
kultura 1

P
is

m
o 

be
zp

ła
tn

e

Grodziskie Pismo Społeczno-Kulturalne Nr 288  maj 2019

BOG                                                        RIABOG                    R   RIA   

Wydaje Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki od 1992 roku ISSN 1233–0337

RE
KL

AM
A

fo
t. 

M
. M

as
al

sk
i

Fabuła gry skonstruowana była oczywi-
ście wokół Konstytucji 3 maja oraz wszyst-
kiego, co wiąże się z czasami króla Stasia. 
Można więc było przebrać się w kostium 
i zaaranżować obraz Jana Matejki, zaśpie-
wać „Witaj, majowa jutrzenko”, nauczyć 
się kaligrafii, zrobić elementy stroju takie 
jak wachlarz czy kokarda w barwach na-
rodowych, a nawet zatańczyć.

– Polskie tańce to: mazur, oberek, 
krakowiak, polonez i kujawiak. Tań-
cząc wykonujemy różne figury, m.in. 
tunel, wachlarz, promenady, korowody. 
Z uczestnikami współpracuje mi się fan-
tastycznie. Praca jest zespołowa, ludzie 
chętnie wspólnie się bawią – mówiła re-
konstruktorka Anna Korbolewska.

W grze wzięły udział 122 osoby, startu-
jące w 35 grupach, co zważywszy na długi 
weekend majowy i niezbyt sprzyjającą ple-
nerowym atrakcjom aurę było frekwencją 
co najmniej zadowalającą.

– Jest to dzień wolny od pracy, co po-
zwala nam być razem, całą pięcioosobową 
rodziną. Wiemy, że gry w Grodzisku są 
świetnie zrobione i potrafią zainteresować 
dzieci. Podoba nam się, że w tym roku 
wszystko jest w jednym miejscu – mówiła 
Anna Wyleżyńska, uczestniczka zabawy.

Podczas gry uczestnicy przenieśli się 
w czasie. Poznali bliżej konstytucję, która 
została uchwalona jako pierwsza w Euro-
pie i druga na świecie ustawa zasadnicza 
zrównująca wszystkich obywateli wobec 
prawa. Gra była edukacją poprzez zaba-
wę i inspirowała do tego, by po powrocie 
do domu sięgnąć do książki czy wyszuki-
warki internetowej i dowiedzieć się cze-
goś więcej o I Rzeczypospolitej u schyłku 
XVIII wieku.

    Anna Redel

Sparta już z awansem!
Na stronach sportowych informujemy, że siatkarze grodziskiej 
Sparty zmierzają w kierunku awansu do II ligi. Tuż przed 
zakończeniem składu bieżącego numeru dotarła do nas 
informacja, że cel został osiągnięty. Gratulujemy! Więcej o tym 
sukcesie napiszemy w kolejnym wydaniu.

W epoce stanisławowskiej 
znaleźli się uczestnicy 

Rodzinnej Gry Plenerowej, 
zorganizowanej 3 maja 

w Parku Skarbków przez 
pracowników Ośrodka Kultury 

i rekonstruktorów z firmy 
Archeoconcept.

Tunel, wachlarz, korowody
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Ireneusz Głyk – ceniony wi-
brafonista, perkusista, kom-
pozytor i aranżer po raz ko-
lejny zagrał dla grodziskiej 
publiczności. 24 kwietnia wy-
stąpił w Mediatece, tym razem 
w duecie z pianistą Pawłem 
Tomaszewskim. 

Muzycy współpracują ze 
sobą od niedawna, ale spra-
wiają wrażenie, jakby grali ra-
zem od wielu lat. Już pierwsza 
kompozycja „I will sing unto 
to the Lord” z najnowszej płyty 
„Irek Głyk Vibes Expression” 
pokazała, że brzmienia wi-

brafonu i fortepianu pasują do 
siebie idealnie. Utwór „P.I.K” 
przypomina o projekcie mu-
zycznym, w którym Irkowi 
Głykowi towarzyszyli: córka 
Kinga na gitarze basowej i syn 
Patryk na perkusji. Ilustra-
cyjny „Birds” mógłby z po-
wodzeniem napisać Modest 
Musorgski, gdyby żył współ-
cześnie. Wszystkie kompozy-
cje są oczywiście ekspresyjne, 
może za wyjątkiem ballady 
„Thinking”.

   Tekst i fot. 
 Sławomir Sadowski

Ekspresja na wibrafonie

w skrócie2
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„Mazowsze w dorzeczu 
środkowej Wisły i Bzury w 
okresie od IX do XIV wie-
ku” – to tytuł konferencji na-
ukowej zorganizowanej przez 
Muzeum Ziemi Błońskiej 
24  kwietnia w tamtejszym 
Centrum Kultury. Z racji te-
matyki nie zabrakło wątków 
grodziskich – kilkakrotnie 
przywoływane było znajdu-
jące się w Chlebni grodzisko, 
w świadomości mieszkańców 

naszej gminy istniejące jako 
Szwedzkie Góry, zaś wśród 
lokalizacji średniowiecznych 
cmentarzysk na Mazowszu 
wymieniono oprócz Chlebni 
również Żuków, gdzie odkry-
to XII-wieczne tarczę i miecz, 
oraz Książenice, gdzie z kolei 
znajdował się denar krzyżowy 
Bolesława Śmiałego. Wśród 
uczestników była również 
dwuosobowa reprezentacja 
Willi Niespodzianka.   (kb)

Błażej Król to jedna z najcie-
kawszych postaci polskiej al-
ternatywnej sceny muzycznej 
ostatnich lat. Komponuje i  wy-
konuje swoje piosenki, ale nie 
są to utwory skonstruowane 
według wzorca zwrotka- refren. 
Muzyka Błażeja Króla jest 
odrobinę introwertyczna, bli-
ska twórczości Lecha Janerki 
czy Laurie Anderson. Muzyk 
wystąpił 10  maja w  Mediate-
ce w  ramach cyklu koncertów 

Mięty Pole, choć jak sam przy-
znał, nie przepada siedzieć na 
koncertach. Docenił natomiast 
lokalizację Mediateki. Żona Bła-
żeja Króla – Iwona odpowiada za 
warstwę elektroniczną utworów. 
Mocny rytm podkreśla perkusja. 
No  i  mocno zakręcone teksty. 
Pomimo słów „bo my chcemy 
tylko do domu”, licznie zgroma-
dzona publiczność domagała się 
bisów, co zostało nagrodzone. 

  Sławomir Sadowski

– Na początku chcieliśmy zro-
bić kalendarz śmieszny, ale po-
nieważ wystawa miała odbyć 
się w  foyer kina, uznaliśmy, że 
warto też pokusić się o nawiąza-
nie do filmu. W ten sposób kan-
wą stał się słynny serial Davida 
Lyncha i Marka Frosta – mówił 
Krzysztof Wasilewski, kurator 
wystawy „Miasteczko Twin Pe-
aks”, który był nie tylko twórcą, 
lecz także tworzywem ekspo-
zycji, stając również po drugiej 
stronie obiektywu jako szeryf 
(na zdjęciu). Oprócz Krzysztofa 
Wasilewskiego autorami zdjęć 
były: Jolanta Dziedziczak, Danu-
ta Kaim i Monika Milczewska. 
Finisaż wystawy, na którą złoży-
ło się 12 fotografii opatrzonych 
cytatami-zagadkami nawiązu-
ją cymi do zniknięcia Laury 
Palmer, odbył się w foyer Kina 

Centrum Kultury 10 maja. Menu 
poczęstunku było skromne, ale 
znaczące, bo złożyły się na nie 
słynny placek z wiśniami i „cho-
lernie dobra kawa”.    (kb)

Nasi tam byli

Finisaż z plackiem
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Niegdyś znana z pierwszej 
polskiej telenoweli „W labi-
ryncie”, uznanie krytyków 
zdobyła rolami w filmach 
Krzysztofa Krauzego i Joanny 
Kos-Krauze, niedawno zagra-
ła w wyprodukowanym przez 
Nancy Spielberg dokumencie 
– aktorka Jowita Budnik była 
gościem specjalnym Gro-
dziskiego Klubu Filmowego, 
w ramach którego 25 kwietnia 
wyświetlony został film  „Kto 
napisze naszą historię”. Obraz 
w reżyserii Roberty Grossman 
opowiada o grupie Oneg Sza-
bat, podziemnej organizacji 
założonej przez Emanuela 
Ringelbluma w getcie war-
szawskim w celu dokumen-
towania codzienności życia 
w getcie oraz zbierania infor-
macji o zbrodniach niemiec-
kich, by przekazać potomnym 
prawdę. Wśród osób zaanga-

żowanych w działalność grupy 
był Bernard Kampelmacher, 
przed wojną dyrektor szkoły 
żydowskiej w Grodzisku.

– Film mocny, złożony za-
równo ze zdjęć archiwalnych, 
jak i scen fabularyzowanych, 
w których występowali pol-
scy aktorzy. Jowita Budnik 
wcieliła się w filmie w postać 
Racheli Auerbach, współpra-
cownicy Ringelbluma – mó-
wił opiekun GKF-u Łukasz 
Nowacki, który poprowadził 
spotkanie z aktorką.    (kb)

Na ostatniej prostej jest Szacho-
wa Liga Młodych Talentów – 
cykl turniejów przeznaczonych 
dla najmłodszych adeptów 
królewskiej gry. Organizatorzy, 
czyli Przedszkolne Koło Sza-
chowe „Szach Mat” z ul. Gór-
nej oraz Szachowa Dwójka z ul. 
Westfala, finałowe rozgrywki 
zaplanowali 18 maja tam, gdzie 
w styczniu cykl miał inaugu-
rację, czyli w Przedszkolu nr 4 
przy ul. Górnej. Podobnie jak 
pierwszy turniej, również ko-
lejne, które gościły w Przed-

szkolu Sióstr Opatrzności Bo-
żej i Szkole Podstawowej nr 4, 
cieszyły się dużym zaintereso-
waniem. Przed finałem, który 
odbędzie się już po zamknię-
ciu numeru, na czele klasyfi-
kacji drużynowej znajduje się 
Szkoła Podstawowa nr  2, zaś 
liderem klasyfikacji indywi-
dualnej jest jej reprezentant 
Dominik Kisiel. Ze szczegóło-
wymi wynikami poszczegól-
nych turniejów można zapo-
znać się na stronie internetowej  
szachygrodzisk.pl.     (kb)

Zachować prawdę

Daleko od domu 

Powrót na Górną
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Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej od 1 kwiet-
nia w poszczególnych miejscowościach gmi-
ny Grodzisk odbywają się wybory sołtysów 
i rad sołeckich na kadencję 2019-2024. Jako 
pierwsi swoich reprezentantów wybierali 
mieszkańcy sołectwa Adamów-Żuków, któ-
rzy po raz kolejny zaufaniem obdarzyli do-
tychczasowego sołtysa Jerzego Zawadzkiego. 
Ta prawidłowość potwierdziła się również 
w kolejnych miejscowościach. W kwietniu po 

raz kolejny sołtysami zostali: Jarosław Józe-
fowicz w Adamowiźnie, Sławomir Pietraszek 
w Chlebni, Mirosław Borkowski w  Chrza-
nowie Małym, Ewa Traczyk w Izdebnie No-
wym, Dorota Pieniążek-Fibich w Kadach, 
Urszula Jasińska w Kałęczynie, Małgorzata 
Sobol w Kozerkach, Sławomir Nieszporek 
w Kraśniczej Woli, Katarzyna Makowska 
w  Kłudnie Nowym, Mirosław Gajowniczek 
w Kłudnie Starym, Anna Kobierecka w Na-

miasto i gmina
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Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
jak już wcześniej zapowiadałem, wraz 
z moimi współpracownikami podjęliśmy 
działania mające na celu upowszechnienie 
bezgotówkowych metod płatności na te-
renie gminy. Zastosowanie nowoczesnych 
technologii uprości i usprawni procedu-
ry związane z dokonywaniem wszelkich 
zakupów oraz podniesie poziom usług 
świadczonych w obiektach publicznych. 
Przewiduję, że jesienią w świetlicach wiej-
skich oraz Ośrodku Kultury odbędzie się 
cykl szkoleń, podczas których wszyscy 
zainteresowani mieszkańcy będą mogli 
zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie 
wykorzystania nowych technologii. Jeśli 
chodzi o świetlice, planujemy, by za po-
średnictwem komputerów i internetu sta-
ły się także miejscem kontaktu z Urzędem 
Miejskim. Rozwój technologii mobilnych, 
sieci internetowej zaliczam do zadań 
priorytetowych w tej kadencji. Zdaję so-
bie sprawę, jaką uciążliwością, zwłaszcza 
dla osób pracujących z domu, jest niska 
przepustowość łączy internetowych, dla-
tego też zadbamy o szerszy dostęp do sieci 
światłowodowych. 

Niezmiennie ważna pozostaje dla nas 
kwestia stanu dróg na terenie gminy. 
Pragnę Państwa poinformować, iż zło-
żyliśmy wnioski o dofinansowanie z bu-

dżetu państwa budowy al. Olszowej oraz 
budowy ciągu ulic Królicza i Drozda wraz 
z sąsiadującymi ulicami Kijowską i Ła-
godną. Połączone ulice Królicza i Drozda 
usprawnią ruch drogowy na terenie Ada-
mowizny, ułatwią dojazd do nowej szkoły, 
która powstanie w miejscowości Szczęsne, 
a także do znajdującego się tam cmenta-
rza komunalnego. Natomiast al. Olszowa 
biegnąca przez Książenice zapewni do-
godny dojazd do trasy S8 oraz powstającej 
w Urszulinie Akademii Piłkarskiej Legii 
Warszawa. W tym miejscu chciałbym 
serdecznie pogratulować władzom klubu, 
piłkarzom oraz kibicom inauguracji bu-
dowy ośrodka szkoleniowego, życzę wielu 
sukcesów.

 Z obecnie realizowanych inwestycji 
należy wymienić przebudowę ul. Emilii 
Plater na odcinku od ul. Batorego do ul. 
Radońskiej. Jesteśmy w trakcie procedury 
przetargowej na modernizację ważnej dla 
mieszkańców Osiedla Kopernika ul. Ce-
gielnianej. Trwają prace projektowe zwią-
zane z modernizacją ul. Okrężnej oraz 
przebudową instalacji oświetlenia ulicz-
nego przy ul. Montwiłła i ul. Osowieckiej. 
Wymiana m.in. słupów umożliwi nam 
budowę ścieżek rowerowych oraz wpły-
nie na poprawę bezpieczeństwa i  estetyki 
otoczenia. Nowe inwestycje pojawią się 
również na terenie Stawów Walczewskie-
go. Jeszcze w tym roku najmłodsi skorzy-

Wstępniak od Burmistrza

stają z nowego placu zabaw, na którego 
wykonanie ogłosiliśmy przetarg. Zaś 
już niebawem do dyspozycji wielbicieli 
rekreacji nad wodą oddamy trzy nowe 
pomosty.

Szanowni Państwo, jesteśmy w trak-
cie wyborów sołtysów. W większości wsi 
społeczność wybrała już swoich przed-
stawicieli. Gratuluję zwycięzcom, powo-
dzenia życzę kandydującym i dziękuję 
wszystkim osobom, które swoją działal-
nością przyczyniają się do poprawy wize-
runku gminy i warunków codziennego 
życia mieszkańców.

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Demokracja sołecka

Przed polskim systemem edukacji należy 
postawić nowe zadania, dlatego powinniśmy 
w drodze jak najszerszej debaty publicznej 
osiągnąć konsensus w zakresie celów polskiej 
edukacji. Jednak z wielkim niepokojem obser-
wowałam debatę podczas strajku nauczycieli. 
Chciałabym podziękować serdecznie nauczy-
cielom za ich odwagę i odpowiedzialność 
podczas protestu. Jako przewodnicząca parla-
mentarnego zespołu ds. Przyszłości Edukacji 
z wielkim podziwem patrzę na ich upór i walkę 
o poprawę polskiego systemu edukacji. Nie-
wątpliwie bez godnie opłacanych nauczycieli, 
którzy opiekują się naszymi dziećmi, nie może-
my mówić o dobrej jakości edukacji. Już tej je-
sieni będziemy musieli zmierzyć się kolejny raz 

z tym ważnym tematem oraz podjąć kluczową 
decyzję dotyczącą przyszłości polskiej szkoły 
i kierunku rozwoju naszego kraju.

W moim przekonaniu placówki edukacyjne 
muszą zapewniać młodym ludziom różnorod-
ne możliwości indywidualnego rozwoju oraz 
skutecznie wspierać ten rozwój. Szkoła po-
winna rozwijać zainteresowania uczniów i ich 
postawy prospołeczne, uczyć krytycyzmu i sa-
modzielnego myślenia. Ważna jest możliwość 
dialogu, respektowanie prawa do zadawania 
pytań i wyrażania wątpliwości, praca zespo-
łowa, kształtująca umiejętność współpracy. 
W końcu szkoła musi także szybko i adekwat-
nie reagować na rodzące się problemy i szanse 
dotykające młodego pokolenia.

Poseł KINGA GAJEWSKA (PO) o polskiej szkole

KINGA GAJEWSKA Poseł na Sejm RP, 
Przewodnicząca parlamentarnego zespołu  
ds. Przyszłości Edukacji

tolinie, Przemysław Krajewski w Radoniach, 
Wojciech Włodarski w Tłustem, Wiesława 
Kieszkowska w Wólce Grodziskiej, Krzysz-
tof Szymański we Władkowie oraz Marcin 
Kuciński w Zapolu. Nowego sołtysa mają za 
to mieszkańcy Izdebna Kościelnego – pia-
stującego tę funkcję przez wiele lat Wacława 
Smołucha zastąpił Robert Łuczyński.

O tym, jak przebiegały sołeckie elekcje 
w  maju, napiszemy w numerze czerwco-
wym, w którym planujemy również do-
konać szerszego podsumowania wyborów 
sołeckich. n  (kb)
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Większe dochody,  
większe wydatki
Tak można określić zmiany w tego-
rocznym budżecie i wynikające z tego 
zmiany w wieloletniej prognozie finan-
sowej. Radni podczas sesji zaakcepto-
wali zmiany na kwotę blisko 786 tys. zł. 
Jak tłumaczył zastępca skarbnika Rafał 
Strzeszewski, o 400 tys. zł większe będą 
dochody z podatków, o prawie 138 tys. zł 
zwiększy się budżet z tytułu częściowego 
zwrotu kosztów poniesionych na realiza-
cje funduszu sołeckiego, 173 tys. zł przy-
będzie w budżecie ze środków Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 
75  tys. zł z  tytułu zamknięcia rozliczeń 
za 2018 rok projektu dotyczącego ochro-
ny powietrza i klimatu. W związku z tym 
gmina planuje powiększyć wydatki m.in. 
na utrzymanie i bieżące remonty dróg 
gminnych, funkcjonowanie nowych 
parkingów oraz zakup wyposażenia dla 
szkół podstawowych. Radni wyrazi-
li także zgodę na wydatkowanie kwoty 
150  tys. zł jako pomocy rzeczowej dla 
województwa mazowieckiego na utrzy-
manie dróg wojewódzkich przebiegają-
cych w granicach gminy.

Pensum mniejsze  
niż dopuszcza ustawa
W związku ze zmianami w Prawie 
oświatowym, poszerzającymi o nauczy-
cieli przedszkolnych katalog nauczy-
cieli, którym organ prowadzący ustala 
tygodniowy wymiar godzin zajęć, radni 
stosowną uchwałą określili zasady rozli-
czania ich tygodniowego obowiązkowe-
go wymiaru godzin zajęć. Ustawodawca 
dopuszcza, by tacy nauczyciele pracowali 
do 25 godzin tygodniowo. Radni zgodzili 
się z sugestiami dyrektorów przedszkoli 
i placówek przedszkolnych, że praca 
w  grupie przedszkolaków, w tym 6-lat-
ków, realizujących obowiązek wychowa-
nia przedszkolnego, jest zdecydowanie 
trudniejsza niż w grupach jednorodnych, 
i określili wysokość pensum na 22 godzi-
ny tygodniowo. W tym temacie odbyły 
się konsultacje społeczne ze związkami 
zawodowymi nauczycieli.

Plany dla części Kad  
i Żukowa
Temat planów zagospodarowania prze-
strzennego często gości na sesjach, gdyż 
takie plany są gwarantem ładu prze-
strzennego. Tym razem podjęto uchwałę 
umożliwiającą przystąpienie do ich spo-
rządzania dla części miejscowości Kady 
i Żuków. Jak argumentowała architekt 
Anna Markert, plany dla Kad zostaną po-
dzielone na dwie strefy – północną i po-
łudniową, z tego powodu, że miejscowość 
w sposób naturalny przedzielona jest 
linią torów Warszawskiej Kolei Dojazdo-
wej, jak również pasem ziemi rezerwowa-
nym na przebieg południowej obwodnicy 
Grodziska. Natomiast plany dla Żukowa 
będą przewidywały powiększenie cmen-
tarza w  tej miejscowości z zachowaniem 
150-metrowej sanitarnej strefy ochronnej 
nekropolii. Na konieczność zachowania 
takiej strefy zwrócił uwagę wojewoda.

Sprzedaż ożywi?
W trakcie kwietniowej sesji radni pod-
jęli szereg uchwał dotyczących wyraże-
nia zgody na zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy nieruchomości gruntowych, 
m.in. przy ulicach Pileckiego, Bałtyckiej, 
Krótkiej i Poniatowskiego. Burmistrz 
Grzegorz Benedykciński poinformował 
radnych o zamiarze sprzedaży pustych 
lokali użytkowych przy deptaku, na 
dzierżawę których nie ma chętnych. Jak 
argumentował burmistrz, takie rozwią-
zanie ma przyczynić się do uruchomienia 
np. kawiarenek, które mogą spowodować 
ożywienie tego miejsca, tym bardziej że 
nowi właściciele będą mogli wydzierża-
wić część deptaka na całoroczne ogródki. 
Ponadto na ręce przewodniczącej Joanny 
Wróblewskiej przedstawiciel mieszkań-
ców ulic Słowackiego i Willowej przekazał 
petycję w sprawie braku sieci kanalizacji 
sanitarnej w  ich ulicach, mimo wielolet-
nich zapewnień Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji, że taka sieć powstanie.

   (miecz.)
Z treścią wszystkich uchwał, protokołami 
i transmisjami z sesji oraz imiennymi wyni-
kami głosowań jawnych można zapoznać się 
na stronie bip.grodzisk.pl
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WIEŚCI Z RATUSZA

    Podziękowanie
Podziękowanie Szacownemu Harc-
mistrzowi Sylwestrowi Stankie-
wiczowi i Jego harcerskiej Druży-
nie za ostanie pożegnanie w dniu 
2.04.2019  r. nieodżałowanego Kolegi 

i Przyjaciela Andrzeja Jaku-
bowskiego ps. Mały

składają
Koleżanki i Koledzy ze 

środowiska „Gąbka”- 
„Osa” AK

    Z głębokim smutkiem  
i żalem przyjęliśmy 

wiadomość, że odeszła  
od nas

Pani Barbara 
Ościłowska

wieloletnia nauczycielka 
naszej „6”, która ucząc 

języka polskiego wpajała też, 
jak zachowywać się,

aby być dobrym 
człowiekiem.

Prawda, mądrość i wolność
to wartości, które

harcmistrzyni i komendantka
przekazała kolejnym 
pokoleniom zuchów, 
harcerzy i uczniom.

Lekcje polskiego były 
spotkaniami z literaturą, 

kulturą, historią...
ciepłym i ciekawym 

człowiekiem – panią Basią.
Basiu, zostaniesz w naszej 

pamięci i sercu.
Dyrekcja, nauczyciele, 

drużynowi, pracownicy szkoły, 
uczniowie, harcerze, zuchy 

i absolwenci

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i bieżą-
cym budżecie, określenie rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycie-
li, przystąpienie do sporządzania miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego dla części 
wsi Żuków i Kady – m.in. takie tematy znalazły się 
w porządku dziennym sesji Rady Miejskiej 24 kwietnia.
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Uczniowie klas IV, V i VI Szkoły Pod-
stawowej nr 5 przez najbliższe 3 lata 
będą uczestniczyć w międzynarodowym 
projekcie Erasmus+ „Perfekcyjna szkoła 
przyszłości”. Uczestnikami projektu są 
szkoły z Francji, Niemiec, Włoch i Rumu-
nii, a naszym bezpośrednim partnerem 
jest Szkoła Podstawowa w Louvigny w re-
jonie Caen w Normandii, z którą będzie-
my zajmować się tematami związanymi 
z kulturą w powiązaniu z narzędziami IT 
i kształceniem umiejętności porozumie-
wania się po angielsku. W czasie trwania 
projektu uczniowie wykonują zadania, 
za które otrzymują specjalne punkty 
(erazmusy). W maju tego roku będzie-
my gościć grupę nauczycieli z  Francji, 
w roku przyszłym – francuskich uczniów, 
a  w  trzecim roku projektu grupa najak-
tywniejszych uczestników projektu z na-
szej szkoły wyjedzie na wymianę do Fran-
cji. Budżet Projektu to 18000 euro.

   Anna Szafarz

Mediateka na sportowo to cykl spotkań, 
w tym prezentacji lokalnych klubów, po-
kazujących swoją ofertę i zachęcających 
dzieci i młodzież do aktywnego spędza-
nia czasu wolnego i uprawiania spor-
tu. 11  maja gościnne progi obiektu przy 
ul.  Bartniaka odwiedził Grodziski Klub 
Sportowy Pogoń. W imprezie wziął udział 
również Mateusz Wieteska, wychowanek 
Pogoni, a obecnie obrońca Legii Warsza-
wa. Głównymi adresatami spotkania byli 
najmłodsi, więc przed Mediateką zaaran-
żowano miniboisko, bramki, były kon-
kursy sprawnościowe, plastyczne oraz 
gry na konsoli. Oczywiście, jak na dzień 
piłkarski przystało, nie zabrakło piłek, 
którymi chętnie zaopiekowali się młodzi 
adepci futbolu.    (ma.b.)

miasto i gmina 5

Cztery łapy w bibliotece 

Pożegnanie

Pieniądze na pomysły 
Ponad 55 tys. zł trafi do organizacji poza-
rządowych i grup nieformalnych za pośred-
nictwem kolejnej edycji konkursu Działaj 
Lokalnie, programu Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Współpracy realizowanego od 
2000 roku przez Akademię Rozwoju Filan-
tropii w Polsce. Na naszym terenie opera-
torem i organizatorem konkursu jest Sto-
warzyszenie Europa i My, które ma status 
Ośrodka Działaj Lokalnie.

– Nowością tegorocznego konkursu jest 
poszerzenie obszaru jego działania. Do tej 
pory ograniczał się do sześciu gmin powia-
tu grodziskiego. Odpowiadając na liczne 

prośby i zapytania, postanowiliśmy rozsze-
rzyć nasz program o teren gminy Brwinów 
– mówi Daniel Prędkopowicz, prezes Sto-
warzyszenia Europa i My.

Dofinansowanie na realizację pomysłów 
związanych z działaniami społecznymi, 
kulturalnymi lub innymi, które realizo-
wane są na rzecz dobra wspólnego, może 
wynieść nawet 6 tys. zł. Wnioski można 
składać do 30 maja wyłącznie za pomocą 
generatora wniosków znajdującego się na 
stronie www.europaimy.org. Tam też moż-
na znaleźć szczegółowe informacje na temat 
konkursu.     (kb)

Postawmy na łapy! – to hasło, które rozpo-
częło grodziski Tydzień Bibliotek. Jak co 
roku, Biblioteka Publiczna przygotowa-
ła szeroki wachlarz różnotematycznych 
wydarzeń w dniach 8-15 maja, ale 8 maja 
wraz z Bibliotecznym Wolontariatem 
Młodzieżowym, Strażą Zwierząt i  Anty-
kwariatem pod Psem zorganizowała im-
prezę charytatywną, jakiej w Mediatece 
jeszcze nie było. Celem wszystkich dzia-
łań była zbiórka na rzecz podopiecznych 
grodziskiej Straży Zwierząt. Właściciele 
mogli przyjść ze swoim zwierzakiem i po-
móc potrzebującym czworonogom m.in. 
poprzez wzięcie udziału w kiermaszu 
książkowym lub pamiątkowej sesji z pu-
pilem, przygotowanej przez Marcina Ma-
salskiego. Ponadto każdy, kto przyniósł 
karmę lub inny datek na rzecz zwierząt, 
otrzymał w zamian wybraną książkę. Na 
wielbicieli zwierząt domowych czekała 
również seria wykładów na temat dbania, 
pielęgnacji i zdrowia kotów, psów i kró-
lików. W panelu wzięli udział zarówno 

lekarze weterynarii, jak i doświadczeni 
pasjonaci. Specjaliści przekazali słucha-
czom wiele merytorycznych, praktycz-
nych i przydatnych w codziennym życiu 
ze zwierzętami wskazówek, porad oraz 
odpowiedzieli na liczne pytania. Miłość, 
opiekuńczość, poświęcenie i pasję można 
było zauważyć na każdym kroku.  Biblio-
teczna akcja charytatywna zakończyła 
się wielkim sukcesem, o czym świadczy 
kilkanaście zebranych worków karmy 
i około 700 zł, które trafią do grodziskich 
bezdomniaków.

    Tekst i fot. Katarzyna Mandes

Każda śmierć porusza, każ-
da śmierć młodego człowieka 
wydaje się niesprawiedliwa. 
Jednak wiadomość o odejściu 
Kingi Przybyło wywołała w nas 
smutek szczególny. 7 kwietnia 
opuściła nas osoba wyjątko-
wa, która przez sześć lat swojej 
walki z ciężką chorobą codzien-
nie dawała nam lekcję pokory 
i wrażliwości, okazując ogrom-
ną pogodę ducha, godność 
i dojrzałość w obliczu wyroków 
Opatrzności.

Jako uczennica Szkoły Pod-
stawowej nr 4, a następnie Gim-
nazjum nr 1 nie tylko angażowa-
ła się naukowo w różnego rodzaju wyzwania, 
realizację projektów, lecz także inspirowała 
swoich rówieśników do rozmaitych działań, 
zwłaszcza artystycznych, gdyż sama była oso-
bą niezwykle utalentowaną. Swoje zdolności 
rozwijała w Państwowej Szkole Muzycz-
nej im. Tadeusza Bairda, gdzie doskonaliła 

warsztat w klasie gitary. Była 
serdeczna, bardzo wrażliwa, 
niosąca pomoc wszystkim 
potrzebującym, zwłaszcza 
dzieciom dotkniętym jak ona 
chorobą nowotworową, za-
wsze uśmiechnięta. Była oso-
bą, którą wszyscy bardzo lubi-
li: rówieśnicy, nauczyciele. Jej 
postawy nie zmieniła choroba 
– nadal aktywna, brała udział 
w różnych przedsięwzięciach 
artystycznych, występowała 
na scenie, śpiewała w chó-
rze, nagrała płytę. Nigdy nie 
pokazała swojego cierpienia, 
dzieląc się za to swoją radością 
z życia. Otrzymaliśmy od niej 
piękną lekcję pokory, niesa-

mowitej cierpliwości, odwagi i wiary, a jedno-
cześnie umiejętności pogodzenia się z losem.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego  
Grzegorz Benedykciński,

Radna Aleksandra Kapuściak,
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. 

im. Tadeusza Bairda Wioletta Hajdus

Kinga Przybyło 
1999-2019

Erasmus  
w Piątce 

Piłkarska 
sobota 

fo
t. 

 fb
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t. 
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b
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Blisko hektar powierzchni treningowej, rehabilitacyjnej, medycznej, pobytowej, 6 boisk i hala pneumatyczna – 
tak w dużym skrócie przedstawia się  Legia Training Center, czyli Ośrodek Treningowy i Centrum Badawczo-
-Rozwojowe Legii Warszawa, które mają być gotowe w czerwcu 2020 roku. W zorganizowanej 13 maja 
w Urszulinie uroczystości wmurowania kamienia węgielnego udział wziął premier Mateusz Morawiecki. 

Takie sukcesy, jakie 
młodzieży szkolenie 

– Kazimierz Górski mawiał, że piłka to 
jest bardzo prosta gra: można wygrać, 
przegrać albo zremisować. W takich 
ośrodkach szkoleniowych jest jeszcze pro-
ściej, bo można tylko wygrać. I z tego się 
bardzo cieszę, że stawiamy na taką po-
zytywistyczną, oddolną prace, która na 
pewno przyniesie efekty. Dla nas wzorem 
jest ostatnio znowu głośny klub euro-
pejski Ajax Amsterdam, który na swoim 
polu potrafił wychować młodzież, osoby, 
które znakomicie potrafią grać w piłkę 
i  są wychowankami, a nie zawodnikami 
kupionymi za bardzo duże pieniądze. Pa-
rafrazując naszego wielkiego przodka Jana 
Zamoyskiego, który mówił o wychowaniu 
młodzieży, ja mogę powiedzieć, że takie 
będą sukcesy polskiej piłki nożnej, jakie 
będzie młodzieży szkolenie – powiedział 
prezes Rady Ministrów, który oprócz słów 
podziękowania dla Legii Warszawa wy-
raził również radość, że z obiektów będą 
mogły korzystać także tutejsze kluby spor-
towe i lokalna społeczność.

Szerokie znaczenie inwestycji podkre-
ślił prezes Legii Dariusz Mioduski, który 
zwracał uwagę na to, że na realizacji pro-
jektu skorzysta nie tylko stołeczny klub, 
lecz także całe polskie środowisko piłkar-
skie, co zaowocuje wejściem na wyższy 
poziom w Europie. – Mam nadzieję, że to 

będzie nie tylko inspiracja na przyszłość, 
lecz także miejsce, z którego my i cała Pol-
ska będziemy dumni – mówił prezes Mio-
duski, podkreślając również bardzo dobrą 
współpracę z gminą Grodzisk. – Próbo-
waliśmy zrobić ten projekt w paru innych 
miejscach i nigdzie nie spotkaliśmy się 
z takim przyjęciem i taką współpracą, jaka 
była tutaj – dodawał.

– To dzień wielkiej nadziei dla tysięcy 
młodych chłopców, którzy grają w piłkę. 
W Polsce brakowało takiego miejsca, gdzie 
mogliby rozwijać swoje talenty. Legię ko-
chają miliony Polaków, co widać zresztą 
na wielu przystankach w Polsce. Liczę, 
że odrobina miłości do Legii przeleje się 
również na Grodzisk Mazowiecki, co dla 
nas jest niezwykle ważne – powiedział 
burmistrz Grzegorz Benedykciński, który 
został zaproszony do wmurowania kamie-
nia węgielnego wraz z wiceminister sportu 
i turystyki Anną Krupką, prezesem Da-
riuszem Mioduskim, prezesem Akademii 
Piłkarskiej Legii Tomaszem Zahorskim 
oraz Jakubem Chojnackim z firmy PORR, 
która jest wykonawcą przedsięwzięcia. 
W kapsule czasu oprócz aktu erekcyjnego 
znalazły się m.in. koszulka z podpisami 
piłkarzy klubu z Łazienkowskiej, program 
meczowy, książka od Ministerstwa Sportu 
i Turystyki oraz herb Grodziska.

Czerwiec przyszłego roku wydaje się ter-
minem dość ambitnym, ale jak zapewniał 
Jakub Chojnacki z PORR, firma jest przy-
gotowana na realizację zadania. – Wszyst-
ko idzie zgodnie z harmonogramem, może 
nawet szybciej – mówił, przypominając, że 
PORR ma na koncie ekspresową odbudowę 
Mostu Łazienkowskiego, która została wy-
konana w ciągu 199 dni.

Jak poinformował Tomasz Zachorski, 
Legia ubiega się o ministerialną dotację 
na rozszerzenie projektu o dodatkowe ele-
menty – m.in. mały stadion, na którym 
będą mogły rozgrywać mecze kadry mło-
dzieżowe, oraz dodatkowe sztuczne boisko.

n Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski
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– To spełnienie naszych marzeń – mówiła Ewa Dąbrowska, sołtys Mościsk, podczas otwarcia tamtejszej świetlicy. 
Obiekt, jak się zdaje, przychylność Niebios, ma zagwarantowaną, rzadko bowiem zdarza się, by w ceremonię 
poświęcenia zaangażowanych było aż trzech kapłanów. A tak właśnie zdarzyło się 27 kwietnia w Mościskach. 

Polska piosenka na grodziskiej 
scenie wybrzmiewa systematycznie, 

ale tylko raz do roku towarzyszą jej 
tak ogromne i autentyczne emocje, 

jak podczas finału „Sopranem 
i basem”. Nie inaczej było 

5 kwietnia, gdy na deskach Centrum 
Kultury występowali laureaci 

XVI edycji konkursu organizowanego 
przez Szkołę Podstawową 

w Adamowiźnie, która w tym roku 
świętuje jubileusz stulecia. fo

t. 
kb

– Dzieci są bardzo dobrze przygotowane, 
widać w nich chęć śpiewania i bardzo pro-
fesjonalne podejście. Niektóre dzieci bar-
dzo podszkoliły swój warsztat wokalny – 
otwierają pięknie buzie, mają coraz lepszą 
dykcję, panują nad emisją głosu. Na pewno 
dla maluchów występ na tej wielkiej sce-
nie to też przeżycie, szczególnie dla przed-
szkolaków. Bo w przypadku dzieci, które 
kilka lat temu debiutowały jako trzylatki, 
a teraz przyjeżdżają jako trzecioklasiści, 
scena nie wywołuje onieśmielenia – mó-
wiła Joanna Pietrzak, która w jury zasia-
dła tradycyjnie w towarzystwie Elżbiety 
Grzebalskiej, Anny Wierzchowskiej i Jo-
anny Kapuściak-Komoszki. Finałowe wy-

stępy poprzedziły przesłuchania w Szkole 
Podstawowej w Adamowiźnie, podczas 
których przez trzy marcowe dni dzieci 
prezentowały swoje zdolności wokalne na 
tle wiosennych dekoracji przygotowanych 
przez Małgorzatę Stankiewicz.

Grono laureatów tegorocznego kon-
kursu było tak liczne, że aby wymienić 
wszystkich, należałoby stworzyć osobną 
publikację, więc ograniczymy się jedynie 
do zwycięzców poszczególnych kategorii. 
Wśród misiów I miejsca zdobyły Helena 
Wieczorek oraz duet Zofia Hemerling – 
Alicja Sokołowska, a najpiękniej śpiewa-
jącymi skrzatami według jury byli Igor 
Pasturkiewicz, Gabriela Uziębło, Oliwia 

Koch, Weronika Zarelska, Rozalia Po-
wroźnik oraz występujący w duetach 
Maurycy Jankowski i Barbara Pieniążek 
oraz Marcel Łukasiewicz i Gabriel Tybor, 
a także trio Maria Czarnota, Aleksan-
dra Piętka, Maja Tomczak. W kategorii 
krasnali triumfowali Zuzanna Ziomek, 
Michał Zaorski, Kaja Wasiak, Katarzyna 
Złoch, Magdalena Górska, Jagoda Wie-
czorek, jak również śpiewający w duetach 
Maja Hemerling i Magda Lipińska, Aleks 
Gościński i Adam Janas oraz Zofia Ciszek 
i Maja Gąsińska. Listę zwycięzców uzu-
pełniły smerfy w osobach Kamili Lewan-
dowskiej, Natalii Tkaczyk, Wiktorii Zegi, 
Marceliny Nocny i Filipa Bazydły.  n (kb)

Jak się okazuje, obecność tak licznej re-
prezentacji stanu duchownego była na-
turalna, gdyż Mościska należą do dwóch 
parafii, stąd zaproszenie dla ks. Andrzeja 
Sadowskiego, proboszcza parafii Matki 
Boskiej Częstochowskiej, oraz ks. Mariu-
sza Brzostka, proboszcza parafii św. Mat-
ki Teresy z Kalkuty w Adamowiźnie, zaś 
o. Ekspedyt Robert Osiadacz był… u sie-
bie, gdyż jest mieszkańcem Mościsk i sta-
ra się odwiedzać rodzinną miejscowość 
przy okazji ważnych dla lokalnej społecz-
ności wydarzeń.

– Ta świetlica to dzieło pani sołtys, 
mieszkańców Mościsk, ale nie możemy 
zapomnieć o nieobecnym dziś z nami rad-
nym Stanisławie Pietruczuku, który nie-
mal na każdej sesji zgłaszał prośby o wy-
budowanie w Mościskach takiego obiektu 
– mówił burmistrz Grzegorz Benedykciń-

ski, pozdrawiając Stanisława Pietruczuka, 
który nie mógł uczestniczyć w uroczysto-
ści. – Wreszcie jest obiekt, w którym bę-
dziecie mogli państwo się spotykać, wresz-
cie jest miejsce, gdzie mam nadzieję azyl 
znajdą wszyscy mieszkańcy – od dzieci po 
osoby dorosłe, gdzie będziecie się uczyć 
i  cieszyć, ale przede wszystkim będziecie 
się poznawać. Samo wybudowanie jest 
sztuką, ale nie tak wielką, jak spowodowa-
nie, że tu będą przychodzili ludzie. I to jest 
rola pani sołtys, rady sołeckiej, ale również 
nasza, a więc Centrum Kultury – dodawał 
burmistrz, który przedstawił zebranym 
Agnieszkę Wąsik, koordynującą z  ramie-
nia Centrum Kultury merytoryczną dzia-
łalność świetlic.

O symboliczne przecięcie wstęgi popro-
szeni zostali, oprócz burmistrza i sołtys 
Mościsk, starosta Marek Wieżbicki, wice-

przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław 
Kolasa oraz Bożena Bajkowska, sołtys 
sąsiadującej z Mościskami Makówki, któ-
rej mieszkańcy również będą korzystać 
z obiektu.

Sołtys Ewa Dąbrowska złożyła szcze-
gólne podziękowania burmistrzowi 
Grzegorzowi Benedykcińskiemu oraz 
pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy 
monitorowali inwestycję – Szymonowi 
Gawareckiemu i Jackowi Jadowskiemu, 
a także wykonawcy, czyli Dariuszowi 
Kozłowskiemu, dla którego była to ko-
lejna wybudowana przez niego świetlica 
w  gminie. – Pan włożył w ten budynek 
tyle serca. Ja jeszcze nie widziałam, żeby 
ktoś prowadził budowę z takim piety-
zmem – mówiła pani sołtys. A tuż po ma-
jówce w obiekcie ruszyły zajęcia. 

n Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

Głosy misiów, skrzatów, krasnali i smerfów

Budynek z sercem 

miasto i gmina
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Obok stylisty szaty roślinnej, znanego z te-
lewizyjnych programów „Usterka” i „Od-
lotowy Ogród”, głos zabrali przedstawi-
ciele szkółek „Boot & Hortus”, „Ulińscy”, 
a także burmistrz Grzegorz Benedykciń-
ski i odpowiedzialna z ramienia Urzędu 

Miejskiego za kształtowanie przestrzeni 
publicznej Monika Kwiczak, która pod-
sumowała dotychczasowe działania na 
rzecz poprawy jakości życia mieszkań-
ców oraz estetyki otoczenia. Konferencja 
była zwieńczeniem organizowanej przy 
wsparciu Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego akcji „Bijemy zielony rekord 
Polski” polegającej na zasadzeniu jak naj-
większej liczby roślin w jednym dniu.

W przedsięwzięcie włączył się również 
Grodzisk i to nie tylko poprzez współor-
ganizację konferencji, wszak w stawianiu 
na zielone ma już bogate doświadczenie: 
sześć nowych parków, dziesięć skwerów, 
roślinność izolująca wzdłuż 23 ulic, 680 
sztuk drzew, ponad sto tysięcy krzewów, 
bylin i traw ozdobnych zasadzonych 
w  miejskiej przestrzeni – to dotychcza-
sowy efekt dofinansowanego ze środków 
unijnych projektu realizowanego na tere-
nie gminy. Jeśli do tego dołożymy, a raczej 
dosadzimy prawie pięć tysięcy darmo-
wych sadzonek, które 26 kwietnia m.in. 

przed Mediateką rozdali mieszkańcom 
pracownicy grodziskiego magistratu, to 
tytuł konferencji był jak najbardziej za-
sadny. Niestety nie padł na niej rekord, je-
śli chodzi o frekwencję wśród słuchaczy. 
Niech jednak dla wszystkich nieobecnych 
usprawiedliwieniem będzie zew natury 
i aura zachęcająca do wyjazdu na zbliża-
jącą się majówkę. 

Tak piękne okoliczności przyrody były 
za to sprzyjające do otwarcia ogródka se-
niora na Osiedlu Bairda, z czego zresztą 
skorzystały nie tylko osoby starsze. 

– W pewnym wieku człowieka ciągnie 
do natury. Z przyjemnością tu przyszłam 
i chętnie będę sadzić rośliny, pielęgno-
wać i cieszyć się nimi – mówiła Janina 
Jankowska, mieszkanka  uczestnicząca 
w inauguracji. W przygotowanych wcze-
śniej drewnianych skrzynkach, zgodnie 
z obowiązującymi trendami, pojawiły się 
zróżnicowane formy – kwiaty i liście, do-
datkowo jadalne. 

n  Tekst i fot. Małgorzata Müldner

Dwudziestu dziewięciu wystaw-
ców oraz ponad tysiąc osiemset 
ofert pracy – tak w liczbach przed-
stawiają się XV Grodziskie Tar-
gi Pracy. 10  kwietnia w siedzibie 
ZS nr 1 przy ul. Żwirki i Wigu-
ry poszukujący mogli zapoznać 
się z  propozycjami zatrudnienia, 
a także zasięgnąć porad ekspertów 
w zakresie prawa pracy, podatków 
czy ubezpieczeń społecznych.

– Tradycyjnie przeważają ofer-
ty pracy na produkcji, w magazy-
nach, gastronomii, ale są również 

oferty zatrudnienia w służbach 
mundurowych, m.in. w policji 
i straży granicznej. Te osoby, które 
naprawdę poszukują pracy, znaj-
dą ją. Nadal mamy do czynienia 
z rynkiem pracownika, ofert jest 
coraz więcej, a  odwiedzających 
targi coraz mniej – mówiła Hanna 
Wilamowska, dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy w Grodzisku 
Mazowieckim, który wraz ze Sta-
rostwem Powiatowym jest organi-
zatorem wydarzenia.
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– Triumfy święci fiolet i biel, oprócz kwiatów powinny pojawić się różne liście. Nie wypada robić  
mebli z palet, imitować czegoś eleganckiego materiałami, które takowe nie są – tak o najnowszych 
trendach i sekretach pięknego ogrodu opowiadał Dominik Strzelec podczas zorganizowanej  
26 kwietnia w Mediatece konferencji „Grodzisk stawia na zielone”.

Praca czeka na człowieka 

Pamiętajcie o ogrodach 

Podziękowanie
Podziękowanie dla ks. proboszcza Eu-
geniusza Dziedzica za witraż na oknie 
od zakrystii z wizerunkiem bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki oraz piękny wystrój 
kościoła. Bóg zapłać.

Dziękują parafianie: Piotr, Jerzy 
Zegarowski, Mariusz Zawadka, Jerzy 

Zawadka, Renata Zegarowska

Serdeczne podziękowania dla Dyrektora 
Centrum Kultury Pawła Twardocha, dla 
Pani Marty Kowalczyk i Justyny Puchały za 
udostępnianie sal i miłą współpracę w Cen-
trum Kultury na rzecz działań Grodziskiego 
Stowarzyszenia 13. Wielkie podziękowania 
dla Gminy Grodzisk Maz. za poparcie na-

Podziękowanie
szego programu i dofinansowanie z bu-
dżetu Gminy. Dzięki Wam możemy spo-
tykać się, wspierając dzieci, młodzież, 
matki, ojców, seniorów. Nasza nowa 
siedziba to Centrum Kultury, II piętro, 
ul. Spółdzielcza 9, Grodzisk Maz. 

Grodziskie Stowarzyszenie „13”
trzynastka-grodzisk.pl
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Pomagać każdy może, podobnie jak śpiewać. 27 kwietnia podczas 
koncertu charytatywnego dla małej Patrycji, zorganizowanego 
w Mediatece przez Galerię Młodych, udało się uzbierać ponad tysiąc zł.

Grodziskie kluby motocyklowe oraz sym-
patycy stalowych rumaków w Niedzielę 
Palmową, która przypadała w tym roku 
14  kwietnia, otworzyli tegoroczny sezon 
motocyklowy. Na tę okoliczność przed 
Centrum Kultury pojawiła się niezliczona 
liczba wspaniałych maszyn z przytwier-
dzonymi do nich palemkami, w asyście 
kierujących nimi fanek i fanów wiatru 
we włosach pod kaskiem, prezentujących 
się w  efektownych skórzanych kombine-
zonach. Wieloletnia tradycja wspólnego 
święcenia palm przez motocyklistów na 
grodziskim gruncie została zaszczepio-
na przez Klub Motocyklowy Grot. Wśród 
motocykli oprócz grodziskich rejestracji 
dało się zauważyć tablice z Pruszkowa, 
Żyrardowa, Piaseczna, Grójca czy Warsza-
wy. Sprzed Centrum Kultury w paradnym 
szyku i asyście strażaków ochotników mo-

tocykliści przejechali przez miasto kieru-
jąc się w  Łąki, do kościoła Przemienienia 
Pańskiego, gdzie podczas uroczystej mszy 
w  intencji motocyklistów poświęcono pa-
lemki oraz pojazdy. Po mszy na terenie pa-
rafii zorganizowano integracyjne ognisko.

Dwa tygodnie później, 27 kwietnia, mo-
tocykliści zaistnieli w przestrzeni publicz-
nej po raz kolejny, tym razem na pl. Wolno-
ści, jako organizatorzy akcji „Motoserce”. 
To realizowany od 11 lat projekt Polskiego 
Czerwonego Krzyża oraz Federacji Pol-
skich Klubów Motocyklowych. Lokalnym 
koordynatorem akcji od dwóch lat są kluby 
Boruta MC Poland, Queens of Roads oraz 
Grot. W akcji wzięły udział także warszaw-
ska fundacja „Jednym Śladem” prezentu-
jąca motocyklowe ambulanse przewożące 
krew, osowiecka fundacja „Ład i Porzą-
dek” czy istniejący od 55 lat Klub Honoro-

wych Dawców Krwi Gedeon Richter. Akcję 
wsparły też grodziski Urząd Miejski oraz 
Centrum Kultury. 

Akcji oddawania krwi w specjalnym 
Krwiobusie towarzyszyły prezentacje mo-
tocykli, występy zespołów rockowych 
i atrakcje dla dzieci. Był też pokaz pierwszej 
pomocy w wypadkach drogowych zapre-
zentowany przez grodziskich i milanow-
skich strażaków ochotników. Podczas tego-
rocznego „Motoserca” w Grodzisku 36 osób 
oddało ponad 16 litrów krwi.  

n  (miecz.)

Motocykliści  
z palmami i sercem

 – Córeczka urodziła się z nieuleczalną wadą 
serca, kardiomiopatią przerostową. Lekarze 
nie dawali jej szans na przeżycie, ale Patrycja 
jest bardzo dzielna, żyje i walczy. W przy-
szłości czeka ją przeszczep serca – mówiła 
Iwona Piasek. Leczenie niespełna trzyletniej 
Patrycji postanowili wesprzeć piosenkarze 
amatorzy z grodziskiej Galerii Młodych. 
W sali koncertowej Mediateki dobrą wolę 
i zdolności pokazali: Natalia Spinek, rodzeń-
stwo Wiktoria i Mateusz Kieszkowscy, Wik-
toria Kamińska, Zuzanna Lewandowska, 
Ola Wesołowska, Kacper Kapuściak, Karo-
lina Mazurek, Klaudia Łukawska oraz urze-
kająca Zuzanna Kajka. Publiczność usłysza-
ła m.in. polską wersję oscarowego przeboju 
Lady Gagi i Bradley’a Coopera „Shallow”, 
„7 years” Lucasa Grahama, „Stay” Rihanny, 

„Earth Song” króla popu i wieńczący wystę-
py hit Abby „Mamma Mia”.

– Chodzi o to, by młodzież integrować 
i otwierać na nowe możliwości. Nasze mot-
to brzmi: śpiewać każdy może, jeden lepiej 
drugi gorzej. Dzieciaki chcą pomóc, a przy 
okazji pokazać się – mówiła prowadząca 
grupę wokalną Dagmara Jaworska, która do 
udziału w imprezie charytatywnej zaprosiła 
także swojego kolegę z telewizyjnego show 
„Jaka to melodia?”. Tomasz Pacak wystąpił 
z  akustycznym programem „Tribute to Ju-
stin Timberlake”. 

Atrakcji nie zabrakło również po części 
koncertowej wieczoru, kiedy przyszedł czas 
na integrację przy grach planszowych i czer-
panie radości z nowych możliwości jak gogle 
VR oraz silent disco.  n (mm)

Dobra wola i zdolności Czwarta edycja
Drodzy Czytelnicy,
w imieniu Ks. Dziekana Janusza Starosty 
oraz Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, Cho-
rągiew w Grodzisku Mazowieckim, jak 
również pozostałych grodziskich wspólnot, 
zapraszamy na kolejną, już IV edycję kon-
certu uwielbienia „Grodzisk dla Jezusa”, 
która odbędzie się 19 czerwca 2019 r. w Par-
ku Skarbków w Grodzisku Mazowieckim. 
Rozpoczęcie o godz. 18.30. 

W tegorocznym koncercie udział wezmą: 
zespół muzyczny utworzony przez artystów z 
czterech grodziskich parafii – GdJ (Grodzisk 
dla Jezusa) oraz zaproszony zespół – Mocni 
w Duchu. Zespół Mocni w Duchu jest zawo-
dową drużyną ewangelizacyjną, która pro-
wadzi między innymi rekolekcje i koncerty. 
Zespół Mocni w Duchu posługuje wraz z ka-
płanem – jezuitą. Obecnie odpowiedzialny 
za zespół jest o. Paweł Sawiak SJ. 

Celem koncertu jest propagowanie war-
tości chrześcijańskich, umacnianie wspól-
noty Dekanatu grodziskiego i nie tylko oraz 
dzielenie się wspólnie radością. 

Zapraszamy do udziału wszystkich, któ-
rzy chcą doświadczyć radości we wspólno-
cie oraz pogłębić wiarę.

Do zobaczenia na koncercie 
Paweł Biliński 

Wielki Rycerz Zakonu Rycerzy Jana 
Pawła II, Chorągiew Przemienienia  

Pańskiego w Grodzisku Mazowieckim
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Spośród obecnych radnych legitymuje się 
Pani najdłuższym stażem. Którą z tych 
sześciu minionych kadencji wspomina 
Pani szczególnie?

– Na pewno miło wspominam kadencję 
1998-2002, chociaż z uwagi na zawirowa-
nia w oświacie i powołanie gimnazjów była 
to trudna kadencja. Wówczas zasiadałam 
w Radzie Miejskiej po raz drugi i wraz z ko-
leżanką Alicją Pytlińską byłyśmy społecz-
nymi członkami zarządu. Później prawo 
o samorządach zmieniło się i takiej funkcji 
w następnych kadencjach już nie było. Ale 
przez te cztery lata miałam zaszczyt i satys-
fakcję uczestniczyć w cotygodniowych na-
radach najściślejszego kierownictwa gminy. 
Przewodniczy Pani komisji gospodarki 
gminnej, która zajmuje się m.in. sprawami 
związanymi z ładem przestrzennym. Czy 
można mówić o jakiejś spójnej polityce 
przestrzennej gminy czy też każda sprawa 
traktowana jest indywidualnie?

– Czasami jest taki wymóg chwili, że 
trzeba zrobić plan dla niewielkiego obszaru, 
jak choćby w przypadku lądowiska dla śmi-
głowców przy Szpitalu Zachodnim. Radni 
nie są urbanistami, a ja bardzo szanuję pra-
cę urzędników, naczelników, bo to są osoby 
i   kompetentne, i otwarte. I nie chodzi tyl-
ko o wydział planowania przestrzennego 
– same pozytywne doświadczenia mam ze 
współpracy z wszystkimi wydziałami. 
Początek kadencji jest bardzo pracowity 
dla komisji, która musiała zająć się m.in. 
kwestią podniesienia opłat za odbiór od-
padów komunalnych oraz sprawą prze-
kształcenia użytkowania wieczystego we 
własność. 

– Wydaje mi się, że w obu sprawach pan 
burmistrz znalazł salomonowe rozwiązanie. 
Skoro pojawiły się obostrzenia, wyższe ceny 
na składowiskach, to zrozumiałe, że firmy 
zajmujące się odbiorem odpadów musiały 
również podnieść cenę swoich usług, a to 
odbiło się na opłatach, które muszą ponosić 
mieszkańcy. Nie są to jakieś horrendalne 
podwyżki. Niestety gmina nie może wpro-
wadzić dopłat do odpadów, tak jak jest to 
w przypadku opłat za wodę. W kwestii bo-
nifikaty od opłaty przekształceniowej była 
propozycja jednego z radnych, żeby tak 
jak w Warszawie ta bonifikata wyniosła 
98-99  proc. Uważam, że nasza gmina za-
chowała się bardzo elegancko, proponując 

95-procentową bonifikatę, która równa się 
jednorocznej opłacie. W grodziskich wa-
runkach procedura przekształcenia użytko-
wania wieczystego w prawo własności zosta-
ła maksymalnie uproszczona.
Gdy rozmawialiśmy przed czterema laty, 
jako priorytety wskazała Pani wyprowa-
dzenie ciężkiego ruchu z miasta, zapew-
nienie godnych warunków mieszkanio-
wych osobom zamieszkującym lokale 
o bardzo niskim standardzie oraz poprawę 
warunków pracy OPS.

– Jeżeli chodzi o ruch samochodów cięża-
rowych, to wszystko zależy od budowy ob-
wodnicy, a tu sprawy idą ku dobremu. Moim 
największym wyrzutem sumienia jest spra-
wa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Nie wypalił pomysł przeniesienia OPS do 
prywatnego budynku przy ul. Kościuszki, 
były też pomysły wykorzystania lokalu po 
dawnym sklepie meblowym przy ul. Trau-
gutta, budynku przy ul. Bałtyckiej etc., ale 
zawsze coś stawało na przeszkodzie. Liczę, 
że po wybudowaniu nowego ratusza OPS 
przeniesie się do obecnego budynku Urzędu 
Miejskiego. W pełni mogę być zadowolona 
z budownictwa komunalnego. Mieszkańcy 
najbardziej zniszczonych budynków przy 
ul. Obrońców Getta, Hynka otrzymali mie-
szkania w nowych blokach komunalnych. 
Miejsc z tą najbiedniejszą materią jest coraz 
mniej, choć oczywiście nadal są takie punk-
ty jak ul. Ułańska, Tylna, Sienkiewicza. Dla-
tego w przygotowaniu jest kolejny budynek 
komunalny, tym razem w Natolinie.
Jest Pani członkiem Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej. Mogłaby Pani powie-
dzieć kilka słów na temat działalności 
tego gremium?

– Dołączając do tej komisji już w pierw-
szej swojej kadencji w Radzie Miejskiej, 
chciałam spłacić dług wobec społeczeństwa, 
bo kiedyś sama występowałam w charakte-
rze osoby, która była petentem i o coś pro-
siła. Dawniej komisja mieszkaniowa miała 
większe możliwości działania. Kiedy w  za-
sobach gminnych pojawiały się pustosta-
ny, komisja otrzymywała taką informację 
i typowała kandydata, podobna procedura 
przeprowadzana była w ówczesnym ZGKiM 
i zarząd gminy z tych propozycji wybierał 
osobę, która otrzymywała przydział. Zgod-
nie z naszą miejscową uchwałą obecnie lista 
oczekujących na mieszkanie jest tworzona 

na kolejny rok, czyli gdyby ktoś w tej chwili 
złożył informację o trudnej sytuacji, to jego 
wniosek będzie zakwalifikowany na listę na 
2020 rok. Oczywiście nadal odbywają się 
przyjęcia interesantów, wizje lokalne, komi-
sja opiniuje wnioski i kieruje swoje uwagi do 
burmistrza, natomiast ma mniejszą możli-
wość aktywności niż kiedyś.
Obecnie jest Pani na emeryturze. Czy jako 
wieloletni nauczyciel identyfikowała się 
Pani ze strajkiem?

– Skończyłam grodziskie liceum pedago-
giczne i jako świeżo upieczona absolwentka 
wylądowałam w szkole w Żukowie. Prze-
pracowałam tam 6 lat, zdobywając pierw-
sze szlify w zawodzie. Jedyną uciążliwością 
były dojazdy. Dlatego w 1973 roku zaczę-
łam pracę w Szkole Podstawowej nr 5, która 
wówczas była szkołą zbiorczą. Od chwili, 
kiedy podjęłam pracę zawodową, czyli od 
1967 roku, należę do ZNP. Nigdy w oświa-
cie kokosów nie było. Kiedy byłam młodsza, 
uczestniczyłam w manifestacjach w Warsza-
wie. Gdyby mi zdrowie pozwoliło, to chętnie 
bym pomaszerowała z nauczycielami i teraz. 
Natomiast z powodu tego strajku jest mi 
zwyczajnie przykro.
Dlaczego?

– Jest mi szkoda nauczycieli, bo to nie była 
żadna polityczna sprawa, a tak próbowano 
ją przedstawić, tylko determinacja. Gdyby 
nauczyciele mieli poczucie, że w kraju jest 
ciężko, wszyscy zaciskają pasa, to nie zdecy-
dowaliby się na taki krok. Kiedy jednak zo-
baczyli, że są środki na to i na tamto, to rów-
nież pozwolili sobie zgłosić swoje postulaty. 
Najbardziej mnie boli to, że nie wszyscy mają 
świadomość, że oni nie strajkowali dla przy-
jemności, że w związku ze strajkiem stracili 
uposażenie. Na pewno inaczej sobie wyobra-
żałam strajk, inaczej wyobrażałam sobie jego 
rezultaty. A wyszło jak wyszło. Kiedyś ta gru-
pa zawodowa była przynajmniej szanowana, 
od dłuższego czasu tego szacunku jest coraz 
mniej, a teraz po prostu sobie z nauczycieli 
zakpiono. I to jest bardzo smutne. Na ko-
niec, za mądrzejszymi od siebie powtórzę, że 
strajk powinien odbyć się w chwili likwidacji 
gimnazjów. Wówczas inny byłby odbiór spo-
łeczny. Tak naprawdę nie chodziło tu tylko 
o  sprawy płacowe, ale o chaos w oświacie, 
spowodowany przez tę pseudoreformę. 
Dziękuję za rozmowę.

n  Rozmawiał Krzysztof Bońkowski

Wiesława Śliwińska, 71 lat, 
emerytowany nauczyciel. 
Przewodnicząca komisji 
gospodarki gminnej. W Radzie 
Miejskiej od 1994 roku. 
Kandydowała w okręgu nr 1 
z KWW Ziemia Grodziska.

OKRĘG nr 1

Szanuję pracę 
urzędników 
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Jak gmina poradziła sobie z trzytygo-
dniowym strajkiem nauczycieli?

– Bezwzględnie gmina stanęła na wyso-
kości zadania, pomagając dzieciom, mło-
dzieży oraz ich rodzicom przetrwać ten 
trudny czas. W placówkach gminnych, ta-
kich jak Centrum Kultury, Mediateka czy 
świetlice, na okres strajku zorganizowane 
zostały zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 
z  wykwalifikowaną kadrą. Oferta przygo-
towana była dla 200 dzieci, ostatecznie z tej 
możliwości korzystało około setki uczniów 
dziennie. Dla nauczycieli świadomość, 
że dzieci nie zostały pozbawione opieki, 
również była istotna. Gmina zachowała się 
bardzo fair również w stosunku do strajku-
jących. Wiadomo było, że za 18 dni strajku 
nauczyciele stracą swoje uposażenie, ale 
gmina poszła dalece na rękę, bo dała moż-
liwość rozłożenia tych potrąceń z pensji na 
kolejne trzy miesiące. Jest to na pewno ja-
kieś rozwiązanie dla wielu rodzin, zwłasz-
cza rodzin pełnych nauczycielskich.
Jako pedagog reprezentuje Pani środowi-
sko nauczycielskie, a jako radna – miesz-
kańców. Trudno było połączyć te role 
w czasie strajku, w sprawie którego opinia 
publiczna była podzielona?

– Bardzo wyczekiwałam opinii rodziców, 
ale do mnie żadne głosy oburzenia nie do-
tarły. Wręcz przeciwnie, rodzice raczej wy-
rażali zrozumienie i solidarność z nauczy-
cielami. Myślę że rodzice mają świadomość, 
jaka odpowiedzialność wiąże się z wykony-
waniem tego zawodu i że od lat nie był doce-
niany i odpowiednio gratyfikowany. 
Gmina buduje nowe sale gimnastyczne 
przy SP nr 5, w Izdebnie Kościelnym. Nie 
jest tajemnicą, że zależało Pani na budo-
wie takiego obiektu przy szkole w Łąkach. 
Zrezygnowała Pani z tego marzenia?

– Nie. Natomiast demografia jest nie-
ubłagana, a jako radna muszę patrzeć kom-
pleksowo na całą gminę. Tego typu obiekty 
muszą powstawać najpierw tam, gdzie są 
najbardziej potrzebne, gdzie jest najwięk-
sze skupisko dzieci i młodzieży. W związku 
z reformą oświaty i likwidacją klas gimna-
zjalnych akurat w Łąkach dzieci w ZSP nr 1 
jest relatywnie mało w porównaniu z in-
nymi miejscami miasta i gminy. Niemniej 
wierzę, że również w Łąkach powstanie 
przyszkolna hala sportowa. Na razie mam 
pomysł…, by nasze najstarsze boisko ze 
sztuczną nawierzchnią przykryć specjal-
nym balonem, z możliwością ogrzania, 

co pozwoliłoby na prowadzenie tam zajęć 
również w okresie jesienno-zimowym. 
Jeden z poprzednich wywiadów z Panią 
na łamach „Bogorii” nosił tytuł „Zmiana 
to proces”. Odnosił się do Łąk. Jak proces 
zmian przebiega w Łąkach?

– Na zmiany, które zaistniały w Łąkach, 
patrzę z satysfakcją, bo niegdyś dzielnica 
typowo robotnicza, trochę peryferyjna, 
zmieniła się w dzielnicę bardzo przyjazną 
i bardzo ładną, gdzie mieszka się z coraz 
większą przyjemnością. Sprowadzają się 
nowi mieszkańcy, budują nowe siedliska. 
Swojego budynku w nagrodę za wieloletnią 
pracę w gościnnych progach parafii Prze-
mienienia Pańskiego doczekała się świetli-
ca. Mamy kawał pięknego zielonego terenu 
w postaci parku, który będzie nas odgra-
dzał od niebawem powstającej obwodnicy 
Grodziska. Przy ul. Traugutta powstało 
swoiste centrum handlowe, gdzie na zaku-
py przyjeżdżają mieszkańcy innych części 
gminy. Te wszystkie pozytywne zmiany są 
zasługą wielu osób, wielu radnych, którzy 
reprezentowali Łąki i to nie tylko w tej ka-
dencji, ale również w poprzednich.
Czyżby ideał?

– No, na pewno nie. Ale do ideału trze-
ba dążyć. Jeszcze nie wszystkie ulice wy-
glądają tak pięknie jak te wokół kościoła. 
W najbliższych 2-3 latach czekają nas kolej-
ne duże inwestycje – wybudowane zostaną 
ulice Śląska i Floriańska, na co mieszkańcy 
czekają już bardzo długo. Drugim ważnym 
przedsięwzięciem jest odwodnienie osiedla 
Przemysłowa – prace projektowe są już na 
ukończeniu i oczekujemy na ogłoszenie 
przetargu na realizację. I trzecia sprawa to 
przebudowa ulicy Szwedzkiej wraz ze zmia-
ną linii energetycznej w ulicy, a to wielkie 
przedsięwzięcie, realizowane wspólnie 
z PGE Pruszków. 
Jest Pani aktywną harcerką. Idee skau-
tingu znajdują odbiorców wśród mło-
dych ludzi?

– Jesteśmy świadkami renesansu tej idei. 
Młodzież przytłoczona nowoczesnością, 
współczesną technologią, zaczyna ucie-
kać do natury, miejsc, gdzie można być na 
świeżym powietrzu, poświęcić czas mądrej 
zabawie i rekreacji. Młodzi ludzie szukają 
też wartości, takich jak służba, pomoc dru-
giemu człowiekowi. W swoim Szczepie nr 4, 
w którym jeszcze ostatnie chwile jestem ko-
mendantką, widzę, że młodzież garnie się do 
tego rodzaju form spędzania wolnego czasu.

Prowadzi Pani również zajęcia z senio-
rami. Są zadowoleni z oferty skierowanej 
do nich przez gminę?

– Projekt strefy aktywnego seniora to 
strzał w dziesiątkę! Jestem związana z tym 
projektem, gdyż mam przyjemność prowa-
dzić zajęcia nordic walking, więc godzinę 
tygodniowo spędzam z seniorami, ucząc, 
jak w sposób prawidłowy i efektywny ko-
rzystać z kijków. Podczas zajęć mamy też 
okazję do rozmów i mogę powiedzieć, że 
seniorzy są zachwyceni bogactwem zajęć 
– od teatralnych i muzycznych, przez in-
formatyczne i językowe, po sportowe i gim-
nastyczne. Znam osoby, które najchętniej 
o ósmej rano stawiłyby się na zajęciach i za-
kończyły je o 14. Jak w szkole. Ten projekt 
powinien się rozwijać na miarę możliwości 
gminy. Ludzie dzięki niemu są pogodniejsi, 
serdeczniejsi dla siebie, zrodziły się nowe 
przyjaźnie. Cel osiągnięty stuprocentowo.
Po dwudziestu latach zasiadania w Ra-
dzie Miejskiej ma Pani jeszcze jakieś nie-
spełnione marzenie samorządowca?

– Może zacznę od marzenia nauczyciela, 
choć już się go nie „domarzę”, bo 1 wrze-
śnia po 43 latach pracy w szkole przechodzę 
na emeryturę. Niejednokrotnie zarzuca się 
nauczycielom, że pracują tylko osiemna-
ście godzin w tygodniu, ale przypominam, 
że to tylko tzw. pensum, czyli zajęcia dy-
daktyczne. A oprócz tego pracy w szkole 
jest w bród i zazwyczaj nauczyciel wy-
konuje ją niestety w domu. Marzy mi się, 
żeby robić to w  szkole, przy stworzonym 
dla nauczyciela nowoczesnym stanowisku 
pracy. I wtedy z największą przyjemnością 
spędzać będziemy w szkole osiem godzin, 
nie musząc szukać dodatkowych źródeł 
zarobkowania. To w szkole powinniśmy 
przygotowywać się do zajęć, sprawdzać 
klasówki, układać sprawdziany, pracować 
indywidualnie z  uczniem zdolnym i tym 
potrzebującym wyrównania, spotykać się 
z rodzicem, podsumowywać w zespołach 
działania dydaktyczne, wypracowywać 
interdyscyplinarną spójność realizacji pro-
gramów. I myślę, że nie starczyłoby na to 
ośmiu godzin dziennie… A moim marze-
niem jako samorządowca jest, by Grodzisk 
nadal rozwijał się tak pięknie, by realizo-
wane inwestycje spełniały oczekiwania 
i marzenia mieszkańców.  
Dziękuję za rozmowę. 

n  Rozmawiał Krzysztof Bońkowski

nasi radni

Aleksandra Kapuściak, 63 lata, 
nauczyciel. Przewodnicząca 
komisji oświaty, kultury, kultury 
fizycznej i sportu. W Radzie 
Miejskiej od 1998 roku. 
Kandydowała w okręgu nr 1  
z KWW Ziemia Grodziska.

Na zmiany patrzę z satysfakcją  
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Sportowa różnorodność 

Radość ze spotkania w tańcu

Od 8 do 11 kwietnia Grodzisk 
był areną zmagań uczestników 
19. Międzynarodowego Turnieju 
Sportowego Szkół Europejskich, 
zorganizowanego przez  
Zespół Szkół Technicznych  
i Licealnych nr 2.

Nie zawiodła się publiczność, która 14 kwietnia zasiadła na widowni sali widowiskowej Centrum Kultury, by 
oklaskiwać uczestników XIV Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Tanecznych o Puchar Burmistrza Grodzi-
ska Mazowieckiego. Aplauz wywołały wyszukane choreografie formacji emanujących wiosenną energią.

– Bierzemy udział w tej imprezie od 2011 
roku. Zostaliśmy zaproszeni przez szkołę 
z Weiz. To drugi turniej, który przygoto-
wujemy. Pierwszy odbył się w 2014 roku. 
Turniej zawsze rozgrywa się w tygodniu 
poprzedzającym Wielki Tydzień. Przy-
jechały do nas po dwie szkoły z Austrii 
i Włoch, oraz po jednej z Francji, Hiszpa-
nii, Słowenii i Chorwacji. Jeden dzień zwy-
czajowo przeznaczony jest na zwiedzanie. 
My zdecydowaliśmy się na objazdówkę 
po Warszawie – mówił Andrzej Chojnacki, 
dyrektor ZSTiL nr 2.

Uroczyste otwarcie turnieju miało miej-
sce 9 kwietnia w hali sportowej przy West-
fala. Poza oficjalnymi przemówieniami 
uwagę zebranych przykuły artystyczne 
prezentacje polskich uczniów, którzy przy-
gotowali piosenki w językach narodowych 
przybyłych gości. Ceremonię uświetnił wy-
stęp Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod ba-
tutą Tomasza Kirszlinga. Zespół wykonał 
m.in. „We are the champions”.

Uczniowie rywalizowali w pięciu dyscy-
plinach – koszykarze i szczypiorniści swoje 
mecze rozgrywali w hali przy Westfala, fut-
bolistki grały na orliku przy Stawach Wal-
czewskiego, a piłkarze na stadionie Pogoni, 
mecze badmintona odbywały się w hali 
w Radziejowicach, zaś siatkarze skorzystali 
z gościnności hali w Żyrardowie.

Zwyczajowo ostatniego dnia rozgrywek 
wręczane są puchary indywidualne i ze-
społowe. Zwycięzców było tak wielu, że 
nie sposób wymienić wszystkich. Warto 
jednak odnotować sukcesy gospodarzy 
– sportowcy z ZSTiL nr 2 zajęli 1 miejsce 
w piłce ręcznej mężczyzn, 2 miejsce w ko-
szykówce mężczyzn, piłce ręcznej kobiet 
i badmintonie mężczyzn, 3 miejsce w piłce 
nożnej mężczyzn, deblu kobiet i mężczyzn 
oraz w badmintonowym mikście. 

Uczestnicy podkreślali, że turniej był 
okazją do poznawania nowych ludzi i in-
nych kultur. Wśród młodzieży panowała 
radosna atmosfera. W wydarzeniu brało 
udział ponad 400 osób.

Jak informował dyrektor Andrzej Choj-
nacki, turniej został zorganizowany przy 
ogromnym wsparciu grodziskich władz 
samorządowych, zarówno gminnych, jak 
i powiatowych.

– Jestem pod ogromnym wrażeniem 
organizacji turnieju. Było mnóstwo peł-
nych energii uczestników, co powoduje 
ogromną trudność, żeby zapanować nad 
tym niezwykłym żywiołem. To się udało, 
za co składam serdeczne gratulacje – mó-
wił Tomasz Krupski, zastępca burmistrza 
Grodziska.

 n Tekst i fot. Anna Redel

W konkursie wzięło udział 300 młodych 
artystów, którzy zaprezentowali swe umie-
jętności w różnych stylach tanecznych.

– Pamiętam zajęcia u Magdy Wójcik 
sprzed 25 lat, więc mam doświadczenie 
z dzieciństwa. Będę oceniać całość insceni-
zacji, wyraz artystyczny i pracę młodzieży 
w grupie. Przekonamy się, czy tancerze pa-
miętają o tym, że spotkanie z widzami jest 
radością, że to nie tylko koncentracja nad 
krokami. Zasady bycia aktorem, perfor-
merem są zawsze takie same, nie ma zna-
czenia, czy oglądamy widowisko tanecz-
ne, film czy spektakl w teatrze – mówiła 

reżyserka, scenarzystka Katarzyna Łęcka, 
która wraz z instruktorką tańca Magdaleną 
Szafarz i byłym tancerzem Zespołu Arty-
stycznego Wojska Polskiego Wojciechem 
Gębskim zasiadła w konkursowym jury.

W kategorii wiekowej do lat 11 pierwsze 
miejsce wytańczył przedstawiciel organi-
zatora i gospodarza wydarzenia Mini Flex 
ze Studia Tańca Magdaleny Wójcik. Zaraz 
za prezentacją pt. „Dżungla” najwyższą 
notę uzyskała choreografia „Milion ma-
rzeń” przygotowana przez zespół Fox 6 
z Warszawy. Nagroda za miejsce trzecie 
także przypadła w udziale tancerzom ze 

stolicy i powędrowała do zespołu Rex 2. 
W  kategorii wiekowej 12-15 lat na pierw-
szym i trzecim stopniu podium stanęli ar-
tyści z Akademii Tańca Loff, a miejsce dru-
gie zajęła formacja Fox 3 z warszawskiego 
Fox Dance Studio. Wśród najstarszej grupy 
wiekowej powyżej 15 roku życia ponownie 
triumfowali wychowankowie Magdaleny 
Wójcik. Prezentacja pt. „Ptaki” przygo-
towana przez zespół Flex nie miała sobie 
równych. Na drugim miejscu uplasowali 
się tancerze ze Studia Tańca Top Art., zaś 
na miejscu trzecim z Fox Dance Studio. 

n Małgorzata Müldner
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Uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 23 zabrali publiczność zgromadzoną 25 kwietnia 
w sali widowiskowej Centrum Kultury w magiczny świat Alicji z Krainy Czarów. Przedstawienie 
było kolejną odsłoną cyklu Grodziska Scena Szkolnych Talentów.

131313wydarzenia

Scena na trzy czwarte
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Jak na prawdziwe widowisko muzyczno-
-teatralne przystało, każdy wchodzący na 
salę widz otrzymywał profesjonalny pro-
gram z informacjami o spektaklu, zawie-
rający krótki opis scenariusza i przygoto-
wań, obsadę i ilustracje.

– W tym roku cała społeczność szkolna 
włączyła się w organizację przedsięwzię-
cia, łącznie z paniami woźnymi, które szyły 
stroje. Na scenie wystąpi ponad 70 uczniów, 
co stanowi trzy czwarte naszej szkoły. Taki 
występ nas scala, tym bardziej, że gdy śmie-
je się dziecko, śmieje się cały świat – mówił 
Mariusz Żyta, dyrektor SSP nr 23.

Historia znana z książki Lewisa Carrolla 
została przedstawiona przez dzieci w bar-
dzo barwny sposób. Sceny mówione prze-
platane były zróżnicowanymi występami 

tanecznymi i muzycznymi. Można było 
wysłuchać gry na dzwonkach chromatycz-
nych, fletach i skrzypcach.

– W zespole instrumentalnym grają 
dzieci od klasy 0. Całe widowisko szyko-
waliśmy od stycznia, a scenariusz współ-
tworzyły dzieci. To one wybierały sceny 
i same się zgłaszały do występu, z chęcią 
zostawały na próby po lekcjach. Spektakl 
jest efektem działalności Koła Teatru Mu-
zycznego funkcjonującego w naszej szkole 
już od 15 lat – mówiła Anna Milczarek, 
nauczyciel muzyki.

Towarzyszące występowi aranżacje ba-
zowały nie tylko na muzyce klasycznej 
np. Chopina, ale także współczesnej m.in. 
Stinga i Urszuli Dudziak. Młodzi artyści 
bez trudu przenieśli się w inny, bajko-

wy wymiar. Występ finałowy z udziałem 
wszystkich wykonawców pokazał także, 
ile radości sprawiało dzieciom wspólne 
prezentowanie się na scenie.

– Córka była królikiem i była zachwy-
cona tą rolą, dlatego ostatnie tygodnie 
całkowicie poświęciła przygotowaniom do 
przedstawienia – mówił Tomasz Dudek, 
tata Łucji.

W ramach Grodziskiej Sceny Szkolnych 
Talentów SSP nr 23 wystąpiła po raz trze-
ci. – Cieszę się, że uczestniczycie w  tym 
cyklu. Moja radość jest tym większa, bo 
uczniowie wykonali naprawdę niesamowi-
tą robotę. Gratuluję wykonawcom – mówił 
na zakończenie Paweł Twardoch, dyrektor 
Ośrodka Kultury.

n  Tekst i fot. Anna Redel

Władysław Teofil

BARTOSZEWSKI
Kandydat nr 10 
Powiat Grodziski
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Europejski hymn

Patriotyczna rocznica

Orkiestra do dyspozycji 

Sprzęt przygotowany 

W samo południe, 1 maja, na placu przed Centrum 
Kultury, podobnie jak w wielu innych polskich mia-
stach, odbyło się wspólne śpiewanie hymnu Europy. 
W Grodzisku „Odę do radości” wykonało kilkudzie-
sięciu mieszkańców, świętując tym samym okrągły 
jubileusz 15-lecia akcesji naszego kraju do Unii Eu-
ropejskiej. W związku z tym, że CK zadbało o to, by 
każdy otrzymał tekst pieśni, udało się wspólnie od-
śpiewać wszystkie zwrotki.

– Dla mnie data wstąpienia Polski do UE to wielka 
przemiana w życiu moim i narodu. To piękna roczni-
ca, którą warto pielęgnować – mówiła Elżbieta Barto-
siak, mieszkanka Grodziska.

Spontanicznemu chórowi towarzyszyła Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta, której dyrygent Tomasz Kirsz-
ling dał również popis umiejętności wokalnych. 

Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Pol-
skiej, przypadającego 2 maja, Urząd Miejski 
jak co roku zorganizował akcję rozdawania 
mieszkańcom biało-czerwonych flag. 

– Akcja spotkała się z przychylnością ze 
strony mieszkańców. Było duże zainteresowa-
nie. Chodziło nam o to, aby każdy z mieszkań-
ców mógł poczuć się jeszcze bardziej patriotą 
i  symbolicznie udekorować swój dom – mó-
wiła Edyta Czubek z wydziału promocji UM.

W mieście i w okolicznych wsiach było wi-
dać, że mieszkańcy coraz chętniej korzystają 
z prawa do eksponowania barw narodowych 
na swoich domostwach.

Trzeciomajowe uroczysto-
ści uświetniła Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta, która 
poza przemarszem sprzed 
pomnika Józefa Chełmoń-
skiego do kościoła św. Anny 
oraz oprawą mszy św. dała 
okolicznościowy koncert.

– To dla nas duże wyzwa-
nie, ale my to lubimy i po to 
jesteśmy w Grodzisku. Pod-
czas koncertu przy utwo-
rach „Polonez 3 maja”, „Na 
warszawskim rynku” i „Ma-
zurek 3 maja” towarzyszyła 

nam śpiewem Aleksandra 
Klepaczka, natomiast Julia 
Medyńska miała solówkę na 
trąbce przy piosence „Za-
cznij od Bacha” – mówił dy-
rygent Tomasz Kirszling.

Orkiestra zagrała także 
„Happy Marching”, „Walc 
Barbary” z filmu „Noce 
i  dnie”, „Take me on” oraz 
wiązankę znanych utworów 
Fryderyka Chopina. W spe-
cjalnie na tę okazję przygo-
towanym układzie zaprezen-
towały się tamburmajorki.

Zgodnie z miejską tradycją 3 maja po 
mszy św. za ojczyznę odprawionej w 
kościele św. Anny odbyły się uroczy-
stości przed pomnikiem Wolności i 
Zwycięstwa. Po wystąpieniu burmistrza 
Grzegorza Benedykcińskiego odczytany 
został przez radnego Łukasza Lewan-
dowskiego list ministra Mariusza Błasz-
czaka, a kilka słów do zgromadzonych 
wygłosił poseł Paweł Pudłowski. Uro-
czystość z  okazji 228. rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja była okazją do 
uhonorowania strażaków, obchodzą-
cych nazajutrz święto swojego patrona.

– W związku z dniem św. Floriana war-
to pokreślić, że strażacy cały czas stoją na 
straży bezpieczeństwa obywateli i  niosą 

bezinteresownie pomoc wszystkim po-
trzebującym. Nie tylko gaszą pożary, lecz 
także uczestniczą m.in. w akcjach ratun-
kowych na drogach – mówił wicebur-
mistrz Piotr Galiński, który występował 
w podwójnej roli – jako przedstawiciel 
gminnych władz samorządowych oraz 
szef powiatowych struktur OSP.

Złoty medal za zasługi dla pożar-
nictwa wręczono druhowi Markowi 
Pocialikowi, odznakę okolicznościową 
50-lecia służby w OSP dh. Mirosławowi 
Gajowniczkowi, dyplom gratulacyjny 
dh. Krzysztofowi Zegarskiemu, a kilku-
nastu strażaków z OSP Grodzisk, Kłud-
no Stare, Izdebno Kościelne i Książenice 
wyróżniono dyplomami.

Wraz z rozpoczęciem majowego week-
endu na Stawach Walczewskiego zago-
ściły rowery wodne i kajaki. Z wypo-
życzalni sprzętu wodnego można było 

korzystać od godz. 10.00 do godz. 20.00. 
W związku z kapryśną pogodą z tego ro-
dzaju wodnej rekreacji skorzystali tylko 
najodważniejsi.

wydarzenia14

Majówkowe rozmaitości
W długi majowy weekend na wszyst-

kich tych, którzy postanowili spędzić 

ten czas w mieście, czekało mnóstwo 

zróżnicowanych atrakcji – utrwalonych 

piórem i obiektywem Anny Redel. 

W narodowych barwach
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Na falach radiowych 

Koszykarski freestyle

Taneczne targowisko

W szczytnym celu

15

Stadion za halą sportową przy ul. Westfala wypeł-
nił się 4 maja amatorami sportu w każdym wieku, 
którzy chcieli wziąć udział w 3. Otwartych Mistrzo-
stwach Grodziska w Lekkiej Atletyce.

– Jest duże zapotrzebowanie na królową sportu. 
Robimy to dla wszystkich kategorii, dlatego przy-
jechali do nas ludzie z całej Polski, a nawet z Litwy. 
Najmłodsza osoba ma 4 lata, najstarsza ponad 70 lat 
– mówił Wojciech Cynowski, przedstawiciel organi-
zatora zawodów, czyli klubu Lider Grodzisk.

Uczestnicy mogli wziąć udział w rywalizacji bie-
gowej na dystansach 60 m, 200 m, 300 m, 400 m, 
600 m, 800 m i 1000 m, w skoku wzwyż i pchnięciu 
kulą. Zawody swoją obecnością uświetniły zawodo-
we sportsmenki.

– Jestem tu, bo chcę pomagać zawodnikom uzyski-
wać jak najlepsze wyniki, dopingować ich. Moja ka-
riera zaczęła się w wieku 14 lat, obfitowała w medale 
i kontuzje – mówiła Urszula Kielan, która w 1980 r. 
zdobyła srebrny medal olimpijski w skoku wzwyż. 
Drugim gościem była Ludwika Chewińska, od ponad 
40 lat rekordzistka Polski w pchnięciu kulą.

– Przygotowaliśmy gry i zabawy dla dzie-
ci od 1 do 3 klasy i dla starszych. Są to 
konkurencje wymagające zwinności, 
m.in. rzuty do kosza, bieg po kopercie, 
slalom, turlanie, toczenie i kozłowanie 
piłki. Dla każdego jest przygotowana na-
groda. Poza tym mamy koszykarskie ry-
sunki, PlayStation z NBA, budkę ze zdję-
ciami oraz malowanie buziek – mówił 
Tomasz Pierc, trener Grodziskiego Klubu 
Koszykarskiego 4 maja podczas imprezy 
Mediateka na sportowo z GKK.

Gościem specjalnym spotkania był 
Mieszko Włodarczyk, który zaprezento-
wał koszykarską żonglerkę z wykorzysta-
niem od jednej do pięciu piłek.

– Mając 14 lat zacząłem robić różne 
sztuczki z piłką do kosza. To po części 

Choć warunki atmosferyczne 3 maja nie 
rozpieszczały, mieszkańcy licznie stawili 
się na pierwszej w tym sezonie potańców-
ce na Targowisku Miejskim.

– Wykonujemy muzykę popularną, gra-
my utwory z lat 70. i 80. oraz disco polo. 
Chodzi o to, aby ludzie dobrze się bawili. 
Występujemy tu po raz kolejny, a tutejsza 
publiczność jest wspaniała – mówiła Arle-
ta Królak, wokalistka zespołu Dekret, któ-
rej towarzyszyli na scenie Marek Szewczyk 
(klawisze i wokal) oraz Adam Szewczyk 
(również klawisze i wokal).

Chociaż wśród obecnych przeważali se-
niorzy, niektórzy tańczyli do utraty tchu.

– Chodzimy na wszystkie zabawy, 
gdziekolwiek by się odbywały w mieście 
czy na wsiach. Jest fajnie i bardzo nam się 
podoba – mówił Jerzy Zawadka, mieszka-
niec Grodziska.

Klub Lider Grodzisk włączył się do ogólnoświatowe-
go przedsięwzięcia pod nazwą Wings for Life World 
Run. Na Stawach Walczewskiego 5 maja kameralna 
grupa biegaczy z aplikacją w ręku wyruszyła, by wes-
przeć badania nad urazami rdzenia kręgowego.

– To fajna inicjatywa i super, że coś w tym temacie 
dzieje się w Grodzisku. Czy padałby deszcz, czy świe-
ciłoby słońce i tak byśmy pobiegli – mówiła Karolina 
Okrasiak z Jaktorowa.

Biegaczy do walki o pokonanie jak najdłuższego 
dystansu zanim dogoni ich wirtualna meta, bo na ta-
kim uciekaniu polegało to przedsięwzięcie, zagrzewał 
Wojciech Cynowski z klubu Lider Grodzisk.

– Chcemy łączyć przyjemność z czymś użytecz-
nym. Bieg jest realizowany na różnych kontynentach 
równocześnie. Osobiście miałem przyjemność wziąć 
udział w tym biegu masowym 2 lata temu w Pozna-
niu, gdzie metą jest samochód z Adamem Małyszem 
za kierownicą – mówił Wojciech Cynowski.

Również 4 maja na Stawach Wal-
czewskiego z okazji otwarcia sezonu  
żeglarskiego pojawiły się łódki: 
5 optymistów i 2 merliny oraz 2 mo-
torówki asekuracyjne.

– Pogodę mamy idealną, bo wieje 
wiatr. Zanim wypłynęliśmy, mieli-
śmy przed sobą dużo pracy, ponieważ 
wszystkie łódki musieliśmy otaklo-

wać, pozakładać cumy, żagle, płetwy 
sterowe, miecze – mówił Filip Grud-
niewski ze Szkoły Żeglarstwa Trady-
cyjnego z Grodziska.

Ponadto odbyły się warsztaty mo-
delarskie, podczas których modele 
żaglówek budowano m.in. ze sty-
ropianu, pleksi, sklejki i patyczków  
od szaszłyków.

Do Grodziska, na Stawy Walczewskie-
go, 4 maja przyjechali przedstawiciele 
Programu 1 Polskiego Radia. Podczas 
trzygodzinnej audycji podjęli oni próbę 
konkurowania z naszym Radiem Bo-
goria, jednak studia plenerowe grodzi-
skiej rozgłośni nie mają sobie równych.

– Od 2 lat prowadzimy sobotni cykl 
„Jedyne takie miejsce”, podczas którego 
odwiedzamy miasta i miasteczka, które 
się czymś wyróżniają. Chcemy poka-
zać unikatowość poszczególnych miej-

scowości – mówiła Sława Bieńczycka, 
dziennikarka radiowej Jedynki. 

Podczas audycji wspomniano np. 
o znanych postaciach związanych 
z  Grodziskiem: Józefie Chełmońskim 
i Leonidzie Telidze, a także ciekawych 
miejscach, jak Galeria Instrumentów 
Folkowych i Poczekalnia PKP. Poja-
wiły się również wątki kolejowe zwią-
zane z dziejami miasta. Gośćmi studia 
byli m.in. Luiza Złotkowska i Łukasz 
Nowacki.

kultura

Żeglarska inauguracja 

sport, po części sztuka. Mam za sobą 
ponad 2000  pokazów w 30 krajach, 
w tym m.in. tournée po Stanach Zjed-
noczonych. Moje motto to: „granice 
są w nas” i to staram się przekazać  
– mówił Mieszko Włodarczyk.

Królowa na Westfala
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Historia pełna miłości

Więcej  
niż pamięć 

kultura16

Niezwykłe, fascynujące, tajemnicze, a za-
razem straszne, niepokojące i smutne – 
kwietniowe spotkanie Grodziskiego Klubu 
Podróżnika miało wiele oblicz, ponieważ 
dotyczyło tragicznych w skutkach wyda-
rzeń, które wciąż wywołują wiele emocji. 
26 kwietnia 1986 roku i 11 marca 2011 
roku – te dwie daty łączą poważne awarie 
reaktorów w elektrowniach atomowych 
w Czarnobylu i Fukushimie. Tomasz Il-
nicki, który wielokrotnie odwiedził obie 
zony zamknięte, 12 kwietnia przybył do 
Poczekalni PKP, aby opowiedzieć o przy-
czynach katastrof i pokazać, jak wyglądają 
obecnie strefy wokół elektrowni atomo-
wych. Podróżnik, pasjonat nauki zwią-
zanej z katastrofami nuklearnymi i autor 
książki „Azyl. Zapiski stalkera” na temat 
katastrofy w Czarnobylu, opowiedział też 
o skutkach promieniowania, zmianach ge-
netycznych zwierząt, życiu na skażonych 

terenach, polityce gospodarczej, ludzkiej 
sile i niedoskonałości. Słuchacze mogli też 
obejrzeć kilkadziesiąt unikatowych zdjęć 
z położonych w pobliżu miejsc katastrofy 
miast widm, które nieraz przypominają 
miejsca z mrocznych filmów. Wbrew po-
zorom są ludzie, którzy nie zważając na 
promieniowanie nadal zamieszkują te te-
reny i chętnie dzielą się swoimi historiami 
z reporterami. Myślą przewodnią spotka-

nia była teza, że w obu przypadkach klu-
czowe znaczenie miał ludzki błąd, niedo-
patrzenie i nieuwaga. Do dzisiaj jest wiele 
tajemnic związanych z tymi wydarzenia-
mi, a prawdę o elektrowniach, która nie 
wyjdzie nigdy na jaw, znają tylko nieliczni. 
Tematyka spotkania ogromnie zaintereso-
wała słuchaczy, a dwuipółgodzinny wy-
kład minął w mgnieniu oka.

n  Tekst i fot. Katarzyna Mandes

Autor książki „Moja żona tramwajarka” i jej bohaterka byli gośćmi 
Biblioteki Publicznej w Grodzisku Mazowieckim. 26 kwietnia w Me-
diatece Krzysztof Strycharski i Henryka Krzywonos-Strycharska od-
powiadali na pytania prowadzącej spotkanie Magdaleny Żerek oraz 
publiczności. Spotkanie było okazją do promocji książki i wspomnień 
wydarzeń z lat osiemdziesiątych. 
On były milicjant, dziesięć lat młodszy 
od małżonki, ona legenda „Solidarno-
ści”, sygnatariuszka porozumień sierp-
niowych. Różnica środowiskowa i wieku 
nie stanęły na przeszkodzie wspólnego 
życia, które nie zawsze toczyło się prosto 
jak po szynach, a mimo to trwa już po-
nad trzy dekady.

– Dziecko trzeba uznać za swoje i wte-
dy można je pokochać – mówiła najsłyn-
niejsza tramwajarka PRL-u, która choć 
w wyniku represji politycznych i  zwią-
zanych z nimi przesłuchań straciła dar 
dawania życia, została matką dla dwa-
naściorga dzieci wychowanych w prowa-
dzonym wraz z mężem rodzinnym domu 
dziecka.

Podczas spotkania nie zabrakło akcen-
tów politycznych, co wydaje się natural-
ne, bowiem Henryka Krzywonos-Stry-
charska jest aktywną posłanką na sejm 
VIII kadencji. Dygresje na temat spraw 
bieżących jednak nie zdominowały opo-
wieści o pięknej miłości w wielu jej wy-
miarach, o trudnościach, smutnych i ra-
dosnych aspektach życia.

– Nad książką pracowałem dwa lata. 
Napisałem ją od serca, pokazuje całe 
moje emocje. Zawarłem w niej naszą 
prawdziwą historię i oddałem hołd bo-
haterom roku osiemdziesiątego. Przede 
wszystkim jest to jednak opowieść o ko-
biecie, którą kocham – mówił autor.

n  Tekst i fot. Małgorzata Müldner

Łączy nas nie tylko pamięć, lecz także 
wspólna przestrzeń i historia. Z okazji 
76. rocznicy wybuchu powstania w getcie 
warszawskim Poczekalnia PKP zaprosi-
ła na wystawę oraz prelekcję poświęconą 
społeczności żydowskiej, która przez czte-
ry stulecia żyła w Grodzisku, współtwo-
rzyła miasto i pozostawiła w nim swoje 
trwałe ślady.

– Jeśli przeczytacie wspomnienia Marka 
Edelmana, to dowiecie się, że końca okupa-
cji i wkroczenia wojsk sowieckich docze-
kał w Grodzisku Mazowieckim. Członko-
wie komendy głównej ŻOB, którzy ocaleli 
w 1943 r., a później jeszcze raz chwycili za 
broń walcząc o stolicę, ostatecznie trafili 
do domu przy ul. 3 Maja, dziś opatrzo-
nego nr. 50 – mówił 17 kwietnia Łukasz 
Nowacki, który z właściwą sobie erudycją 
nie po raz pierwszy oswoił trudną histo-
rię. Tłem dla opowieści osnutych pyłem 
z duktów szesnastowiecznego miasteczka, 
pełnych ulicznego gwaru dawnego sztetla 
i nostalgii były fotografie składające się na 
wystawę „Świat utracony – Żydzi polscy”. 
Obrazy wyeksponowane dzięki uprzejmo-
ści Żydowskiego Instytutu Historycznego 
na grodziskim dworcu PKP można było 
podziwiać do 8 maja. 

n  Tekst i fot. Małgorzata Müldner

Życie zony
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kultura

Soboty po drodze na Smoczą 

I trudno o bardziej trafną recenzję tego, co 
działo się 8 kwietnia na scenie Centrum 
Kultury, bo nie dość, że poszczególni wy-
konawcy prezentowali wysoki poziom, 
to sam koncert miał właściwą dynamikę, 
co pozwalało na utrzymanie publiczności 
w  odpowiednim dla percepcji sztuki sku-
pieniu. Po bardzo dobrych interpretacjach 
ruchowych w wykonaniu zespołów ryt-
micznych przyszła kolej na indywidual-
ne i  zespołowe popisy instrumentalistów, 
wśród których nie zabrakło występów 
wręcz genialnych – „Preludium i Allegro” 
Fritza Kreislera w wykonaniu skrzypaczki 
Klary Rejnowicz, „Toccatina” Macieja Zim-
ka zagrana na akordeonie przez Kacpra 
Karolaka, „Koncert skrzypcowy a-moll” 
Antonia Vivaldiego w aranżacji na ksylo-
fon, przy którym stanął Franciszek Kra-
szewski, czy „Tańce rumuńskie” Beli Barto-
ka w porywającej interpretacji skrzypaczki 
Weroniki Kuty mogłyby równie dobrze za-
brzmieć w najlepszych filharmoniach świa-
ta. Na zakończenie wystąpił pod dyrekcją 
Ewy Szpotakowskiej chór szkolny prezen-

tując m.in. pieśni Stanisława Moniuszki, na 
finał zostawiając piosenkę „The Flinstones” 
z obowiązkowym „jabadabadu!”.

– Ten koncert jest tradycją naszej szkoły. 
Odbywa się raz w roku i jest dla nas wiel-
kim wydarzeniem, bo występują prawie 
wszyscy uczniowie, więc to przeżycie staje 
się udziałem i tych najmłodszych, i tych 
najstarszych. W ostatnim czasie mieliśmy 
wysyp ważnych wydarzeń artystycznych, 
bo dopiero co odbyła się premiera bajki 
muzycznej „Piotruś Pan”, wczoraj skończył 
się dwudniowy festiwal chórów dziecię-
cych i  młodzieżowych z naszym udzia-
łem, a dziś mamy finał trzytygodniowego 
maratonu w postaci koncertu dorocznego 
– mówiła Wioletta Hajdus, dyrektor PSM 
im. Tadeusza Bairda. 

Wyjątkowość tegorocznego koncertu 
miała również bardzo smutny wymiar, gdyż 
rozpoczął się minutą ciszy dla uczczenia pa-
mięci zmarłej dzień wcześniej Kingi Przy-
było, absolwentki szkoły. Również Kindze 
zadedykowany był utwór „Łabędź”, otwiera-
jący uczniowskie prezentacje. n   (kb)

– Czujemy  się kulturalniejsi o półtorej godziny. Czujemy się lepsi dzięki dziesiątkom tysięcy dźwięków,  
które tutaj usłyszeliśmy. Dzięki temu koncertowi jutro będzie piękniejsze – powiedział wiceburmistrz Tomasz 
Krupski na zakończenie dorocznego koncertu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej.

Tempery, pastele olejne i suche, rysunki ołówkiem i węglem – takie techniki dominowały na zbiorowej wystawie pra-
cowni Pawła Cabanowskiego, skupiającej słuchaczy Ogniska Plastycznego w wieku 10-16 lat. Najczęstszym tematem 
prac zaprezentowanych na ekspozycji, której wernisaż miał miejsce 27 kwietnia w Galerii Popkolor, były martwe natury. 

Nuty na piękniejsze jutro

Zarówno techniki, jak i tematyka prac 
w  dużej mierze są wynikiem aspiracji 
podopiecznych Pawła Cabanowskiego.

– W tym roku mam wyjątkowo liczną 
grupę 15-latków, którzy chcą zdawać do 
liceum plastycznego w Warszawie przy ul. 

Smoczej. I oni pod tym kątem się przygo-
towują, a ja staram się im pomóc. Dlatego 
przygotowywane przeze mnie martwe na-
tury są inne niż w latach poprzednich, kie-
dy były bardzo rozbudowane. Natomiast 
teraz były to przeważnie trzy proste przed-
mioty, właśnie ze względu na rekrutację 
na Smoczą – mówił wykładowca, który co 
sobota prowadzi zajęcia z rysunku i  ma-
larstwa, ucząc zasad kompozycji, propor-
cji i perspektywy. Młodzi artyści pod jego 
opieką zapoznają się z technikami malar-
skimi, poznają zagadnienia związane z ko-
lorem, a także wybrane tematy z  historii 
sztuki. Podczas wystawy w  sumie zapre-
zentowano prace 48 autorów. 

Również w kwietniu w Galerii Popko-
lor gościła wystawa absolwentki grodzi-

skiego Ogniska Plastycznego Pauliny 
Nazarczuk, która ukończyła łódzką Aka-
demię Sztuk Pięknych. Tematem były fo-
tografie i rysunki. 

– Paulina przez wiele lat jeździła z nami 
na plenery. Malarstwo w jej twórczo-
ści również jest obecne, ale na wystawie 
chciałam pokazać jej przeurocze małe 
rysuneczki i szkice. To są prace wielko-
ści pocztówki i mniejsze o przeróżnej 
tematyce, od pejzaży po rysunki sytu-
acyjne. Na wystawie zaprezentowane były 
też fotografie, a uzupełnienie stanowiły 
fragmenty jej dyplomu licencjackiego, 
olbrzymie prace 150 na 150 cm, związane 
z aranżacją przestrzeni – mówiła Agniesz-
ka Antosik z Galerii Popkolor.  

n   Krzysztof Bońkowski
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Życiorys Wiesława Kępińskiego, przy-
branego syna Jarosława i Anny Iwasz-
kiewiczów, mógłby posłużyć za pier-
wowzór bajki o Kopciuszku. Bo jak 
inaczej opowiedzieć historię biednego 
Wiesia z warszawskiej Woli, którego 
rodzinę w czasie okupacji rozstrzela-
li Niemcy podczas ulicznej egzekucji. 
Jemu udaje się uciec. Po wojnie dzię-
ki listowi wysłanemu do „Expressu 
Wieczornego”, w którym zwraca się 
do anonimowego przyjaciela z prośbą 
o dach nad głową i  możliwość nauki, 
trafia do Stawiska. Na decyzję Iwasz-
kiewiczów o przygarnięciu chłopca 
wpływ miała utrata przez nich niena-
rodzonego dziecka – chłopca z tego sa-
mego rocznika, co W. Kępiński.  

Chłopiec zamieszkuje w pokoju na 
poddaszu, w miejscu, gdzie dzisiaj jest 
galeria. Pani Anna daje mu granatowy 
sweter. Wiesio nadrabia braki w eduka-
cji. Słucha, o czym rozmawiają domow-
nicy i goście domu. Naśladuje zacho-
wanie dorosłych w trakcie posiłków. 
W ten sposób także się uczy. Dzięki 
Iwaszkiewiczom poznał śmietankę to-

warzyską z Gałczyńskim, Broniewskim 
i Tuwimem na czele. Rozwijał swoje 
uzdolnienia. Książka zawiera m.in. 
liczne zdjęcia wykonane przez W. Kę-
pińskiego, które prezentowane były 
dwa lata temu na wystawie dokumen-
tującej jego pobyt w Stawisku. 

Okazją do spotkania z Wiesławem 
Kępińskim w muzeum w Stawisku 
28  kwietnia była promocja jego książ-
ki „Upragniony syn Iwaszkiewiczów”. 
Dzisiaj, po latach autor przyznaje, że 
okres spędzony w Stawisku był najlep-
szym czasem w jego życiu, pomimo że 
szczególnie w  pierwszym okresie czuł 
się tam jak dzikus na salonach. – Ko-
cham ten dom, który mnie na nowo 
stworzył. Stawisku zawdzięczam nowe 
życie – przyznaje W. Kępiński. 

Na początku lat 50. Wiesław Kępiń-
ski odbył służbę wojskową. Potem na 
krótko wrócił do Stawiska, by na stałe 
przenieść się do Warszawy, ale tak jak 
utrzymywał kontakty z Anną i Jaro-
sławem, obecnie utrzymuje kontakty 
z pracownikami muzeum. 

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Stawisko – najlepszy czas 

Dylematy  
perkusisty

Przejazdy
dla seniorów

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

Uprawnieni
Osoby, które ukończyły 60 lat.                          

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

Przejazdy na podstawie ww. biletów mogą 
odbywać się w dni robocze oraz w soboty, 
niedziele i święta przez 24 godziny na 
dobę (bez ograniczeń).

Warunki stosowania
Ulgę 50% stosuje się na podstawie doku-
mentu stwierdzającego wiek seniora.

Płyta „On Classical” perkusisty Cezarego Kon-
rada jest przykładem, że żony czasami warto się 
słuchać. Bo to właśnie żona muzyka – skrzy-
paczka klasyczna Anna Konrad namówiła 
męża do nagrania płyty z jazzowymi interpre-
tacjami muzyki klasycznej. Nie jest to zjawisko 
nowe, ale gdy ma się do czynienia z bardzo do-
brymi muzykami, efekt musi być bardzo dobry. 
Cezary Konrad ma na swym koncie 3 płyty 
solowe: „Meeting in Krakow”, „One Mirror…
Many Reflections” oraz właśnie „On Classi-
cal”. Repertuar z tego albumu zaprezentował 
12 kwietnia podczas koncertu w klubokawiarni 
Stare Kino w Milanówku. Muzyk podkreślił, że 
w takich miastach jak Grodzisk i Milanówek 
zawsze bardzo dobrze się czuje grając koncerty. 
A muzyka? Od „Libertango” Astora Piazzolli, 
poprzez fragment „Ody do radości” Beethove-
na do „Carmen” Bizeta. Perkusista na album 
wybrał tematy rozpoznawalne dla przeciętnego 
słuchacza. Nie uległ przy tym pokusie, że ma 
to się komuś podobać. Ciekawa jest też okładka 
płyty: rękawice bokserskie na tle muru i para-
fraza hamletowskiego dylematu: „To be classi-
cal or not to be. To be jazz or not to be. That is 
the questions”. Sądzę, że z tymi wątpliwościami 
będzie musiał mierzyć się jeszcze przez wiele 
lat. Ale to chyba dla słuchaczy najlepiej.

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski
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Jak powszechnie wiadomo, konstytucja 
uchwalona 3 maja 1791 r. była pierwszą 

w Europie i drugą na świecie – po konstytucji 
amerykańskiej z 1787 r. – nowoczesną, 

spisaną ustawą zasadniczą. Nie wszyscy 
jednak wiedzą, że oba te kluczowe dla kultury 
politycznej Europy i krajów anglosaskich akty 

prawne zostały zainspirowane myślą i dziełem 
niejakiego Laurentiusa Grimaldusa Gosliciusa. fo

t. 
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Za tym łacińskim mianem ukrywał się 
biskup Wawrzyniec Grzymała Goślicki, 
jeden z najchętniej czytanych w Europie 
pisarzy politycznych. Jego traktat „De 
optimo senatore…” był dosłownie roz-
chwytywany przez przedstawicieli inte-
lektualnych elit. W samej Anglii doczekał 
się aż trzech wydań, bywał przemycany 
i konfiskowany, palony i plagiatowany, za-
wierał bowiem awangardowe, rewolucyj-
ne i wywrotowe w swoim czasie poglądy. 
Ponoć obawiała się go sama królowa Elż-
bieta, zaś niejaki Szekspir wykorzystał do 
stworzenia postaci Poloniusza w swoim 
„Hamlecie”. Znał go wreszcie i Thomas 
Jefferson, gdy redagował tekst konstytucji 
Stanów Zjednoczonych. Jak dowodzą ba-
dacze historii USA, dzieło Goślickiego wy-
warło głęboki wpływ na ojców konstytucji 
(w amerykańskich bibliotekach zachowało 
się aż 17 jego egzemplarzy) i idee konstytu-
cjonalizmu amerykańskiego. Nie jest więc 
wykluczone, że późniejsza o lat kilka pol-
ska Uchwała Rządowa z 3 maja wykorzy-
stywała tezy ukute wcześniej za oceanem. 

Cóż takiego głosił Goślicki i z czego wy-
nikała doniosłość jego traktatu? Tłumaczy 
to niejako już sam tytuł rozprawy napisa-
nej po łacinie, po raz pierwszy wydanej 
w Wenecji w 1568 r.: „O senatorze dosko-
nałym księgi dwie, w których są wyjaśnio-
ne obowiązki urzędników oraz szczęśliwe 
życie obywateli i pomyślność państwa”. 
W typowym dla doby renesansu gatunku 
speculum, czyli zwierciadła obrazującego 
ideał, przedstawił polski duchowny nie 
tylko wzór senatora, ale także zapropo-
nował wizję ustroju, w którym władza 
monarchy i wolność powszechna były 
„szczęśliwie połączone”. Koncepcja, we-
dle której wybrany, ograniczany prawem 
władca (wobec którego poddani także 
mają prawo oporu) nie rządzi sam, ale ma 
przydanych sobie doradców – obywateli 
o najwyższych kwalifikacjach moralnych, 
senatorów właśnie, czyli elitę wybraną 
spośród narodu, wszak nie na podstawie 
urodzenia, ale z powodu cnót obywatel-
skich, musiała wydać się pomysłem iście 
wstrząsającym. Pomijając niuanse – sta-

nowiące jednakowoż sedno dzieła – do-
tyczące trójpodziału władzy (na ponad 
150  lat przed Monteskiuszem!) i  ustroju 
opartego na monarchii mieszanej, w któ-
rej szczególna rola przypadała senato-
wi jako gwarantowi równowagi między 
królem a  narodem, należy stwierdzić, że 
oryginalna idea Goślickiego, ze szczegól-
ną atencją przyjęta w Anglii, polegająca 
na dzieleniu się władzą monarszą z repre-
zentacją obywateli i postulująca równość 
wszystkich wobec przyjętego prawa, stała 
się dzięki swej uniwersalności zaczynem 
nowej myśli politycznej, doprowadzając 
do narodzin nowożytnych demokracji. 

Zapomniany, choć lepiej powiedzieć 
bardzo słabo znany, ojciec ładu konsty-
tucyjnego, Wawrzyniec Goślicki herbu 
Grzymała urodził się ok. 1538 r. w Go-
ślicach nieopodal Płocka jako potomek 
starego mazowieckiego rodu. Zdobywszy 
elementarną znajomość łaciny studiował 
na Akademii Krakowskiej, w Padwie, Bo-
lonii i Rzymie, kształcąc się w zakresie 
teologii, filozofii, retoryki oraz prawa. Po 
powrocie do Polski, jako doktor obojga 
praw mianowany został sekretarzem króla 
Zygmunta II Augusta, pełniąc dlań służbę 
dyplomatyczną, w której pozostawał tak-
że za rządów Stefana Batorego i Zygmun-
ta III Wazy. Będąc hierarchą kościelnym 
wypełniał obowiązki dziekana kieleckie-
go, kanonika kujawskiego, krakowskiego, 
sandomierskiego oraz kantora płockiego, 
w 1587 r. został biskupem kamienieckim 
i  opatem klasztoru w Mogile. Powszech-
nie doceniane stały się wówczas jego ta-
lenty administracyjne i oratorskie – był 
znakomitym kaznodzieją i autorem mów 
politycznych. W 1591 r. otrzymał nomi-
nację na biskupa przemyskiego, przyczy-
niając się do zawiązania unii brzeskiej 
– jednoczącej katolików i prawosławnych 
zamieszkujących ziemie Rzeczpospoli-
tej. Był mecenasem uczonych i artystów. 
W 1601  r. objął biskupstwo poznańskie, 
w czasie swojej posługi zwołując synody, 
m.in. w  Poznaniu i w Warszawie. Mimo 
słabnących sił biskup Goślicki przemawiał 
jeszcze na sejmie w 1605 r. Zmarł 31 paź-

dziernika 1607 r. i pochowany został w ka-
tedrze poznańskiej. 

To właśnie jemu mieszkańcy Grodziska 
mogą być wdzięczni za jeden z najstarszych 
opisów miasta – świadectwo wizytacji ka-
nonicznej, którą w 1603 r. odbył uczony 
hierarcha odwiedzając parafie ówczesnego 
archidiakonatu warszawskiego. Z zacho-
wanych zapisków, dowodzących ambicji 
gruntownego zbadania stanu parafii gro-
dziskiej, dowiadujemy się, że stawiano tu 
w miejsce dawnego, ogniem zniszczonego 
nowy kościół, który wówczas nie był skoń-
czony – w części nie miał jeszcze dachu. 
Było to zapewne pokłosie tragicznego po-
żaru, który zniszczył Grodzisk w 1540 r. 
Kolatorami, czyli prawnymi opiekunami 
kościoła, było wielu przedstawicieli szlach-
ty, zaś jego uposażenie, prócz folwarku księ-
żowskiego w samym Grodzisku, stanowiły 
dziesięciny ze wsi: Grodzisk mały (prawa 
miejskie nadane Grodziskowi w 1522 r. do-
tyczyły fragmentu należącego do rodziny 
Okuniów), Osowiec, Kozery, Wola Cybo-
rowa, Wola Matuszowa, Chylice wielkie, 
Chlewnia, Zabłotnia, Dąbrówka, Musuły, 
Radonie i Zagórze. Prócz tego sławny je-
zuita ks. Piotr Skarga zapisał dla tutejszego 
kościoła pewien fundusz pod warunkiem, 
że każdy z proboszczów trzecią część do-
chodu z tego funduszu oddawał będzie na 
ubogich uczniów bursy w Pułtusku. Przy 
parafii we własnym budynku działała 
szkoła – zapewne znajdująca się na placu 
kościelnym, a wynagrodzeniem jej rekto-
ra (nauczyciela odpowiedzialnego również 
za prowadzenie szkoły) były dziesięciny ze 
wsi Cyborowa Wola oraz z Chrzanowa ma-
łego i wielkiego. Dom szkolny, jak zanoto-
wał wizytator, był w dobrym stanie. 

Nawet jeśli do czci i pamięci potom-
nych owa wizytacja wydaje się powodem 
zbyt błahym, nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby kiedyś na terenie naszego miasta zna-
lazła się tablica pamiątkowa z napisem: 
„W  1603  r. wizytował Grodzisk bp Waw-
rzyniec Goślicki – twórca nowoczesnej 
teorii ustroju państwa i ojciec nowożyt-
nych demokracji”.

n  Łukasz Nowacki
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Zapomniany ojciec demokracji, 
czyli co łączy parafię grodziską z konstytucją USA
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W ostatnio rozegranych 4 meczach 
podopieczni trenera Roberta Moska-

la wywalczyli 10 pkt, jedyną stratę w postaci 
remisu notując na trudnym terenie w Msz-
czonowie (na zdjęciu), gdzie i tak pokazali 
się z dobrej strony, a brak kompletu „oczek”, 
mogą zrzucić wyłącznie na karb swojej nie-
skuteczności. To zresztą do tej pory jedyny 
podział punktów w meczu Pogoni w tym 
sezonie. We wcześniejszych spotkaniach 
nasi piłkarze odnieśli same zwycięstwa, im-
ponując nie tylko formą strzelecką, ale też 
efektowna grą. Szczególnie ważna była wy-
grana nad wiceliderem Oskarem Przysucha, 
a kapitalny mecz rozegrał młodziutki wy-
chowanek klubu Michał Borychowski, au-
tor dwóch bramek dla naszych barw. Liczba 

wychowanków stale pojawiających się na 
boisku dodatkowo cieszy. Np. w spotkaniu 
ze Spartą Jazgarzew wystąpiło ich aż 8, co 
jest raczej niespotykane na tym poziomie 
rozgrywkowym, a dodatkowo podkreśla 
dobrą pracę z młodzieżą w naszym klubie.

O wynikach Pogoni decyduje m.in. po-
tężna siła ofensywna (78 zdobytych bra-
mek) z Damianem Jaroniem, Patrykiem 
Szymańskim, Jakubem Łabędą, Adrianem 
Grabowskim i wracającym do wysokiej for-
my Michałem Strzałkowskim, której mogły-
by nam pozazdrościć kluby z wyższych lig.

Na 7 kolejek przed końcem Pogoń z do-
robkiem 61 pkt zdecydowanie prowadzi 
w tabeli grupy południowej IV ligi z 13 pkt 
przewagi nad wspomnianym Oskarem. 

Tym samym rywalizacja o prymat w grupie 
dobiega powoli do szczęśliwego końca i te-
raz z coraz większą uwagą przyglądamy się 
sytuacji w grupie północnej, oczekując na 
rywala w barażach o III ligę.

Wyniki: Oskar Przysucha (d) 4:2 (Mi-
chał Borychowski – 2, Michał Strzałkowski, 
Adrian Grabowski), Sparta Jazgarzew (w) 
6:1 (Strzałkowski – 3, Mariusz Baranowski, 
Patryk Szymański, Damian Jaroń), Mazur 
Karczew (d) 4:0 (Patryk Szymański, Jakub 
Łabęda, Jaroń, Strzałkowski), Mszczono-
wianka (w) 2:2 (Łabęda, Strzałkowski).

    Michał Śliwiński 
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Rezerwy Pogoni dzielnie walczą 
o utrzymanie w lidze okręgowej, sys-

tematycznie „wyszarpując” punkty niemal 
w każdym meczu z wyjątkiem wyjazdo-
wego spotkania z liderującą Józefovią. Na 
7 kolejek przed końcem rozgrywek pod-
opieczni trenera Roberta Brudzińskiego 
z 27 pkt zajmują 12 miejsce w tabeli i mają 
dwa „oczka” przewagi nad strefą spadko-
wą. Aktualnie największym problemem 
tego zespołu jest zmniejszająca się z każdą 
kolejką możliwość wzmacniania składu 
zawodnikami pierwszej drużyny (przepi-
sy MZPN), a jak widać po wynikach, bez 
tych piłkarzy o zdobycze punktowe jest 
bardzo ciężko.

Dodatkowo trenerzy Moskal, Brudziń-
ski i Maciej Przybylski muszą „dzielić się” 
młodzieżowcami, co powoduje, że nasi ju-
niorzy, występujący w elitarnej Ekstralidze, 
jeszcze ani razu nie wystąpili w optymal-
nym składzie, a raz musieli oddać mecz 
walkowerem, bowiem większość graczy 
zasiliła obydwie drużyny seniorskie. Mimo 
to podopieczni trenera Przybylskiego spi-
sują się bardzo dobrze, bowiem po I run-
dzie z 7 pkt zajmują 4 miejsce w rozgryw-
kach, ze sporymi szansami na utrzymanie 
się w najwyższej młodzieżowej klasie roz-
grywkowej na Mazowszu.

Wyniki. Pogoń II: Laura Chylice (d) 2:1 
(Jakub Łabęda, Piotr Jaroń), KS Teresin 
(w) 3:3 (Szymon Więckowski, Maciej Pie-
traszek, Maciej Przybylski), Naprzód Stare 
Babice (d) 3:1 (Kajetan Mordaka, Marcin 
Misiak, P. Jaroń), Józefovia (w) 0:2. Junio-
rzy: Pogoń Siedlce 1:1 (Kamil Przyżyc-
ki), Unia W-wa 0:3 w.o., Ursus W-wa 2:1 
(Kacper Godlewski, Szymon Leszczyński), 
Znicz II Pruszków 2:1 (Sebastian Dzie-
wulski, Mikołaj Czaplicki), Legionovia 1:3 
(Radosław Graczyk), Polonia W-wa 2:7 
(Przyżycki, Czaplicki).    (mś)

Piłkarki trzecioligowej Mazovii Grodzisk 
w ostatnim czasie zdołały rozegrać zaled-
wie jedno spotkanie, w którym pokonały 
u siebie Warszawską Akademię Piłkarską 
3:2 po trzech bramkach zdobytych przez 
Karolinę Czyż. Kolejne dwa mecze zo-
stały przełożone na inny termin. W  ta-
beli grupy mazowieckiej zawodniczki 
trenera Marcina Malinowskiego z 27 pkt 
i dwoma pojedynkami zaległymi zajmu-
ją 3 miejsce, tracąc 8 pkt do liderującego 
Zamłynia Radom.

Występujące w IV lidze rezerwy Mazovii 
w ostatnich spotkaniach pokonały 5:0 Vul-
can Wólka Mlądzka (Patrycja Dąbrowska 
– 2, Wiktoria Malinowska, Natalia Świercz, 
Natalia Frączek) oraz przegrały 1:4 z Fuk-
sem Pułtusk (Malinowska) i z 9 pkt plasują 
się na szóstej pozycji.

W Makroregionalnej Lidze Juniorek 
Młodszych U-16 nasze zawodniczki wy-
grały 2:1 z Czwórką Radom (Michalina 
Koza, Czyż) i zremisowały 1:1 ze Stomilem 
Olsztyn (Koza).     (mś)

Występujące w A-klasie rezerwy Chlebni 
(11 miejsce, 23 pkt) w ostatnich 4 meczach 
odniosły tylko jedno zwycięstwo, ale za 
to szczególnie cenne, bowiem odniesio-
ne nad liderem – Józefowianką. W pozo-
stałych spotkaniach zanotowały remisy, 
z których uwagę musi zwracać mecz z Taj-
funem Brochów, zakończony niecodzien-
nym rezultatem 6:6. To wystarczyło, aby 
oderwać się od strefy spadkowej, nad któ-

rą ekipa trenera Pawła Żeglińskiego ma już 
5 pkt przewagi.

Wyniki: Błonianka II (d) 1:1 (Sebastian 
Palmowski), Tajfun Brochów (w) 6:6 (Mar-
cel Omieciński, Maciej Kozdrój, Krzysztof 
Wieczorek, Adam Laskowski, samobójcze 
– 2), Józefowianka (d) 3:1 (Mateusz Piór-
kowski, Piotr Chłystek, Kozdrój), Wrzos 
Międzyborów (w) 1:1 (Chłystek). 

   (mś)

Młodzieżowcy 
na trzech 
frontach 

Zaległości Mazovii 

Wygrali z liderem
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Wychowanków siła,  
ofensywy moc 
u

u
Po fenomenalnym początku rundy wio-
sennej w kolejnych meczach Chlebnia nie 
zaznała wprawdzie goryczy porażki, ale też 
nie imponuje formą z pierwszych spotkań. 
Dość powiedzieć, że piłkarzom trenera 
Grzegorza Sitnickiego przytrafiły się dwa 
remisy, a i wygrane pojedynki też do spa-

cerków nie należały. A przecież po zimowej 
przebudowie zespół ten kadrowo należy do 
ligowego topu, z zawodnikami o dużym 
doświadczeniu i umiejętnościach, czego 
przykładem może być mecz z Przyszłością 
Włochy, w którym grając w dziesiątkę po-
trafił ze stanu 0:3 doprowadzić do remisu. 
W znakomitej formie strzeleckiej znajduje 
się Michał Ocipka, który w czterech ostat-
nich spotkaniach sześciokrotnie trafił do 
siatki rywali. Na 7 kolejek przed końcem 
rozgrywek Chlebnia z dorobkiem 31 pkt 
zajmuje 8 miejsce i pewnie w kolejnych po-
jedynkach jeszcze poprawi swoją pozycję.

Wyniki: Przyszłość Włochy (w) 3:3 
(Michał Ocipka – 2, Dominik Jarczak), 
SEMP Ursynów (d) 3:1 (Ocipka – 3), Mi-
lan Milanówek (w) 0:0, MKS Piaseczno II 
(d) 1:0 (Ocipka).    (mś)

Lekkie spowolnienie 
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Miłosz Redzimski potwierdził po raz ko-
lejny, że jest wschodzącą gwiazdą polskie-
go tenisa stołowego, tym razem zostając 
multimedalistą Mistrzostw Polski kadetów, 
które rozegrane zostały w Bilczy. Reprezen-
tant Dartomu Bogorii triumfował w sin-
glu, deblu, drużynie oraz zdobył brązowy 
medal w mikście. Zadowolony ze swego 
występu w krajowym czempionacie może 

być także Szymon Wiśniewski, który part-
nerował Miłoszowi w grze podwójnej oraz 
turnieju drużynowym, dzięki czemu wró-
cił do domu z dwoma złotymi krążkami. 
Redzimski wcześniej zanotował też bardzo 
udany występ na arenie międzynarodowej, 
występując w polskiej reprezentacji. Pod-
czas rozegranego w Metz turnieju French 
Open Cadet zdobył brązowy medal w ry-
walizacji drużynowej. Inni reprezentanci 
Akademii grodziskiego klubu w ostatnich 
dniach również zaliczyli sporo udanych wy-
stępów. Zofia Śliwka i Antonina Zembowicz 
wywalczyły brązowy medal w turnieju dru-
żynowym Mistrzostw Polski w kategoriach 
młodziczek i  młodzików, które odbyły się 
w Brzegu Dolnym. Z kolei Milena Mirecka 
zdobyła srebrny krążek podczas rozegrane-
go w Sępólnie Krajeńskim III Grand Prix 
Polski w kategorii żaczek. W rozegranych 
w Nadarzynie Mistrzostwach Województwa 
wśród skrzatów zwyciężył Jakub Dobosz, 
w  rywalizacji żaków Fabian Sprzączak zajął 
2 miejsce, zaś w finale żaczek Milena Mirec-
ka pokonała Aleksandrę Oskierę.    (mś)

1/16 na Mistrzostwach Świata

Złoto po siedmiokroć

Najlepszy w Sosnowcu 

Pingpongowa młodzież 

e Finał jest nasz! 
Tenisiści stołowi Dartomu Bogorii Gro-
dzisk w wielkim stylu wywalczyli awans do 
finału Lotto Superligi. W półfinałowych 
starciach podopieczni trenera Tomasza 
Redzimskiego nie dali żadnych szans bro-
niącemu tytułu mistrzowskiego Kolpingo-
wi Frac Jarosław, zwyciężając w obydwu 
spotkaniach. W pierwszym, wyjazdowym 
starciu nasi zawodnicy pokonali gospoda-
rzy osłabionych brakiem swojego asa Hou 
Yingchao 3:1. Bohaterem w naszych sze-
regach okazał się Panagiotis Gionis, który 
wygrał obydwa pojedynki.

Pewne zwycięstwo w Jarosławiu posta-
wiło nasz zespół w komfortowej sytuacji 
przed rewanżem w Grodzisku. Zwycięstwo 
3:0 potwierdziło tylko, kto w tym dwume-
czu był lepszy i zasłużył na awans do finału, 
w którym czeka już Dekorglass Działdowo. 
To już ostatnia przeszkoda na drodze gro-

dziskiego klubu w drodze po siódmy tytuł 
mistrzowski.

Kolping Frac Jarosław (w) 3:1 (Kai Koni-
shi – Tomas Konecny 3:2, Panagiotis Gio-
nis – Lei Kou 3:1, Marek Badowski – Piotr 
Chodorski 2:3, Gionis – Konecny 2:0). Kol-
ping Frac Jarosław (d) 3:0 (Gionis – Konec-
ny 3:1, Badowski – Chodorski 3:1, Konishi 
– Kou 3:1).  

  Michał Śliwiński 
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Druga na drugim

Druga drużyna Dartomu Bogorii 
zakończyła rozgrywki II ligi teni-

sa stołowego na 2 miejscu, z dorobkiem 
21 pkt, co jest na pewno świetnym wyni-
kiem, biorąc pod uwagę młodziutki wiek 
większości naszych graczy. W ostatnich, 
wyjazdowych meczach nasi zawodni-
cy ulegli Morlinom II Ostróda 4:6 (Jacek 
Szachnowski – 2, Patryk Pyśk, Szymon 
Wiśniewski/Adrian Majchrzak), następnie 
pokonali w Warszawie 8:2 rezerwy Spójni 
(Szachnowski – 2, Majchrzak – 2, Pyśk, 
Redzimski, Szachnowski/Pyśk, Redzimski/
Wiśniewski), by na koniec zremisować 5:5 
z  UKS Sanniki (Szachnowski, Redzimski – 
po 2, Szachnowski/Redzimski).   (mś)

Trójka reprezentantów Dartomu 
Bogorii Grodzisk wystąpiła w ro-

zegranych w Budapeszcie Mistrzostwach 
Świata w tenisie stołowym. Najlepsze re-
zultaty, w postaci awansu do 1/16,  osią-
gnęli Panagiotis Gionis w singlu oraz Ma-
rek Badowski w mikście.

Wyniki. Badowski: eliminacje – Fahd 
Gubran (Jemen) 4:0, Denis Żołudiew (Ka-
zachstan) 4:0, I runda – Tomokazu Hari-
moto (Japonia) 1:4. Badowski/Patryk Za-
tówka: Mihai Bobocica/Niagol Stoyanov 

(Włochy) 3:4. Badowski/Natalia Bajor: 
eliminacje – Lars Posch/Celine Reust 
(Szwajcaria) 3:0, Chee Feng Leong/Karen 
Lyne (Malezja) 3:0, 1/32 Kamal Achanta/
Manika Batra (Indie) 4:1, 1/16 – Ovidiu 
Ionescu/Bernadette Szocs (Rumunia) 1:4. 
Gionis: I runda – Hunor Szocs (Rumunia) 
4:1, II runda – Lin Yun Yu (Tajwan) 4:3, 
1/16 – Liang Jin Kung (Chiny) 1:4. Siru-
cek: I runda – Benc Majoros (Węgry) 4:3, 
II runda – Jonathan Groth (Dania) 0:4.  

  (mś)

Reprezentant Grodziskiego Klubu Ko-
larskiego Opty-Mazowsze Maciej Noceń 

podczas rozegranych w Sobótce „Wiosennych 
Mistrzostw Polski” zajął 2 miejsce wśród ju-
niorów w wyścigu na 3 km. Jego klubowy ko-
lega Jakub Soszka uplasował się na 3 pozycji 
w wyścigu na czas w rozegranej w Strzelcach 
Krajeńskich I Serii Pucharu Polski Juniorów. 
Ten sam zawodnik zanotował bardzo udany 
występ podczas rozegranych w Pruszkowie 
zawodów Pucharu Polski w kolarstwie toro-
wym, będących eliminacjami do Mistrzostw 
Polski Juniorów. Soszka okazał się najlepszy 
w scratchu i wyścigu eliminacyjnym oraz zajął 
3 miejsce w wyścigu omnium.     (mś)

11 medali, w tym 7 złotych, zdoby-
li zawodnicy UKS Piranie podczas 

turnieju judo, który odbył się w Pruszko-
wie. Z grona podopiecznych trenera Marka 
Kowalskiego najlepiej spisali się: Zuzan-
na Białek, Karolina Marciniak, Zuzanna 
Szcześniak, Celina Nowakowska, Hanna 
Brzozowska i Yevhenija Bojko oraz „rodzy-
nek” w tym złotym gronie – Marcel Kwiat-
kowski. Srebro wywalczyła Urszula Stache-
ra, zaś z brązem wrócili Zuzanna Parkot, 
Kamil Zdunek i Karol Sikorski.   (mś)

Kierunek: II liga

Na torze i szosie

Siatkarze UKS Sparta Grodzisk uczynili 
olbrzymi krok ku wymarzonej II lidze. 

Jako organizator turnieju półfinałowego pod-
opieczni trenera Mateusza Mosura podobnie 
jak w ćwierćfinale okazali się mało gościn-
ni i nie dali żadnych szans swym rywalom. 
Spartiaci pokonali kolejno MKRS Pyskowice 
3:0, MKS MOSiR Jasło 3:1 oraz UKS Tygrysy 
Krzepice SPS Panki 3:1. Zajęcie I miejsca dało 
grodziskiemu klubowi prawo organizacji ma-
jowych zawodów finałowych, w których 4 klu-
by walczyć będą o 3 premiowane awansem 
miejsca. Pojawia się więc olbrzymia szansa na 
to, że w tej szczęśliwej trójce znajdą się nasi 
siatkarze i w przyszłym sezonie fani tej dyscy-
pliny będą mogli oglądać swych ulubieńców 
już na poziomie drugoligowym. Rywale Sparty 
w turnieju finałowym, który odbędzie się już 
po zamknięciu numeru, to LZS Orzeł Rekla-
mowy Gadżet Osiecza, MKS Wisłok Strzyżów 
i PKPS Siatkarz Bierutów.     (mś)

Życiowy sukces osiągnął reprezentant Grodziskie-
go Klubu Szermierczego Franciszek Kossut. Zajął 

on 1  miejsce w kategorii dzieci podczas rozegranego 
w Sosnowcu silnie obsadzonego IV Memoriału Rafała 
Sznajdera, w którym wystartowało ponad 170 zawod-
niczek i zawodników z Polski, Czech i Austrii.   (mś)
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Uwaga,  
krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy 
do 5 czerwca. Odpowiedzi prosimy 
nadsyłać na adres redakcji. Nagrodą jest 
zaproszenie dla dwóch osób do Kina 
Centrum Kultury na dowolnie wybrany 
seans filmowy.

rozrywka22

Krzyżówka z Honorowym 
Obywatelem Grodziska

Rozwiązanie utworzą litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym 
rogu i uszeregowane od 1 do 14.

Pionowo:
1. ożywienie rysunków na ekranie; 
2. dawne urządzenie do mielenia 
ziarna; 3. poważanie, dobra opinia; 
4. miejsce składania ofiar znane we 
wszystkich religiach; 7. klub piłkar-
ski z Wiednia; 8. teren, na którym 
oprowadza się konie przed goni-
twą; 9. łuska naboju myśliwskiego; 
14. miejsce urzędowania burmistrza; 
17. Julio – najpopularniejszy piosen-
karz hiszpański; 18. umowa o pracę; 
19. w przysłowiu: prawdziwa krytyki 
się nie boi; 20. imię Kurosawy, wy-
bitnego reżysera japońskiego, na-
grodzonego Oscarem za całokształt 
twórczości; 22. wiara w to, że coś się 
uda; 24. lewy dopływ Odry. 

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

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

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    5    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  

Poziomo:
5. beczka na wino lub piwo; 6. mario-
netka; 10. krokodyl z Ameryki Połu-
dniowej; 11. odstępstwo od ogólnie 
przyjętych norm i zasad; 12.  rodzaj 
samosądu; 13. gwiazda filmu, estrady 
lub sportu w okresie wyjątkowej po-
pularności; 15. niewielka łódź wio-
słowa; 16. w ligach piłkarskich wynik 
wart tylko jeden punkt; 21. Miche-
langelo – reżyser włoski („Przygo-
da”, „Zaćmienie”); 23. oklaski za 
pieniądze; 25. wydział wyższej uczel-
ni; 26.  zwierciadło; 27. pogardliwie 
o  rzeczy bezwartościowej; 28.  efek-
ciarstwo, ekstrawagancja.

Rozwiązanie krzyżówki  
z nr. 287:
W krzyżówce zaszyfrowane było hasło 
„Lany Poniedziałek”. Zwycięzcą został 
p. Stanisław Tadrzak Po odbiór nagro-
dy zapraszamy do siedziby redakcji: 
Centrum Kultury, ul. Spółdzielcza 9, 
II piętro. 

100% Druk: DB PRINT
Polska Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 32,
05-825 Grodzisk
Mazowiecki
www.dbprint.pl

Bolesław Stępniewski
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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 chłodniczych. 
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!!! 
Tel. 603 903 405. Za auta krajowe z niskim przebiegiem płacę 
najwięcej!!!

n  Firma Probet zatrudni pracownika gospodarczego z 
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Gwarantujemy 
umowę o pracę oraz dobre wynagrodzenie. Osoby 
zainteresowane prosimy o kontakt pod nr. telefonu 798 912 400 

n  Firma Probet zatrudni kierowcę z orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
pod nr. telefonu 22 730 09 28

n  ROLETY, PLISY, ŻALUZJE, VERTICALE, MOSKITIERY, 
AKCESORIA OKIENNE – CENY PRODUCENTA.  
TEL. 503 061 409

Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów

Podziękowania
Mieszkańcy ulicy Ateńskiej, 
Paryskiej, Weneckiej oraz za-
budowań przyległych bardzo 
dziękują strażakom OSP Gro-
dzisk Mazowiecki oraz OSP 
Książenice za to, że 23 kwietnia 
stanęli do walki z żywiołem 

i pomimo niesprzyjających 
warunków pogodowych oraz 
trudnych warunków technicz-
nych ugasili rozległy pożar po-
szycia leśnego. Dzielnych dru-
hów ma ogniowa straż!

Wdzięczni mieszkańcy

DZIEŃ DZIECKA

B U R M I S T R Z  G R O D Z I S K A  M A Z O W I E C K I E G O  W R A Z  Z  R A DĄ  M I E J S KĄ
I  C E N T R U M  K U L T U R Y

Z A P R A S Z A  N A

DMUCHAŃCE, KONKURENCJE SPORTOWE, WARSZTATY PLASTYCZNE, 
MALOWANIE BUZIEK, ZABAWY ANIMACYJNE  I MNÓSTWO INNYCH ATRAKCJI

Park Skarbków 

w 

Grodzisku Mazowieckim

01.

06.

G.11.00

14.00 - „Różni a Równi” - marsz solidarności z osobami niepełnosprawnymi                   
przejście  spod pomnika Józefa Chełmońskiego do Parku Skarbków.

14.30 - Występy artystyczne uczestników marszu „Różni a Równi”

12.00 – 16.00 – pokazy eksperymentów chemicznych 
                                        zaprasza koncern farmaceutyczny Gedeon Richter

Podziękowania
Składam serdeczne podzięko-
wania wszystkim mieszkań-
com, którzy wzięli udział w 
wyborach  Sołtysa wsi Ksią-
żenice oraz Członków Rady 
Sołeckiej. Państwa obecność 
była wypełnieniem obowiąz-
ku obywatelskiego, a przede 
wszystkim wyrazem Waszego 
zainteresowania   sprawami na-
szego sołectwa i zaangażowa-

nia. Szczególnie dziękuję tym 
wszystkim, którzy obdarzyli 
mnie zaufaniem i oddali głos na 
moją osobę. Wybór na sołtysa 
jest zobowiązaniem do działa-
nia na rzecz wszystkich miesz-
kańców. Chcę zapewnić, że jako 
sołtys będę pracował sumiennie 
w poczuciu odpowiedzialności 
za wspólne dobro.

Stanisław Kolasa
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Rozpoczęliśmy rekrutację do klasy I w roku szkolnym 2019/2020 i nabór uzupełniający  
do klas starszych w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Leonarda da Vinci w Książenicach
Serdecznie zapraszamy do naszej społeczności uczniów do kl. I 
oraz klas starszych. Misją naszej Szkoły jest edukacja na najwyż-
szym poziomie, ale także wychowanie młodych ludzi  na otwar-
tych, samodzielnych, tolerancyjnych, dobrze radzących sobie 
w zmieniającej się rzeczywistości.

Nasze atuty:
n  kameralna społeczność szkolna, rodzinna atmosfera
n  lekcje rozpoczynające się zawsze o godz. 8.15
n  świetlica czynna w godz. 7.00-18.00 
n otwarci, kreatywni i bardzo dobrze wykształceni nauczyciele
n  indywidualne podejście do dziecka
n  sukcesy w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich
n  język angielski do 8 godzin tygodniowo prowadzony  

metodą Helen Doron
n  więcej zajęć matematyki, języka polskiego, języka angielskiego,  

informatyki, edukacji wczesnoszkolnej
n  język francuski 2 godziny tygodniowo od kl. I
n bogata oferta zajęć dodatkowych

n tablica interaktywna w każdej klasie 
n wielofunkcyjne boisko szkolne
n duży zacieniony ogród i plac zabaw
n własna kuchnia
n  KAMERALNE PRZEDSZKOLE DLA RODZEŃSTWA  

(język angielski metodą Helen Doron 2 godziny codziennie)

WARSZTATY REKRUTACYJNE DO KL. I
11 kwietnia 2019 i 23 maja 2019

Niepubliczna Szkoła Podstawowa  
im. Leonarda da Vinci 

e-mail: info@szkola-vinci.pl
 tel: 607 44 42 40

www.szkola-vinci.pl
ul. Mazowiecka 87a, 05-825 Książenice

https://www.facebook.com/niepublicz-
naszkolapodstawowaleonardadavinci/?ref=hl


