zbierał 
zasłużone brawa, a także moc życzeń i gratulacji od 
przedstawicieli instytucji, fanów i przyjaciół.

Wypełniona po brzegi widownia, sal-
wy głośnego śmiechu, gromkie brawa, 
okrzyki, wielka scena, a na niej pięciu ar-
tystów, którzy zarażali publiczność śmie-
chem i  dobrym humorem – właśnie tak 
wyglądała I Gala Stand Up w Centrum 
Kultury. 7 maja do Grodziska przyjecha-
li jedni z najlepszych komików z różnych 

zakątków Polski: Mateusz Socha, Tomasz 
Borkowski, Darek Gadowski i Łukasz 
Lodkowski. W rolę prowadzącego wcie-
lił się mieszkaniec Grodziska Piotr Szu-
lowski, który animuje miejscową scenę 
komedii monologowej. Stand-Up, wbrew 
pozorom, nie jest odmianą kabaretu, lecz 
komediową formą artystyczną w postaci 
własnego monologu przed publicznością. 
Komicy w zabawny sposób podejmowali 
tematy życia codziennego, rodzinne hi-
storie, tradycje, wpadki wizerunkowe, 
obyczaje, cechy narodowe czy śmieszne 
sytuacje koleżeńskie, ale nie unikali rów-
nież kontrowersyjnych tematów społecz-

nych i politycznych. Nie zabrakło także 
żartów sytuacyjnych dotyczących Grodzi-
ska i okolicznych miejscowości.

– W naszym mieście organizowanych 
jest wiele interesujących wydarzeń, od 
wystaw, aż po koncerty i spektakle, ale 
imprez o takiej tematyce jeszcze nie było. 
Właśnie to jest to, czego brakuje w okoli-
cy: występów komicznych i kabaretowych 
– powiedział Piotr, jeden z widzów.

Miłośnicy stand upu nie będę musieli 
długo czekać, ponieważ  następny pokaz, 
tym razem Katarzyny Piaseckiej, odbę-
dzie się 1 czerwca.

n  Tekst i fot. Katarzyna Mandes
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Organizacja złazu to duże wyzwanie logi-
styczne, gdyż w tej trzydniowej imprezie 
bierze udział około trzystu zuchów, harce-
rzy i instruktorów z Hufca ZHP Grodzisk. 
Organizatorzy mogli liczyć na wsparcie 
parafii Przemienienia Pańskiego, na te-
renie której zaistniała wioska olimpijska, 
jak również Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 1, czyli mieszczącego się przy ul. 
Zielony Rynek matecznika szczepu. Tu 
przez trzy dni rezydowali harcerze or-
ganizując kominki i inne zajęcia, a przy-
szkolne boiska stały się areną sportowych 
zmagań. Zuchy i druhowie wybrali się 
także na sportowy harcerski szlak, by 
poznać okolice miasta. Podczas wędrów-
ki niestraszne im były błotniste ścieżki, 
rowy czy pełne pokrzyw łąki.

Jednym z pomysłodawców organizo-
wania w Grodzisku dorocznego złazu był 
przed laty ks. Andrzej Szymański, wów-
czas wikariusz w parafii Przemienienia 
Pańskiego, a jeszcze przed wstąpieniem 
do seminarium harcerz i komendant huf-
ca w  Piastowie. W tym roku pojawił się 
w  wiosce olimpijskiej na posumowaniu 
imprezy, przypominając, że harcerzem 
jest się całe życie. 

Harcerskie igrzyska to walka, odwaga 
i  współzawodnictwo nagrodzone olim-

pijskimi medalami i pucharami. Harce-
rze wykonali wiele zadań, pokonali kilka 
kilometrów w czasie biegu harcerskiego 
i  zuchowego, poznali okolice Grodziska. 
Ich wysiłek był zadedykowany pamię-
ci sportowców olimpijczyków, którzy 
w  ostatnich 100 latach reprezentowali 
Polskę na nowożytnych igrzyskach olim-
pijskich. Właśnie olimpijczykom poświę-
cona była towarzysząca złazowi wystawa 
przygotowana przez dh. Ewelinę Sulik ze 
Szczepu nr 5. Harcerze oddali hołd tym 
sportowcom, którzy stracili życie w obro-
nie wolności i niepodległości ojczyzny.

Uczestnicy poznali także historię zma-
gań olimpijskich sportowców pochodzą-
cych z powiatu grodziskiego. Na wystawie 
nie zabrakło plansz poświęconych majo-
rowi Kazimierzowi Szoslandowi, Luizie 
Złotkowskiej i Sławomirowi Chmurze, 
który odwiedził harcerzy podczas zła-
zu, sprawiając niespodziankę nie tylko 
uczestnikom, ale i komendantowi złazu 
phm. Pawłowi Bazanowi. Były pancze-
nista pojawił się z grupą wrotkarzy, któ-
rzy zaprezentowali swoje umiejętności, 
a przy ognisku przekonywał, że warto 
pokonywać swoje słabości i trenować, 
bo tylko trening czyni mistrza, nawet  
olimpijskiego.

Mistrzowsko podczas złazu zaprezen-
towała się XXXI Drużyna Harcerska 
„Czarne Stopy” ze Szkoły Podstawowej 
nr 1. To właśnie do nich trafiło najwięcej 
medali, jak również główne trofeum, czyli 
„Włócznia św. Jerzego”, która jest nagrodą 
przechodnią. 

– Podczas dotychczasowych zła-
zów Czarne Stopy podejmowały walkę 
o włócznię, ale wygrywały inne drużyny. 
A w tym roku udało się! Drużyna będzie 
pracowała na to, by w przyszłorocznym 
złazie ponownie wygrać – mówiła druży-
nowa Martyna Łuszczyńska.

Drugą i trzecią lokatę zajęły szczepy 
XVI i VI.

– Jesteśmy zmęczeni, ale zadowoleni. 
Bardzo dużo się działo, dynamika zajęć 
była olbrzymia. Harcerze zapalili także 
światełka przy Krzyżu Katyńskim na te-
renie parafii Przemienienia Pańskiego – 
podsumowała komendantka Szczepu nr 4 
hm. Aleksandra Kapuściak.

Złaz wpisał się w harcerskie obchody 
100. rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Hufiec Grodzisk realizuje 
wraz z Urzędem Miejskim projekt „To 
Polska właśnie, to Polska”.

n  Tekst i fot. miecz.

Igrzyska Olimpijskie były hasłem towarzyszącym VII Harcerskiemu Złazowi  Świętego Jerzego, który 
w dniach 20-22 kwietnia zorganizował Szczep nr 4 im. Dzieci Walczącej Warszawy, działający w Łąkach.  

13

Czarne stopy  
z włócznią św. Jerzego
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– Przy doborze artystów kierujemy się 
przede wszystkim naszym gustem. A czy 
jest to grupa z okolic mainstreamu jak Ka-
pela ze Wsi Warszawa, która zagrała pod-
czas pierwszej edycji, czy bardziej niszowy 
zespół jak Ukryte Zalety Systemu, to sprawa 
drugorzędna – mówi jedna z organizatorek 
festiwalu Paulina Dudek, znana również 
jako autorka jednoosobowego projektu mu-
zycznego pod nazwą The Pau. – Wspólnym 
elementem zespołów jest korzenność, folk, 
etniczność – dodaje Krzysztof Rogalski, wy-
stępujący na co dzień w zespole Pchełki. 

Zgodnie z ideą festiwalu również pod-
czas tegorocznej edycji nie zabrakło róż-
norodności i intensywnych brzmień, o co 
zadbali wirtuoz klarnetu, zafascynowany 
jazzem, folkiem muzyką klasyczną i eks-
perymentalną punkowiec, czyli Mazzol, 
postpunkowe Ukryte Zalety Systemu, 
hiphopowy duet Syny, który zgromadził 
największą publikę, oraz międzymiastowy 
skład występujący pod nazwą Innercity 
Ensemble, reprezentujący nurt transowo-
-etniczny, choć inspiracje czerpiący z ta-
kich gatunków jak jazz, yass, postrock, 

elektronika i muzyka etniczna z różnych 
stron świata. W sumie festiwal zgromadził 
kilkusetosobową widownię. 

– Bliskość Warszawy powoduje, że dużo 
ludzi przyjeżdża właśnie ze stolicy, ale nie 
tylko, bo sporą część publiczności stanowi-
li ludzie, którzy zjechali się do Grodziska 
z całej Polski – mówi Krzysztof Rogalski. 
A Paulina Dudek dodaje: – Jesteśmy bar-
dzo zadowoleni ze współpracy z Centrum 
Kultury, wszystko tu jest ogarnięte na tip-
-top – począwszy od przyjaznej atmosfery 
po ekipę techniczną i akustyków.   n  (kb)

W sali kinowej można było obejrzeć 
przyrodniczo-dokumentalny film To-
masza Kotasia i Krzysztofa Sarapaty pt. 
„Z  nurtem życia”. Obraz ukazuje skutki 
ludzkich działań ingerujących w środo-
wisko naturalne. To podróż w najdziksze 

rejony Małopolski, pokazująca piękno 
polskiej przyrody oraz magiczne zakąt-
ki rzeki Skawy, a w  tle budowę nowego 
zbiornika wodnego w Świnnej Porębie. 
Autorzy uchwycili w kadrach rdzennych 
mieszkańców doliny, którzy nie mają 
prawa głosu i  nie mogą bronić swego 
domu, przegrywając z planami zagospo-
darowania przestrzennego.

Na placu przed budynkiem CK odbyły 
się warsztaty ekologiczno-recyklingowe, 
podczas których najmłodsi i ich rodzice 
mogli nauczyć się, jak skutecznie i po-
żytecznie wykorzystywać materiały na-
turalne, a także odnawialne oraz dać im 
drugie życie. Ozdabianie świeczek z teali-
ghtów i starych płyt CD, robienie figurek 
z korków od butelek, słomek i balonów, 
kwiatków oraz koszyków z papierowej 
wikliny, z której można zrobić praktycz-
nie wszystko, od drobnych ozdób, aż po 
fotele, stoliki i inne rzeczy codziennego 

użytku – to tylko niektóre z przygotowa-
nych zajęć. Impreza niosła jasny prze-
kaz: wszystko jest w naszych rękach, aby 
chronić nasze najbliższe otoczenie!

n  Tekst i fot. Katarzyna Mandes

Różnorodność i połączenie intensywności brzmienia ze świe-
żością przekazu, to znaki rozpoznawcze festiwalu Mięty Pole, 
którego trzecia edycja odbyła się w grodziskim Centrum Kul-
tury 27 kwietnia. Podobnie jak w latach ubiegłych fani awan-
gardy mogli posłuchać czterech wykonawców prezentujących 
rozmaite nurty muzyczne.

Słoneczna pogoda idealnie wpisała się w świętowanie Międzynarodowego Dnia Ziemi, któ-
ry obchodzono 29 kwietnia w grodziskim Centrum Kultury. Dla miłośników natury i ekologii 
przygotowano różnorodne atrakcje. 

Pole awangardy

Ziemia w naszych rękach

wydarzenia
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W Grodzisku organizatorami, przy 
wsparciu Urzędu Miejskiego, Centrum 
Kultury, Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie 
oraz całej rzeszy życzliwych instytucji, 
przedsiębiorstw i ludzi, byli motocykliści 
skupieni w Boruta MC, White Arrows FG, 
Nornica FG oraz Queens of Roads. 

– Przede wszystkim tego dnia organi-
zujemy zbiórkę krwi. A przy okazji jest 
wiele atrakcji zarówno dla dzieci, jak i do-
rosłych. Ponadto robimy zbiórkę na lecze-
nie Tomka i Ewy. Oboje ciężko chorują, 
chcemy im pomóc wyzdrowieć – mówi 
„Mysza”, czyli Ewa Chmielewska z Qu-
eens of Roads.

Po pikniku, w czasie którego mimo tak 
wielu dostępnych rozmaitości najdłuższa 
kolejka ustawiała się do krwiobusu, gdzie 
chętni oddawali krew, odbyła się para-
da motocyklowa. Po przejeździe ulicami 
Grodziska ryczący korowód wyruszył do 
Kozerek, gdzie w clubhousie Boruta MC 
świętowano otwarcie sezonu.  n  (kb)

Profesjonalnie przygotowane choreogra-
fie często zaskakiwały swoim kunsztem. 
Pozytywne wrażenie potęgowały ogrom-
ne zaangażowanie młodych tancerzy 
i  tancerek oraz rzucająca się w oczy at-

Motocykle małe i duże, koncerty zespołów Tajm i L'ombelico Del Mondo, 
pokazy szermierki, ratownictwa drogowego, a dla najmłodszych dmuchane 
zamki i zjeżdżalnie, konkursy oraz mnóstwo innych atrakcji – 28 kwietnia 
plac Wolności nasycony był imprezami i wydarzeniami towarzyszącymi 
X edycji Motoserca, czyli Ogólnopolskiej Akcji Krwiodawstwa, organizowa-
nej w wielu miastach Polski przez motocyklistów. 

XIII Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych o Puchar Burmistrza Miasta Grodzisk Mazowiec-
ki odbył się 22 kwietnia w Centrum Kultury. Na to wydarzenie zjechało wielu gości i uczestników 
przeglądu. Obejrzeć można było 31 pełnych energii występów.

Motocykliści z sercem 

Taneczny zastrzyk energii

wydarzenia 15

mosfera dobrej zabawy, towarzysząca wy-
siłkowi scenicznemu.

Wśród tancerzy do lat 11 oraz w kate-
gorii 12-15 lat zwyciężyli młodzi artyści 
z  warszawskiego Fox Studio, a listę zwy-
cięzców uzupełnił grodziski Flex, który 
wygrał w kategorii powyżej 15 lat. Ponadto 
Mały Flex zajął drugie miejsce w kategorii 
12-15 lat, a wśród laureatów znalazły się 
również zespoły Rex Warszawa Bielany,  
Loff Crew Akademia Tańca Warszawa,  
Alexia Dance Studio i Tazaro Warszawa. 
W jury zasiadali Sylwia Kuczyńska, Mag-
dalena Szafarz i Wojciech Gębski.

– Uwielbiam przyjeżdżać do Grodzi-
ska na przeglądy, ponieważ jest to pięk-

ne miasto. Zawsze zostaję tu z rodzicami 
na dłużej. Mogę też poznać wiele innych 
zespołów, a czasem utrzymujemy nawet 
kontakt po imprezie. A tegoroczne wystę-
py były najlepsze! – powiedziała 12-letnia 
Amelia, która w grodziskim przeglądzie 
brała udział już po raz trzeci. 

Mimo kilkunastu edycji za każdym ra-
zem można zobaczyć nowe, zaskakujące 
i  niebanalne pomysły na kostiumy czy 
choreografię. Z roku na rok poziom jest 
coraz wyższy i coraz większe jest zaintere-
sowanie tym wydarzeniem. Już teraz wiel-
biciele tańca zapewne czekają na przyszło-
roczny zastrzyk energii.

  n  Katarzyna Mandes
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„Zaiste nie wie, co to rozkosz, kto nigdy 
nie oddychał słodkim powietrzem Tortu-
gi” – powiada Jack Sparrow, najsłynniejszy 
filmowy pirat. Zaiste nie wie, co to talent, 
kto nigdy nie zasiadł w gronie słuchaczy 
dorocznego koncertu uczniów Państwowej 
Szkoły Muzycznej. Organizowane na za-
kończenie roku szkolnego występy wycho-
wanków grodziskiej placówki od zawsze 
stanowiły gwarancję wysokiego poziomu 
i głębokich przeżyć, jednak tym razem za-

łoga z Dworku Skarbka wystrzeliła praw-
dziwą muzyczną petardę. Dzięki trafnie 
ułożonemu programowi, 23 kwietnia na 
scenie Centrum Kultury wystąpili solo 
i w duetach najzdolniejsi uczniowie wyty-
powani przez pedagogów, a także zespoły 
smyczkowe i rytmiczne oraz chór szkolny 
– w sumie ponad stu wykonawców, którzy 
nie tylko na ponad dwie godziny zabrali 
licznie zgromadzoną publiczność w podróż 
przez ocean dźwięków, lecz także doko-

nali udanego abordażu na pokład fregaty 
o nazwie „sztuka” i skradli serca słuchaczy. 
Nagrodą za wysiłek młodych artystów były 
kwitujące każdy występ owacje, których 
apogeum przypadło na suitę z filmu „Pi-
raci z Karaibów” w interpretacji orkiestry 
smyczkowej i następujące po niej, przygo-
towane perfekcyjnie minispektakle forma-
cji rytmicznych, utrzymując się aż do ostat-
nich nut wyśpiewanych przez chór.

 n   (now)
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Poławiacze dźwięków

Muzyczna intymność 
W tym roku przypada 30. rocznica śmierci 
legendarnego trębacza i wokalisty Cheta 
Bakera. Posiadał on szczególną umiejęt-
ność przekazywania maksimum treści 

przy użyciu minimalnych środków. Wie-
loletnia fascynacja Roberta Majewskiego 
muzyką Cheta zainspirowała artystę do 
stworzenia wraz z grającym na kontraba-
sie Sławomirem Kurkiewiczem i zasiada-
jącym za instrumentami klawiszowymi 
Michałem Tokajem Tria 4 Chet.

Właśnie muzyce Cheta Bakera poświę-
cony był koncert, z którym trio wystąpiło 
25 kwietnia w znajdującej się w Centrum 
Kultury restauracji Babie Lato. Robert Ma-
jewski w wywiadzie opublikowanym na 
łamach „Bogorii” w ubiegłym roku pod-
kreślał, że muzyka Cheta Bakera ma w so-
bie dużo intymności, ciepła i prostoty. Być 
może dlatego w Babim Lecie tego wieczora 
było tak dużo muzyki, a tak mało słów. 

 n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Sztuka interpretacji 
„Dzielmy się Chałą” – pod ta-
kim tytułem 11 maja w  Cen-
trum Kultury odbył się be-
nefis Danuty Morel. Dla 
wszystkichbyła wspomniana 
chała, a przede wszystkim pio-
senki. Benefis rządzi się swoimi 
prawami, dlatego publiczność 
usłyszała utwory ze starego 
repertuaru, takie jak „Zerwę 
z  nim”, ale również śpiewane 
w jidysz „Miasteczko Bełz”, po 
francusku „Je suis comédien” 
czy „Gdybym był bogaczem” 
po śląsku, wszak Danuta Morel 
urodziła się w Katowicach. Nie 
zabrakło klasyki: „Sex appeal” 
oraz „Ach, śpij kochanie”. 

Jeden z utworów Danuta Mo-
rel wykonała wspólnie ze swoim 
przyjacielem z Teatru Żydow-
skiego w Warszawie Henry-
kiem Rajferem. Nie zabrakło 

żydowskich anegdot, wierszy 
i  wspomnień, także tych do-
tyczących Grodziska. Danuta 
Morel m.in. brała udział w Gro-
dziskich Wieczorach z Kulturą 
Mniejszości Narodowych.

Występ Danuty Morel po-
twierdził, że piosenki w jej 
wykonaniu to nie tylko tekst, 
muzyka, ale także sztuka in-
terpretacji. Artystka wystąpiła 
z  zespołem w składzie: Romu-
ald Gizdoń (fortepian i kie-
rownictwo muzyczne), Konrad 
Skowroński (gitara), Łukasz 
Makowski (gitara basowa), 
Michał Borowski (saksofon, 
akordeon) oraz Marcin Jahr 
(perkusja). Bardzo dobrą opra-
wę koncertu stanowiły slajdy 
nawiązujące do bogatych tra-
dycji społeczności żydowskiej 
w Grodzisku.

Były kwiaty, podziękowania 
dla grodziszczan, życzenia od 
burmistrza Grzegorza Bene-
dykcińskiego, a na zakończenie 
„Szalom alejchem”.

n  Sławomir Sadowski
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– Święci i złoczyńcy, wielcy i maluczcy uwiecznieni na litografiach  
są niczym zbiorowy portret Polaków – mówił 6 maja w grodziskiej 
Poczekalni PKP Łukasz Nowacki.

Działająca w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Grodzisku Ma-
zowieckim Grupa Akademicka Klema, w roku Świętego Stanisława 
Kostki – patrona młodzieży, przygotowała przedstawienie na podsta-
wie komiksu autorstwa młodego jezuity o. Przemysława Wysogląda pt.   
„K.O.S.T.K.A”, wydanego przez Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. 

Wernisaż wystawy czterdziestu wizerunków 
władców Polski autorstwa Aleksandra Les-
sera był swoistym zwieńczeniem majowych 
patriotycznych świąt. Prace XIX-wiecznego 
warszawskiego artysty zgromadziła, sfoto-
grafowała i dzięki publikacji „Poczet królów 
i książąt polskich” ocaliła od zapomnienia  
Elżbieta Sęczykowska. 

– Pracując w Muzeum Narodowym styka-
łam się z przeróżną sztuką. Zajmowałam się 
badaniem rozmaitych przedmiotów, od obra-
zów po rzeźby. Pewnego dnia trafiłam na lito-
grafie Lessera. To wielka przygoda – jeśli ktoś 
kocha i potrafi docenić sztukę – warto się nią 
zajmować. Obcowanie ze sztuką wzbogaca 
życie – mówiła autorka wystawy, znana by-

walcom Poczekalni PKP ze swych szerokich 
horyzontów i zamiłowania do podróży, jak 
się okazuje również w czasie. 

Będące pierwowzorem dla kanonicznego 
dzieła Jana Matejki królewskie wizerunki, 
stworzone przez malarza żydowskiego po-
chodzenia, za sprawą detali uchwyconych 
przez artystę, są niezwykle plastyczną lekcją 
historii. Zebrane w publikacji „Poczet kró-
lów i książąt polskich”, wydrukowanej przez 
Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych 
S.A., mogą także stanowić unikatowy upomi-
nek z okazji setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

Wernisażowi wystawy towarzyszyła iście 
królewska oprawa, o którą zadbał Grodzi-

W łotewskim Daugavpils o Honoro-
wym Obywatelu Grodziska Mazowiec-
kiego Tadeuszu Łapińskim 24 kwietnia 
opowiadał Krzysztof Wasilewski. Oka-
zją do wspomnienia jednego z najwy-
bitniejszych litografów XX wieku i za-
razem promocji Grodziska, o którym 
zwykł mawiać „moje miasto”, była uro-
czystość pięciolecia Centrum Sztuki 
Marka Rothko.

– Wybitny malarz abstrakcyjny Mark 
Rothko, który urodził się na Łotwie, 
a  życie spędził w Ameryce, przyjaźnił 
się z Tadeuszem. Poznali się w Nowym 
Jorku, malarz był zafascynowany ener-
gią młodego twórcy z Polski. Poglądy 
Rothko na sztukę nowoczesną nie po-
zostały bez wpływu na twórczość Ta-
deusza. Dwa lata temu w Daugavpils 
miała miejsce wystawa prac Tadeusza. 
Niestety on sam nie doczekał wernisa-
żu – mówił Krzysztof Wasilewski, któ-
rego Tadeusz Łapiński nazwał niegdyś 
reprezentantem swej sztuki.  

n  Małgorzata Müldner

Sztuka  
z promocją

Z Italii na premierę 

Na premierę, która odbyła się 20 kwietnia 
w Centrum Kultury, specjalnie z Rzymu 
przybył autor komiksu, by podzielić się z wi-
downią refleksjami związanymi z pracą nad 
publikacją. Jak zapewniał, starał się odpowie-
dzieć na pytanie, w jaki sposób przekształcić 
historię o młodym chłopaku żyjącym w XVI 
wieku, aby nie była to postać odrealniona. 
Autorowi udało się odbrązowić postać świę-
tego, zmyć z niej warstwy pobożnego pu-
dru i  lukru. Jednocześnie walczył z  pokusą 
przedstawienia świętego jako superbohatera. 
Przecież święci często nie byli ludźmi grzecz-
nymi, mieli skomplikowane życiorysy, sła-

bości i przechodzili kryzysy. Dlatego, mimo 
że akcja komiksu rozgrywa się w tamtym 
czasie,  bohaterowie – Stanisław i jego brat 
Paweł – bywają w nocnym klubie, korzy-
stają z komputerów i telefonów komórko-
wych, jeżdżą motocyklami i samochodami. 
Tak ukazany święty Stanisław Kostka może 
współczesnych młodych ludzi nauczyć cier-
pliwości i wytrwałości. Ojciec Przemysław 
Wysogląd pogratulował twórcom spektaklu. 
– Dużo łatwiej robić komiks niż teatr – pod-
kreślił. Muzykę do przedstawienia napisał 
Robert Dziekański. 

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

ski Chór Kameralny Cantata pod dyrekcją 
Barbary Paszkiewicz. Choć pieśni sakralne 
chórzyści wykonali nie w wielkiej, koro-
nacyjnej świątyni, a jedynie w przestrzeni 
dworcowej, kunszt artystów oraz dostojne 
towarzystwo zniwelowały różnicę pozosta-
wiając potomnym pewien niedosyt. 

– Nie ma przestrzeni kulturze przyja-
znej, która nie byłaby dla nas bardzo ważna 
i  w  której byśmy nie śpiewali z pasją i za-
angażowaniem. W Poczekalni PKP śpie-
waliśmy po raz pierwszy i uważam, że aku-
stycznie doskonale się sprawdza – mówiła 
Barbara Paszkiewicz i zapowiedziała, że kil-
ka z wykonanych utworów, m.in. Wojciecha 
Kilara, Józefa Świdra, zabrzmi również na 
jubileuszu 15-lecia chóru, który Cantata 
świętować będzie w czerwcu.

n  Tekst i fot. Małgorzata Müldner

Królewska oprawa wystawy
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Krokusowe 
bieganie

Wyrazistość bez słów

2018

W marcowym numerze „Bogorii” pisaliśmy, że minęło pół wieku od premiery „Mszy beatowej. Pan przyjacielem 
moim” Katarzyny Gärtner w wykonaniu zespołu Czerwono-Czarni w kościele św. Krzysztofa w Podkowie 
Leśnej. W dniach 14-15 kwietnia utworu tego w nowej wersji można było ponownie wysłuchać w tej świątyni.

Msza z propozycją dla Europy

Okazją jest obchodzona w tym roku 100. 
rocznica urodzin ks. Leona Kantorskie-
go, który kierował podkowiańską para-
fią w latach 1964-1991, a zmarł w 2010 r. 
W  mszy świętej wzięła udział również 
rodzina zasłużonego kapłana, a uroczystą 
eucharystię w niedzielę celebrował ksiądz 
kardynał Kazimierz Nycz. 

O „Mszy beatowej” opowiedział dzien-
nikarz Polskiego Radia Dariusz Michalski, 
podkreślając, że jest to ta sama, ale nie taka 
sama kompozycja. Aktualny proboszcz, 
ks. Wojciech Osial, zadedykował nowe 
wykonanie zmarłym członkom zespołu 
Trapiści, którzy przez wiele lat gromadzili 
młodzież w kościele. – Niech Pan będzie 
ich szczególnym przyjacielem – powie-
dział duchowny. Przypomniał, że w 1968 
roku młodzież na zachodzie Europy od-
wróciła się od tradycji i wartości, a Kościół 
postrzegany był jako strażnik starego po-
rządku. W przeciwieństwie do tego nurtu, 

nazywanego teraz pokoleniem’68, w Polsce 
młodzież domagała się w Kościele swojej 
przestrzeni i sięgała do tradycji chrześci-
jańskiej. Wspominał swoją rozmowę z nie-
żyjącym już kapelanem rodzin katyńskich 
księdzem prałatem Zdzisławem Peszkow-
skim, który w latach 60. ubiegłego wieku 
na polecenie księdza kardynała Stefana 
Wyszyńskiego udał się do kościoła w Pod-
kowie Leśnej, aby zbadać fenomen popu-
larności „Mszy beatowej”. Po powrocie, 
w rozmowie z prymasem Polski stwierdził, 
że jest to niezwykłe wydarzenie, także 
w wymiarze społecznym. – Dzisiaj na-
szą propozycją dla Polski i Europy może 
być, że Bóg nie jest wrogiem człowieka, 
ale przyjacielem ludzi. „Pan przyjacielem 
moim” – powiedział ks. W. Osial

Utwór wykonał Marek Piekarczyk ra-
zem z artystami Teatru Muzycznego Blu-
strada oraz chórem parafialnym.

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

O zgubnych konsekwencjach uzależ-
nienia od cukru przypomnieli mło-
dzieży organizatorzy kolejnej edycji 
Biegu Krokusa, którego ideą jest walka 
z nałogami. Na zaproszenie Zespołu 
Szkół 2 im. gen. J. Bema w Milanów-
ku 12 kwietnia do wspólnej biegowej 
rywalizacji stanęła młodzież z Gimna-
zjum nr 3 im. Leonida Teligi w Grodzi-
sku, Szkoły Podstawowej nr 2 w Mila-
nówku oraz oczywiście gospodarze. 
Przy obsłudze imprezy pomagali wo-
lontariusze ze Szkolnego Klubu Wo-
lontariatu oraz przedstawiciele Klubu 
Biegowego „Dwójka Biega”. Wśród 
biegaczy zwyciężył David Ustsinovich 
z Gimnazjum nr 3, a spośród przedsta-
wicielek płci pięknej trasę najszybciej 
pokonała reprezentantka gospodarzy 
Ewelina Donadt.     (kb)

Przyzwyczailiśmy się, że takie piosenki 
jak „The Sound of Silence” duetu Simon & 
Garfunkel czy „Imagine” Johna Lennona 
nie istnieją bez słów. Włodek Pawlik jako 
pianista improwizujący przekonuje, że nie 
zawsze musi tak być. Podczas koncertu, 
który odbył się 21 kwietnia w Centrum 
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Pod-
kowie Leśnej, artysta wykonał m.in. utwo-
ry z płyty „Songs without words”. Tytuł 
jest świadomym nawiązaniem do cyklu 
utworów „Pieśń bez słów”, które skompo-
nował Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Utwory zebrane na płycie i wykonane 
podczas koncertu to – jak przyznał Wło-
dek Pawlik – kompozycje, które go inspi-
rują, mają potencjał improwizacyjny. I tak 

oprócz wyżej wymienionych zwracają 
uwagę „Somewhere over the Rainbow”, 
„What a Wonderful World”, jedna z naj-
piękniejszych ballad jazzowych „Body 
and Soul”, bossa nova z filmu „Czarny 
Orfeusz” czy „Misty” Errolla Garnera. Nie 
zabrakło brawurowego wykonania „Blo-
win’ in the Wind” Boba Dylana. Jedynym 
utworem o słowiańskim rodowodzie jest 
„Wiosna” Fryderyka Chopina. Ale Włod-
ka Pawlika inspirują także piosenki ludo-
we, takie jak „Gaik”, które dają szerokie 
pole do interpretacji.

Wyraziste kompozycje, choć wykonane 
bez słów, sprawiały, że słowa – tak głęboko 
zapisane w kulturze – ożywały. 

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski
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Jest lato 1966 r. Do sennego Grodziska przyjeżdżają dwie młode i pełne zapału adeptki historii sztuki 
i pracowniczki Instytut Sztuki PAN w Warszawie Izabella Galicka i Hanna Sygietyńska. Duet ma na koncie 
m.in. odkrycie na plebanii w Kosowie Lackim jedynego w Polsce obrazu El Greca. Teraz przygotowują 
materiały do kolejnego tomu Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce, a w kręgu ich zainteresowań są dzieła 
rozsiane po okolicach Grodziska.

Dama z przeszłością

Żmudna praca badacza-inwentaryzatora 
20 lat po wojnie, kiedy spustoszenia w sfe-
rze dziedzictwa materialnego były tak 
wielkie, że o niezwykłe odkrycia było nie-
trudno, mogła przynieść mnóstwo emocji 
i satysfakcji. Gdy Izabella Galicka i Hanna 
Sygietyńska zaczynały działać, wiele za-
bytków nie było jeszcze sfotografowanych, 
wielu kościołów i dworów żaden historyk 
sztuki nawet nie oglądał. Stąpały często po 
dziewiczym gruncie, a więc zupełnie ina-
czej niż dziś, gdy można odnieść wrażenie, 
że obejrzano, spisano i udokumentowano 
już wszystko, co się da. Piwnice, krypty, 
a zwłaszcza kościelne strychy do dziś kryją 
niespodzianki, a wówczas pełne były bez-
cennych skarbów kultury.

Gdy przychodzi czas na opisanie kościoła 
św. Anny, badaczki swoim zwyczajem, po 
dokładnej inwentaryzacji wnętrza, proszą 
proboszcza o możliwość wejścia na strych 
świątyni. Na dachu trwają akurat prace na-
prawcze. Galicka i Sygietyńska na poddaszu 
zastają robotnika, oglądającego właśnie ka-
wałek blachy, który przymierzał do załata-
nia dziury w dachu. Uwagę inwentaryzato-
rek przykuł sześciokątny kształt elementu, 
dość niezwykły jak na materiał dekarski. 
Kiedy po krótkich negocjacjach badaczkom 
udaje się przejąć niepozorny fragment me-
talu, obie stają jak oniemiałe. To nic innego 
tylko staropolski portret trumienny, przed-
stawiający dostojną matronę. Historyczki 
sztuki przekonują praktycznego robotnika, 
że blachę muszą zabrać, schodzą ze strychu 
i biegną ze znaleziskiem do proboszcza. 
Uświadamiają mu z jak cennym odkryciem 
ma do czynienia. Obraz zostawiają na ple-
banii. Jego dokumentacją zdjęciową zajmu-
je się mieszkający w Grodzisku fotografik 
Stefan Deptuszewski, co okaże się kluczowe 
dla dalszych losów portretu, nim zniknie 
on z plebanii. 

Co było zatem na owym kawałku blachy? 
Portret przedstawiał kobietę w ujęciu trzy 
czwarte. Szlachcianka w średnim wieku, 
o  nieco nalanej twarzy na głowie miała 
piękną, prześwitującą chustkę z wyha-
ftowanymi liśćmi akantu, a na szyi gruby 
sznur pereł. Nieznany z nazwiska malarz 

cechowy sportretował prawdopodobnie 
kasztelanową Barbarę z Załuskich Mokro-
noską. Dzieło wykonał ok. 1700 r. Na daw-
nej fotografii widoczny jest otwór przy gór-
nej krawędzi portretu, zapewne służący do 
jego zawieszenia. Widać, że w wielu miej-
scach warstwa malarska była zniszczona.

Po pewnym czasie od odkrycia Galickiej 
i Sygietyńskiej pracownicy grodziskiego 
Muzeum PTTK znany im doskonale ze 
zdjęć Stefana Deptuszewskiego wizerunek 
grodziskiej damy dostrzegli w… warszaw-
skiej Desie. Jak się okazało, na sprzedaż 
wystawił go ksiądz proboszcz. Muzealni-
cy muszą działać szybko. Nie mają czasu 
do stracenia, bo w każdej chwili może się 
trafić amator tak łakomego kąska. Za spo-
rą sumę odkupują obraz od proboszcza 
i umieszczają go na wystawie grodziskiego 
muzeum, mieszczącego się w dworze Mo-
kronoskich. Kasztelanowa powraca szczę-
śliwie w progi domu rodzinnego. 

Obraz jest odtąd ozdobą skromnej mu-
zealnej kolekcji i do początku lat 90. XX w. 
cieszy oczy odwiedzających placówkę. 
Wtedy to muzeum zostaje zlikwidowa-
ne. Jest jedną z tysięcy ofiar transforma-
cji, a raczej towarzyszących jej patologii. 
4 lutego 1993 r. PTTK uchwałą zarządu 
przekazuje dwór bezpłatnie w wieczyste 
użytkowanie „Fundacji Zdrowie”, powoła-
nej przez lekarzy i aptekarzy, która obiera 
go na swoją siedzibę. Zobowiązuje się do 
odnowienia budynku i utrzymywania go 
w należytym stanie. Jedno pomieszczenie 
nadal zajmować ma muzeum. Wieczysty 
użytkownik nie wywiązuje się jednak ze 
swoich zobowiązań, a bezcenny budynek 
w szybkim tempie popada w ruinę. Zda-
rzają się włamania i celowe niszczenie 
wnętrz zdobionych cennymi polichromia-
mi Jana Bogumiła Plerscha. Pracownicy 
muzeum w obawie o zbiory decydują się 
spakować ekspozycję. Uszczuplone przez 
rabusiów i wandali zbiory, w tym portret, 
zostają zabezpieczone w skrzyniach i prze-
niesione do budynku magistratu przy ul. 
Kościuszki. Jak się okazało, w połowie lat 
90. nawet ratusz mógł paść ofiarą złodziei. 
Właśnie drogą kradzieży portret opuścił 

mury Urzędu Miejskiego. Wydawało się, 
że wszelki ślad po nim zaginął. 

A jednak! W marcu przygotowując się 
do przeprowadzenia wykładu w grodziskiej 
Poczekalni PKP na temat portretu trumien-
nego, przeszukiwałem również zasoby inter-
netowe pod kątem ciekawego materiału ilu-
stracyjnego. W ten sposób trafiłem na stronę 
internetową Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej 
im. Alfa Kowalskiego, gdzie na stałej ekspo-
zycji prezentowanych jest 38 portretów tru-
miennych, tworzących największy zbiór tego 
typu dzieł w Polsce. Jakież było moje zdu-
mienie, gdy na fotografii przedstawiającej 
jedną ze ścian wystawy dostrzegłem… twarz 
kasztelanowej Mokronoskiej. Po chwili nie 
było już wątpliwości, że to zaginiony portret 
trumienny z Grodziska!

W odpowiedzi na zapytanie między-
rzecka placówka przysłała list ze zdjęciem 
portretu. O tym, że w tamtejszym muzeum 
znalazło się dzieło skradzione z grodziskiego 
urzędu wiele lat temu, muzealnicy nie mieli 
pojęcia. Obraz został zakupiony w warszaw-
skim antykwariacie Marka Mossakowskiego 
(zbieżność nazwisk z jednym z „bohaterów” 
afery reprywatyzacyjnej nieprzypadkowa).

Portret wyszedł z tych wszystkich opre-
sji obronną ręką. Zajmuje godne miejsce na 
wystawie stałej międzyrzeckiego muzeum. 
Możemy mieć nadzieję, że kiedyś wróci do 
Grodziska, np. jako depozyt, gdy w mieści 
powstanie muzeum. A trudno sobie wy-
obrazić lepsze miejsce na taką placówkę niż 
Dworek Skarbków, czyli dawny dom kaszte-
lanowej Mokronoskiej.

n  Jakub Bendkowski
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Pogoń Grodzisk. 99/01 – Wilga Garwolin 
4:0, Agape Białołęka 3:0; 2002 – Delta W-wa 
4:3, Radomiak 3:1, SEMP Ursynów 2:2, AS 
Radomiak 1:1, Broń Radom 0:6, Radomiak 
2:3; 2003 – GLKS Nadarzyn 2:1, Piast Piastów 
2:1, FC Płochocin 4:3, Mszczonowianka 6:0; 
2004 – Orlęta Mroków 6:1, Perła Złotokłos 7:0, 
Jedność Żabieniec 2:1; 2005 – Promyk Nowa 
Sucha 3:3, FC Komorów 2:1, Olimpia W-wa 
0:2, AP Żyrardów 1:1; 2005B – Błękitni Kory-
tów 3:0, Orion Cegłów 5:1, Mszczonowianka 
2:5; 2006 – Promyk 0:3, Chlebnia 1:1, Znicz 
1:2; 2007 – Hubertus Zalesie Górne 5:4, Unia 
W-wa 2:6, Znicz II 4:3, GLKS Nadarzyn 8:4; 
2007B – Okęcie II W-wa 20:2, GOSiR Stare Ba-
bice 1:10, AP II Żyrardów 13:1; 2008 – Korona 
Góra Kalwaria 7:3, STF Champion W-wa 5:5; 
2008B – Ożarowianka 8:5, Błonianka 2:4, FC 
Lesznowola 3:8, UKS Stare Babice 6:4; 2009 
– KS Raszyn 8:7, UKS Derby 356 W-wa 6:9, 
Błonianka 7:5, Przyszłość Włochy 3:6; 2009B – 
Znicz II Pruszków 6:3, AP Żyrardów 3:2, Piast 
Piastów 4:4; 2009C – Mszczonowianka 5:2, 

Jaguar II Michałowice 2:5, Błonianka II 3:0, 
Ożarowianka II 8:3; 2010 – Milan Milanówek 
14:0, Relax Radziwiłłów 19:1, AP Żyrardów 
10:0, Sporting Adamowizna 11:0; 2010B – FC 
Komorów 4:13, Znicz II 6:8, Chlebnia II 6:6.

Chlebnia. 2005 – Legia W-wa 0:1, Varsovia 
0:2, Znicz 2:1, Raszyn 0:0; 2005B – Przyszłość 
Włochy 0:5, Piast Piastów 8:1, Unia Boryszew 
0:3, Champion W-wa 0:13; 2006 – AP Żyrar-
dów 1:0, Pogoń Grodzisk 1:1, Znicz II 0:0, 
Piast Piastów 1:2; 2006B – AP II Żyrardów 5:2, 
Relax Radziwiłłów 2:1, Offensywa Książenice 
3:0, Wrzos Międzyborów 5:1; 2007 – Piast Pia-
stów 8:0, AP Żyrardów 2:2, BKS Brwinów 7:10; 
2008 – FC Komorów 12:2, UKS Łady 6:2, Mi-
lan 8:5; 2008B – Legion Pruszków 5:3, Mazovia 
Grodzisk 5:4; 2009 – Offensywa 2:5, Legion 
Pruszków 10:2, AP II Żyrardów 3:7, Znicz 1:8; 
2010 – AP Żyrardów 1:1, Kosa Konstancin 5:6, 
AP Green 2:6; 2010B – Naprzód Brwinów 3:13, 
Znicz II 3:7, KS Teresin 1:8, Pogoń II 6:6.

   opr. Michał Śliwiński 

Na sześć kolejek przed końcem (gdy będziecie 
Państwo czytać te słowa, pozostaną do roze-
grania już tylko cztery), podopieczni trenera 
Mateusza Miłoszewskiego z 43 pkt zajmują 
6 miejsce w tabeli IV ligi, tracąc 7 do liderującej 
Broni Radom. Nie trzeba wielkiej matematyki, 
by zobaczyć, gdzie nasz zespół byłby obecnie, 
gdyby nie stracone 8 pkt w trzech wiosennych 

meczach: z Mazurem, Oskarem i  wspomnia-
nym Drogowcem… „To se ne vrati”, jak ma-
wiają Czesi. Ale dopóki piłka w grze…

Wyniki: LKS Promna (d) 3:0 (Michał 
Strzałkowski, Andrzej Krajewski, Mariusz 
Baranowski), LKS Drogowiec Jedlińsk (d) 1:2 
(Adrian Grabowski), Perła Złotokłos (w) 6:0 
(Michał Żółtowski – 2, Patryk Szymański – 2, 

Paweł Czarnecki, Grabowski), Naprzód Skó-
rzec (d) 4:2 (Damian Jaroń, Jakub Kołaczek, 
Szymański, Strzałkowski), MKS Piaseczno 
(w) 3:1 (Szymański – 2, Jaroń), Pilica Biało-
brzegi (d) 2:0 (Jaroń, Kołaczek).     (mś)
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Piłkarska młodzież w akcji

Drogowiec odbija się czkawką

Witaj ponownie, 
trzecia ligo!

Nadzieja na posiłki

Druga w trzeciej 
na trzecim

Gdyby nie fatalna porażka na własnym boisku z Drogowcem Jedlińsk ostatnie 
występy piłkarzy Pogoni można by uznać za bardzo udane, bowiem w pozo-
stałych spotkaniach zanotowali komplet zwycięstw, w tym bardzo cenne nad 
mistrzem jesieni Pilicą Białobrzegi.

u
Szóstka realna

Piłkarze Chlebni nie przestają 
zadziwiać. Podopieczni trenera 
Pawła Żeglińskiego w  kolejnych 

czterech meczach zanotowali dwa domowe 
zwycięstwa: planowe nad Naprzodem Sta-
re Babice oraz nadspodziewanie łatwe nad 
silnymi rezerwami Ursusa. Niestety, po raz 
pierwszy w tej rundzie przyszło im prze-
łknąć gorycz porażek, poniesionych z dru-
żynami walczącymi o  awans – najpierw 
w wyjazdowym spotkaniu z Żyrardowianką, 
a następnie u siebie ze stołecznym Gromem. 
Po tych meczach nasi zawodnicy z dorob-
kiem 41 pkt zajmują wysokie 6 miejsce 
w tabeli ligi okręgowej i mają do rozegrania 
zaległy pojedynek z Teresinem. Strata do 
czołowej piątki jest zbyt duża do odrobienia 
dlatego utrzymanie tej pozycji będzie świet-
nym rezultatem, biorąc pod uwagę zimową 
rewolucję kadrową i gruntowne odmłodze-
nie składu. I cel ten wydaje się jak najbar-
dziej realny.

Wyniki: Naprzód Stare Babice (d) 2:0 
(Marcin Ejsmont, Adrian Żakowski), AP 
Żyrardów (w) 0:2, Ursus II (d) 3:0 (Adam 
Sierański, Damian Skalniak, Piotr Chłystek), 
Grom W-wa (d) 2:4 (Sierański, Chłystek).

   (mś)j
Srebro dla Budo

Reprezentacja UKS Budo Grodzisk 
Maz. zdobyła srebrny medal w ro-

zegranym w Płocku finale Wojewódzkiej 
Ligi Karate, ustępując jedynie gospoda-
rzom, a w pokonanym polu pozostawiając 
8 innych klubów. Z kolei podczas rozegra-
nego w Łodzi IV Wiosennego Turnieju, or-
ganizowanego przez miejscowy Dojo Uni-
ted, gdzie na starcie stanęło 350 karateków 
z całego kraju, brązowe medale wywalczyła 
trójka naszych reprezentantów: Aleksan-
dra Łuszczyńska, Marta Pietrzak i Wiktor 
Koziński. Trenerka i zawodniczka UKS 
Budo Alicja Zalesińska, zajęła 3 miejsce 
w rozegranym w Biłgoraju Finale Polskiej 
Ligi Karate Tradycyjnego.    (mś)

W swym ostatnim meczu siatkarki trze-
cioligowej Sparty Grodzisk uległy na 
własnym parkiecie zwycięzcy rozgry-

wek OTPS Nike Ostrołęka 0:3. W ten sposób 
zawodniczki trenera Tomasza Lukowskiego za-
kończyły zdecydowanie słabszy niż poprzedni 
sezon na 7 miejscu z dorobkiem 11 pkt.

Za to w świetnych nastrojach muszą być ich 
koledzy, dla których kwarantanna na najniż-
szym poziomie rozgrywkowym, którym jest 
IV liga, trwała tylko rok. W swym ostatnim 
meczu postawili kropkę nad i, pokonując we 
własnej hali Radmot Jedlińsk 3:1. Tym samym 
podopieczni trenera Mateusza Mosura, wspo-
maganego mocno przez prezesa klubu Pawła 
Pieniążka, w wielkim stylu powrócili na trze-
cioligowe parkiety. Spartiaci najpierw nie mieli 
sobie równych w rundzie zasadniczej, a następ-
nie w fazie finałowej, w której w 12 meczach 
zanotowali aż 10 zwycięstw, udowadniając, że 
ich awans nie jest dziełem przypadku.

Barwy Sparty w tym zwycięskim sezonie re-
prezentowali: Łukasz Tkacz, Szymon Zagrodz-
ki, Adrian Oleba, Bartłomiej Turek, Krzysztof 
Król, Andrzej Andrzejewski, Piotr Michalak, 
Mariusz Warmiński, Michał Drabkowski, Piotr 
Adamski, Damian Czekalski, Grzegorz Parkot, 
Bartłomiej Grzegorski, Konrad Skorek, Rafał 
Marciniak, Kamil Radziszewski, Jakub Wojtec-
ki i Dominik Kowalczyk.    (mś)

Zaledwie 3 punkty wywalczyły wio-
sną rezerwy Chlebni, co spowodowało 
spadek na przedostatnie, 13 miejsce 

w tabeli A-klasy, które drużyna trenera Grze-
gorza Mamli zajmuje z 19 pkt na koncie. Co 
gorsza, dwa  remisy zanotowała w pojedyn-
kach na własnym boisku z drużynami z dna ta-
beli: trzecim od końca UKS-em Ołtarzew oraz 
„czerwoną latarnią” – Płochocinem, dla które-
go był to pierwszy punkt zdobyty w całych roz-
grywkach. Walce o utrzymanie dobrze to nie 
wróży. Szansą na poprawę lokaty są ewentualne 
wzmocnienia z pierwszego zespołu w drugiej 
części rundy, do czego na pewno dojdzie, bo 
szkoda byłoby spaść do B-klasy i rozpoczynać 
wszystko od podstaw. Pierwszy tego efekt mie-
liśmy w pojedynku z liderem, który zapewnił 
sobie już awans, czyli LKS-em Osuchów w me-
czu na wyjeździe, gdzie niewiele zabrakło, by 
nasi piłkarze zainkasowali komplet punktów.

Wyniki: UKS Ołtarzew (d) 1:1 (Krzysztof 
Mamla), Ryś Laski (w) 0:5, FC Płochocin (d) 
2:2 (Kamil Piórkowski, Vladislav Bieriezhnyi), 
LKS Osuchów (w) 1:1 (Kajetan Szymański), 
Zaborowianka (w) 0:2.     (mś)

Występujący w III lidze druga dru-
żyna Dartomu Bogorii w ostatnich 
meczach pokonała u siebie 8:3 KTS 

Kozienice (Adrian Majchrzak – 3, Miłosz Re-
dzimski – 2, Szymon Wiśniewski – 1, Jakub 
Lis – 1 , Majchrzak/Redzimski – 1) oraz ule-
gła na wyjeździe triumfatorowi rozgrywek 
– Tęczy Budki Piaseckie 2:8 i w tabeli grupy 
finałowej z 25 pkt zajęła 3 miejsce.    (mś)
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Pozytywna wiosna 

W momencie zamykania numeru do końca rundy zasadniczej w Lotto Super-
lidze pozostawały jeszcze dwie kolejki, ale bez względu na ich wyniki tenisiści 
stołowi Dartomu Bogorii Grodzisk zagrają w półfinale i tym samym są już pewni 
zdobycia medalu. Niewiadomą pozostaje tylko kwestia jego koloru.
W tabeli podopieczni trenera Tomasza Re-
dzimskiego z 40 pkt zajmują 3 miejsce ze 
stratą 6 do liderującego Kolpingu Jarosław 
oraz 4 do Dekorglassu Działdowo. Wszyst-
ko więc wskazuje na to, że na tej pozycji za-
kończą rundę zasadniczą i w walce o finał 
zmierzą się z którymś ze wspomnianych 
klubów w systemie mecz i rewanż. A potem 
ewentualny finał i jeden, decydujący o mi-
strzostwie mecz. Ale do tego jeszcze daleka 
droga. W ostatnich spotkaniach nasi za-
wodnicy niespodziewanie ulegli przed wła-

sną publicznością przedostatnim w tabeli 
Dojlidom Białystok 2:3, a następnie rów-
nież u siebie nie dali żadnych szans ekipie 
Zooleszcz  Gwiazdy Bydgoszcz.

Wyniki: Dojlidy Białystok (d) 2:3 (Chu-
anxi Han – Wang Zeng Yi 0:3, Daniel Gó-
rak – Li Yongyin 2:3, Pavel Sirucek – Pavel 
Platonov 3:0, Han – Li 2:1, Górak – Wang 
1:2), Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz (d) 3:0 
(Sirucek – Sathiyan Gnanasekaran 3:0, Han 
– Wiaczesław Burow 3:1, Górak – Mateusz 
Ufnal 3:0).     (mś)

W oczekiwaniu na play off  

Z Nadarzyna 
z workiem 

Z Mistrzostw Mazowsza, które od-
były się w Nadarzynie, z workiem 
medali powrócili adepci Akademii 

Tenisa Stołowego. Wśród młodziczek naj-
lepsza okazała się Antonina Zembowicz, 
a wysokie 4 miejsce zajęła Zofia Śliwka. Trzy 
medale wywalczyli młodzicy, bowiem w sin-
glu zwyciężył Krzysztof Stąporek, a na trze-
cim stopniu podium stanął Mikołaj Giereło. 
Dodatkowo obydwaj zdobyli srebrny medal 
w deblu. Z  kolei w Drużynowym Turnieju 
kadetów złote krążki wywalczyli Miłosz Re-
dzimski oraz Adam Banasik, a dodatkowo 
brąz w tej kategorii w grze deblowej zdobył 
Jakub Lis. Koncertowo zagrały nasze żaczki, 
zajmując 4 pierwsze miejsca i w komplecie 
awansując do krajowego czempionatu. Naj-
lepsza okazała się Zofia Śliwka, wyprzedza-
jąc Milenę Mirecką, Antoninę Zembowicz 
oraz Aleksandrę Oskierę. Z kolei w rywali-
zacji żaków srebrny medal wywalczył Fabian 
Sprzączak, a brązowy – Kamil Sadowski.

Podczas rozegranych w Warszawie Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, 
w których oprócz mazowszan startowali też 
zawodnicy z Warmińsko-Mazurskiego, Zo-
fia Śliwka zwyciężyła w turnieju indywidu-
alnym, zaś drugi medal, tym razem srebrne-
go koloru, zdobyła w deblu, grając w parze 
z Antoniną Zembowicz.     (mś)

h
Od organizacji V Memoriału Eryka Stolarza 
rozpoczęli sezon zawodnicy Grodziskiego 
Klubu Kolarskiego Opty-Mazowsze oraz 
Akademii Kolarskiej Opty-Danielo Sun 
Race. W zawodach, które odbyły się w pod-
grodziskim Chrzanowie, wystartowało 180 
zawodniczek i zawodników, a wśród nich 
liczna grupa naszych kolarzy pod kierun-
kiem trenera Norberta Ogórka. W sumie 
wywalczyli oni 6 miejsc na podium, z czego 
połowę w wyścigach młodzików, bowiem 
wśród dziewcząt triumfowała Maria Chrza-
nowska, zaś w gronie chłopców najlepszy 
okazał się Marek Kapela, który wyprzedził 

Antoniego Świderskiego. Ponadto w rywa-
lizacji juniorów srebrny medal zdobył Da-
wid Jurasz, a brązowy – Maciej Noceń, zaś 
w wyścigu żaczek na najniższym stopniu 
podium stanęła Marcelina Świderska. Z ko-
lei Jurasz zanotował świetny występ w 30. 
Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim 
juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza, 
gdzie w silnej stawce zajął wysokie 6 miej-
sce. Jak na razie znakomicie spisują się gro-
dziscy kolarze w Małym Wyścigu Pokoju. 
Komplet wyników naszych reprezentantów 
podamy w następnym numerze, po zakoń-
czeniu całych zawodów.     (mś)

Memoriał na początek sezonu Kroki do 
utrzymania

Po trzech wyraźnych porażkach z rzędu sy-
tuacja rezerw Pogoni Grodzisk zrobiła się 
nieciekawa, bowiem rywale z dołu piłkar-
skiej ligi okręgowej zaczęli niebezpiecznie 
się zbliżać. W   tym trudnym momencie 
nasz młodziutki zespół pokazał prawdziwą 
klasę, najpierw zwyciężając na własnym bo-
isku z wyżej notowanym Teresinem, a na-
stępnie dokonując nie lada wyczynu, jakim 
była wygrana w  Warszawie z  wiceliderem 
– Gromem, przy średniej wieku wyjścio-
wej jedenastki nieco ponad 18 lat. Po tych 
zwycięstwach przyszła porażka z  nowym 
wiceliderem – Józefovią, ale że goniące re-
zerwistów drużyny solidarnie gubią punkty, 
podopieczni trenera Roberta Brudzińskie-
go z 26 pkt zajmują bezpieczne 11 miejsce 
w tabeli, małymi krokami zbliżając się do 
celu, którym jest utrzymanie na tym pozio-
mie rozgrywkowym.

Wyniki: AP Żyrardów (d) 1:3 (Tomasz 
Kołodziejski), Piast Piastów (w) 0:3, KS Ur-
sus II (w) 0:4, KS Teresin (d) 3:2 (Łukasz 
Gwardiak, Piotr Jaroń, Bartłomiej Nowak), 
Grom W-wa (w) 2:1 (P. Jaroń, Damian Ry-
bak), Józefovia (d) 1:4 (Kołodziejski).   (mś)
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Jak na razie wiosna w wykonaniu 
trzecioligowych piłkarek grodziskiej 

Mazovii wygląda bardzo pozytywnie, bo-
wiem podopieczne trenera Marcina Mali-
nowskiego zainkasowały 7 pkt w czterech 
meczach. Rozpoczęły od remisu, później 
przyszła porażka, a po niej dwa efektowne 
zwycięstwa, co pokazuje, że forma rośnie. 

sport

I niech tak pozostanie. Na 5 kolejek przed 
końcem rozgrywek nasze zawodniczki 
z 20 pkt zajmują 6 miejsce w tabeli.

Wyniki: Orlęta Baboszewo (w) 1:1 (Ka-
rolina Czyż), Zamłynie Radom (d) 0:2, 
DAF Płońsk (w) 4:0 (Wiktoria Starosz – 2, 
Patrycja Dąbrowska, Czyż), Pogoń Siedlce 
(w) 6:1 (Wiktoria Malinowska, Wiktoria 
Starosz – po 2, Natalia Świercz, Martyna 
Strasińska).    (mś)
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Pojedynków  
się nie boją

Z brązowym medalem Makarego Mosaka 
oraz wysokim 7 miejscem Franciszka Kossu-
ta powróciła 13-osobowa reprezentacja Gro-
dziskiego Klubu Szermierczego, która w So-
snowcu wzięła udział w III Memoriale Rafała 
Sznajdera. Do turnieju przystąpiło 200 za-
wodników z Polski, Czech oraz Austrii. Z ko-
lei podczas Mistrzostw Warszawy na najwyż-
szym stopniu podium w kategorii młodziczek 
stanęła Maja Karlicka, zaś brąz wywalczyła 
Maria Łaba. Ponadto Makary Mosak zdobył 
srebrny krążek w rywalizacji dzieci. Wysokie 
pozycje wywalczyli też inni grodziscy szer-
mierze – wśród dzieci Franciszek Kossut był 
6, Lidia Tabędzka – również szósta, Emilie 
Leduc – 7, zaś Oskar Zantonowicz – 8. W ry-
walizacji młodzików szóste pozycje zajęli: Ina 
Bablok oraz Leon Leduc.      (mś)

Medalowa Akademia 
Dwa brązowe medale z Mistrzostw 
Polski Młodzików, które odbyły 
się w zielonogórskim Drzonkowie, 

przywieźli reprezentanci Akademii Dar-
tomu Bogorii. W turnieju indywidualnym 
brąz wywalczył Szymon Wiśniewski, a rów-
nież na najniższym stopniu podium stanęła 
nasza drużyna, w składzie której obok Szy-
mona byli Krzysztof Stąporek oraz Miko-
łaj Giereło. Z kolei srebrny medal podczas 
rozegranych w Luboniu Drużynowych Mi-
strzostw Polski kadetów zdobył nasz zespół 
reprezentowany przez Miłosza Redzimskie-
go i Adama Banasika. Dodatkowo Miłosz 
przywiózł z tych zawodów brąz, wywalczo-
ny w grze mieszanej. Świetny występ zano-
towała również Martyna Lis, która mimo 
rywalizacji z przeciwniczkami o 2 lata star-
szymi z Mistrzostw Polski Juniorek rozegra-
nych w Krośnie przywiozła brązowy medal 
zdobyty w deblu.    (mś)
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Krzyżówka z patronem
Rozwiązanie, zawierające nazwisko patrona jednej z grodziskich ulic, utworzą litery z pól 
ponumerowanych w prawym, dolnym rogu uszeregowane od 1 do 15.
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22 rozrywka

Rozwiązanie  
krzyżówki z nr. 277:
W krzyżówce zaszyfrowane było hasło 
„Krzysztof Arciszewski”. Zwycięzcą został 
pan Rafał Pastuszak. Po odbiór nagrody 
zapraszamy do siedziby redakcji: Centrum 
Kultury, ul. Spółdzielcza 9, II piętro.

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

Poziomo:
2. inaczej udar mózgu; 6. śpiewający poeta; 
7. pobiera należności od płatników w miej-
scu ich zamieszkania; 8. gatunek popular-
nej margaryny; 9. ludowy zwyczaj weselny 
polegający na zdjęciu pannie młodej wian-
ka i nałożeniu czepca; 10. francuska czap-
ka wojskowa w Polsce zwana kaszkietem; 
13. Łucja, polska piosenkarka; 14. napój 
z chmielu i drożdży; 18. taniec towarzyski 
szczególnie modny za czasów Napoleona; 
19. model kulisty Ziemi; 21. tytuł powieści 
Emila Zoli; 23. rodzaj wycięcia dekolto-
wego; 25. zasłynęła rolą Marusi w serialu 
„Czterej pancerni i pies”; 28. naukowiec ba-
dający pochodzenie wyrazów; 29. miejska 
lub pożarna; 30. największy z wielorybów; 
31. rękaw o kulistym kształcie; 32. kobieta 
utrzymywana przez kochanka.

Pionowo:
1. broń sieczna w dawnym wojsku; 2. jeden 
z  czołowych polskich bokserów zawodo-
wych; 3. uniwersalny lek na wszystkie choro-
by; 4. nitkowata komórka występująca w za-
rodniach mszaków; 5. miejscowość między 
Kałęczynem a Makówką; 10.  Macaulay 
– niezapomniany „Kevin sam w  domu”; 
11.  baśniowy właściciel cudownej lampy; 
12. fachowiec od okularów; 15.  czajnik; 
16. wykaz aktorów występujących w danej 
sztuce; 17. pierwiastek chemiczny; 20. po-
stępowanie wyłącznie według własnej woli; 
22. przerwa między aktami przedstawienia; 
24. udzielanie wskazówek; 26. uchwyt na 
dawnych bramach; 27. szeroka, długa wstę-
ga będąca ozdobą stroju kobiecego.

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
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Grodziski Klub Filmowy  
– czwartki, godz. 20.15

Aktualne informacje na temat  
repertuaru na:   

www.centrumkultury.eu 

Fundatorem nagrody jest  
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Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów

Zatrudnimy pracowników  
produkcyjnych i magazynowych  

- gwarantujemy atrakcyjne  
warunki pracy.

Kontakt: tel. 605 122 024  
lub  biuro@terrarecycling.pl

n Księgi handlowe
n Księga przychodów i rozchodów
n Ryczałt
n Płace i kadry
n Opłaty środowiskowe
n Doradztwo biznesowe i podatkowe

Szost Tax Sp. z o. o.
Ul. Plantowa 41
Telefon: 570 013 670
Mail: jakub.szost@szosttax.pl

Biuro Rachunkowe Szost Tax

OGŁOSZENIA DROBNE
n  PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki oraz MYCIE 

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

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

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

n  Pranie tapicerek meblowych, samochodowych, wykła-
dzin, dywanów, wyłącznie środkami Karcher.  
Tel. 727 605 505

n   KUPIĘ KAŻDY SAMOCHÓD – GOTÓWKA OD RĘKI!!!  
Za auta krajowe z niskim przebiegiem płacę najwięcej!!! 
Tel. 603 903 405.

n  Przeprowadzki, opróżnianie mieszkań, piwnic.  
Tel 605 303 836

n  Sprzedam miód w cenie promocyjnej, rzepakowy 
i wielokwiatowy. Sprzedaż na terenie Grodziska. Miód 
smaczny i pewny, z czystych okolic Żabiej Woli.  
Tel. 517 677 381

Lepsze wrogiem dobrego
O prawdziwości tego porze-
kadła boleśnie przypomniała 
nam lektura kwietniowego wy-
dania „Bogorii” (nr 277).

Otóż podczas adjustacji opu-
blikowanego na str. 6 tekstu 
„To nasza szkoła”, uznaliśmy, że 
warto uprościć zdanie „Po Ka-
zimierzu Nowaku szkoła przez 
krótko kierowana była przez 
Czesławę Kuleszę”. Niestety, za-
mysł wprowadziliśmy w czyn 
tylko połowicznie i wyszło, że 
szkołą kierował Czesław Kule-
sza. Niniejszym prostujemy tę 
informację. Zdanie powinno 
brzmieć: „Po Kazimierzu No-
waku szkołą kierowała Czesła-
wa Kulesza”. Panią Agnieszkę 
Rutecką przepraszamy za nie-
fortunne zniekształcenie wypo-
wiedzi, a Czytelników za wpro-
wadzenie w błąd.

Ponieważ staramy się nie iść 
po linii najmniejszego oporu, 
sprawdzamy także ogłoszenia 

i materiały zewnętrzne. Rów-
nie dobre intencje kierowały 
nami podczas edycji nade-
słanego przez Urząd Miejski 
„Wstępniaka od Burmistrza”, 
zamieszczonego na str. 3. Tu 
akurat przyszło nam do gło-
wy, by konstrukcję „Właśnie 
w tym kontekście…” poprawić 
na „Właśnie pod tym kątem…”, 
a wyszła niezamierzona konta-
minacja w postaci „pod tym 
kontem”.

Mamy nadzieję, że przez 
życzliwych Czytelników nasze 
niedociągnięcia zostały przy-
jęte z wyrozumiałością, zaś 
mniej życzliwym przyniosły 
trochę radości. Więcej języ-
kowych grzechów nie zauwa-
żyliśmy, za wszystkie serdecz-
nie żałujemy i obiecujemy po 
trzykroć zastanowić się, gdy 
następnym razem będziemy 
chcieli coś udoskonalać.

Redakcja
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Serdecznie zapraszamy do naszej społeczności Dzieci do kl. I oraz 
klas starszych. Misją naszej Szkoły jest edukacja na najwyższym 
poziomie, ale także wychowanie młodych ludzi na otwartych, 
samodzielnych, tolerancyjnych, dobrze radzących sobie w zmie-
niającej się rzeczywistości obywateli świata.

Nasze atuty:
n  kameralna społeczność szkolna, rodzinna atmosfera, otwarci, 

kreatywni i bardzo dobrze wykształceni Nauczyciele
n  indywidualne podejście do Dziecka (dla Uczniów, którzy wyka-

zują się szczególnymi zdolnościami w danym obszarze, tworzone 
są programy indywidualne)

n  rozszerzony program MEN (więcej zajęć edukacji wczesnoszkolnej, 
matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, informatyki)

n  język angielski do 8 godzin tygodniowo prowadzony metodą 
Helen Doron

n język francuski 2 godziny tygodniowo od kl. I
n  wiele sukcesów w konkursach ogólnopolskich i organizowanych 

przez lokalne szkoły

n bogata oferta zajęć dodatkowych (w czesnym)
n tablica interaktywna w każdej klasie 
n wielofunkcyjne boisko szkolne
n duży zacieniony ogród i plac zabaw
n własna kuchnia

KAMERALNE PRZEDSZKOLE DLA RODZEŃSTWA  
(język angielski metodą Helen Doron 2 godziny codziennie),  
sala kuleczkowa

Niepubliczna Szkoła Podstawowa  
im. Leonarda da Vinci 

ul. Mazowiecka 87a
05-825 Książenice

Tel. +48 607 44 42 40
www.szkola-vinci.pl

www.wesoly-autobus.pl

Rozpoczęliśmy rekrutację do klasy I w roku szkolnym 
2018/2019 i nabór uzupełniający do klas starszych!

– Spacerując po Grodzisku można wywo-
ływać określone tematy w zależności od 
miejsca, w którym się znajdziemy: o za-
łożeniu i lokacji miasta warto opowiadać 
na placu Króla Zygmunta Starego, gdzie 
znajdowało się historyczne centrum, o lo-
sach wojennych najlepiej mówić na placu 
Wolności, który stał się miejscem bombar-
dowania czy egzekucji, naturalnym otocze-
niem dla gawędy o latach świetności Gro-
dziska jako uzdrowiska jest dawny Zakład 
Hydropatyczny dra Bojasińskiego, z kolei 
dzieje związane z Mokronoskimi najpełniej 
brzmią w Dworku Skarbka – mówi Łukasz 
Nowacki, który grodziskie spacery histo-
ryczne prowadzi od dziewięciu lat. 

Atrakcyjność takiego spotkania wiąże się 
m.in. z możliwością wejścia do obiektów mi-
janych na co dzień przez sporą część miesz-

kańców, jednak rzadko udostępnianych dla 
szerszej publiczności – swoje podwoje dla 
spacerowiczów oprócz Dworku Skarbka 
i Zakładu Hydropatycznego otworzyła rów-
nież Willa Foksal. Popularność tego rodzaju 
edukacji historycznej nie byłaby jednak moż-
liwa bez gawędy Łukasza Nowackiego. 

– Taki sposób narracji o dziejach miasta 
zapoczątkował Marek Cabanowski. Ważne, 
by opierając się na faktach spróbować zbu-
dować opowieść, w której są obecne wątki 
sensacyjne, romansowe, a nawet metafi-
zyczne – mówi znawca historii Grodziska 
i  nieoceniony przewodnik spacerów, do-
dając, że najlepiej, gdy gawęda pozostawia 
jakąś tajemnicę, niedopowiedzenie, które 
zaintryguje słuchacza. 

Urok spacerów polega również na tym, że 
prowokują one uczestników do wspomnień, 
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Dla uczestników pierwszego w tym roku Spaceru z zabytkiem, 
zorganizowanego przez PKP Poczekalnia 28 kwietnia, wspólne dwa 
tysiące metrów i dwie godziny z okładem były wycieczką nie tylko 
po przestrzeni miasta, lecz także po stuleciach jego historii. 
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Dlaczego Harcerska to Harcerska?

więc kolejnym postojom towarzyszą czę-
sto dysputy i poszukiwanie odpowiedzi 
na pytania, gdzie znajdowało się pierw-
sze Kino Wolność, dlaczego ulica Har-
cerska nazywa się Harcerska, a Szkolna 
– Szkolna, choć nie ma tu żadnej szkoły, 
gdzie znajduje się pierwszy grodziski wie-
żowiec. A czyż mogą być przyjemniejsze 
okoliczności do rozwikłania takich zaga-
dek niż sobotnie popołudnie i spacer uli-
cami Grodziska?     (kb)


