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Mamy głos
Zaledwie kilka dni dzieli nas od otwarcia lokali wyborczych. Demokracja daje prawo wyboru, głosu 
aprobaty bądź niezadowolenia, ale też bierności politycznej. W jaki sposób skorzystamy z przysługujących 
społeczeństwu demokratycznemu przywilejów, zależy tylko od nas. Wybory samorządowe są okazją do 
zadecydowania o codzienności, która składa się na całokształt życia. Warto głosować i decydować, do czego 
zachęcamy, przypominając, że wybory samorządowe już 21 października. Lokale wyborcze będą czynne od 
7.00 do 21.00, więc jest sporo czasu na wybory. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na str. 10-11.

Wydaje Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki od 1992 roku ISSN 1233–0337
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– Może to zabrzmi śmiesznie, ale gdy dotar-
ła do mnie ta wiadomość, autentycznie się 
wzruszyłem. Tyle lat zabiegów, starań o tę 
decyzję, stresów związanych z przedłużają-
cym się czasem oczekiwania na jej wydanie 
i wreszcie taka radosna informacja – mówił 
burmistrz Grzegorz Benedykciński, który 
na okoliczność wydania decyzji wystosował 
list otwarty. W piśmie znalazły się słowa 
podziękowania dla wszystkich osób, które 
przyczyniły się do uzyskania zezwolenia na 
budowę – mieszkańców, sołtysów, prezesów 
grodziskich firm. „Szczególnie dziękuję 
panu Łukaszowi Kapuściakowi, naczelni-
kowi Wydziału Ochrony Środowiska UM, 
oraz panu Mariuszowi Kozerze, zastępcy 
dyrektora ds. inwestycji MZDW” – można 
przeczytać w liście. 

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera 
decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, polegającej na budowie zachod-
niej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego 
o długości ok. 7,4 km, wydał 26 września. Po 
jej uprawomocnieniu się Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich będzie mógł ogłosić 
przetarg na wykonanie obwodnicy.

– Bardzo nas cieszy decyzja wydana przez 
wojewodę. Jest ona niezbędna do rozpoczę-
cia budowy zachodniej obwodnicy Grodzi-
ska. Jest to duży krok naprzód, ponieważ 
bardzo długo czekaliśmy na ten dokument 
– informuje rzecznik MZDW Monika Bur-
don, dodając, że inwestycja jest zaplanowana 
do realizacji w ramach RPO WM 2014-2020.

Choć tak ogromne przedsięwzięcie nie 
zostanie sfinalizowane z dnia na dzień, to 
po latach oczekiwań w sprawie budowy 
obwodnicy zachodniej pojawiło się nie tyle 
światełko w tunelu, co całkiem wyraźne zie-
lone światło.    (kb)

Zielone światło dla obwodnicy 
Lotem błyskawicy dotarła do Grodziska informacja o wydaniu 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w sprawie budowy 
zachodniej obwodnicy miasta. 

To nie tylko budynek, ale zu-
pełnie inny wymiar Grodzi-
ska otwartego na świat i przy-
szłość niczym przeszklone 
powierzchnie mediateki. 
Futurystyczny obiekt, który 
pomieści siedzibę Bibliote-
ki Publicznej oraz centrum 
aktywizacji seniorów 6  paź-
dziernika zwiedzali starsi 
i  młodsi mieszkańcy miasta, 
przedstawiciele grodziskich 
władz samorządowych oraz 
licznie zaproszeni goście, 
w tym zagraniczne delegacje. 
Położona w bezpośrednim 

sąsiedztwie Parku Skarbków 
mediateka w dniu otwarcia 
zachwyciła mieniącymi się 
w szklanej elewacji barwa-
mi jesieni, przestronnym, 
doskonale wyposażonym 
wnętrzem oraz dobrą ener-
gią sprzyjającą integracji 
społecznej i twórczym pomy-
słom, dla których budynek 
został stworzony.

Fotoreportaż z uroczysto-
ści otwarcia nowych miej-
skich przestrzeni zamieścili-
śmy na str. 8-9.

  Małgorzata Müldner

Mediateka już czeka 
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Szkocka muzyka w wykona-
niu zespołu Óir zabrzmiała 17 
września w Centrum Kultury 
podczas koncertu promujące-
go płytę zespołu „In Scottish 
Condition”. Grupa znana jest 
grodziskiej publiczności m.in. 
za sprawą ubiegłorocznego 
koncertu w Poczekalni PKP. 

Lider zespołu, pochodzący 
z Milanówka Paweł Dziem-
ski, muzyką celtycką zajmuje 
się od 1988 r. Gra na flecie 
poprzecznym, małych du-
dach szkockich oraz śpiewa, 
a także – o czym można było 
się przekonać – jest mistrzem 
didaskaliów, które wydają się 
niezbędne, by poznać i zro-
zumieć nieco historię Szko-
cji i kontekst towarzyszący 
powstaniu osiemnastowiecz-
nych i dziewiętnastowiecz-
nych utworów. Związki Gro-
dziska ze Szkocją są o wiele 
szersze, bowiem przodek Ta-

deusza Bairda przybył do Pol-
ski z Glasgow, a Jakub Baird 
był prapradziadkiem Pawła 
Dziemskiego

A muzyka szkocka? Pełna 
przestrzeni i wiatru. Z wy-
raźnym podziałem na utwo-
ry do słuchania i do tańcze-
nia. Muzycy zaprezentowali 
m.in. kompozycje do wierszy 
narodowego poety Szkocji 
Roberta Burnsa oraz poezji 
ze zbioru Aleksandra Wal-
kera. Dwanaście kompozycji, 
które znalazły się na płycie, 
ukazuje również wpływ mu-
zyki szkockiej na muzykę ir-
landzką i angielską. 

Razem z Pawłem Dziem-
skim wystąpili: Jan Kłoczko 
– gitara akustyczna, Mate-
usz Czarnecki – akustyczna 
gitara basowa i Ewa Kozioł 
– altówka. Gościnnie zaśpie-
wała Ifi Ude.

  Tekst i fot. Sławomir Sadowski 

Didaskalia niezbędne
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Zespoły Cochise, Alkoholika, 4 
Szmery i grodziski Run The Ri-
ver znalazły się wśród gwiazd, 
które zagrały w tegorocznej 
edycji koncertów na rzecz bez-
domnych zwierząt. Od maja do 
września na gościnnej scenie 
Grilla pod Dębem odbyło się 16 
występów, z których dochód po-
krył bieżące wydatki grodziskiej 
Straży Zwierząt. 

– W sumie udało nam się 
uzbierać ponad 15 tys. zł. Środ-
ki natychmiast wydaliśmy na 
leczenie poszkodowanych psów 
i sterylizację wolno bytujących 
kocic. Koncerty dają nam możli-
wość opłacenia faktur, a dla pu-
bliczności Dog Rock jest okazją 
do posłuchania dobrej muzyki. 
Najwyższe kwoty uzbierali-
śmy podczas występu zespołu 

4 Szmery, Alkoholiki, Cochise 
(na zdjęciu) oraz Marka Piekar-
czyka. Rewelacyjnie publiczność 
bawiła się także na koncercie 
House Band z Anią Krysiak, 
Aminem El Mountassirem 
i Tomkiem Tarczyńskim na per-
kusji. Jak zwykle poznaliśmy 
fantastycznych ludzi i mamy 
nadzieję, że dzięki nim będzie-
my mogli organizować koncerty 
również w okresie zimowym, bo 
potrzeby bezdomnych zwierząt 
są wielkie – mówiła Marta Ła-
pińska ze Straży Zwierząt. Kon-
certy z cyklu Dog Rock stanowią 
jedno z podstawowych źródeł 
finansowania organizacji, która 
na terenie powiatu grodziskiego 
działa od 2008 roku i opiera się 
na pracy wolontariuszy. 

  Małgorzata Müldner

Grodzisk Folk Fest, czyli 4. Mię-  
dzynarodowy Festiwal Mu-
zyki Folkowej, rozpoczął się 
5 października w grodziskim 
Centrum Kultury. A jeśli roz-
poczynać, to najlepiej z  przy-
tupem – od źródeł kultury 
europejskiej. Dlatego na pierw-
szy ogień poszedł duet Jorgosa 
Skoliasa – wokalisty i kompo-
zytora greckiego pochodzenia 
– z jego synem, Antonisem 
grającym na perkusji. Artyści 
zaprezentowali utwory nasyco-
ne folkiem, wyrażające smutek, 
żal i tęsknotę za Itaką. Teksty 
zapożyczone zostały z piosenek 
zapamiętanych przez Jorgosa 
z dzieciństwa oraz do wierszy 
Konstantinosa Kawafisa. 

Drugim wykonawcą był 
zespół ze Stanów Zjednoczo-

nych Woody Sez. Czwórka 
utalentowanych multiinstru-
mentalistów związana jest ze 
sceną nowojorską, Broadway-
em i  tamtejszym uniwersyte-
tem muzycznym. Są nie tylko 
muzykami, ale także aktorami 
i tancerzami. Zaprezentowa-
li folkowy musical, na który 
złożyły się sceny z życia  Wo-
ody Guthriego, jednego z naj-
ważniejszych wykonawców 
muzyki folkowej. Wszystko 
tłumaczone na język polski, 
co należy docenić. O kolejnych 
festiwalowych koncertach, za- 
planowanych na 12-13 paź-
dziernika, napiszemy w listo-
padowym wydaniu „Bogorii”.

  Tekst i fot.  
Sławomir Sadowski 

Koncerty na cztery łapy 

Tęsknota za Itaką

Łatwiej ze śmiechem 
Najlepsi polscy aktorzy kabare-
towi, standuperzy i komicy, czy-
li Ewa Błachnio, Tomasz Jachi-
mek, Robert Korólczyk i Marcin 
Zbigniew Wojciech, wystąpili 
24 września na scenie Centrum 
Kultury. Podczas dwugodzin-
nego show poruszyli najgoręt-
sze i najbardziej kontrowersyj-
ne tematy z życia społecznego. 
Był to wieczór pełen humoru, 
czasem czarnego, bez tematów 
tabu i cenzury, ale z niepoha-
mowanymi wybuchami śmie-
chu. – Cała magia stand-upu 
polega na nabraniu dystansu do 

siebie i innych. Trzeba nauczyć 
się śmiać z siebie nawzajem, lecz 
bez krzywdzenia drugiej osoby, 
oczywiście. Złoty środek pole-
ga na tym, żeby zachować przy 
tym kulturę – powiedział Ro-
bert Korólczyk rozpoczynając 
Stand-up Night, podczas której 
sala widowiskowa wypełniła 
się po brzegi. – Łatwiej jest sta-
wić czoła nie zawsze kolorowej 
rzeczywistości, gdy nie bierze-
my wszystkiego na poważnie 
i wypełniamy swój każdy dzień 
śmiechem – przekonywała Ewa 
Błachnio.    (km)

Rocznica bitwy pod Jaktorowem
Jak co roku w ostatnią nie-
dzielę września na cmentarzu 
wojennym w Budach Zosi-
nych odbyły się uroczystości 
upamiętniające 74. roczni-
cę bitwy pod Jaktorowem. 
30  września w ceremonii 
ku czci poległych żołnierzy 
Zgrupowania AK Kampinos 
udział wzięli kombatanci, 
przedstawiciele samorządów 
– w tym władze powiatu gro-
dziskiego i  gminy Grodzisk 
– oraz licznie przybyli miesz-
kańcy okolicznych miejsco-
wości. Tradycyjnie w miejscu 
spoczynku uczestników tej 
jednej z  największych bi-
tew partyzanckich z czasów 

II wojny światowej odprawio-
na została msza św., odczyta-
no apel poległych i złożono 
kwiaty. Atrakcyjnym uzu-
pełnieniem obchodów był 
piknik żołnierski połączony 
z prezentacją sprzętu i wo-
zów bojowych polskiej armii 
oraz rekonstrukcja fragmen-
tu bitwy, która rozegrała się 
29 września 1944 r., gdy wy-
cofujący się w kierunku Gór 
Świętokrzyskich żołnierze 
AK Grupy Kampinos zostali 
zaatakowani przez niemiec-
kie oddziały frontowe wspo-
magane ogniem czołgów, 
ciężkiej artylerii i lotnictwa.  

   (now)



BOGORIA nr 282 październik 2018

3

OG
ŁO

SZ
EN

IE
 U

M
 W

 G
RO

DZ
IS

KU
 M

AZ
.

miasto i gmina

REKLAMA

Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
dobiega końca kolejna kadencja samo-
rządu i w związku z tym bardzo dzięku-
ję wszystkim mieszkańcom za zaufanie 
oraz współpracę. Jednocześnie bardzo 
Was proszę, abyście nie lekceważyli zbli-
żających się wyborów. Frekwencja w wy-
borach samorządowych jest zaskakująco 
niska, a to one najbardziej decydują o co-
dziennym życiu mieszkańców, o rozwoju 
poszczególnych gmin i miast. Państwa 
głosy będą miały wpływ na to, w jaki 
sposób zostaną rozwiązane problemy 
dotyczące dróg, szkół czy przedszkoli. 
Szanowni Państwo, zachęcam do udziału 
w wyborach.

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Wstępniak  
od Burmistrza

Idą po kulturę
Młodzieżowa ekipa wolontariuszy z Biblio-
teki Publicznej, działająca pod opieką Mag-
daleny Żerek, we wrześniu rozpoczęła nowy 
projekt. „Idziemy po kulturę” to cykl spo-
tkań, szkoleń i konferencji z przedstawicie-
lami stowarzyszeń i fundacji, promotorami 
literatury, właścicielami wydawnictw, pisa-
rzami, poetami, twórcami targów oraz festi-
wali książkowych. Skierowany jest głównie 
do młodzieży i nastolatków, lecz tematyka 
programu jest ponadczasowa. Projekt zo-
stanie zakończony w grudniu 2018 r. kon-
ferencją „Idziemy po kulturę! Jest miejsce 
w kulturze dla młodych” i ogólnopolskimi 
targami książki młodzieżowej, które odbędą 
się właśnie w Grodzisku.

– Dzięki działaniom młodych ludzi z Gro-
dziska stworzymy przestrzeń, w której będą 
mogli opowiedzieć o tym, co czytają, ale też 
w co grają, czego słuchają i co oglądają. Jeśli 
będziemy pracować wspólnie, aby zrealizo-
wać wyznaczony sobie cel, stworzymy prze-
strzeń, w której znajdziemy literaturę odpo-
wiadającą wszystkim naszym potrzebom. 
Biblioteka Publiczna jest otwarta na nowe 
pomysły i młodzieńczą energię. Udowodni-
my, że kultura i sztuka nie musi być nudna! 
– mówiła Magdalena Żerek, koordynator-

ka projektu, zachęcając do przyłączenia się 
i budowania nowego, młodzieżowego środo-
wiska literackiego w Grodzisku.

W ramach projektu 11 września w Pawi-
lonie Kultury odbyło się spotkanie z Pauliną 
Wilk i Anną Król, organizatorkami i  za-
łożycielkami Fundacji „Kultura nie boli”, 
Big Book Festival, Big Book Cafe oraz Wil-
k&Król Oficyna Wydawnicza, Publishing. 
Słuchacze dowiedzieli się, jak stworzyć wy-
dawnictwo czy festiwal książkowy, a przede 
wszystkim jak pracować zgodnie ze swoją 
pasją i miłością do literatury. Panie przeko-
nywały, że z pomocą przyjaciół i innych pa-
sjonatów literatury da się zrealizować każdy, 
nawet najbardziej szalony pomysł, który po-
tem może okazać się strzałem w dziesiątkę.

– Przepisem na sukces jest wiara, że nie 
ma rzeczy niemożliwych. Potrzeba tylko 
pasji, czasu i ogromnego zapału do pra-
cy! Ważne jest też to, żeby nie kierować się 
pieniędzmi. Jeśli robimy coś z sercem i za-
angażowaniem, to one same przyjdą, nawet 
z podwójną siłą – razem z tłumem widzów, 
słuchaczy i fanów takich wydarzeń kultural-
nych – powiedziała Paulina Wilk.

  Tekst i fot. Katarzyna Mandes

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków wpisał do rejestru zabytków cmentarz ży-
dowski w obrębie historycznych granic z 1931 r. 
Nekropolia przy ul. Żydowskiej w granicach 
ogrodzenia w rejestrze zabytków figurowała od 
1996 roku. Ochroną prawną zostały wówczas 
objęte również zachowane macewy oraz brama 
położona poza granicami ogrodzonego terenu. 
Na pozostałej części dawnego kirkutu przez lata 
znajdowało się złomowisko, a w ostatnim cza-
sie trwały zawirowania w związku z niejasnym 
statusem własnościowym terenu. Jak informuje 
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków, 5 września 2016 r. do Wojewódzkiego Urzę-
du Ochrony Zabytków wpłynął wniosek Burmi-
strza Miasta Grodzisk Mazowiecki w  sprawie 

wpisu do rejestru zabytków również tej części 
cmentarza żydowskiego, co pozwoliłoby na 
ochronę oraz udokumentowanie historycznego 
obszaru kirkutu. Gmina ma w planach uporząd-
kowanie tego terenu oraz rewitalizację, która 
umożliwi godne upamiętnienie jego dawnego 
przeznaczenia oraz utworzenie miejsca pamięci. 
MWKZ podkreśla również, że do czasu powsta-
nia cmentarza żydowskiego na warszawskich 
Powązkach w 1806 r. grodziski kirkut służył jako 
miejsce wiecznego spoczynku także dla Żydów 
z Warszawy. Jest to zatem miejsce o szczególnej 
wartości symbolicznej: obiekt związany z dzieja-
mi Żydów w Polsce, stanowiący także świadec-
two dziejów miasta i jego wielokulturowości.

  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Cmentarz w rejestrze
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WIEŚCI Z RATUSZA
Uchwalenie Statutu Gminy Grodzisk, 
zmiany w budżecie, wyrażenie zgody 
na podpisanie umowy partnerskiej 
z francuską gminą Caross, uregulowanie 
kwestii dotyczącej zablokowanych 
gruntów pod budowę południowej obwodnicy Grodziska  
– to główne tematy poruszane podczas sesji Rady Miejskiej, 
która odbyła się 26 września.
Nagrody i odznaczenia 
Najpierw były specjalne podziękowania dla 
mieszkanki miasta, triathlonistki Marty 
Otto, która jako pierwsza Polka skutecznie 
zmierzyła się z „Podwójnym Ironmanem” 
podczas sierpniowych zawodów na Litwie. 
Do pokonania miała 7,6 km pływania, 
360 km na rowerze i 84,4 km biegu. Tak-
że w  tym roku uczestniczyła w projekcie 
„Poza horyzont”, polegającym na pokona-
niu wpław Morza Bałtyckiego i przepłynię-
ciu zespołowo około 170 kilometrów z Ko-
łobrzegu do szwedzkiej Kasebergi. Podczas 
wszystkich zmagań sportowych pani Marta 
prezentuje herb Grodziska Mazowieckiego.

Odznaczenia od Mazowiecko-Warszaw-
skiego Związku Piłki Siatkowej otrzymali 
burmistrz Grzegorz Benedykciński, dy-
rektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Ma-
riusz Smysło i prezes UKS Sparta Paweł 
Pieniążek. Wręczając je prezes MWZPS 
Witold Roman podkreślał, że w Grodzisku 
przykłada się wagę do krzewienia kultury 
fizycznej i wielu młodych zawodników, 
którzy rozpoczynają swoją siatkarską przy-
godę w tym mieście, zasila później najlep-
sze polskie drużyny.

Gwarno zrobiło się także podczas przy-
znawania nagród i wyróżnień w corocznym 
konkursie na najładniejsze ogródki i balko-
ny. W kategorii ogródków kwiatowych na 
posesjach prywatnych I miejsce zajęli Kin-
ga Buciak, Agnieszka Świderska, Wojciech 
Winiecki, II – Irmina i Andrzej Nowako-
wie, Małgorzata Witkowska, Małgorzata 
Deć-Szachnazarian, a III – Jadwiga Sopo-
rek, Irena Wiśniewska, Marlena Wnuczek, 
Jolanta Kuik. W kategorii posesje prywat-
ne – ogródki zielone I miejsce przyznano 
Marcie Perzyńskiej, Małgorzacie Pielaszek 
i  Barbarze Walkiewicz, II – zajęli Aneta 
i Jarosław Żurowie, Marzena i Mariusz Le-
narczykowie, Mirosław Kasprzak, a    III  – 
Magdalena Popielska, Grażyna Hańska, 
Grzegorz Sikora. W kategorii balkony 
i  ogródki w budynkach wielomieszkanio-
wych I nagrodę zdobyły Barbara Kona-
rzewska i Karolina Konarzewska (balkon 
laureatek na zdjęciu). W kategorii obiektów 
użyteczności publicznej wyróżniono Świe-
tlicę Gminną w Kozerkach.
Nowy statut Grodziska
Uchwalenie nowego statutu związane jest 
ze zmianami w ustawach dotyczących 
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        Pani Ilonie Urbańskiej
wyrazy najserdeczniejszego 

współczucia z powodu śmierci
Taty

składają
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 

i Pracownicy Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Grodzisku 

Mazowieckim

Wstrząśnięci nagłym odejściem
Tadeusza Wzorka

Prezesa GKK Opty Mazowsze
wyrazy współczucia

Rodzinie i Najbliższym
składają

Zarząd, trenerzy, zawodniczki 
i zawodnicy

działania samorządu przyjętymi w  2018 
roku przez parlament. Zgodnie z nowym 
statutem 300 mieszkańców gminy po-
przez swój komitet będzie mogło wnosić 
projekty uchwał pod obrady rady miej-
skiej. Sesje mają być rejestrowane, a ich 
retransmisja ma pojawiać się w Biuletynie 
Informacji Publicznej, tam też mają zna-
leźć się informacje, jak imiennie głoso-
wali radni podejmując uchwały. Zarząd 
gminy będzie zobowiązany składać rad-
nym raport o stanie gminy, na podstawie 
którego uchwalane będzie wotum zaufa-
nia. W przypadku jego braku konieczny 
będzie wybór nowych władz.
Nowa gmina partnerska
Radni wyrazili zgodę na zawarcie kolejnej 
umowy partnerskiej. Tym razem z fran-
cuskim Carros. To – jak tłumaczył bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński – gmina 
bardzo podobna do Grodziska, rozwinięta 
przemysłowo i bardzo pięknie położona: 
pomiędzy Cannes a Niceą w regionie Pro-
wansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże.
Radni o przedłużeniu obwodnicy
Rada Miejska na wniosek radnego Stanisła-
wa Pietruczuka przyjęła stanowisko w spra-
wie gruntów zablokowanych pod budowę 
obwodnicy południowej. Ponieważ nic nie 
wskazuje na to, by inwestycja w  pierwot-
nym kształcie została zrealizowana przez 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, 
radni zarekomendowali burmistrzowi zle-
cenie wykonania projektu przedłużenia 
obwodnicy od Kałęczyna do ul. Nadarzyń-
skiej, a po uzyskaniu pozwolenia na budo-
wę przystąpienie do wykupu gruntów prze-
widzianych na realizację tej drogi.  

   (miecz.)
Z treścią wszystkich uchwał oraz protoko-
łami z sesji można zapoznać się na stronie  
bip.grodzisk.pl.      

    Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Śp. Tadeusza Wzorka
właściciela firmy „Wzorek” 

laureata Złotej Bogorii, 
zasłużonego działacza kolarskiego 

oraz wieloletniego sponsora  
i prezesa Grodziskiego Klubu 

Kolarskiego „Opty Mazowsze”.
Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy głębokiego 
współczucia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Grodzisku Mazowieckim

Joanna Wróblewska
Burmistrz Grodziska 

Mazowieckiego 
Grzegorz Benedykciński

Pracownicy Urzędu Miejskiego
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Komunikat
Szanowni Państwo,
w związku z utrzymanymi w sensacyjnym 
tonie doniesieniami medialnymi dotyczący-
mi braku filmu „Kler” w kinie prowadzonym 
przez Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Ma-
zowiecki, uprzejmie informujemy, że film ten 
planowany jest w repertuarze kinowym po-
cząwszy od dnia 2 listopada. Spowodowane 
jest to faktem, że warunkiem otrzymania od 
dystrybutora premierowej projekcji „Kleru” są 
niekorzystne naszym zdaniem warunki jego 
wyświetlania – dwa seanse wieczorne (w na-
szym przypadku są to godziny 18:00 i 20:30) 
codziennie przez dwa tygodnie. W praktyce 
wyklucza to możliwość pokazów filmowych 
innych ciekawych pozycji – np. nagrodzonych 
ostatnio na Festiwalu w Gdyni, również przez 
naszych widzów oczekiwanych. W związku 
z tym podjęta została decyzja, by jego emisja 
nastąpiła już po premierze, na korzystniej-
szych warunkach.

Biorąc pod uwagę, że grodziskie kino jest 
obiektem jednosalowym, emisja tylko jedne-
go tytułu przez okres dwóch tygodni nie jest 
rozwiązaniem optymalnym. W przeszłości 
tego rodzaju decyzje spotykały się z licznymi 
głosami krytycznymi naszych widzów. Za-
stosowane rozwiązanie pozwoli zarówno na 
utrzymanie zróżnicowanego repertuaru, jak 
również umożliwi zainteresowanym obejrze-
nie przedmiotowego tytułu. Wszelkie insynu-
acje dotyczące politycznego charakteru tego 
rozwiązania są nieuprawnione.

Dodatkowo, w związku z nieprawdziwymi 
informacjami pojawiającymi się w mediach 
– m.in. na portalu internetowym WP.PL do-
tyczącymi rzekomego zakazu wyświetlania 
w  grodziskim kinie filmu „Kler”, Ośrodek 
Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki wysto-
sował do rzecznika prasowego WP.PL żąda-
nie natychmiastowego sprostowania. Portal 
WP.PL uznając nasze racje i argumenty na-
tychmiast je opublikował.

Z wyrazami szacunku,
Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki

Sukces kadencji? Grodzisk Mazowiecki! 

Znawcy kina

Uczniowskie serce jak flaga

Podczas XVI Samorządowego 
Forum Kapitału i Finansów, 
które odbywało się w Katowi-
cach w dniach 2-3 październi-
ka, ogłoszone zostały wyniki 
rankingu „Sukces kadencji 
2014-2018”, organizowanego 
przez Pismo Samorządu Tery-
torialnego „Wspólnota”, jedno 
z najbardziej opiniotwórczych 
czasopism w kraju. W katego-
rii miast powiatowych, spo-
śród 267 sklasyfikowanych 
miejscowości, najlepszy oka-
zał się Grodzisk Mazowiecki, 

po raz pierwszy triumfując 
w  tym zestawieniu. Na kolej-
nych lokatach uplasowały się 
Goleniów, Wieliczka, Piasecz-
no, Kołobrzeg i Pruszków.

Jak informuje Urząd Miej-
ski, w rankingu uwzględniano 
poziom wskaźników finanso-
wych, ekonomicznych, infra-
strukturalnych i  społecznych 
wyliczonych na podstawie 
danych pochodzących z  GUS 
i  sprawozdań finansowych, 
porównując sytuację na po-
czątku i końcu kadencji.     (kb)

Kino Centrum Kultury włączyło się 
w  Festiwal Filmowy Kino Dzieci, od-
bywający się w tym roku pod hasłem 
„Ku nowej przygodzie”, i w dniach 
22-30  września zaprezentowało osiem 
filmów i animacji zgłoszonych do kon-
kursu głównego filmów pełnometrażo-

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ksią-
żenicach, zainspirowani zdobyciem przez 
polskich siatkarzy tytułu Mistrza Świata, 
postanowili w oryginalny sposób uczcić 
obchody 100-lecia niepodległości i 5 paź-
dziernika utworzyli żywą flagę Polski 
w kształcie serca.

– Mamy nadzieję na powtórzenie tej 
akcji w szerszym gronie podczas szkol-
nych obchodów Święta Niepodległości! – 
zapewnia nauczycielka Justyna Kawałko, 
pomysłodawczyni i koordynatorka akcji. 
Biało-czerwone uczniowskie serce uwiecz-
nił niezawodny Marcin Masalski.      (kb)

wych.  Grodziskim widzom najbardziej 
spodobał się film „Biuro detektywi-
styczne Lassego i Mai. Pierwsza tajem-
nica”. Jak się okazało, miejscowi fani 
X Muzy, nieźle znają się na kinie, bo pro-
dukcja znalazła się w gronie laureatów 
festiwalu. Werdykt jury został ogłoszo-
ny  30 września w Kinie Muranów.  

   (kb)
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Interesy przy kawie

– Na przestrzeni kilkunastu lat pogło-
wie dzików wzrosło, bo od jakiegoś czasu 
w Polsce hoduje się coraz więcej kukurydzy 
niż innych zbóż. Łany kukurydzy to baza 
żerowa dla tych zwierząt, które przenoszą 
się tam, mieszkają przez pół roku i jedzą 
do syta. Silne, dobrze odżywione osobniki 
szybciej się rozmnażają. W okresie zimo-
wym oraz wiosną w poszukiwaniu łatwego 
pożywienia dziki podchodzą do naszych 
domostw i powodują szkody, a niekiedy 
zagrożenia. Zgodnie z ustawą Prawo ło-
wieckie odpowiedzialność za szkody spo-
wodowane przez dziki, łosie, jelenie, da-
niele i sarny w uprawach i płodach rolnych 
wchodzących w skład obwodu łowieckiego 
ponosi dzierżawca bądź zarządca tego ob-
wodu. Szkody, o których mowa, wypłacane 
są również, jeśli powstaną podczas polo-
wania. Gdy szkoda dotyczy terenów nie 
będących obszarem łowieckim, a do takich 
zaliczają się m.in. tereny miejskie oraz te-

reny przeznaczone na cele społeczne, kultu 
religijnego (np. cmentarze) w granicach ich 
ogrodzeń, wówczas nikt nie odpowiada za 
poczynione szkody. Starosta może w takiej 
sytuacji wydać zgodę na redukcyjny odłów 
lub odstrzał tych zwierząt – wyjaśnia Wie-
sław Biskupski.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odpowiedzialność Skarbu Państwa zosta-
ła ograniczona jedynie do pewnych kate-
gorii szkód i nieruchomości. Stratowane 
ogrodzenie prywatnej posesji oraz rozryty 
ogródek nie zaliczają się do tych kategorii. 
Według Wiesława Biskupskiego wystarczy-
łaby nowelizacja przepisów i większa świa-
domość przyrodnicza, by zażegnać konflikt 
na linii człowiek dzik. – Moim zdaniem, 
jeśli dzik naruszy prawidłowo zabezpie-
czony teren prywatny, za szkody przez 
niego poczynione powinien zadośćuczynić 
obywatelowi właściciel zwierzęcia, w tym 
wypadku Skarb Państwa – mówi. Zachę-

ca też do edukacji, bo nawet podstawowa 
znajomość prawd przyrodniczych pozwoli 
ocenić realne zagrożenie w przypadku spo-
tkania z dzikim zwierzęciem. – A jeśli dzik 
dostanie się na naszą posesję i nie chce jej 
opuścić, najlepiej zadzwonić do straży miej-
skiej bądź na policję. Z miejscową ludnością 
obowiązek mają również współpracować 
myśliwi – dodaje Wiesław Biskupski.

Dzik jest dziki, ale nie tak straszny, 
jak w  wierszykach go opisywano. Bywa 
utrapieniem rolnika i ogrodnika, ale jest 
przyjacielem leśników. Eliminuje szko-
dliwe owady oraz gryzonie. W związku 
z wystąpieniem na terenie Polski afrykań-
skiego pomoru świń, jego los jest przesą-
dzony, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zapowiedział depopulację dzików. Czło-
wiek w  przeciwieństwie do przyrody lubi 
pustkę, może chociaż dzikom nie podkła-
dajmy kolejnych świń. 

n  Małgorzata Müldner

Spotkanie prowadziła Beata Tomaszek, 
trenerka, specjalistka ds. marketingu, pro-
mocji i reklamy z wieloletnim doświadcze-
niem w międzynarodowych korporacjach, 
z zamiłowania blogerka.

– Opowiedziałam o potencjale mediów 
społecznościowych, uświadomiłam zebra-
nym, jak ważna jest strategia komunika-
cyjna, na jakich platformach założyć konta, 
po co na nich być, jaki jest cel takiego dzia-
łania i kim jest odbiorca – mówiła Beata 
Tomaszek.

Wśród uczestników spotkania odby-
wającego się w Willi Niespodzianka byli 
przedstawiciele takich branż jak pośred-
nictwo nieruchomości, rachunkowość 
i turystyka, wydawnictwa, studia graficzne 
i filmowe, architektura, aranżacja wnętrz.

– Śniadania dla biznesu to program 
działający od kwietnia tego roku. Wzoru-
jemy się na Centrum Przedsiębiorczości 
Smolna w Warszawie. Na spotkaniach, na 
które zapraszamy raz w miesiącu, z reguły 
w środku tygodnia, odnotowujemy wysoką 
frekwencję. Nie dubluje się to z Przedsię-
biorczym Grodziskiem, ponieważ Śniada-
nia odbywają się w godzinach porannych 
i są to spotkania wyższego szczebla. Przy-
chodzą na nie przedsiębiorcy większych 
firm, którzy są zainteresowani wymianą 
swoich doświadczeń, wizytówek i nawiązy-
waniem kontaktów na rynku grodziskim – 
mówiła Grażyna Jasińska z Centrum Ob-
sługi Przedsiębiorcy Urzędu Miejskiego.

n Tekst i fot. Anna Redel

„Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz zmyka” – gorzej, kiedy 
dzika spotykamy przed bramą własnej posesji. W związku z prośbami 
naszych czytelników o poruszenie tematu kłopotliwego sąsiedztwa i strat 
materialnych ponoszonych na skutek wizyt dzików w przydomowych 
ogródkach poprosiliśmy o wypowiedź eksperta z zakresu gospodarki 
łowieckiej ze Starostwa Powiatowego.

Szkoleniem „Efektywna komunikacja marki w social media, ze szczególnym 
uwzględnieniem Facebooka i Instagrama” 26 września rozpoczął się nowy 
sezon cyklu „Śniadania dla biznesu” organizowanego przez Urząd Miejski.
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Kukurydza i przepisy

Wszystkim tym, którzy 
towarzyszyli w ostatniej 
drodze mecenasa Włodzi-
mierza Kałagate składamy 
serdeczne podziękowanie.

Rodzina
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Na boisku przeprowadzono Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Burmistrza Grodziska. 
Wzięło w nim udział pięć szkół podstawo-
wych. Po zaciętej rywalizacji na podium 
znalazły się dwie drużyny ze Szkoły Pod-
stawowej nr 6 (I i III miejsce) oraz repre-
zentacja Szkoły Podstawowej w Książeni-
cach (II miejsce). W rozgrywkach wzięło 
udział ok. 60 chłopców z rocznika 2006 
i młodszych.

– Impreza się przyjęła i jest rozpozna-
walna. Adresujemy ją głównie do miesz-
kańców osiedla Kopernik. Chodzi nam 
o integrację. Chcemy, aby ludzie wyłączyli 
telewizory, wyszli z domów i mieli prze-
strzeń do wzajemnego poznania się. Pro-
gram przygotowany jest dla całych rodzin 
– mówiła Dorota Olejnik, dyrektor Biblio-
teki Publicznej, która wraz z Grodziską 
Spółdzielnią Mieszkaniową, była organi-
zatorem Dnia Sąsiada.

Na stoiskach w hali można było skorzy-
stać z  oferty przygotowanej m.in. przez 
kluby sportowe. Dartom Bogoria rozstawił 
stoły umożliwiając zebranym grę w ping 

ponga. UKS Budo oraz Grodziski Klub 
Szermierczy zaprezentowali zajęcia po-
kazowe. W ramach Igrzysk Zabawy przy-
gotowanych przez Bibliotekę Publiczną 
odbyły się konkursy – „Zwinny maluch” 
dla dzieci do lat 4, „Rodzinny skok w dal” 
dla dzieci z przedziału wiekowego 5-7 lat 
oraz „Podbij, odbij” dla dzieci powyżej 
8  roku życia. Dzieciom w konkurencjach 
towarzyszyli rodzice. Ponadto można było 
skorzystać z masażu i zapoznać się z ofertą 
stoiska ze zdrową żywnością. Dużym za-
interesowaniem cieszyła się kawiarenka 
prowadzona przez uczniów Zespołu Szkół 
nr 1 oraz sąsiedzka fotobudka.

Gościem specjalnym wydarzenia był 
Marcin Łopucki – mistrz świata w kultury-
styce klasycznej, promotor zdrowego stylu 
życia. W ramach programu artystycznego 
odbył się występ kabaretu Łowcy.B oraz 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 2. Dzieci 
poza śpiewaniem piosenek pokazały swo-
je umiejętności grając na gitarze, skrzyp-
cach, flecie, pianinie i saksofonie.

n Tekst i fot. Anna Redel

Spotkanie, które miało miejsce w Pawilo-
nie Kultury, cieszyło się ogromnym zain-
teresowaniem mieszkańców, a odbyło się 
w ramach akcji „Dzień dla Serca” organizo-
wanej przez Urząd Miejski, Starostwo Po-
wiatowe oraz Szpital Zachodni.

– Ból w klatce piersiowej, uczucie zaty-
kania i duszności, spadek tolerancji wysił-
ku fizycznego, kołatanie serca – to objawy, 
które powinny nas zaniepokoić i skłonić do 
wizyty u lekarza. By takiej uniknąć, należy 
zadbać o ruch, a także odpowiednią dietę 
bogatą w warzywa i owoce. Profilaktyka 
jest najważniejsza – mówił dr Krzysztof Flis 
z Oddziału Kardiologii Inwazyjnej grodzi-
skiego szpitala.

Podczas trwającego od końca sierpnia 
cyklu spotkań bez zbędnych formalności 
i wyczekiwania w kolejkach z bezpłatnych 
badań EKG, konsultacji kardiologicznych 
czy porad dietetyków skorzystało w sumie 
ponad 500 mieszkańców gminy. Ostatni, 

ósmy „Dzień dla Serca” zaplanowany zo-
stał na 13 października w Przedszkolu nr 4 
w Grodzisku.

– Po pierwsze, dieta, po drugie, ruch, po 
trzecie, sen, a przede wszystkim uśmiech 
i pogodne usposobienie, to najlepsze recep-
ty na zdrowe życie. A jak już zachorujemy, 
nie odkładajmy wizyty u lekarza – od serca 
radziła przewodnicząca Rady Miejskiej Jo-
anna Wróblewska, która zna się na rzeczy 
jak mało kto, bo na co dzień pracuje jako 
lekarz medycyny rodzinnej.

n  Małgorzata Müldner

„Jak dobrze mieć sąsiada, jak dobrze mieć sąsiada, on wiosną się 
uśmiechnie, jesienią zagada…” – śpiewały dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 podczas VIII Dnia Sąsiada. Impreza, która odbyła się 30 września  
przy ul. Westfala, przebiegała w konwencji sportowej.

By biło głośno i mocno, trzeba o nie dbać. 30 września w Światowym 
Dniu Serca o profilaktyce chorób układu krążenia, zdrowym trybie życia 
oraz technikach resuscytacji opowiadali specjaliści.
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OGŁOSZENIE WYBORCZE

Osiedlowa integracja

Profilaktyka najważniejsza

Uroczysty apel harcerzy ZHP Gro-
dzisk, który zrzesza ponad 600 dru-
hen i druhów, z okazji inauguracji 
nowego roku harcerskiego odbył 
się 22  września na Placu Wolności 
w  obecności przedstawicieli władz 
samorządowych. Było patriotycznie, 
ale też jak na harcerzy przystało – 
radośnie. Oficjalną uroczystość pro-
wadziła Aurelia Sobieraj, która m.in. 
przypomniała historię grodziskich 
harcerzy. Komendant hufca Sylwe-
ster Stankiewicz zaznaczał, że w tym 
samym terminie pod jednym hasłem 
„Mamy Moc” spotykają się wszystkie 
organizacje harcerskie. Nowy rok 
harcerski jest wyjątkowy ze względu 
na dwa jubileusze – 100-lecie odzy-
skania niepodległości i 100-lecie har-
cerstwa na ziemiach Polski. 

n (ag)  

  
podwójnie 
jubileuszowy 
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Uroczyste otwarcie nowoczesnej 
siedziby Biblioteki Publicznej wraz 
z centrum aktywizacji seniorów, 
inauguracja parku przy ul. Bałtyckiej 
oraz świetlicy w dzielnicy Łąki, to 
wydarzenia, które zdominowały 
pierwszy październikowy weekend  
w Grodzisku.

– Mamy jedno życie, zróbmy więc 
wszystko, by było ciekawe – mówił 
burmistrz Grzegorz Benedykciński 
tuż przed tym, jak mediateka 
otworzyła swoje podwoje dla 
mieszkańców.

Weekend z otwarciami

Poświęcenia obiektu dokonał proboszcz parafii  
św. Anny, ks. Eugeniusz Dziedzic. Obok burmistrza Grodziska Mazowieckiego głos 

zabrali przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna 
Wróblewska, starosta grodziski Marek Wieżbicki oraz 
przedstawiciele zagranicznych delegacji.

– Mam ogromny zaszczyt być Honorowym 
Obywatelem Grodziska Mazowieckiego. Gratuluję 
miastu i jestem dumny, że mogę być tu z wami – 
mówił Klaus Feichtinger z austriackiego Weiz.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbała Orkiestra 
Gedeon Richter Polska pod batutą Jerzego Wysockiego.

Mediateka dla małego i dorosłego człowieka. Na parterze 
będą odbywać się zajęcia Strefy Aktywnego Seniora, na 
piętrze znajdują się biblioteka oraz sale multimedialne dla 
różnych grup wiekowych, a także studio nagraniowe.

Radio Bogoria od ponad 20 lat towarzyszy 
mieszkańcom w ważnych wydarzeniach.

Bohdan Łazuka oraz Mateusz Ziółko  
zainaugurowali koncertową scenę mediateki. 

Wstęgę przecięły odpowiedzialna za 
nadzorowanie projektu Urszula Chrzanowska 
z Wydziału Przygotowania Inwestycji i Funduszy 
Zewnętrznych w grodziskim magistracie, dyrektor 
Biblioteki Publicznej Dorota Olejnik oraz osoby 
reprezentujące młodsze i starsze pokolenie 
mieszkańców.

Mediatekę oraz park przy ul. Bałtyckiej zwiedzały delegacje z partnerskich i zaprzyjaźnionych z Grodziskiem 
miast z Austrii, Litwy, Francji oraz zaproszeni w ramach wizyty studyjnej goście z Ukrainy.

Nowa przestrzeń rekreacyjna przy ul. Bałtyckiej 
spodobała się także najmłodszym. 
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 Adam Szczepanik – rzeźbiarz ludowy, Honorowy 
Obywatel Grodziska z okazji 50-lecia pracy twórczej 
zaprezentował swoje dzieła w nowo otwartej świetlicy 
w Łąkach.

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki jest liderem 
projektu „Moja e-bibliotek@” w partnerstwie z 12 bibliotekami: 
z Milanówka, Jaktorowa, Żabiej Woli, Piastowa, Nadarzyna, 
Piaseczna, Góry Kalwarii, Mszczonowa, Sierpca, Łomianek, 
Leszna i Płocka.

Umowę w sprawie projektu „Moja 
e-bibliotek@ liderem informatyzacji 
na Mazowszu” podpisali marszałek 
województwa mazowieckiego Adam Struzik, 
burmistrz Grzegorz Benedykciński oraz 
dyrektor Biblioteki Publicznej Dorota Olejnik.

Wystawa Pawła Cabanowskiego wzbogaciła 
doznania estetyczne zwiedzających budynek, 
którego przestrzeń będzie służyła również 
prezentacji pomysłów i pasji poszerzających 
ofertę kulturalną miasta. 

Przecięcia wstęgi podczas otwarcia świetlicy w Łąkach 
dokonali kardynał Kazimierz Nycz, burmistrz Grzegorz 
Benedykciński, Elżbieta Wykrytowicz, radni Aleksandra 
Kapuściak i Krzysztof Kowalczyk oraz harcerze.

Uroczystości w Łąkach rozpoczęła msza św. z udziałem 
kardynała Kazimierza Nycza. Po nabożeństwie 
w kościele Przemienienia Pańskiego metropolita 
warszawski  poświęcił świetlicę.

Dzieci ze świetlicy w Łąkach przygotowały w ramach występu artystycznego 
program wokalno-taneczny.

Kwartet instrumentów dętych 4 auf dem Holzweg z Weiz wystąpił w składzie: Petra 
Schirgi-Pirkwieser (obój), Birgit Schwaiger (klarnet basowy), Gerald Kleinburger (flet 
poprzeczny) i Peter Forcher (klarnet).

Grodziski Chór Bogorya zaśpiewał sześć piosenek, z czego jedną – 
„Żabi jazz” w towarzystwie zespołu z Weiz. Instrumentaliści nauczyli 
się grać ten utwór specjalnie na otwarcie mediateki.

Dyplomy uznania z rąk marszałka Adama Struzika odebrali strażacy z Grodziska 
Mazowieckiego, Izdebna Kościelnego, Książenic i Kłudna Starego.

Dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, głównie seniorów, cieszyła 
się pierwsza zabawa taneczna w mediatece. Wybrzmiały popularne 
przeboje polskie i zagraniczne m.in. „Ludzkie gadanie”, „Do lata”, „Sweet 
home Chicago” czy „Stand by me”.
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OKRĘG nr 1

OKRĘG nr 3
7 mandatów
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wybory 201810

Wyborcy do urn! 
fo

t. 
m

at
er

ia
ł k

an
dy

da
ta

Grzegorz Benedykciński 
Kandydat KWW Ziemia Grodziska, 
63 lata, magister inżynier z wy-
kształceniem pedagogicznym, od 
1994 roku burmistrz Grodziska Ma-
zowieckiego. Wśród swoich pasji 
jednym tchem wymienia żeglarstwo 
i muzykę. Marzy o rejsie po Polinezji 
Francuskiej. Motto, które mu towa-
rzyszy, brzmi: „Ucz się cieszyć”.

Kandyduję, ponieważ…
…sądzę, że potrafię sprawować ten urząd 
i wciąż mam sporo pomysłów. Jest również 
dużo przedsięwzięć w trakcie realizacji 
i chciałbym doprowadzić do ich finalizacji. 
Myślę tutaj o projektach związanych z za-
kończeniem budowy obwodnicy i remon-
tem drogi 579, na który jest rozstrzygnięty 
przetarg. To oznacza, że jest szansa, by za 
półtora roku do dwóch lat został rozwiąza-

ny kompleksowo problem drogowy. Obie-
cywałem to mieszkańcom przez wiele lat 
i chciałbym się z tych obietnic wywiązać. 
Jeżeli zostanę burmistrzem, będzie to moja 
ostatnia kadencja. Definitywnie i nieodwo-
łalnie. W związku z tym chciałbym za-
kończyć moją karierę, którą zawdzięczam 
mieszkańcom, w taki sposób, żeby się wy-
wiązać ze wszystkich swoich zobowiązań. 
A moim wielkim zobowiązaniem było do-
prowadzenie do wybudowania obwodnicy 
i remontu drogi 579. Są też inwestycje, któ-
re w moim przekonaniu zamkną pewien 
etap w rozwoju miasta: wybudowanie hali 
sportowej, nowego ratusza, modernizacja 
dróg gminnych, rozbudowa sieci kanaliza-
cyjnej oraz modernizacja i budowa placó-
wek oświatowych.

Podstawą mojego programu jest…
…likwidacja dwuzmianowości w szkołach 
gminnych, zapewnienie miejsc w  przed-
szkolach publicznych dla wszystkich dzieci, 
modernizacja dróg, połączona z zastoso-
waniem rozwiązań drogowych pozwala-
jących na uniknięcie korków, poprawa ko-
munikacji publicznej i likwidacja smogu.

Budowa obwodnicy to…
…przepustka do rozwoju gminy Grodzisk.

Ewentualna budowa Centralnego 
Portu Komunikacyjnego dla gminy 
oznacza…
…znak zapytania, dopóki definitywnie nie 
zakończy się wybór lokalizacji i nie będzie-
my znali kierunku nalotów. Jest jeszcze za 
wcześnie na ostateczne wnioski. 

Centrum miasta powinno…
…być zrewitalizowane. Mam na myśli dep-
tak, który wymaga odnowienia i dobrego 
pomysłu na ożywienie tego miejsca. Bo ono 
musi znów zacząć tętnić życiem. Bardzo 
zależy mi na doprowadzeniu ul.  Żydow-
skiej do eleganckiego standardu, a  także 

na wybudowaniu przy pl. Króla Zygmunta 
Starego pięknej siedziby Szkoły Muzycznej 
i liceum ogólnokształcącego. 

Mój pomysł na tereny wiejskie to…
…infrastruktura drogowa ze ścieżkami 
rowerowymi oraz kontynuacja aktywizacji 
mieszkańców poprzez świetlice, które dają 
szanse i możliwość uczestniczenia w życiu 
kulturalnym dzieci z terenów wiejskich. 

Chciałbym, by nadchodząca  
kadencja…
…była kadencją kończącą wielkie projekty 
dla Grodziska, myślę tu przede wszystkim 
o obwodnicy, programie budowy i rozbu-
dowy szkół, dzięki czemu zlikwidowana 
zostanie dwuzmianowość. Chciałbym też, 
by to był czas pięknego zagospodarowania 
terenów przy autostradzie, ale już nie przez 
stawianie magazynów. Chciałbym, by po-
jawiły się w tym miejscu bardzo ciekawe 
przedsięwzięcia.

Marzę, by Grodzisk za dziesięć lat… 
…był takim miejscem, po którym będę jako 
emeryt chodził i cieszył się nim, tak jak cie-
szę się dzisiaj. 

Niepokoi mnie…
… że nieustannie wprowadzane są zmia-
ny w prawie, np. w ordynacji wyborczej. 
Poprzednia ordynacja była bardzo dobra, 
radnych wybierano w okręgach jednoman-
datowych, kandydaci byli silnie związani 
z rejonem działania. Powrót do ordynacji 
większościowej w wyborach samorządo-
wych uważam za zły pomysł. Niepokoi 
mnie też sytuacja w oświacie i podejmowa-
nie w tym obszarze nagłych decyzji i zmian, 
wprowadzających zamieszanie. 

Warto na mnie zagłosować, bo…
… po czynach ich poznacie. 

n (not. kb)

Kandydaci na burmistrza  Grodziska odpowiadają

Po raz ósmy w najnowszej historii Polacy wybiorą swoich przedstawicieli do władz samo-
rządowych. 21 października wyborcy zdecydują, kto zasiądzie w radach gminnych, miej-
skich, powiatowych, kto obradować będzie w sejmikach wojewódzkich, a kto zostanie 
wójtem, burmistrzem czy prezydentem.
W gminie Grodzisk o 21 mandatów 
ubiegać się będzie 98 kandydatów zgło-
szonych przez pięć komitetów: Platfor-
ma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska 
(lista nr 4), Prawo i Sprawiedliwość 
(lista nr 10), Ziemia Grodziska (lista 
nr 21), Stowarzyszenie Samorządowe 
Grodziszczanie (lista nr 22) i Stowarzy-

szenie Porozumienie Inicjatyw Społecz-
nych (lista nr 23).

W odróżnieniu od wyborów, które 
odbyły się w 2014 roku, kiedy radnych 
wybierano w okręgach jednomandato-
wych, teraz wybory odbywać się będą 
według ordynacji proporcjonalnej, co 
oznacza powrót do okręgów wieloman-

datowych. W związku z tym gmina 
Grodzisk decyzją Rady Miejskiej została 
podzielona na trzy okręgi – dwa miej-
skie i jeden wiejski. W każdym z nich do 
zdobycia jest siedem mandatów.

O wybór na urząd burmistrza Gro-
dziska ubiega się dwóch kandydatów 
– Grzegorz Benedykciński z Ziemi 
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Łukasz Lewandowski
Kandydat KW Prawo i Sprawiedli-
wość, 27 lat, z wykształcenia po-
litolog, z zawodu  urzędnik. Inte-
resuje się prawem spółdzielczym, 
historią, kulturoznawstwem i geo-
polityką. Od ponad roku opiekun 
kota Jeremiasza. Kieruje się mak-
symą „Wszystko, co doskonałe, 
dojrzewa powoli”, a także mottem 
„Practice makes perfect”. 

Kandyduję, ponieważ…
…uważam, że choć nasze miasto przez 
ostatnie dziesięć lat rozwinęło się dzięki 
funduszom unijnym, to nadal jest wiele 
spraw nierozwiązanych. Moje hasło „Gro-
dzisk przyjazny mieszkańcom” traktuję 
w  ten sposób, że chcę być głosem wszyst-
kich mieszkańców, szczególnie: spółdziel-
ców, osób z niepełnosprawnościami, osób 
starszych niesamodzielnych, grodziskich 
rodzin, które mieszkają na terenie całej na-
szej miejscowości. 

Podstawą mojego programu jest…
…nastawienie na dialog i zachęcenie 
mieszkańców do aktywności obywatel-
skiej, w tym wprowadzenie budżetu oby-
watelskiego. Inicjatywa w tworzeniu i re-
alizacji różnych projektów powinna być 
przede wszystkim po stronie mieszkań-
ców, a nie tylko Urzędu Miejskiego. Zale-
ży mi na jawności i przejrzystości w życiu 
publicznym. 

Budowa obwodnicy to…
…dla nas wielka szansa. Ziemia Grodziska 
rządzi naszym miastem od około dwóch 
dekad, pan burmistrz jest członkiem Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego, które przez 
wiele lat było w koalicji z Platformą Oby-
watelską w samorządzie i rządzie. Miał 
więc przynajmniej osiem lat bardzo dogod-
nych warunków politycznych, by ten temat 
sfinalizować, a potrzebny był wojewoda 
z PiS-u, by dopiero sprawę zakończyć.

Ewentualna budowa Centralnego 
Portu Komunikacyjnego dla gminy 
oznacza…
…duży rozwój, gdyż taka inwestycja to 
nowe miejsca pracy, szansa dla miasta i po-
wiatu. Warto ją wykorzystać. Wiadomo, że 
konieczny jest dialog z mieszkańcami, bo 
bez rozmowy z ludźmi nie da się niczego 
zbudować. Mam nadzieję, że aktualny dia-
log, który prowadzi minister Wild, zmierza 
w dobrą stronę.

Centrum miasta powinno…
…być ośrodkiem administracyjno-biz-
nesowym. Miasto powinno rozwijać się 
w sposób strategiczny i zrównoważony 
z uwzględnieniem jego obrzeży, w tym Łąk. 

Mój pomysł na tereny wiejskie to…
…przede wszystkim rozwój komunikacji. 
Obecnie jest ona na bardzo słabym pozio-
mie – zbyt mała częstotliwość kursów i pra-
wie nieznaczne zintegrowanie komunikacji 
miejskiej z publicznym transportem po-

nadlokalnym. Rozkłady jazdy nie są w ża-
den sposób dostosowane np. do przyjazdów 
kolejki WKD. Ponadto komunikacja miej-
ska powinna być darmowa dla wszystkich 
dzieci, co pozwoliłoby im uczestniczyć 
w  zajęciach sportowych czy wydarzeniach 
kulturalnych odbywających się w mieście. 
Konieczne jest utwardzenie i  oświetlenie 
wszystkich dróg. 

Chciałbym, by nadchodząca  
kadencja…
…była szansą dla rozwoju naszego mia-
sta, którą wykorzystamy w mądry sposób, 
dzięki czemu Grodzisk może być jeszcze 
lepszym miejscem. Mogą w tym pomóc 
programy rządowe. Grodzisk jest bardzo 
dobrym miejscem dla aktywnych seniorów, 
ale dla osób, które wymagają opieki, już 
niekoniecznie. Chciałbym, by w tej kaden-
cji udało się zlikwidować bariery architek-
toniczne – osoby z niepełnosprawnościami 
nie mogą uczestniczyć w sesjach Rady Miej-
skiej, basen nie jest dostosowany do potrzeb 
osób słabowidzących. To trzeba zmienić.

Marzę, by Grodzisk za dziesięć lat… 
…był miastem wszystkich mieszkańców 
i wykorzystał nadchodzące szanse.

Niepokoi mnie…
…sposób rozmów z mieszkańcami. Urząd 
Miejski zamyka się na obywateli i  nie do-
puszcza ich do współdecydowania o na-
szym mieście. Niepokoją mnie abstrak-
cyjne projekty, jak choćby ostatni pomysł 
budowy placu zabaw na dachu przedszkola 
przy ul. Kopernika. Niepokoi mnie też de-
ficyt jawności w życiu publiczym. Powinno 
być jej znacznie więcej, choćby w kwestii 
spółdzielni mieszkaniowej. 

Warto na mnie zagłosować, bo…
…siedem lat nieustannej pracy społecznej 
nauczyło mnie, jak skutecznie rozwiązywać 
problemy mieszkańców. 

n (not. kb)
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Grodziskiej i Łukasz Lewandowski 
z Prawa i Sprawiedliwości. Obu kan-
dydatów poprosiliśmy o zaprezen-
towanie swojego pomysłu na zarzą-
dzanie gminą. Wywiady w formule 
rozwinięcia zdań niedokończonych 
odbyły się indywidualnie w dniach 
2-3 października.

W liczącej 21 osób Radzie Powia-
tu Grodziskiego zasiądzie 10 rad-
nych wybranych przez mieszkańców 
gminy Grodzisk (okręg nr 1), czworo 
reprezentantów będą mieli miesz-
kańcy okręgu nr 2 obejmującego 
gminy Baranów, Żabia Wola i mia-
sto Podkowa Leśna, również cztery 
mandaty do zdobycia są w okręgu 
nr 3 (Milanówek), a w gminie Jak-

torów (okręg nr 4) wybranych zosta-
nie troje radnych. Z biernego prawa 
wyborczego tym razem skorzystały 
132 osoby, zgłoszone przez osiem 
komitetów wyborczych: Platforma.
Nowoczesna Koalicja Obywatelska 
(lista nr 4), Prawo i Sprawiedliwość 
(lista nr 10), Wspólny Powiat Gro-
dziski (lista nr 15), Stowarzyszenie 
Porozumienie Inicjatyw Społecz-
nych (lista nr 16), Stowarzyszenie 
Samorządowe Grodziszczanie (lista 
nr 17), Stowarzyszenie „Sprawie-
dliwy Powiat” (lista nr 18), Ziemia 
Grodziska (lista nr 19) i Niezależni 
– Jaktorów (lista nr 20). 

W wyborach do Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego powiat 

grodziski znalazł się w okręgu nr 7 
wraz z powiatami: legionowskim, 
nowodworskim, otwockim, piase-
czyńskim, pruszkowskim, warszaw-
skim zachodnim i wołomińskim. 
Tzw. wianuszek podwarszawski 
w  51-osobowym sejmiku będzie 
miał 11 reprezentantów. A o miano 
radnego starać się będzie 143 kandy-
datów zgłoszonych przez 13 komite-
tów wyborczych.

W wyborach do poszczególnych 
organów władzy samorządowej 
można oddać tylko jeden głos. Gło-
sowanie odbywać się będzie 21 paź-
dziernika w godz. 7.00-21.00.

n  Krzysztof Bońkowski
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- Tu radość bije ze wszystkich stron! – powiedział wokalista zespołu 
Leszcze Maciej Miecznikowski, który po raz pierwszy gościł na Ogro-
dach Integracji. Czternasta edycja Powiatowego Przeglądu Twórczo-
ści Artystycznej Osób Niepełnosprawnych odbyła się 28 września 
w Centrum Kultury, tym razem pod hasłem „Ogród kulturą pachnący”.

wydarzenia12

W ogrodzie jest miejsce  
dla wszystkich 

Obejmujący ponad dwadzieścia prezentacji 
program artystyczny rozpoczął się od wy-
stępu gościa specjalnego. W tej roli wystąpił 
Integracyjny Zespół Pieśni i Tańca „Mazo-
wiacy” z Warszawy, założony w 1985 roku 
przez prof. Leszka Plocha. Odwołania do 
folkloru pojawiały się również w kolejnych 
spektaklach.

– Przez wiele lat podczas Ogrodów Inte-
gracji przewodniczącym jury był Wojciech 
Siemion, którego nie ma już między nami, 
ale Wojtek na pewno nam zawsze towa-
rzyszy w tym dniu i gdzieś z góry czuwa 
– prowadzący imprezę Andrzej Okurow-
ski wspomniał wybitnego aktora znanego 
z umiłowania sztuki ludowej.

Potem scena znalazła się we władaniu ro-
dzimych artystów – rozpoczął Tomasz Czu-
chrowski, który wyśpiewał „Niepełnospraw-
ność”, po nim lekcją savoir vivre’u podzielili 
się uczniowie ZS im. H. Szczerkowskiego 
w Grodzisku, brwinowski Niepubliczny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zademon-
strował układ taneczny, a Emilia Kacprzak  
– utwór „O mnie się nie martw”. Swoje ta-
lenty zaprezentowali podopieczni Katolic-
kiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych 
Archidiecezji Warszawskiej – z WTZ w Mi-
lanówku, Środowiskowego Domu Samopo-
mocy z Podkowy Leśnej, DPS w Brwinowie 
i Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego 
w  Milanówku, a także grodziszczanie ze 
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych „Malwa Plus”, Stowarzyszenia 
Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnospraw-
nych, występujący wspólnie z dziećmi 
z  Przedszkola „Tęczowe Ognisko”, i Szkoły 
Podstawowej nr 6 oraz milanowianie z In-
tegracyjnej Społecznej Szkoły Podstawowej 

nr 18. Powiat grodziski reprezentowany był 
ponadto przez Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny oraz Grupę Samopomocową Młodzieży 
Niepełnosprawnej „Samo Swoi” z Jaktoro-
wa oraz DPS w Izdebnie Kościelnym. Spoza 
powiatu do Centrum Kultury przyjechali 
artyści z Bramek: z WTZ Krajowego Stowa-
rzyszenia „Przyłącz się do nas” oraz z DPS, 
z Pruszkowa, gdzie działają WTZ „Ognisko” 
i Środowiskowy Dom Samopomocy „Na 
górce”, oraz z Czubina: z WTZ i DPS. Na 
scenie pojawili się również podopieczni Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy z Łubca 
i DPS z Sadowej. Na zakończenie tradycyj-
nie przesłanie do uczestników wygłosiła 
Bogumiła Wiktoria Siedlecka-Goślicka, tym 
razem za pośrednictwem nagrania.

– Bogusia dzisiaj powiedziała: „w ogrodzie 
jest miejsce dla wszystkich”. Fenomen tego 
przedsięwzięcia polega na tym, że chcemy 
tu być, żeby pokazać, że niepełnosprawni są 
ważni, że my ich dostrzegamy, że się wzru-
szamy w momencie, w którym pokonują 
swoje ograniczenia, słabości, i w wielu przy-
padkach są lepsi od nas – mówił psycholog 
Piotr Mosak, który od wielu lat zasiada w fe-
stiwalowym jury.

Podczas czternastej edycji w gronie juro-
rów znaleźli się ponadto Dorota Stalińska, 
Artur Barciś, Krzysztof Cwynar, Urszula 
Blaszyńska, Konstanty Ciciszwili, Maciej 
Miecznikowski, Joanna Cichoń, Jerzy Ja-
neczek, Hanna Chmielewska, Mariusz Ol-
bromski, Anna Olesiejuk, Ryszard Kraw-
czyk, Danuta Rożnowska-Borys, Tatiana 
Ostaszewska-Mosak, Mikołaj Markiewicz, 
Jerzy Wysocki, Paweł Twardoch, Marek 
Karczewski, Marek Konarzewski, Maria Ba-
rańska, Lidia Abramczyk, Andrzej Sielski, 
tancerze Zespołu Pieśni i Tańca „Mazow-
sze” i Ewa Magdziak – pomysłodawczyni 
Ogrodów Integracji, a także niżej podpisany. 
Przewodniczący tego gremium, Paweł Dłu-
żewski, powiedział: 

– Tutaj mamy pełne zawodowe spektakle, 
zawodowo przygotowane teksty, choreogra-
fie, scenografie i wykon! I to są mozolnie, 
może nieco dłużej ćwiczone, trenowane 
spektakle, ale są to pełnokrwiste występy. 

Dopełnieniem scenicznych prezentacji 
były ekspozycje przygotowane w foyer kina. 
Oprócz rękodzieła autorstwa podopiecz-

nych organizacji i instytucji wspierających 
osoby niepełnosprawne, można było podzi-
wiać wystawę „To my”, na którą złożyły się 
zdjęcia Anny Jaroszewicz i Jarosława Tysz-
ki, wykonane podczas zajęć prowadzonych 
przez Stowarzyszenie Malwa Plus.

– Rejestracja zdjęć była w tym wszystkim 
najmniej ważna. Spędziliśmy ze sobą dużo 
czasu i udało nam się stworzyć relacje, które 
pozwoliły nam na prawdziwe współuczest-
niczenie w warsztatach. To niesamowite 
doświadczenie i niesamowici ludzie. Tam 
nie ma miejsca na niepotrzebne rozmowy, 
niepotrzebne gesty, na niepotrzebne ruchy, 
wszystko jest na swoim miejscu. To tam 
jest prawdziwy świat. Kiedy go poznaliśmy, 
urosły nam skrzydła. A największą nagrodą 
jest ich uśmiech, kiedy widzą siebie tutaj na 
zdjęciach – mówiła Anna Jaroszewicz. 

Tradycją Ogrodów Integracji jest udział 
wolontariuszy z ZS nr 1. Tym razem do dys-
pozycji było 15 osób.

– Głównie to uczniowie, którzy na przeło-
mie lutego i marca jadą do Nicei w ramach 
programu Erasmus Plus. Mnie zawsze poru-
sza to, że ludzie, którzy niekiedy są dotknię-
ci ciężką niepełnosprawnością potrafią być 
szczęśliwi, umieją cieszyć się z tego, że mogą 
tutaj być i występować – mówiła Justyna 
Tryniszewska. Jej szkolna koleżanka Natalia 
Ślesińska przekonuje, że nikogo nie trzeba 
było namawiać na udział w Ogrodach Inte-
gracji, a wręcz przeciwnie. – Nikt nam nie 
kazał przyjść. Gdyby była taka możliwość, to 
pewnie zeszłaby się cała szkoła.

Jak co roku zwycięzcami festiwalu, zor-
ganizowanego przez PCPR, organizacje 
pozarządowe i Centrum Kultury pod hono-
rowym patronatem Burmistrza Grodziska 
Mazowieckiego i Starosty Powiatu Grodzi-
skiego, byli wszyscy uczestnicy. Na szcze-
gólne wyróżnienie tym razem zapracował 
Dominik Strzelec z DPS w Brwinowie. Jego 
fenomenalna interpretacja utworu „Na gro-
nicku jest mój dom” już w czasie prezenta-
cji wywołała burzę oklasków i prośby o bis, 
a na zakończenie imprezy zaowocowała za-
proszeniem artysty do Teatru Muzycznego 
w Łodzi przez Krzysztofa Cwynara. – Je-
stem oczarowany! – stwierdził piosenkarz 
i kompozytor. 

 n  Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski
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– Jak co roku zebraliśmy się tutaj, aby uczcić święto polskiej wsi. Z wdzięcznością i szacunkiem chylimy czoła 
przed tymi, którzy uprawiają ziemię, bo zmagają się z niepogodą i nierzadko trudną sytuacją na rynku rolnym  – 
mówił starosta Marek Wieżbicki podczas Powiatowo-Gminnych Dożynek 23 września na Targowisku Miejskim.

Na początek święta plonów zaprezentowała 
się Młodzieżowa Orkiestra Dęta im. Feliksa 
Dzierżanowskiego pod dyrekcją Tomasza 
Kirszlinga, a jej występ obfitował w znane 
i lubiane przeboje.

– Targowisko Miejskie jako miejsce ob-
chodów święta plonów nie zostało wybrane 
przypadkowo. To właśnie tu, w dni targowe, 
pracuje 800 osób, z których znaczną część 
stanowią bezpośredni producenci produk-
tów żywnościowych – podkreślał burmistrz 
Grzegorz Benedykciński.

Polową mszę św. w podziękowaniu za 
plony odprawił ks. biskup Piotr Jarecki. 
Oprawę muzyczną zapewnił chór Canta-
ta pod dyrekcją Barbary Paszkiewicz przy 
akompaniamencie Roberta Dziekańskiego. 
List od premiera Mateusza Morawieckiego 
skierowany do grodziskich rolników odczy-
tał przewodniczący gminnych struktur PiS 
Łukasz Lewandowski.

Zgodnie z tradycją rozstrzygnięto kon-
kurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. 
Komisja w składzie: wiceburmistrz Piotr 
Galiński, sekretarz gminy Maria Grabow-
ska oraz starostowie dożynek – Agnieszka 
Wiśniewska z Nowej Pułapiny i Tomasz 
Piekutowski z Grodziska Mazowieckiego, 
przyznała najwyższe miejsca w kategorii po-
wiatowej strażakom seniorom z Baranowa, 
wsiom Holendry i Gole. W kategorii gmin-
nej I miejsce zdobyła Chlebnia, II miejsce 

– Chrzanów Duży, III miejsce – Makówka, 
natomiast poza podium znalazł się Marynin.

– W Chlebni jest bardzo dużo kukurydzy, 
dlatego postanowiłyśmy ją wyeksponować. 
Nad wieńcem pracowałyśmy kilkanaście 
godzin w kilka osób, więc czujemy ogrom-
ną satysfakcję, że doceniono nasz wysiłek – 
mówiła Wanda Uchniasz.

Po raz pierwszy przy okazji do-
żynek odbył się Piknik Zbożowy 
sfinansowany z Funduszu 
Promocji Ziarna Zbóż 
i Przetworów Zbożowych. 
– Piknik propaguje 
produkty z  polskich 
ziaren zbóż. Przygoto-
waliśmy do degustacji 
żurek na zakwasie żyt-
nim, placuszki z  jabł-
kami, cukinią i pieczarka-
mi, pierogi ruskie, z mięsem 
oraz z  kapustą i  grzybami, 
chleb ze smalcem oraz ka-
szotto, czyli pęczak z wa-
rzywami i  mięsem – wy-
liczała Marta Kowalczyk 
z Centrum Kultury.

Maciej Klociń-
ski wraz z zespołem 
przeniósł zebranych 
w  czasy dwudziestole-
cia międzywojennego 

za sprawą takich utworów jak „Umówiłem 
się z nią na 9”, „Polskie kwiaty”, „Młodym 
być i więcej nic” oraz „Już nie zapomnisz 
mnie”. Pomimo niesprzyjającej pogody na 
koncert gwiazdy wieczoru – Eleni przybyły 
tłumy mieszkańców.  Polska piosenkarka 
greckiego pochodzenia zaśpiewała wie-
le piosenek ze swojego bogatego repertu-

aru, m.in. „Na wielką miłość”, „Tylko 
w Twoich dłoniach”, „Coś z Ody-

sa”, „Kto ci w życiu więcej da” 
i „Moje nutki”. Część artystycz-

ną zakończyła potańcówka z 
zespołem 4 Kiery.

Podczas Jarmarku Pro-
duktów Regionalnych 
zaprezentowany został 

bardzo zróżnicowany asor-
tyment. Na smakoszy czekały 

rozmaite rodzaje wędlin, serów, 
miodów, chałw, konfitur, oliw, 
przypraw i herbat. Stoiska obfito-
wały w miłe dla oka wyroby biżu-
teryjne ze srebra, tytanu, szkła czy 
filcu. Królowały ręcznie robione 

przedmioty z drewna, gliny, 
kordonka lub wikliny. Nie 
zabrakło też chleba, sym-
bolicznego pokarmu uosa-
biającego wszelkie dobra 
niezbędne do życia.

  n  Tekst i fot. Anna Redel

131313wydarzenia

Mobilna kultura na dożynkach

23 września na Dożynkach Powiato-
wo-Gminnych zorganizowanych na 
Targowisku Miejskim została po raz 
pierwszy wykorzystana scena mobilna 
wraz z  oświetleniem i nagłośnieniem 
zakupiona w ramach projektu „Pociąg 
do kultury. Europejska strefa kultural-
no-edukacyjna w Grodzisku Mazowiec-
kim” współfinansowanego ze środków 

Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko na lata 2014-2020, Oś prio-
rytetowa VIII, Działanie 8.1. – „Ochrona 
dziedzictwa kulturowego i rozwój zaso-
bów kultury”.

Zakup sceny mobilnej poszerzy ofer-
tę programową Ośrodka Kultury oraz 
umożliwi organizację „Centrum Kultu-
ry na kółkach” – corocznego cyklu wy-

darzeń aktywizujących i zachęcających 
mieszkańców wsi do udziału w kulturze. 

Scena da możliwość nieograniczonych 
występów grup artystycznych działających 
przy Ośrodku (koncerty orkiestr, występy 
taneczne, wokalne chórów zarówno dzie-
cięcych, jak i dla dorosłych). Nasi mali 
i  duzi artyści będą mogli występować na 
deskach prawdziwej sceny, co także zachę-
ci do angażowania się w przedsięwzięcie. 
Potencjalnie realizacja tego zadania wpły-
nie na zwiększenie szansy ujawnienia się 
nowych talentów wśród dzieci i młodzieży.

Wysiłek doceniony
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Radny Rady Miejskiej 
2006-2018, 

Przedsiębiorca, Honorowy 
Krwiodawca, Badacz Historii 

Grodziska Maz.

Tomasz
Suchożebrski

POZYCJA NR:

5

Emerytowany nauczyciel, 
Radna II-VII Kadencji 
(w latach 1994-2018)

Wiesława
Śliwińska

POZYCJA NR:

5

Sołtys Kłudna Starego,
od 16 lat Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej

Mirosław
Gajowniczek

POZYCJA NR:

5

Nauczyciel Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 6, komendant Hufca Związku 
Harcerstwa Polskiego im. Leona 
Teligi w Grodzisku Mazowieckim

Sylwester
Stankiewicz

POZYCJA NR:

2

Technik ekonomista 
o specjalnosci Gospodarka 
Mieszkaniowa, wieloletni 

pracownik Grodziskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, Członek 
Społecznej Komisji Mieszkanio-

wej przy Urzędzie Miejskim

Bogusława Elżbieta
Florczak

POZYCJA NR:

7

Nauczyciel WF w SP nr 4. 
Instruktor ZHP. 

Przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu 

w latach 1998-2018, 
radna od 1998 r.

Aleksandra
Kapuściak

POZYCJA NR:

7

Radny Rady miejskiej obecnej 
kadencji, Sołtys wsi 

Adamowizna  
 

Jarosław
Józefowicz

POZYCJA NR:

2

Lekarz rodzinny, Kierownik 
Przychodni Eskulap. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Grodzisku Mazowieckim

Joanna Maria
Wróblewska

2
POZYCJA NR:

Właściciel Smażalni Ryb 
u STASIA. Mieszkaniec 

Mościsk. Wieloletni działacz 
samorządowy, społecznik

Stanisław Francziszek
Pietruczuk

POZYCJA NR:

7

Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego

od 1994 roku 

Grzegorz
Benedykciński

POZYCJA NR:

1

Nauczycielka i wicedyrektor 
w Szkole Podstawowej nr 2 

im. Marii Konopnickiej

Katarzyna
Jezierska

POZYCJA NR:

6

Radna Rady Miejskiej 
 Członek Komisji Rewizyjnej 

oraz Rozwoju i Budżetu

Katarzyna
Curoł

POZYCJA NR:

6

Zastępca Burmistrza 
Grodziska Mazowieckiego 

od 1994 roku 

Piotr
Galiński

POZYCJA NR:

1

Dyrektor w dużym, 
prywatnym, polskim 

przedsiębiorstwie. 
Radny obecnej kadencji

Norbert
Cegliński

POZYCJA NR:

1

Radna Miejska obecnej 
Kadencji, Sołtys wsi Kady od 

12 lat, specjalista 
ds. bhp i ppoż.

Dorota
Pieniążek-Fibich

POZYCJA NR:

6

44 lata, prawnik, dyrektor 
Biura Komunikacji Społecznej 

Kancelarii Sejmu

Jan
Morwiński

POZYCJA NR:

3

Łyżwiarka szybka, srebrna 
i brązowa medalistka 

zimowych igrzysk 
olimpijskich

Luiza
Złotkowska

POZYCJA NR:

8

Nauczyciel w Szkole 
Podstawowej nr 5.

Absolwent AWF w Warszawie.
Trener piłki nożnej i animator 

sportu

Dariusz
Świderski

POZYCJA NR:

8

Lat 54. Od 19 lat Sołtys wsi 
Kozerki, od 2010 roku Radna 

Okręgu Wiejskiego

Małgorzata Krystyna
Sobol

POZYCJA NR:

3

Ekonomista, nauczyciel, 
Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim VII Kadencji

Andrzej Edmund
Okurowski

POZYCJA NR:

3

Nauczycielka 
w Przedszkolu nr 4 

w Grodzisku Mazowieckim, 
instruktor ZHP 

 

Ksenia
Bukowska

POZYCJA NR:

8

Oligofrenopedagog, pracuje 
w SP nr 1 i w Przedszkolu 

nr 4 w Grodzisku Mazowieckim, 
instruktor ZHP, społecznik 

otwarty na pracę 

Irmina
Dziekańska

POZYCJA NR:

4

Wiceburmistrz
Grodziska Mazowieckiego

Tomasz
Krupski

 
POZYCJA NR:

9

Animator kultury, organizator 
wydarzeń kulturalnych 

i uroczystości miejskich, 
specjalista do spraw historii 

miasta

Łukasz
Nowacki

9

Radny Rady Miejskiej 
- Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej w latach 
2010 - 2018 r.

Mieszkaniec Książenic

Stanisław
Kolasa

 
POZYCJA NR:

4

Nauczyciel muzyki w SP 2. 
Od roku 2014 Radny Rady 

Miejskiej w Grodzisku Maz.

Robert Krzysztof
Dziekański

POZYCJA NR:

4

28 lat, nauczycielka języka 
angielskiego w SP Książenice 

i SP nr 5 Grodzisk Maz. 
Wokalistka rockowego zespołu 

Swear the Empress

Justyna Małgorzata
Kawałko

 
POZYCJA NR:

9

Kandydaci 
do RADY 
MIEJSKIEJ
LISTA 21
OKRĘG 1

Kandydaci 
do RADY 
MIEJSKIEJ
LISTA 21
OKRĘG 2

Kandydaci 
do RADY 
MIEJSKIEJ
LISTA 21
OKRĘG 3

POZYCJA NR:

Starosta 
Powiatu Grodziskiego 

od 2004 r.

Marek Zdzisław
Wieżbicki

POZYCJA NR:

1

Pielęgniarka w „Grodziskim 
Centrum Medycznym”. 

Przewodnicząca Komisji 
Ochrony Środowiska,

Bezpieczeństwa i Spraw 
Wiejskich

Małgorzata Barbara
Sędzińska

POZYCJA NR:

4

Samorządowiec, 
dokumentalista dziejów 

miasta, przyjaciel 
niepełnosprawnych

Wojciech Robert
Hardt

POZYCJA NR:

7

Prezes 
UKS SPARTA Grodzisk Maz., 

nauczyciel wf,
radny powiatowy dwóch 

kadencji 2010-2018

Paweł
Pieniążek

POZYCJA NR:

2

Właściciel zakładu reklam. 
Radny powiatowy 2014-2018. 

www.wwdowiak.pl

Władysław Tomasz
Wdowiak

POZYCJA NR:

5

Pracownik ochrony 
środowiska Urzędu Miasta

Jerzy Szczepan
Kopeć

POZYCJA NR:

8

Nauczyciel, radny pięciu kadencji 
Powiatu Grodziskiego, 
Wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu Grodziskiego

Michał Sławomir
Śliwiński

POZYCJA NR:

3

Sekretarz 
Gminy Grodzisk Mazowiecki,

radna powiatowa obecnej 
kadencji

Maria Jolanta
Grabowska

POZYCJA NR:

6

Absolwentka UW 
(mgr biologii), 

nauczycielka (1978-2007),
Naczelnik Wydziału Oświaty 

Powiatu Grodziskiego 
(1998-2016)

Lidia Urszula
Abramczyk

POZYCJA NR:

9

Sołtys Chlebni,
Przewodniczący Gminnej 

Spółki Wodnej

Sławomir
Pietraszek

POZYCJA NR:

12

Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2 

w Grodzisku Mazowieckim

Danuta Beata
Pokropek

POZYCJA NR:

11

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 6 
w Grodzisku Mazowieckim

Agnieszka
Rutecka

POZYCJA NR:

10

Kandydaci do RADY POWIATU LISTA 19
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Radny Rady Miejskiej 
2006-2018, 

Przedsiębiorca, Honorowy 
Krwiodawca, Badacz Historii 

Grodziska Maz.

Tomasz
Suchożebrski

POZYCJA NR:

5

Emerytowany nauczyciel, 
Radna II-VII Kadencji 
(w latach 1994-2018)

Wiesława
Śliwińska

POZYCJA NR:

5

Sołtys Kłudna Starego,
od 16 lat Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej

Mirosław
Gajowniczek

POZYCJA NR:

5

Nauczyciel Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 6, komendant Hufca Związku 
Harcerstwa Polskiego im. Leona 
Teligi w Grodzisku Mazowieckim

Sylwester
Stankiewicz

POZYCJA NR:

2

Technik ekonomista 
o specjalnosci Gospodarka 
Mieszkaniowa, wieloletni 

pracownik Grodziskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, Członek 
Społecznej Komisji Mieszkanio-

wej przy Urzędzie Miejskim

Bogusława Elżbieta
Florczak

POZYCJA NR:

7

Nauczyciel WF w SP nr 4. 
Instruktor ZHP. 

Przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu 

w latach 1998-2018, 
radna od 1998 r.

Aleksandra
Kapuściak

POZYCJA NR:

7

Radny Rady miejskiej obecnej 
kadencji, Sołtys wsi 

Adamowizna  
 

Jarosław
Józefowicz

POZYCJA NR:

2

Lekarz rodzinny, Kierownik 
Przychodni Eskulap. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Grodzisku Mazowieckim

Joanna Maria
Wróblewska

2
POZYCJA NR:

Właściciel Smażalni Ryb 
u STASIA. Mieszkaniec 

Mościsk. Wieloletni działacz 
samorządowy, społecznik

Stanisław Francziszek
Pietruczuk

POZYCJA NR:

7

Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego

od 1994 roku 

Grzegorz
Benedykciński

POZYCJA NR:

1

Nauczycielka i wicedyrektor 
w Szkole Podstawowej nr 2 

im. Marii Konopnickiej

Katarzyna
Jezierska

POZYCJA NR:

6

Radna Rady Miejskiej 
 Członek Komisji Rewizyjnej 

oraz Rozwoju i Budżetu

Katarzyna
Curoł

POZYCJA NR:

6

Zastępca Burmistrza 
Grodziska Mazowieckiego 

od 1994 roku 

Piotr
Galiński

POZYCJA NR:

1

Dyrektor w dużym, 
prywatnym, polskim 

przedsiębiorstwie. 
Radny obecnej kadencji

Norbert
Cegliński

POZYCJA NR:

1

Radna Miejska obecnej 
Kadencji, Sołtys wsi Kady od 

12 lat, specjalista 
ds. bhp i ppoż.

Dorota
Pieniążek-Fibich

POZYCJA NR:

6

44 lata, prawnik, dyrektor 
Biura Komunikacji Społecznej 

Kancelarii Sejmu

Jan
Morwiński

POZYCJA NR:

3

Łyżwiarka szybka, srebrna 
i brązowa medalistka 

zimowych igrzysk 
olimpijskich

Luiza
Złotkowska

POZYCJA NR:

8

Nauczyciel w Szkole 
Podstawowej nr 5.

Absolwent AWF w Warszawie.
Trener piłki nożnej i animator 

sportu

Dariusz
Świderski

POZYCJA NR:

8

Lat 54. Od 19 lat Sołtys wsi 
Kozerki, od 2010 roku Radna 

Okręgu Wiejskiego

Małgorzata Krystyna
Sobol

POZYCJA NR:

3

Ekonomista, nauczyciel, 
Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim VII Kadencji

Andrzej Edmund
Okurowski

POZYCJA NR:

3

Nauczycielka 
w Przedszkolu nr 4 

w Grodzisku Mazowieckim, 
instruktor ZHP 

 

Ksenia
Bukowska

POZYCJA NR:

8

Oligofrenopedagog, pracuje 
w SP nr 1 i w Przedszkolu 

nr 4 w Grodzisku Mazowieckim, 
instruktor ZHP, społecznik 

otwarty na pracę 

Irmina
Dziekańska

POZYCJA NR:

4

Wiceburmistrz
Grodziska Mazowieckiego

Tomasz
Krupski

 
POZYCJA NR:

9

Animator kultury, organizator 
wydarzeń kulturalnych 

i uroczystości miejskich, 
specjalista do spraw historii 

miasta

Łukasz
Nowacki

9

Radny Rady Miejskiej 
- Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej w latach 
2010 - 2018 r.

Mieszkaniec Książenic

Stanisław
Kolasa

 
POZYCJA NR:

4

Nauczyciel muzyki w SP 2. 
Od roku 2014 Radny Rady 

Miejskiej w Grodzisku Maz.

Robert Krzysztof
Dziekański

POZYCJA NR:

4

28 lat, nauczycielka języka 
angielskiego w SP Książenice 

i SP nr 5 Grodzisk Maz. 
Wokalistka rockowego zespołu 

Swear the Empress

Justyna Małgorzata
Kawałko

 
POZYCJA NR:

9

Kandydaci 
do RADY 
MIEJSKIEJ
LISTA 21
OKRĘG 1

Kandydaci 
do RADY 
MIEJSKIEJ
LISTA 21
OKRĘG 2

Kandydaci 
do RADY 
MIEJSKIEJ
LISTA 21
OKRĘG 3

POZYCJA NR:

Starosta 
Powiatu Grodziskiego 

od 2004 r.

Marek Zdzisław
Wieżbicki

POZYCJA NR:

1

Pielęgniarka w „Grodziskim 
Centrum Medycznym”. 

Przewodnicząca Komisji 
Ochrony Środowiska,

Bezpieczeństwa i Spraw 
Wiejskich

Małgorzata Barbara
Sędzińska

POZYCJA NR:

4

Samorządowiec, 
dokumentalista dziejów 

miasta, przyjaciel 
niepełnosprawnych

Wojciech Robert
Hardt

POZYCJA NR:

7

Prezes 
UKS SPARTA Grodzisk Maz., 

nauczyciel wf,
radny powiatowy dwóch 

kadencji 2010-2018

Paweł
Pieniążek

POZYCJA NR:

2

Właściciel zakładu reklam. 
Radny powiatowy 2014-2018. 

www.wwdowiak.pl

Władysław Tomasz
Wdowiak

POZYCJA NR:

5

Pracownik ochrony 
środowiska Urzędu Miasta

Jerzy Szczepan
Kopeć

POZYCJA NR:

8

Nauczyciel, radny pięciu kadencji 
Powiatu Grodziskiego, 
Wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu Grodziskiego

Michał Sławomir
Śliwiński

POZYCJA NR:

3

Sekretarz 
Gminy Grodzisk Mazowiecki,

radna powiatowa obecnej 
kadencji

Maria Jolanta
Grabowska

POZYCJA NR:

6

Absolwentka UW 
(mgr biologii), 

nauczycielka (1978-2007),
Naczelnik Wydziału Oświaty 

Powiatu Grodziskiego 
(1998-2016)

Lidia Urszula
Abramczyk

POZYCJA NR:

9

Sołtys Chlebni,
Przewodniczący Gminnej 

Spółki Wodnej

Sławomir
Pietraszek

POZYCJA NR:

12

Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2 

w Grodzisku Mazowieckim

Danuta Beata
Pokropek

POZYCJA NR:

11

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 6 
w Grodzisku Mazowieckim

Agnieszka
Rutecka

POZYCJA NR:

10

Kandydaci do RADY POWIATU LISTA 19

ZGODA BUDUJEZGODA BUDUJE
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VI edycja Biegam Bo Lubię i Biegam Pomagam w Książenicach 
przyciągnęła 9 września blisko tysiąc osób. Ogromnym zaintere-
sowaniem cieszył się bieg charytatywny dla Igi.

Biegowa dobroczynność

– Połączyliśmy siły z dotychczasowymi 
organizatorami, by jeszcze bardziej zinte-
grować mieszkańców, szerzyć aktywność 
fizyczną i dobroczynność oraz dobrze się 
bawić – mówił Patryk Wencel ze Strefy Ru-
chu Książenice.

Dystans biegu Biegam Bo Lubię liczył 
5 km, a trasa prowadziła ulicami osiedla 
Książenice. W sportowej rywalizacji wzię-
ło udział ponad 100 zawodników. Sygnał 
do startu dali wiceburmistrz Piotr Galiński 
i radny Stanisław Kolasa. Wśród pań na 
podium znalazły się Marta Hagen z Dogoń 
Grodzisk Mazowiecki (czas: 19.26), Aneta 
Sobieraj z Jaktorowa (22.08) i Aleksan-
dra Borządek z Legia Run Club (23.39). 
Najlepsze wyniki wśród biegaczy uzyskali 
Daniel Michałowski z Dogoń Grodzisk 
(16.29), Mariusz Ciesielski z Dream Run 
(17.16) oraz Kacper Miller z Dystansu 
Leszno (17.50).

– Jesteśmy parą, dlatego bardzo się cieszy-
my, że nam obojgu udało się wygrać. Już po 
raz trzeci w tym roku zdobyliśmy podwój-
nie pierwsze miejsca. Nie przygotowujemy 
się pod konkretny dystans, tylko ćwiczymy 
cały rok, a biegi dobieramy w trakcie sezonu 
– mówił Daniel Michałowski. – Przepisem 
na nasze zwycięstwo jest duża motywacja, 
obranie konkretnego celu i konsekwencja 
w dążeniu do niego. Nie poddajemy się bez 
względu na to, jaka jest pogoda, czy jeste-
śmy zmęczeni. Robimy swoje, co przynosi 
nam dużą frajdę – dodała Marta Hagen.

Jak pokazała lista startowa, towarzyszem 
w bieganiu nie musi być koniecznie drugi 
człowiek. – Zaczęłam uprawiać ten sport 
sama, ale będąc nad morzem, zobaczyłam 
ludzi biegających z psami i wykorzystałam 
ten pomysł. Moja Nana rasy husky syberyj-
ski to suczka, która ma dziesięć miesięcy. 
To są jej drugie zawody w życiu – mówiła 
Dominika Gajewska z Książenic.

W biegu charytatywnym Biegam Poma-
gam nie liczył się czas, lecz dystans – cho-
dziło o to, by przebiec jak największą liczbę 
okrążeń. Każde z nich sponsorzy zamie-
niali na 1 złoty. W tej akcji wzięło udział 
ponad 800 osób, a na start przychodziły 
całe rodziny.

– Fajnie jest wspierać innych, robiąc coś 
dla zdrowia. Jak patrzę na ludzi, którzy po-
trzebują pomocy, to aż czuję kłucie w ser-
cu. Jestem dumny z taty, bo choć wczoraj 
wbił mu się gwóźdź w stopę, nie rezygnu-
je, biegnie razem z nami – mówił 9-letni 
Adam Kazimierski, który wraz z rodzicami 
Grzegorzem i Joanną, uczestniczył w biegu 
po raz pierwszy.

Celem dobroczynnego przedsięwzięcia 
była zbiórka pieniędzy na rzecz Igi Wolan 
cierpiącej na rozszczep kręgosłupa i pę-
cherz neurogenny.

– Są to wady nieodwracalne, które mogą 
doprowadzić m.in. do paraliżu kończyn 
dolnych. Walczymy o to, aby nasza cór-
ka stanęła na nóżki. Pomóc może przede 
wszystkim rehabilitacja i odpowiednie za-

opatrzenie ortopedyczne typu ortezy, pio-
nizator. Jesteśmy wzruszeni, jak wielu ludzi 
tu przyjechało i dziękujemy wszystkim za 
tak dobre serca – mówili Joanna i Jakub 
Wolanowie, rodzice maleńkiej Igi.

W organizację biegu włączyło się, jak co 
roku, mnóstwo osób, nie zabrakło także tych 
najmłodszych. – Dzięki takim inicjatywom 
uczymy dzieci wolontariatu i integrujemy 
społeczność. W sumie zgłosiło się ponad 
60 osób, zarówno uczniów, jak i nauczycie-
li – mówiła Krystyna Szymańska, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Książenicach, która 
wspólnie ze Strefą Ruchu Książenice była 
organizatorem tegorocznej imprezy. 

 n  Tekst i fot. Anna Redel

Lato odpłynęło na Walca
W bardzo niespiesznej atmosferze mieszkań-
cy Grodziska żegnali najcieplejszą porę roku. 
22  września na Stawach Walczewskiego od-
było się Pożegnanie lata zorganizowane przez 
Centrum Kultury i Ośrodek Sportu i Rekre-
acji. Tego dnia aura była akurat bardziej jesien-
na, niż wskazywał na to kalendarz, nie prze-
szkodziło to jednak chętnym do obejrzenia 
pokazów trialu rowerowego, najmłodszych 
nie zniechęciło do udziału w animacjach, a fa-

nów pieśni żeglarskiej do wysłuchania szant 
w wykonaniu Zbigniewa Maciasa oraz zespo-
łu Zejman i Garkumpel. W tle swoją flotę na 
wodzie prezentował Grodziski Klub Żeglarski 
Czysty Wiatr, który zapraszał do wyruszenia 
w rejs po grodziskim akwenie. Chętnych do 
zaokrętowania się nie brakowało. Nie było za 
to odważnych, którzy chcieliby wziąć udział 
w wyścigach kajakowych. Skończyło się tylko 
na wiosłowaniu rekreacyjnym.  n  (kb) 
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Z Grodziska, Radziejowic, Jaktorowa i Międzyborowa wyruszyli na trasę uczestnicy tegorocznego złazu 
turystycznego Babie Lato, by po kilku kilometrach marszu dotrzeć na metę, która w tym roku znajdowała 
się w miejscu wyjątkowym, bo w dworze Józefa Chełmońskiego w Kuklówce.  
Jak wyliczyli organizatorzy – Grodziski 
Klub Żeglarski Czysty Wiatr – 22 września 
odbyła się 50. edycja imprezy turystycznej 
zapoczątkowanej w 1969 roku, przy okazji 
odsłonięcia w Kuklówce płyty pamiątko-
wej poświęconej Józefowi Chełmońskiemu. 

– Kiedy w Grodzisku powstał oddział 
PTTK, jego najważniejszym celem było 
upamiętnienie malarza i jego pobytu 
w Kuklówce, gdzie mieszkał i tworzył przez 
ostatnich 25 lat swojego życia. Głównym 
inicjatorem złazu był wiceprezes oddziału 
PTTK Jerzy Kowalczyk, a trasy obsługiwa-
ła młodzież z prężnie wówczas działającego 
Klubu Turystów Pieszych „Tuptuś” – mówi 
Janusz Sobieraj, który zaangażowany był 
w organizację imprezy zarówno podczas 
pierwszej, jak i pięćdziesiątej edycji.

Po osiągnięciu mety na młodzież ze 
szkół m.in. z Grodziska, Podkowy Leśnej, 
Żelechowa, Ojrzanowa, Milanówka, Kask 
i Baranowa – w sumie ponad dwieście osób 
– czekały plener malarski „Ostatnie barwy 
jesieni” i gra terenowa. 

– Trasa prowadzi przez las, a młodzież na 
czterech punktach ma okazję wykazać się 
wiedzą na temat życia i twórczości Józefa 
Chełmońskiego, nauczyć się węzłów żeglar-
skich, a także sprawdzić swoją znajomość 
ekologii. Po drodze uczestnicy odwiedzają 
folwark Teodora Sztekkera, a na koniec uda-

ją się do kamienia Chełmońskiego, znajdu-
jącego się przed dworkiem – mówiła Joanna 
Mróz, która przygotowała grę terenową.

Niespodzianką dla uczestników było spo-
tkanie z gospodarzem dworku w Kuklówce 
Stanisławem Austem, prawnukiem Józefa 
Chełmońskiego i jego kontynuatorem.

– Oprócz malarstwa Chełmoński zajmo-
wał się rolnictwem. Niekiedy sam wykony-
wał prace rolnicze. Któregoś razu bronował 
po siewie zboża, gdy przyjechali do niego 
dziennikarze i ruszyli po tym świeżo zbro-
nowanym polu. Co spotkało się z gniewem 
malarza, że nie szanuje się pracy rolnika – 
opowiadał Stanisław Aust.

Pokłosiem pleneru malarskiego była wy-
stawa, której wernisaż odbył się 28 wrze-
śnia w Poczekalni PKP. Na ekspozycję zło-
żyły się prace nagrodzone podczas złazu. 
Wśród słuchaczy Ogniska Plastycznego, 
którzy malowali na płótnie, zwyciężyła 
Małgorzata Gwiazda, drugie miejsce za-
jęła Kamila Jędrzejczak, a trzecie – Zofia 
Żmigrodzka. Najlepsze prace na papierze 
stworzyli Adam Puchalski, Apolonia Pi-
larczyk i Wiktoria Rejnchard, zaś spośród 
uczniów szkoły w Baranowie laureata-
mi zostali Wiktor Tkacz, Ewelina Pindor 
i Bartek Jóźwik.  

– Stworzyć tego rodzaju dzieła w warun-
kach plenerowych i w tak krótkim czasie, 

to jest wyzwanie i wielka sztuka – mówił 
Łukasz Nowacki, który wspólnie z wy-
kładowcą Ogniska Plastycznego Pawłem 
Cabanowskim i niżej podpisanym redak-
torem naczelnym czasopisma „Bogoria” 
podczas złazu wcielili się w role jurorów.

 n Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski
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Ostatnie barwy na Babim Lecie 

wydarzenia

Słuchacze decydują
„Ślubuję uroczyście zdobywać wiedzę 
i  umiejętności, przyrzekam wierność ide-
ałom humanizmu” – po raz trzynasty sło-
wa te wybrzmiały w auli ZSTiL nr 2 w Gro-
dzisku, zwiastując przyjęcie kolejnych osób 
do grona studentów Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, który 4 października zainaugu-
rował kolejny rok akademicki w obecności 
słuchaczy, przedstawicieli władz samorzą-
dowych i przyjaciół. Od 2006 roku placów-
ka wydała ponad 600 indeksów. Wśród ich 
posiadaczy blisko pięćdziesięcioro słucha-
czy może się pochwalić stażem równie 
długim jak uczelnia.

Wykład inauguracyjny pt. „Sto Lat! 
Narodowy Toast czy Chichot Historii?” 
wygłosił prof. dr hab. Paweł Dobrowolski, 
historyk, dyplomata i wykładowca akade-
micki, który przybliżył licznie zgromadzo-
nym zagadnienie myślenia rocznicowego. 

Uroczystości towarzyszyła również 
oprawa muzyczna Chóru UTW Fermata. 
Zespół pod dyrekcją Alicji Paciorek, nie 
tylko zaśpiewał pieśń „Gaudeamus igi-
tur”, bez której inauguracja byłaby nie-
pełna, lecz także zaprezentował koncert 
z największymi przebojami ze swojego 
repertuaru.

Wykłady w ramach UTW będą odbywać 
się tradycyjnie raz w tygodniu w godzinach 
10-12 w sali widowiskowej Centrum Kultury.

– Program zajęć układają sami słucha-
cze. To oni decydują, o czym chcą posłuchać 
i  z  kim się spotkać. W tym roku wspólnie 
z  samorządem UTW zapraszamy do udzia-
łu w wykładach z takich dziedzin nauki jak 
medycyna, kulturoznawstwo, kryminologia, 
geografia czy filologia – wymienia Daniel 
Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia Europa 
i My, które było inicjatorem powołania w Gro-
dzisku uniwersytetu dla seniorów.   n  (kb)

OGŁOSZENIE WYBORCZE
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Cel uświęca szpilki 
Jeśli sporty ekstremalne zdefiniować jako te, których uprawianie wiąże się 
z większym ryzykiem niż w innych dyscyplinach, to śmiało można rzec, że 
8 września Park Skarbków stał się areną zmagań sportowych właśnie w takim 
wydaniu. Tego dnia odbył się bowiem I Grodziski Charytatywny Bieg w Szpilkach. 

Urodziła się w 26. tygodniu ciąży, a pierwszą operację przeszła, gdy 
ważyła niewiele ponad kilogram. 21 września dla malutkiej Hani zaśpiewały 
w Grodzisku gwiazdy muzyki disco polo, w tym niekwestionowany król 
gatunku – Zenon Martyniuk.

Do rywalizacji w obuwiu, które raczej ko-
jarzy się ze strojem wieczorowym, niż 
sportowym, stanęło 87 osób. Wśród nich 
o jako taki trening można było podejrzewać 
73  przedstawicielki płci pięknej, natomiast 
14 zawodników technikę biegu w niezbyt 
lekkoatletycznych kolcach musiało przyswo-
ić sobie na trasie, która liczyła 400 metrów.

– Osobiście nie słyszałyśmy, by ktoś był 
zbulwersowany, że mężczyźni założyli szpil-
ki, natomiast wiem, że sami zawodnicy mieli 
pewne opory. Okazało się jednak, że mają 
ogromny dystans do siebie, a sam cel jest po-
nad ich obawy i nie dość, że licznie stawili 
się na starcie, to jeszcze jako pierwsi wbiegli 
na metę – mówi Hanna Kornacka, która bieg 
zorganizowała wspólnie z Agnieszką Oracką 
i Magdaleną Cender. Panie na co dzień bie-
gają w ramach grupy Dogoń Grodzisk, któ-
rej wolontariusze stanowili podczas imprezy 
wsparcie dla organizatorek.

Sam bieg – jak na sport ekstremalny przy-
stało – był niezwykle widowiskowy i dostar-
czył mnóstwa emocji sporej grupie kibiców. 
Na metę jako pierwszy wbiegł Marcin Pio-
trowski, co było dla publiczności niemałym 
zaskoczeniem.

– Bardzo fajne zawody. Pierwszy raz za-
łożyłem szpilki wczoraj. W sklepie obuw-
niczym kupiłem ostatnią parę w idealnym 
rozmiarze – mówił zwycięzca, któremu 
w  zdobywaniu obuwia spełniającego kry-
teria biegu ewidentnie dopisało szczęście. 
Wśród zawodników byli tacy, którzy swoje 
szpilki zamawiali specjalnie u szewca.

Drugie miejsce w rywalizacji zajął Piotr 
Zdziarski, a trzecie – Paweł Wiśniewski. Tuż 
za pierwszą trójką na metę wbiegła pierwsza 
zawodniczka – Wioletta Kozdrój.

– Superimpreza! Wszystkim mogę pole-
cić. W szpilkach może nie biega się najwy-
godniej, ale cel był szczytny – przekonywała 

zawodniczka, która wyprzedziła drugą na 
mecie Ewę Sierakowską i trzecią – Katarzy-
nę Jaroszewską.

Poza laurami dla zwycięzców przewidzia-
ne były nagrody, m.in. dla króla i królowej 
biegu (koronowanymi głowami zostali Elż-
bieta Tęgowska i Daniel Michałowski) oraz 
posiadaczy najwyższych szpilek i najlepsze-
go przebrania. 

Celem biegu było zebranie środków na 
wsparcie działalności domu dziecka prowa-
dzonego przez Stowarzyszenie Inspiracja. 
Ostatecznie udało się zgromadzić kwotę 
3677 zł. Honorowym Patronatem imprezę 
objął Burmistrz Grodziska Mazowieckiego, 
a sponsorem głównym był OSiR.  n  (kb)

Gra dla zdrowia

Koncert Charytatywny zorganizowali poli-
cjanci wspierani przez Urząd Miejski oraz 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Mundurowi 
i instytucje nie po raz pierwszy zjednoczyli 
swe siły w szlachetnym celu. Podczas czwar-

tej edycji charytatywnej gali udało się uzbie-
rać 42 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone 
na bieżące potrzeby chorej dziewczynki, 
której tata jako funkcjonariusz Biura Ope-
racji Antyterrorystycznych na co dzień sta-
wia czoła niesprawiedliwości i krzywdzie.

– Hania ma 17 miesięcy i cierpi na wo-
dogłowie spowodowane masywnymi wyle-
wami krwi do mózgu. Od roku walczymy 
o jej sprawność.  Dwa-trzy razy dziennie 
jeździmy na zajęcia rehabilitacyjne. Wraz 
z rozwojem Hani będą dochodziły nam 
nowe zajęcia, konsultacje z kardiologami, 
logopedami, psychologami. Aktualnie sku-

piamy się na rehabilitacji i na to najbardziej 
potrzebne są pieniądze – mówiła Katarzyna 
Szcześnik, mama Hani.

Na grodziskiej scenie obok Zenona Mar-
tyniuka i zespołu Akcent wystąpili m.in. 
Weekend, Łobuzy, Camasutra, Enjoy, Exa-
ited, Basta, Tropic, Dagmara czy Mario 
Bischin. Koncertowa atmosfera, która pa-
nowała zarówno na murawie stadionu przy 
al. Mokronoskich, jak i na backstage’u, po-
twierdziła, że muzyka, szczególnie kiedy 
w grę wchodzi życie i zdrowie, wznosi się po-
nad podziałami i upodobaniami słuchaczy.

 n  Małgorzata Müldner
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Wukadka od kuchni
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Europejski Dzień bez Samochodu obcho-
dzony jest od połowy lat dziewięćdziesią-
tych ubiegłego stulecia i przypada 22 wrze-
śnia. Tego dnia zachęca się kierowców do 
rezygnacji z użytkowania aut przez dobę 
namawiając do korzystania z bezpłatnej 
w  wielu miastach komunikacji miejskiej. 
Od lat przy okazji Dnia bez Samochodu or-
ganizowane są Dni Transportu Publicznego, 
w które włącza się również Warszawska Ko-
lej Dojazdowa. Nie inaczej było w tym roku. 
22 września wukadką można było podró-
żować bez biletu, a w grodziskiej siedzibie 
spółki odbył się piknik. Nie jest tajemnicą, 
że z roku na rok coraz więcej mieszkańców 
korzysta z usług tego samorządowego prze-
woźnika. Sprawa budowy drugiego toru 
na odcinku Grodzisk – Podkowa Leśna 
wydaje się coraz bardziej nagląca. Obecnie 
trwa opracowanie dokumentacji dotyczącej 
studium jego wykonalności. Na podstawie  
studium powstanie wniosek o dofinasowa-
nie tego projektu z Unii Europejskiej. Póki 
co jednym torem od Podkowy przyjechało 
do Grodziska wielu miłośników pojaz-
dów szynowych nie tylko z okolicznych 
miejscowości, ale także z Warszawy, gdyż 

      Twoja ekologiczna kolej 

Od 24 września pociągi zatrzymują się 
na wszystkich przystankach linii nr 447 
na odcinku Grodzisk Mazowiecki – 
Warszawa Włochy. 

Po zakończeniu koniecznych proce-
dur związanych z dokumentami pręd-
kość składów pasażerskich zostanie 
podwyższona z  80 km/h do 120 km/h. 
Zmodernizowana infrastruktura za-
pewni wysoki komfort podróży przez 
następnych kilkadziesiąt lat. Wartość 

inwestycji na linii Grodzisk Mazowiecki 
– Warszawa wynosi 285 mln zł. 

Wstrzymanie  połączeń na przystan-
kach linii podmiejskiej między Grodzi-
skiem a Warszawą trwało rok, ale wzno-
wienie ruchu nie oznacza zakończenia 
prac na linii, ponieważ kontynuowane 
będą roboty wykończeniowe na pero-
nach i w przejściach podziemnych. 

 n  Sławomir Sadowski

Podmiejska z przystankami 

piknik organizowany przez WKD i Sto-
warzyszenie Klub Miłośników EKD/WKD 
obfitował w wiele atrakcji. Podczas imprezy 
były konkursy, prezentacje filmów dotyczą-
cych historii i teraźniejszości linii, zwiedza-
nie hal remontowych i Izby Tradycji, czyli 
małego muzeum z wieloma eksponatami 
i… wspomnieniami. Pikniki mają już swoją 
tradycję i swoich fanów, którzy przybywają 
na nie od lat. Była to też doskonała okazja, 
by poznać wukadkę od kuchni, dowiedzieć 
się, w jaki sposób działa od strony technicz-
nej oraz jak  utrzymywane są tabor i infra-
struktura, by podróżni mogli bezpiecznie 
dojechać do celu.   n  (miecz.)

wydarzenia 19
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– Bardzo liczę na to, że stworzycie tutaj klimatyczne miejsce, gdzie 
będzie można spotykać się z ludźmi, którzy kochają muzykę, teatr, 
sztukę – mówił burmistrz Grzegorz Benedykciński podczas inauguracji 
drugiej edycji Galerii Młodych. 14 września otwarciu realizowanego 
przez Willę Radogoszcz projektu dla młodzieży towarzyszyła wystawa 
zdjęć uczestników warsztatów fotograficznych prowadzonych przez 
Marcina Masalskiego oraz koncert Magdaleny Wasylik.
– Kurs trwał od października zeszłego 
roku. Uczestnicy uczyli się fotografii od 
podstaw. Duży nacisk położyłem na na-
ukę korzystania z trzech podstawowych 
funkcji, czyli: czasu naświetlania, przy-
słony i  ISO. Ponadto młodzi fotograficy 
zapoznali się z obróbką w ciemni cyfrowej 
w programie Lightroom – mówił Marcin 
Masalski.

Arkana fotografii pod okiem mistrza po-
znawali Gabriela Bembinow, Zosia Klisow-
ska, Jakub Kuciński, Filip Masalski i Oliver 
Jorgensen. Grupa odniosła pewien sukces, 

gdyż jedno ze zdjęć prezentowanych pod-
czas wystawy ukazało się w prestiżowym 
magazynie „Perkusista”.

– Dzięki tym zajęciom udało mi się sfo-
tografować perkusistę Aarona Spearsa. 
Kiedy dowiedziałam się, że zdjęcie zostanie 
opublikowane, nie mogłam w to uwierzyć – 
mówiła Gabriela Bembinow.

Kilkanaście prac składających się na 
wystawę przedstawiało głównie przyrodę 
w różnych porach roku.

– Uwieczniłem m.in. wschód i zachód 
słońca oraz łosie. Dzięki zajęciom bardzo 

rozwinąłem swoje umiejętności – z trybów 
automatycznych lub półautomatycznych, 
przeszedłem na tryby manualne, co daje mi 
ogrom satysfakcji – mówił Jakub Kuciński.

Ucztę dla oka wzbogaciła uczta dla ucha. 
Magdalena Wasylik, młoda wokalistka 
i  artystka dubbingowa, zaprezentowała 
koncert bajkowo-popowy. Uczestniczka ta-
kich programów jak „Must be the music” 
czy „The voice of Poland” zaśpiewała m.in. 
nagraną przez siebie do polskiej wersji ję-
zykowej piosenkę Anny z Krainy Lodu.

n Anna Redel

– Dzień dobry, drogie szczury lądowe! 
Ahoj! – tak przywitali uczestników spo-
tkania „Przez Kołymę 100 na godzinę”, 
które odbyło się 21 września w Poczekal-
ni PKP, Kapitan i Admirał, czyli Szymon 

Przebinda i Eryk Krysowski. Obaj są po-
dróżnikami, młodymi poszukiwaczami 
przygód oraz autorami bloga i kanału na 
You Tube. Poznawanie świata i dalekie 
podróże, szczególnie w najbardziej eg-
zotyczne, dzikie i odległe od cywilizacji 
miejsca, to ich sposób na życie.

– Po co wybierać proste i często 
uczęszczane drogi, jeśli jest tyle niezna-
nych i ciekawych ścieżek? – stawiał py-
tanie Szymon Przebinda, gdy opowiadał 
o wybieranych przez nich nietypowych 
kierunkach podróży. Granica Sahary 
Zachodniej, Mauretanii i Maroka, która 
jest formalnie strefą działań wojennych, 
zakątki Afryki Zachodniej, Senegal, Sy-
beria – to niewielka część poznanych 
przez nich krajów.

W ramach spotkań Grodziskiego 
Klubu Podróżnika Eryk i Szymon opo-

wiedzieli o Jakucji oraz o rzece Kołymie. 
Irkuck, Bajkał, Moskwa – to tylko nie-
które z przystanków w ich podróży. Było 
też o słynnej kolei transsyberyjskiej 
i  tajdze. Przez Kołymę sto na godzi-
nę – właśnie z  taką prędkością mknęła 
Łada Żiguli po bezdrożach Traktu Ko-
łymskiego, aby dowieźć młodych po-
dróżników, aż 4000 km z Irkucka do 
wioski Ust'-Niera. Duże wrażenie na wi-
dzach wywarła historia o wyjątkowych 
tradycjach, wierzeniach i gościnności 
Jakutów. Starannie zadbano o ciekawą 
scenografię, filmy, zdjęcia, pamiątki 
z podróży oraz charakteryzację podróż-
ników – te elementy sprawiły, że słucha-
cze nie mieli innej możliwości, jak tylko 
dać się porwać w wir historii z dalekiej 
Syberii.

n Katarzyna Mandes

Satysfakcja z fotografii

Jak Kapitan z Admirałem

Bezalkoholowy artyzm
Grodziskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Familia 29 wrze-
śnia zorganizowało w Gminnej Świetlicy w Kozerkach Grodziski 
Dzień Trzeźwości i XII Przegląd Twórczości Abstynenckiej.
–  Pomysł na organizację tego typu wyda-
rzenia zaczerpnęliśmy od środowiska abs-
tynenckiego z Katowic. Naszym celem jest 
integracja i pokazanie ludziom, że można 
trzeźwieć i bawić się dobrze – mówił Rafał 
Braniewicz, prezes Familii.

Spotkanie rozpoczęło się wykładem psy-
choterapeutki Anety Gąsiewskiej, która 
przybliżyła zebranym zagadnienia związa-
ne z psychoterapią – czym jest, jakie są jej 
rodzaje, kiedy się ją stosuje oraz jaki powi-
nien być psychoterapeuta.

Kolejnym punktem programu był kon-
cert Lecha Zakrzewskiego – poety, barda, 
dziennikarza Katolickiego Radia Podlasie. 

Artysta przedstawił bardzo osobiste piosen-
ki autorskie nawiązujące m.in. do problemu 
alkoholizmu. – Mój talent uzewnętrznił się 
dopiero wtedy, kiedy przestałem pić, a 25 lat 
spędziłem z butelką – mówił artysta.

Sam przegląd był formą prezentacji twór-
czości, bez rywalizacji o nagrody. Chodziło 
o pokazanie, że każdy jest równy i każdy ma 
prawo tworzyć coś po swojemu. Najorygi-
nalniejszą formą artystycznej ekspresji były 
obrazy Jerzego Darnickiego.

– Mój przyjaciel, który mieszka w Domu 
Pomocy Społecznej, od 5 lat nie pije alkoho-
lu, a od ponad 4 lat maluje. Stworzył już 30 
obrazów. Zaczęło się od terapii zajęciowej, 

a skończyło na pięknych latach abstynencji – 
mówił Andrzej Sowa ze Stowarzyszenia Vic-
toria z Radomia, wiceprezes Mazowieckiego 
Związku Stowarzyszeń Abstynenckich.

W przeglądzie wzięły udział środowiska 
abstynenckie z Warszawy, Pułtuska, Rado-
mia, Błonia, Otwocka i Sokołowa Podla-
skiego. Grodziską Familię reprezentowała 
m.in. Katarzyna Syrokomla, która recyto-
wała swoją poezję.

Na zakończenie imprezy odbyły się grill 
oraz zabawa taneczna przy muzyce zespołu 
Forte.  n (ar)
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W kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Grodzisku Maz. 8 września otwarta została 
wystawa Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie 
„Ukradzione dzieciństwo”. Ekspozycja ukazuje życie 
dzieci okresu międzywojennego do zakończenia 
II wojny światowej. Unaocznia, jak wyglądała ich 
codzienność, a także jak zmieniała się podczas 
wojny. Wystawa odnosi się do losów dzieci różnych 
mniejszości narodowych, w tym Żydów, Romów, 
Ukraińców, Białorusinów. 
Ważnym dopełnieniem wy-
stawy był wykład dr. Tomasza 
Łabuszewskiego z IPN na temat 
strat poniesionych przez Pol-
skę w wyniku II wojny świato-
wej. Temat to niezwykle gorący 
w  kontekście dyskusji na temat 
reparacji wojennych.

– Gdy obecnie zastanawia-
my się nad ubóstwem naszego 
życia politycznego, to przy-
czyn tego należy doszukiwać 
się właśnie w  stratach ludno-
ści polskiej podczas okupacji 
– mówił prelegent. Niemcy od 
samego początku dążyli do 
wyeliminowania elit w społe-

czeństwie. Dlatego już w dwóch 
pierwszych miesiącach wojny 
wymordowanych zostało od 20 
do 50 tys. Polaków tworzących 
lokalne elity. Okupantowi uda-
ło się zabić ponad jedną trzecią 
obywateli polskich posiada-
jących wyższe wykształcenie. 
Zginęło m.in. ok. 60 proc. praw-
ników, 45 proc. inżynierów, 
30  proc. pracowników wyż-
szych uczelni, 30 proc. księży. – 
Tych ludzi zabrakło po wojnie, 
a konsekwencje eliminacji elit 
ponosimy do dzisiaj – podkre-
ślił dr T. Łabuszewski. W ciągu 
6 lat wojny Polska straciła jedną 

czwartą obywateli. Gdyby woj-
na trwała dłużej, Polaków mo-
głoby być tyle, co Węgrów. 

Spośród 7 mln obywateli pol-
skich – ofiar dwóch totalitary-
zmów – 2 mln stanowiły dzieci, 
w tym 600 tys. pochodzenia 
żydowskiego. W celach germa-
nizacyjnych wywieziono ponad 
200 tys. dzieci, spośród których 
wróciło ok. 30 tys. W  ramach 
akcji wysiedleńczej z Zamojsz-
czyzny wysiedlono ponad 
30 tys. dzieci. Około 150 tys. 
dzieci zostało wywiezionych 
na wschód w  ramach czterech 
masowych deportacji przepro-

wadzonych przez ZSRR. Ewa-
kuacji wraz z Armią Polską na 
Wschodzie do Iraku doczekało 
się niecałe 18 tys. dzieci. Co szó-
ste dziecko w kołysce, co czwar-
te w wieku przedszkolnym i co 
trzecie w wieku szkolnym pozo-
stawało bez ojca lub matki albo 
bez obojga rodziców. 

Do ofiar ludzkich należy do-
liczyć straty w wymiarze kultu-
rowym. Polska straciła prawie 
50 proc. zabytków posiada-
nych przed wojną. Straciliśmy  
również 5 milionów cennych 
woluminów.   
n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Konsekwencje ponosimy do dziś

Calvin Rodgers aktywnie 
koncertuje od 15. roku życia 
z największymi muzykami 
gospel. Ma na swym koncie 
współpracę m.in. z Arethą 
Franklin, Dionne Warwick 
i Jamesem Fortune. Koncer-
tuje z The Isley Brothers. Od 
wielu lat jest perkusistą i dy-
rektorem muzycznym giganta 
muzyki gospel Freda Ham-
monda. Ale dopiero teraz po 
raz pierwszy gościł w Polsce. 
2 października poprowadził 
klinikę perkusyjną w Cen-
trum Kultury w Grodzisku 
Mazowieckim.

Przyznaje, że jego pierw-
szym nauczycielem muzyki 
był ojciec. Lubi jazz, ale nie 
czuje się muzykiem jazzo-
wym. Jego ulubiony gatunek 

muzyczny to oczywiście go-
spel, ale gra także rhythm and 
blues, soul i funk. 

Wszystkim perkusistom 
radzi, aby spędzali z instru-
mentem tyle czasu, ile to moż-
liwe. Sam za bębnami spędza 
sześć i więcej godzin dziennie. 
W wywiadzie dla magazynu 
„Perkusista” doradza też, aby 
pozostawiać w muzyce dużo 
przestrzeni.

Burmistrz Grzegorz Bene-
dykciński anonsując koncert 
Calvina Rodgersa wyraził 
nadzieję, że Grodzisk stanie 
się stolicą perkusji w Polsce, 
ale po drodze czekają nas tar-
gi perkusyjne i duży festiwal 
perkusyjny. 

n Tekst i fot.  
Sławomir Sadowski

Przedstawienie poświęcone jest 
Jackowi Kaczmarskiemu – jed-
nemu z największych bardów. 
Spotkania z jego niezwykłym, 
mocnym głosem, przejmujący-
mi tekstami, energią, z jaką grał 
i śpiewał, dla wielu osób były nie-
samowitym przeżyciem. Przywo-
dziły na myśl styl Włodzimierza 
Wysockiego, od którego zaczerp-
nął charakterystyczny rwany styl 
gry na gitarze. Jego pieśni rodziły 
potrzebę wolności, ale Kaczmar-
ski to nie tylko „Mury”. Sam 
autor nie przepadał za zaszuflad-
kowaniem go jako politycznego 
pieśniarza stanu wojennego.

Inspiracją do powstania spek-
taklu była książka Diany Wasi-
lewskiej i Iwony Grabskiej „Lek-
cja historii Jacka Kaczmarskiego”. 
Jest to opowieść o fascynacji 

Kaczmarskiego malarstwem ta-
kich autorów jak Peter Bruegel 
starszy, Matejko, Malczewski, 
Linke, Vermeer, Bosch, Hals.

Spektakl wyreżyserował śpie-
wający aktor Jacek Bończyk. 
Wystąpili: Julia Konarska, Jacek 
Bończyk, Wojciech Brzeziński, 
Wojciech Michalak. Narrato-
rem tekstów o obrazach jest 
Piotr Fronczewski. Za stronę 
muzyczną spektaklu odpowia-
dali: Fabian Włodarek – piano 
i akordeon, Paweł Stankiewicz 
– gitary i Jacek Bończyk – gitara 
klasyczna i śpiew.

Na pewno jest to spektakl nie 
tylko dla fanów Jacka Kaczmar-
skiego, ale także dla wszystkich 
interesujących się historią i ma-
larstwem.
n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Sześć godzin za perkusją

Lekcja barda
Artyści warszawskiego Teatru Ateneum 15 września – z okazji 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – wystąpili 
ze spektaklem „Jacek Kaczmarski – lekcja historii” w Cen-
trum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej.
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Jak w saloonie
Działająca w Centrum Kultu-
ry restauracja Babie lato na ten 
wieczór zmieniła się w saloon 
z westernu, chociaż nikt do ni-
kogo nie strzelał i stolików nie 
wywracał, a kryształowy ży-
randol chyba po raz pierwszy 
pasował do wnętrza jak ulał. 
10 września przed budynkiem 
zamiast wierzchowców trady-
cyjnie zaparkowały konie me-
chaniczne. Wszystko za sprawą 
koncertu „Bardowie Zachod-
niego Mazowsza 2”, podczas 
którego wystąpił zespół Nasza 
Paczka złożony z muzyków 
byłych grup Antoniego Kani 
i Tomasza Szweda oraz Jacek 
Rudnicki. Część muzyczną 
poprzedził wernisaż  prac au-
torstwa Adama Kalicy, który 
w  nieszablonowy sposób spor-
tretował muzyków z kręgu Bar-
dów Zachodniego Mazowsza.

Piosenki Naszej Paczki były 
już prezentowane na antenie 
Radia Bogoria. Tym razem 
na żywo można było usłyszeć 
m.in. „Gdy dla was gramy”, co-
untry rodem z Australii, czyli 
„Waltzing Matilda”, „30 godzin 
na granicy”, a także najwięk-
sze przeboje autorstwa lidera 
zespołu Mariusza Gabrycha: 
„Córka grabarza” oraz „Bo 
wszyscy harcerze to jedna ro-
dzina”. W  tekście jednej z pio-
senek padają słowa: „to muzyka 
dla każdego, przecież nie ma 
w  tym nic złego”, i faktycznie, 
nie może być nic złego w mu-
zyce country, bluegrass z  do-
mieszką folku i bluesa.

Na scenie zaprezentował się 
również Jacek Rudnicki – śpie-

wający lekarz dzieci, profesor 
medycyny, wieloletni kierownik 
Kliniki Patologii Noworodka 
Pomorskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Szczecinie, a także 
absolwent grodziskich szkół. Pi-
sze muzykę, wydaje książki, na-
grywa płyty, rysuje. Dysponuje 
ciekawym głosem i jest autorem 
interesujących tekstów. Lata 
spędzone w Grodzisku i Kino 
Wolność wspominał w piosence 
„Fascynacja w kinie MDK”.

Zespół Nasza Paczka wystą-
pił w składzie: Mariusz „Hap-
py Franzl” Gabrych, Witek 
„Yankes” Żuk – gitara basowa, 
harmonijka i wokal, Bogdan 
„Bodzior” Roszczyk – gitara 
solowa, Sławek „Modzel” Mo-
dzelewski – perkusja i wokal 
oraz Adam „Cowboy” Anusie-
wicz – gitara solowa i wokal. 
W rolę konferansjera wcielił 
się manager zespołu Lechosław 
Strug-Kwiatkowski.

n Tekst i fot.  
Sławomir Sadowski

Tak się bowiem złożyło, że 
najsłynniejsza literacka gru-
pa dwudziestolecia między-
wojennego, którą tworzyli: 
Jarosław Iwaszkiewicz, Jan 
Lechoń, Antoni Słonimski, Ju-
lian Tuwim i  Kazimierz Wie-
rzyński, zainicjowała działal-
ność w listopadzie 1918 r. 

Na wystawie w Stawisku 
zaprezentowano unikalne rę-
kopiśmienne i ikonograficzne 
archiwalia oraz dzieła sztuki 
z  muzealnych zbiorów, od-
zwierciedlające historię i  dzia-
łalność grupy Skamander. 
Są to rzeźby, obrazy, rysunki 
i  grafiki autorstwa artystów 
współpracujących ze skaman-
drytami: Romualda Kamila 
Witkowskiego, Janiny Konar-
skiej, Jerzego Mieczysława Ry-
tarda, Heleny Roj-Kozłowskiej 
i Jerzego Hryniewieckiego. 
Spośród prac plastycznych na 
szczególną uwagę zasługują ry-
sunki Antoniego Słonimskiego 
i popiersie Jarosława Iwaszkie-
wicza dłuta Ireny Baruch.

Wśród archiwaliów znala-
zły się: korespondencja między 
poetami, ich notatki, szkice, fo-
tografie upamiętniające wspól-
ne przedsięwzięcia, pamiątki 
z epoki, pierwsze wydania tomi-
ków poetyckich z dedykacjami. 

Wernisaż wystawy „Stulecie 
grupy Skamander”, który odbył 

się 16 września, zbiegł się z za-
kończeniem „Dialogu Dwóch 
Kultur”, współorganizowa-
nych przez muzeum w  Sta-
wisku międzynarodowych 
spotkań pisarzy, naukowców 
i muzealników, głównie z Pol-
ski i Ukrainy. Pierwsza część 
tych spotkań miała miejsce na 
Ukrainie, m.in. w Krzemień-
cu, Drohobyczu i we Lwowie. 
W bogatym programie wie-
czoru w Stawisku znalazła się 
– oprócz wystawy – promocja 
książki „Wieże”. Jest to obszer-
ny wybór wierszy Iwaszkie-
wicza w przekładzie Dmytra 
Pawłyczki – poety ukraińskie-
go, tłumacza, redaktora i am-
basadora Ukrainy w Polsce 
oraz przyjaciela Iwaszkiewicza. 
Książka wydana została dzięki 
wsparciu Ambasady RP w Kijo-
wie. Dwujęzyczne wydanie (po 
polsku i ukraińsku) zawiera 
ponad 100 wierszy autora „Sła-
wy i chwały”, głównie związa-
nych tematycznie z Ukrainą, 
gdzie Iwaszkiewicz się urodził, 
wychował i kształcił. 

Kuratorami wystawy są: 
Robert Papieski i Małgorzata 
Zawadzka. Patronat medialny 
nad wystawą objęła redakcja 
„Bogorii”. Dla szkół wycieczka 
na tę wystawę – obowiązkowa.

n Tekst i fot.  
Sławomir Sadowski

Do końca marca 2019 r. w Muzeum im. Anny 
i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku oglądać 
można wystawę „Stulecie grupy Skamander”, 
która przygotowana została z okazji setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Stulecie Skamandra  
na stulecie niepodległości 
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Sprawunki i proza 

Wychowawca 
Clintona

Wniebogłosy 
nie unikają zła

– Gościmy w Grodzisku postać niezwykłą. Człowieka, 
który nie tylko poddawał się pozytywnym i negatywnym 
zjawiskom XX wieku, lecz także sam ów XX wiek 
kształtował. Miał wpływ na historię, kreował liderów, 
którzy dzisiejszym światem rządzą – tak Łukasz Nowacki 
anonsował spotkanie z prof. Zbigniewem Pełczyńskim, 
które odbyło się 27 września w Willi Niespodzianka.

Z wielką przyjemnością informujemy, że ukazał 
się nowy tomik wierszy naszego wieloletniego 
współpracownika Sławomira Sadowskiego. 
28 września w Willi Niespodzianka odbył się 
wieczór autorski połączony z promocją książki 
„Wniebogłosy”.

W tej zapowiedzi nie było cienia 
przesady. Zbigniew Pełczyński 
w świat wyruszył z Grodziska, 
gdzie urodził się w 1925 roku. 
Los skierował go najpierw do 
Warszawy, jako żołnierz Armii 
Krajowej walczył w powstaniu 
warszawskim. Cudem unik-
nąwszy śmierci, po upadku 
powstania trafił do niewoli nie-
mieckiej. Obóz, w którym prze-
bywał, znajdował się w północ-
no-zachodniej części Niemiec, 
dokąd wraz z wojskami alianc-
kimi przybyła 1  Dywizja Pan-
cerna generała Stanisława 
Maczka. Zbigniew Pełczyński 
postanowił wykorzystać nada-
rzającą się okazję. 

– Zauważyłem, że tam jest 
dużo warsztatów samochodo-
wych, więc zgłosiłem się, żeby 
mnie zatrudnili jako mechani-
ka wolontariusza, chociaż nie 
miałem zielonego pojęcia, jak 
odkręcać śruby. Później zwol-
niły się dwa miejsca w szere-
gach armii i zostałem kapralem 
dywizji pancernej, a tym sa-
mym członkiem wojska brytyj-
skiego – opowiadał profesor.

Jako weteran brytyjskiej ar-
mii Zbigniew Pełczyński mógł 
cieszyć się pewnymi preferen-

cjami przy przyjęciu na uczel-
nię, z czego też skwapliwie sko-
rzystał. Po studiach w Szkocji 
przeniósł się na Oksford, gdzie 
wkrótce rozpoczął pracę na-
ukową, stając się pierwszym 
Polakiem, który otrzymał sta-
łą posadę na tej prestiżowej 
uczelni. Po latach wśród jego 
studentów znajdą się m.in. Bill 
Clinton, Viktor Orban czy Ra-
dosław Sikorski, a on sam bę-
dzie uważany za jednego z naj-
wybitniejszych wykładowców. 
Pod koniec l. 80. miał udział 
w  powołaniu Fundacji im. St. 
Batorego w Polsce, a w l. 90. za-
łożył Szkołę Liderów.

Sporą część wśród publiczno-
ści, stanowiła młodzież, która 
mogła usłyszeć od Honorowego 
Obywatela Grodziska Mazo-
wieckiego, że w życiu warto nie 
być biernym, korzystać z okazji, 
które przynosi los, być wytrwa-
łym, a porażki traktować jako 
źródło wniosków i mobilizacji.

Spotkanie zostało zorgani-
zowane przez Fundację Szkoła 
Liderów i Centrum Kultury, 
a  okazję stanowiła promocja 
polskiej wersji biografii Zbi-
gniewa Pełczyńskiego pt. „Po-
darunek życia”.  n (kb)

Oprócz autora, bohaterami wie-
czoru byli aktor Jacek Wolsz-
czak, w którego interpretacji 
można było usłyszeć utwory 
z  tomiku, oraz poeta, dzienni-
karz, wiceprezes warszawskie-
go oddziału Związku Literatów 
Polskich Jerzy Jankowski, który 
prowadził rozmowę ze Sławo-
mirem Sadowskim. 

– Macie państwo przed sobą 
jednego z najlepszych polskich 
poetów środkowej Polski. 
Wiem, co mówię, bo w tej bran-
ży siedzę od około 30 lat i może 
nie za wielkie, ale jakieś pojęcie 
o tym mam. Nie ma wzoru na 
dobry wiersz. Ale gdy słyszymy 
wiersz, to albo chcemy go prze-
czytać, albo nie. I w przypadku 
Sławka ja osobiście chcę – prze-
konywał Jerzy Jankowski.

Redaktora naczelnego „Ży-
rardowskich Zeszytów Lite-
rackich” interesowała m.in. 
kwestia obecności w wierszach 
umieszczonych na kartach 
„Wniebogłosów” takich posta-
ci jak Adolf Hitler, Ewa Braun, 
Henrich Himmler czy Rudolf 
Höss. Jak mówił Sławomir Sa-

dowski, powodem bynajmniej 
nie jest jego szczególne zainte-
resowanie nazizmem.

– To są wiersze oscylujące 
wokół tematu, który mnie za-
wsze interesował: wokół tematu 
zła. Skąd się bierze zło? Niby 
wszystko wiemy, ale temat bez 
przerwy wraca – dodawał au-
tor, wyjaśniając, że postaci ro-
dem z III Rzeszy stanowią tego 
zła uosobienie.

Warto dodać, że strona ty-
tułowa wydawnictwa, które 
ukazało się dzięki wsparciu 
finansowemu Fundacji Grupy 
PKP, zbudowana jest ze zdjęcia 
autorstwa Piotra Kopcia, gro-
dziskiego fotografa, który nie 
tak dawno miał wystawę w Po-
czekalni PKP w ramach cyklu 
„Moja pierwsza wystawa”. 

„Wniebogłosy” to drugi po 
„Jazz – Pieśni” tomik wierszy 
Sławomira Sadowskiego, który 
na swoim koncie ma dwa zbio-
ry opowiadań „Krzyk gorejący” 
i „Potlacz”, a także niezliczo-
ną liczbę publikacji na łamach 
„Bogorii”.

n Krzysztof Bońkowski

Prof. Zbigniew Pełczyński i dyrektor ZS nr 1 Cezary Skalski

„Przedwiośnie” Stefana Żerom-
skiego było tegoroczną lekturą 
podczas Narodowego Czytania, 
które miało miejsce 8 września. 
Organizacją grodziskiej odsło-
ny ogólnonarodowej akcji, której 
patronuje Prezydent RP Andrzej 
Duda, zajęła się instytucja najlepiej 
znająca się na lekturach, czyli Bi-
blioteka Publiczna. W plenerowej 
scenerii na placu przed Centrum 

Kultury wspólne czytanie rozpo-
częli wiceburmistrz Tomasz Krup-
ski i dyrektor biblioteki Dorota 
Olejnik, a wśród lektorów znaleźli 
się m.in. seniorzy, harcerze, na-
uczyciele, a  także koordynator 
Strefy Aktywnego Seniora Marcin 
Łukasz Mazur (na zdjęciu).

– Myślę, że miejsce, jakie wy-
braliśmy na tegoroczne Narodowe 
Czytanie, było strzałem w  dzie-

siątkę, dlatego że dużo osób robią-
cych sobotnie sprawunki przysta-
wało i mogło posłuchać fragmentów 
prozy Stefana Żeromskiego. Cieszy-
my się z frekwencji i cieszymy się, że 
tak dużo osób czytało, że przez kilka 
godzin nie było ani chwili przerwy – 
mówiła Magdalena Żerek z Bibliote-
ki Publicznej.

Narodowemu czytaniu towarzy-
szył kiermasz książek, nad którym 
czuwali biblioteczni wolontariusze.

 n (kb)
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Od lewej: J. Jankowski, S. Sadowski, J. Wolszczak
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Słabo spisują się piłkarze drugiej dru-
żyny Pogoni, którzy w czterech ostat-

nich meczach zanotowali komplet porażek. 
Odbiło się to niestety na pozycji naszego 
zespołu w tabeli ligi okręgowej, w której z 
dorobkiem zaledwie 6 pkt są na przedostat-
nim miejscu. Do końca rundy pozostało już 
tylko 6 kolejek i trzeba w nich odnieść przy-
najmniej 3 zwycięstwa, aby nawiązać kontakt 
z bezpieczną strefą.

W Pucharze Polski nasi „rezerwiści” po 
przejściu dwóch rund i wyeliminowaniu 
w trzeciej Victorii II Sulejówek (1:0 – Michał 
Strzałkowski), zakończyli swoją przygodę 

na 1/8 okręgu warszawskiego, przegrywając 
z Józefovią 3:4 (Michał Borychowski, Piotr 
Jaroń, Strzałkowski).

Występujący zarówno w lidze okręgowej, 
jak i I lidze mazowieckiej nasi juniorzy, pro-
wadzeni przez trenera Macieja Przybylskiego, 
biją w  tych drugich rozgrywkach kolejnych 
rywali i  są coraz bliżej awansu do Ekstraligi, 
gdzie występuje elita naszego województwa.  

Wyniki: Pogoń II – KS Teresin (d) 4:5 (Ma-
teusz Pałuba – 2, Paweł Brudziński, Rafał Wy-
drzyński), Naprzód Stare Babice (w) 2:4 (Łu-
kasz Gwardiak, Maciej Przybylski), Józefovia 
(d) 0:2, Ursus II W-wa (w) 0:3. Juniorzy – 
Warszawska Akademia Piłki Nożnej (w) 13:0 
(Radosław Graczyk, Kamil Przyżycki – po 3, 
Szymon Leszczyński – 2, Sebastian Dziewul-
ski, Kamil Przybysz, Paweł Latocha, Marcin 
Misiak, Piotr Piaskowski), Energia Kozienice 
(w – na zdjęciu) 6:0 (Piaskowski – 2, Mikołaj 
Czaplicki, Michał Borychowski, Dziewulski, 
Leszczyński), SEMP Ursynów (d) 3:1 (Cza-
plicki – 2, Leszczyński).     (mś)

u

u

u

Rządzą w powiecie
Piłkarze Chlebni potwierdzili, że 
rządzą w powiecie na szczeblu okrę-

gówki, ponieważ po wcześniejszej wygra-
nej nad rezerwami Pogoni, udowodnili 
następnie swą wyższość nad Milanem Mi-
lanówek. Jednak zwycięstwo nad sąsiadem 
zza miedzy było jedynym odniesionym 
w czterech ostatnich spotkaniach. Wysoka 
porażka w Piasecznie i przegrana u siebie 
z Piastem nasuwają na myśl pytanie, czy to 
tylko chwilowa niedyspozycja spowodo-
wana kłopotami kadrowymi, czy też objaw 
kryzysu, który dotknął zespół i przekłada 
się na jego wyniki. Odpowiedź pozna-
my po kolejnych meczach. Po 9 kolejkach 
Chlebnia z 13 pkt zajmuje 9 miejsce w ta-
beli ligi okręgowej.

Wyniki: SEMP Ursynów (w) 3:3 (Da-
mian Skalniak – 3), Milan Milanówek (d) 
4:1 (Krzysztof Mamla – 2, Bartłomiej Piór-
kowski, Skalniak), MKS II Piaseczno (w) 
0:5, Piast Piastów (d) 1:3 (Skalniak).    (mś)

u

u

Za nami 9 kolejek rozgrywek IV ligi, 
a nasza Pogoń kroczy od zwycięstwa do 

zwycięstwa. W ostatnich 4 spotkaniach pod-
opieczni trenera Roberta Moskala zanotowali 
same wygrane, dzięki czemu zwycięska passa 
przedłużyła się do dziewięciu meczów. Oczy-
wiście, daje to Pogoni prowadzenie w tabeli 
z 27 pkt na koncie, jednak o euforii nie może 
być mowy, ponieważ czająca się za naszymi 
plecami Pilica Białobrzegi ma tylko o 3 mniej.

Olbrzymią rolę w dotychczasowych suk-
cesach odgrywa bardzo silna ławka rezer-
wowych. Zawodnicy wchodzący na boisko 
w trakcie spotkania, nie tylko nie obniżają 
jakości gry, ale także wręcz ją podnoszą. Gra-
my ładnie dla oka, sporo bramek strzelamy, 
mało tracimy i co ważne, odpowiedzialność 
za zdobywanie goli nie spoczywa na barkach 

jednego czy dwóch piłkarzy, ale rozkłada się 
na cały zespół, o czym świadczy fakt, że do tej 
pory na listę strzelców wpisało się już 11 za-
wodników. Następni czekają w kolejce…

Wyniki: Sparta Jazgarzew (d) 2:0 (Adrian 
Grabowski, samobójcza), Mazur Karczew 
(w) 3:1 (George Enow, Jakub Łabęda, Maciej 
Pietraszek), Mszczonowianka (d) 3:1 (Patryk 
Szymański – 2, Maciej Pieczyński), MKS Pia-
seczno (w) 3:1 (Grabowski, Jaroń, Szymański).

Piłkarze Pogoni wciąż pozostają w walce 
o Ligę Europy (sic!), pokonując kolejne prze-
szkody w grze o Puchar Polski. W  pierw-
szych rundach zwyciężyli oni na wyjazdach  
Sokoła Serock 6:1 (Patryk Szymański – 5, 
Jakub Łabęda) oraz Ursus II W-wa (w) 4:0 
(Damian Jaroń – 2, Adrian Grabowski, Szy-
mański).     Michał Śliwiński

Rezerwy pod kreską,  
za to juniorzy gromią

Jedenastu strzelców

Wymierne efekty pracy

Derbowe 
zwycięstwo

Złoto i brąz 
w stolicy

Pięć zwycięstw w pięciu spotkaniach, w tym 
rekordowe w Nasielsku, do tego imponujący 
bilans bramkowy 40:7, nie pozostawiają żad-
nych wątpliwości, że piłkarki trzecioligowej 
Mazovii Grodzisk wyrastają na głównego 
faworyta do awansu. Praca trenera Marcina 
Malinowskiego i zaangażowanie zarządu 
klubu przynoszą wymierne efekty, czego od-
zwierciedleniem były wcześniejsze sukcesy 
w turniejach halowych, a teraz przekłada się 
to na rozgrywki ligowe.

Debiutujący w czwartoligowych roz-
grywkach i zajmujący na razie ostatnie 
miejsce w  tabeli drugi zespół Mazovii do-

piero zbiera doświadczenie, które w przy-
szłości na pewno zaprocentuje.

Wyniki: Mazovia – Warszawska Aka-
demia Piłkarska (w) 5:3 (Karolina Czyż – 3, 
Natalia Świercz, Wiktoria Malinowska), DAF 
Płońsk (d) 6:0 (Czyż – 3, Malinowska – 2, 
Świercz), Praga II W-wa (d) 2:1 (Wiktoria Wi-
snowska, Martyna Strasińska), Żbik Nasielsk 
(w) 19:0 (Czyż – 6, Aleksandra Nowakowska 
– 4, Malinowska – 2, Angelika Suchecka – 2, 
Joanna Krzyżanowska, Magdalena Wołow-
czyk, Julia Klocińska, Świercz, Patrycja Dą-
browska). Mazovia II – ŁKS Łochów (d) 0:1, 
Kurpik Kadzidło (w) 1:7 (Suchecka).       (mś)

Słabiutkie dotychczasowe wyniki wy-
stępujących w A-klasie rezerw Chleb-

ni powodowały, że w podopiecznych trenera 
Krzysztofa Mamli można było upatrywać 
głównego kandydata do spadku. Jednak wy-
grana w derbowym pojedynku z wiceliderem 
z Międzyborowa każe zweryfikować te pro-
gnozy. Wprawdzie drużyna zajmuje z 3  pkt 
ostatnie miejsce w tabeli, ale bezpieczna stre-
fa nie jest zbyt daleko i wystarczy jeszcze kilka 
takich spotkań jak to z Wrzosem, a drugi ze-
spół Chlebni mocno się w niej usadowi. Wy-
niki: Błonianka II (w) 1:8 (Konrad Janik), Taj-
fun Brochów (d) 1:6 (Krzysztof Wieczorek), 
Józefowianka (w) 0:4, Wrzos Międzyborów 
4:2 (Łukasz Wintmiller – 2, Mateusz Walicki, 
Adrian Żakowski).     (mś)

Podczas rozegranych w stolicy Mi-
strzostw Warszawy i Mazowsza w szer-

mierce dwa medale – złoty i brązowy zdobyli 
reprezentanci Grodziskiego Klubu Szermier-
czego. Filip Syperek okazał się najlepszy w ka-
tegorii młodzików, zaś Lidia Tabędzka stanęła 
na trzecim stopniu podium w gronie dzieci. 
Wysokie pozycje wywalczyli również inni 
podopieczni trenera Krzysztofa Karlickiego 
– w rywalizacji młodzików siódme miejsce 
zajął Maksymilian Buśkiewicz, a ósme – Leon 
Leduc, z kolei wśród dzieci na szóstych po-
zycjach uplasowali się: Emilie Leduc i Oskar 
Zentonowicz, a na dziesiątej – Gustaw Żubro-
wicz. Dwie zawodniczki grodziskiego klubu 
wzięły udział w rozegranym w Koninie Pu-
charze Europy Kadetów, podczas którego Julia 
Szlaga zajęła 31 miejsce, zaś Maja Karlicka, na 
skutek kontuzji, musiała wycofać się w fazie 
eliminacyjnej.     (mś)
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Srebrna juniorka 
wśród seniorek

Szosowcy i górale 

Brązowy medal Mi-
strzostw Mazowsza 

Młodzików w Lekkiej Atle-
tyce zdobyła 15 września 
w Warszawie Marta Zwoliń-
ska z KS Biegi Grodzisk. Na-
sza zawodniczka z sukcesem 
rywalizowała w  biegu na 
80 m przez płotki.   (kb)

Świetny występ podczas rozegranego 
w Nadarzynie I Grand Prix Mazowsza 

Seniorów zanotowała Martyna Lis. Nasza ju-
niorka sprawiła dużą niespodziankę, zajmu-
jąc w tych zawodach 2 miejsce i rozdzielając 
na podium faworyzowane reprezentantki 
gospodarzy, występujące na co dzień w I li-
dze. W drodze po srebro Martyna pokona-
ła wyżej notowane od siebie zawodniczki: 
Aleksandrę Wojtczak z SKTS Sochaczew 
3:0, Katarzynę Nowocin z SKS 40 W-wa 3:1 
oraz Weronikę Bożek z GLKS Nadarzyn 3:1. 
W decydującym starciu nie dała jednak rady 
reprezentantce gospodarzy Aleksandrze Fa-
larz, przegrywając 1:3. W turnieju mężczyzn 
najlepiej z grona naszych zawodników spisał 
się Jacek Szachnowski, sklasyfikowany na 
miejscach 9-12.     (mś)

Przez płotki 
po brąz 

Jest siła i moc 
Po trzech kolejkach rozgrywek Lotto 
Superligi pingpongiści Dartomu Bo-

goria Grodzisk byli na czele tabeli z 8 pkt na 
koncie. W ostatnich dwóch meczach nie po-
zostawili złudzeń klubom z Rzeszowa i Gru-
dziądza, oddając rywalom w sumie 2 sety. Jest 
siła, jest moc i niech tak pozostanie.
Wyniki: Fibrain AZS Politechnika Rzeszów 
(w) 3:0 (Pavel Sirucek – Wasilij Lakiejew 3:0, 
Panagiotis Gionis – Saadi Ismaiłow 3:0, Ma-
rek Badowski – Tomasz Lewandowski 3:1), 
ASTS Olimpia Grudziądz (d) 3:0 (Badowski – 
Maciej Kubik 3:0, Sirucek – Samuel Kulczycki 
3:0, Gionis – Szymon Malicki 3:1).

Mocne wejście w drugoligowy sezon zano-
towali zawodnicy rezerw Bogorii, którzy 
w  pierwszym meczu rozgromili SCKiS Hals 
Wadwicz W-wa 9:1. Obok rutynowanego Jac-
ka Szachnowskiego, który zdobył 2,5 pkt, na-
szych barw skutecznie broniła młodzież: Ad-
rian Majchrzak (2,5 pkt), Miłosz Redzimski 
(2,5) oraz Szymon Wiśniewski (1,5).    (mś)

Okazuje się, że dla zawodników Grodziskiego 
Klubu Kolarskiego Opty Mazowsze nie jest 
ważne, w jakiej dyscyplinie startują, ważne że 
ich partnerem jest rower. Przyzwyczaili już nas 
do sukcesów w kolarstwie szosowym oraz to-
rowym, w którym się specjalizują, teraz przy-
szła kolej na kolarstwo górskie. W rozegranej 
w  Białymstoku inauguracyjnej serii Między-
wojewódzkich Mistrzostw MTB Młodzików 
w sezonie 2018 podopieczni trenera Krzyszto-
fa Sadowskiego wywalczyli 2 brązowe medale. 
Osiągnięciem tym może pochwalić się Maria 
Chrzanowska w wyścigu dziewcząt 
oraz w sztafecie, gdzie naszej repre-
zentantce partnerował Marek Kapela. 
Ponadto w wyścigu chłopców 7 miej-
sce zajął wspomniany Kapela, zaś 
8 Antoni Świderski. Dodatkowo w 
Głogowie, podczas Mistrzostw Pol-
ski Szkółek MTB, na drugim stopniu 
podium stanął Kapela, zaś na trze-
cim – Marcelina Świderska. 5 medali 

wywalczyli nasi kolarze podczas Międzywo-
jewódzkich Mistrzostw Młodzików, które ro-
zegrano w  Borkach Wielkich. Marek Kapela 
okazał się najlepszy w jeździe indywidualnej 
na czas, w której wyprzedził Antoniego Świ-
derskiego (obaj na zdjęciu), zaś drugie złoto 
wywalczył wraz z Anonim Kidą w jeździe na 
czas dwójkami. W tej samej konkurencji brąz 
zdobyły Natalia Latko i Maria Chrzanowska. 
Ponadto wspomniany Świderski zajął 2 miej-
sce w wyścigu ze startu wspólnego. Wysokie 
lokaty w tej konkurencji wywalczyli również: 

Latko (7), Kida (5) i Kapela (8), zaś 
w  „czasówce” piąta była Chrza-
nowska, siódma – Latko, a szósty – 
Kida. Z kolei podczas rozegranych 
w Koźminku finałowych zawodów 
Szosowego Pucharu Polski, Jakub 
Tryc zajął 6 pozycję w wyścigu ju-
niorów ze startu wspólnego, zaś 
dziewiąty w jeździe na czas był Ja-
kub Soszka.     (mś)

Udana inauguracja 
Lepszego początku w elitarnej Lidze 
Mistrzów tenisiści stołowi Darto-

mu Bogorii Grodzisk chyba nie mogli sobie 
wymarzyć. Na inaugurację tegorocznych 
rozgrywek podopieczni trenera Tomasza Re-
dzimskiego wygrali na wyjeździe 3:0 z duń-
skim Roskilde Bordtennis BTK 61, stawiając 
tym samym pierwszy krok ku wyjściu z grupy 
i awansowi do ćwierćfinału. W pierwszym, 
bardzo zaciętym pojedynku, Pavel Sirucek 
pokonał silnego Chińczyka Zhai Yujia 3:2  
(7,-11,8,-3,9). W drugiej grze, powracający 
do składu po dłuższej przerwie Masaki Yoshi-
da nie dał żadnych szans byłemu Mistrzowi 
Europy Michaelowi Maze, wygrywając gład-
ko 3:0 (8,4,4). Dzieła zniszczenia dokonał 
Panagiotis Gionis, zwyciężając 3:1 (-8,5,8,11) 
Tamasa Lakatosa. Miejmy nadzieję, że wyso-
ką formę nasi zawodnicy potwierdzą w me-
czach z pozostałymi grupowymi rywalami: 
niemieckim FC Saarbruecken oraz francu-
skim VS Angers TT.    (mś)

W skrócie

Żacy, młodzicy, juniorzy

l Dwóch reprezentantów UKS Budo Gro-
dzisk uprawiających jiu jitsu wzięło udział  
w rozegranym w Płocku Turnieju BJJ Gorilla 
OpenCup GI. Jakub Cegiełko zajął 2 miejsce 
w kategorii adult, brązowe pasy bjj, w wadze 
do 70 kg, zaś Maciej Juszczakiewicz dotarł do 
ćwierćfinału w kategorii adult białe pasy bjj 
do 100,5 kg.   (mś)
l Na zaproszenie UKS Budo 22 września 
gościł w Grodzisku sensei Mariusz Jewdo-
kimow, chief instructor JKA Polska, który 
poprowadził cztery bloki zajęć w ramach 
stażu technicznego. Okazją do zorganizowa-

nia tego przedsięwzięcia były piąte urodzi-
ny grodziskiego klubu, a w zajęciach wzięło 
udział 116 zawodników z całej Polski.   (kb)

l Zawodnicy z Japonii, Korei, Chin, Taj-
landii, Niemiec, Czech i Polski wzięli udział 
w turnieju 2018 World Soft Tennis Watakyu 
Cup Poland Open, który odbył się w dniach 
15-16 września w Strefie Ruchu Książenice. 
Największymi gwiazdami rozgrywek byli 
medaliści niedawnych Igrzysk Azjatyckich: 
Koreańczyk Kim Dong-hoon i Chinka Yu 
Yuanyi.   (kb)

Antonina Zembowicz okazała się najlepsza 
podczas rozegranego w Warszawie I Grand 
Prix Mazowsza w kategorii młodziczek, nie 
tracąc w całych zawodach nawet seta. Bar-
dzo dobrze spisały się też jej klubowe kole-
żanki, bowiem na trzecim miejscu uplaso-
wała się Milena Mirecka, zaś na czwartym 
– Aleksandra Oskiera.

Wśród naszych młodzików najlepiej spisał 
się czwarty w turnieju Kamil Sadowski. Rywa-
lizujący z przeciwnikami o 3 lata starszymi Fa-
bian Sprzączak wywalczył piątą lokatę, z kolei 
na pozycjach 9-12 sklasyfikowano pozostałych 
podopiecznych trenera Pawła Szelińskiego, 
czyli Dawida Budzicha oraz Piotra Garwołę.

Z kolei finał I Grand Prix Mazowsza Junio-
rów, który odbył się w Wyszogrodzie, był we-
wnętrzną rywalizacją naszych reprezentantów 
– Patryk Pyśk pokonał 3:0 Szymona Wiśniew-
skiego, walczącego z przeciwnikami o 4 lata od 
niego starszymi. O sile naszej ekipy świadczy 
też fakt, że na 4 pozycji uplasował się Jakub Lis.

W rozgrywanym w tym samym czasie 
I Grand Prix Mazowsza Żaków najlepiej spo-
śród naszych reprezentantów spisał się Jakub 
Dobosz, który uplasował się na 5 miejscu. Jeśli 
chodzi o pozostałych, to Zuzanna Gutkowska, 
Tomasz Fabisiak i Franciszek Bukowski zostali 
sklasyfikowani w przedziale lokat 9-12, a Mi-
chał Chęciński – 13-16.     (mś)
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Krzyżówka z Honorowym Obywatelem
Rozwiązanie zawierające imię i nazwisko jednego z 
Honorowych Obywateli Grodziska Mazowieckiego utworzą 
litery z pól ponumerowanych w prawym, dolnym rogu i 
uszeregowane od 1 do 15.
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Uwaga,  
krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki cze-
kamy do 5 listopada. Odpowie-
dzi prosimy nadsyłać na adres 
redakcji. Nagrodą jest zapro-
szenie dla dwóch osób do Kina 
Centrum Kultury na dowolnie 
wybrany seans filmowy.

Poziomo:
1. duży rozkładany fotel; 8. sufit, powała; 9. azotan sre-
bra używany w lecznictwie do dezynfekcji; 10. wydaw-
ca; 11. jedna ze stolic europejskich; 13. król z tragedii 
Szekspira; 14. Marian – ojciec, Bartosz – syn, obaj ak-
torzy; 16.  oszustwo, szachrajstwo; 20.  znawca budo-
wy i dziejów Ziemi; 21. przepływa przez Saragossę; 
24. potrawa z mielonego mięsa; 25. taniec hiszpański; 
27. fachowiec w branży obuwniczej; 28. wystąpiła na te-
gorocznych dożynkach w Grodzisku; 29. kosmonauta.

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
i.guminska@centrumkultury.eu 

tel. 22 734 79 47

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), 
Anna Redel

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

e-mail: redakcja@gazetabogoria.pl
FB: Grodziskie Pismo  

Społeczno-Kulturalne Bogoria

BOG                                                        RIABOG                    R  

1     2    3     4    5    6    6    7     8    9   10   11   12   13   14  15   16  17   18    19  20

Grodziski Klub Filmowy – czwartki, godz. 20.15

Aktualne informacje na temat repertuaru na:   
www.centrumkultury.eu 

Fundatorem nagrody jest  

Pionowo:
2. imię żeńskie; 3. utwór opiewający bohaterskie czy-
ny; 4. postać z  „W pustyni i w puszczy”; 5. agresor; 
6. twierdzenie nie wymagające dowodu, pewnik; 7. ze-
spół bloków mieszkalnych; 12. skrzyżowanie osnowy 
z wątkiem; 15. zamieszanie; 17. opłata z góry, przed-
płata; 18. olimpijskie, co cztery lata; 19. Polacy miesz-
kający na stałe za granicą; 22. gruba, mocna tkanina 
impregnowana, używana na plandeki; 23. okrągły, 
metalowy pieniądz; 26. narząd słuchu.

Rozwiązanie  
krzyżówki z nr. 281:
W krzyżówce zaszyfrowane 
było hasło „Janusz Sobieraj”. 
Zwycięzcą został p.  Andrzej 
Maciński. Po odbiór nagrody 
zapraszamy do siedziby redak-
cji: Centrum Kultury, ul. Spół-
dzielcza 9, II piętro. 

Stowarzyszenie Villa Foksal 
ogłosiło konkurs „Historia 
jednej fotografii z Grodzi-
skiem w tle”.  Opowieść nie 
powinna być dłuższa niż 
5000 znaków, a inspiracją 
do jej napisania powinno 
być zdjęcie. – W domowych 
szufladach, w wytartych al-
bumach, gdzieś zakurzone 
pomiędzy innymi szparga-
łami, spoczywają stare zdję-
cia – nasz rodzinny kod. 
Czekamy na opowiedzenie 
rodzinnej historii, osnutej 
wokół ważnej dla was foto-
grafii przedstawiającej Gro-

dzisk w  latach minionych 
– zachęca Sławomir Sadow-
ski, prezes Stowarzyszenia.

Prace (zdjęcie i opis) 
można przysyłać do 
31 grudnia 2018 r. na adres 
e-mail: kontakt.villafok-
sal@gmail.com. Dla laure-
atów przewidziano nagro-
dy książkowe. Nagrodzone 
zdjęcia z opisami zostaną 
opublikowane na stronie 
organizatora Stowarzysze-
nia Promocji Twórczości 
VILLA FOKSAL http://vil-
lafoksal.org/.     (kb)

Konkurs literacki!
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Zatrudnimy pracowników  
produkcyjnych i magazynowych  

- gwarantujemy atrakcyjne  
warunki pracy.

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

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,  
wykładzin, 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  GITARA. Nauka gry dla początkujących i zaawan-
sowanych, małych i dużych:). Chcesz wiedzieć więcej, 
zadzwoń! Tel. 502 323 762

n  Korepetycje z jęz. angielskiego dla licealistów lub 
studentów w Grodzisku Mazowieckim, przygotowanie do 
matury i certyfikatów FCE, CAE. Tel. 606 957 432

Podziękowania
Chcę serdecznie podziękować 
osobom, instytucjom, firmom, 
dzięki którym impreza „Ogrody 
Integracji” po raz kolejny mogła 
się odbyć. Są to sponsorzy – fun-
datorzy nagród dla uczestników 
Przeglądu: Starostwo Powia-
tu Grodziskiego, Urząd Miej-
ski w  Grodzisku Mazowieckim, 
Centrum Kultury w Grodzisku 
Mazowieckim, Grodziskie Pismo 
Społeczno-Kulturalne „Bogoria”, 
Radio Bogoria, Hotel Holiday 
Park, Budokrusz, Dromet, Wzo-
rek, MPM Product, Inter-Team, 
Smażalnia ryb „U Stasia”, Gedeon 
Richter, Mechanika Pojazdowa 
„Łu-car”, Salon Urody „Kleopa-
tra”, Malwa, Andrea, „Magot bis”, 
Galeria Instrumentów Folkowych, 
Przedszkole „Tęczowe Ognisko”, 
Medika, Orticon, Fuji Foto, Sklep 
Sportowy Łazicki, Sklep Gem, 
Bank Spółdzielczy, Bank Pekao, 
Kwazar, Dartom, KopiMar, Rekla-
my Wdowiak, Społem, Studio Ma-
teracy, Sklep Maxa, Sklep Brylant, 
Fanaberia SecondHand, Maro 
– Sport Robert Marciniak, Jani-
na i Łukasz Koperscy, Integrity 
Partners, Kopier Technik, Firma 
ECE, Gabinet Terapii Wspomaga-
nia Rozwoju Dziecka „Huśtawka”, 

Kodak Marcela Krysińska, Dru-
karnia Sieradzki, Wyrób pieczą-
tek Obińscy, Aryzta, Pracownia 
Cukiernicza Błaszczyk, Czarpol, 
Restauracja Babie Lato, Restaura-
cja Grodzisko, Restauracja Piknik, 
Pizzeria Biesiadowo, Restauracja 
Loft Food&Music, Pizzeria Da-
Grasso, Restauracja Tajemniczy 
Ogród, Restauracja Gniazdo, 
Sklep Zdrowy Stragan, Kwiaciar-
nia – Aga Flora, Kwiaciarnia Zbi-
gniew Surała, Kwiaciarnia Piwnica 
pod kwiatami, Lajk Taxi, Wiesta 
P.U.H, Sklep Party Time 18+, Po-
gotowie Ratunkowe FALCK, Straż 
Miejska, portal niepełnosprawni.
pl, Magazyn „Integracja”, Tatiana 
Ostaszewska-Mosak i Piotr Mo-
sak. Serdeczne podziękowania 
należą się uczestnikom Warszta-
tów Terapii Zajęciowej z Grodzi-
ska Mazowieckiego i Milanówka, 
Środowiskowego Domu Samopo-
mocy z Podkowy Leśnej oraz Wo-
lontariuszom z Zespołu Szkół nr 1 
w Grodzisku Mazowieckim za 
aktywne włączenie się w przygo-
towania i organizację „Ogrodów 
Integracji”. Dziękujemy za pracę 
i zaangażowanie.

Dyrektor PCPR Grażyna 
Rymarczyk

Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów

Przystanek Książenice 
pragnie serdecznie po-
dziękować wszystkim, 
którzy w dniu imprezy 
6  BBL w Książenicach, odwie-
dzili nasz namiot i zakupili przy-
gotowane słodkości. Cała suma 

z ich sprzedaży trafiła na 
konto chorej dziewczynki. 
Dziękujemy też naszym ak-

tywnym członkom, bo bez 
Was nie udałoby się uzbierać ta-
kiej sumy, jesteście wspaniali. 

Jadwiga Kolasa
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Historia w praktyce

– Tegoroczny piknik wpisuje się w obchody 
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości, odbywa się pod hasłem „Drogi 
wolności” i oczywiście opowiada o  walce 
Polaków o wolność, o akcentach bohater-
skich, jak również o tym, jak z tej wolności 
korzystali, tzn. jak pracowali, bawili się, 
ubierali, jakie mieli zainteresowania – mó-
wił nieoceniony znawca dziejów Grodziska 
Łukasz Nowacki, który 15 września, na po-
trzeby wydarzenia wcielił się w postać Józefa 
Piłsudskiego.

W pierwszej kolejności uwagę przybywa-
jących na łąki u podnóża Gór Szwedzkich 
przykuwała duma i legenda polskiej armii 
– jazda konna. Kawalerzyści przemierzający 
w szyku obozowisko zaprezentowali popis 
umiejętności władania lancą, szablą oraz 
krótką bronią palną. Od cięć młyńcem pę-
kały kapuściane głowy, co nie odstraszyło 
śmiałka, który postanowił zakłócić pokaz. 
Obdarzony iście ułańską fantazją rozbry-
kany kucyk próbował dotrzymać kroku do-
stojnym rumakom i tym samym skradł na 
moment atencję publiczności. Konik tak jak 
nagle się pojawił, tak też odbiegł odbijając 
swe ślady na „drogach wolności”. 

Historia Europy pełna jest śladów pol-
skich żołnierzy, których kunszt bojowy 
zawsze był ceniony. W czym przemierzali 
trakty i dukty wiodące do niepodległo-

ści, jakie obyczaje panowały w ówczesnym 
wojsku – można było zobaczyć i usłyszeć 
podczas towarzyszącego piknikowi pokazu 
umundurowania. Natomiast jakie warunki 
należało spełnić, by wstąpić do armii w nie-
podległym państwie, przekonali się ochot-
nicy stawiając czoła zadaniom przewidzia-
nym w plenerowej grze rodzinnej. Poborowi 
musieli m.in. sprostać wymogom komisji 
lekarskiej, wykazać się starannością, spry-
tem i zwinnością przy przyszywaniu guzi-
ków, wiązaniu owijaczy czy wykonywaniu 
elementów musztry wojskowej, a nawet roz-
brajaniu pruskich żołnierzy. Najcenniejszą 
nagrodą w grze nie było jednak zwycięstwo, 
a wiedza. Wszak ta zdobyta w praktyce, 
w  niecodziennych okolicznościach zawsze 
utrwala się najlepiej, pobudza wyobraźnię 
i rodzi ciekawość. 

Głód wiedzy dotyczącej historii zaczerp-
niętych z życia piknikowi goście mogli za-
spokoić nie tylko w kuchni polowej, lecz 
także przy kramach rekonstruktorów hi-
storycznych, m.in. mincerza, krawcowej czy 
modystki. Umiejętności praktyczne serwo-
wali natomiast organizator pikniku: Willa 
Radogoszcz, partnerzy wydarzenia: Gro-
dziski Klub Szermierczy, Związek Dużych 
Rodzin 3 Plus oraz gość: Zespół Tańca Lu-
dowego Warszawa z Akademii Wychowania 
Fizycznego im. J. Piłsudskiego. Warsztaty le-

pienia godła z gliny, wyrabiania kotylionów, 
nauka fechtunku, domowe techniki kon-
struowania plastikowych wyrzutni papiero-
wych rakiet, sprawdzian znajomości tańców 
i pieśni narodowych, a wszystko zwieńczone 
pokazami Teatru Ognia Bohema, stanowiły 
lekcję historii na miarę jej wieku.

– Chciałbym podziękować wszystkim 
tym, którzy historię nam przypominają – 
mówił burmistrz Grzegorz Benedykciński. 
Szczególne słowa uznania zatem należą się 
niestrudzonej załodze Willi Radogoszcz, 
odpowiedzialnemu za rekonstruktorów 
wojskowych Tomaszowi Rejfowi, autorce 
m.in. scenariusza gry miejskiej oraz pomy-
słodawczyni smaków towarzyszących pik-
nikowi Małgorzacie Krasnej-Korycińskiej, 
a  także Wojciechowi Sławińskiemu z Men-
nicy Polskiej. Dzięki nim rodzinny piknik 
nie był jedynie powtórką z historii. 

   Małgorzata Müldner

– Bardzo bujne wąsy wiązały się z potrzebą zakrycia ubytku. Józef Piłsudski 
został uderzony kolbą w twarz i stracił dwie jedynki – wyjaśniał brak uśmiechu 
na fotografiach przedstawiających marszałka, wiceburmistrz Tomasz 
Krupski, z wykształcenia historyk. Historia opowiadana w grodziskich Łąkach 
tradycyjnie wychodzi poza szkolne ławki i ramy programu nauczania. IV już 
Rodzinny Piknik Historyczny obfitował nie tylko w ciekawe opowieści, lecz 
także w pokazy rekonstruktorów, warsztaty oraz barwne występy artystów.
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