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Po finale tenisowej Superligi, 
w którym pingpongiści Dartomu 
Bogorii rywalizowali z bardzo 
silnym Dekorglassem Działdowo, 
komentatorzy wprost rozpływali 
się nad znakomitą grą grodzi-
skich zawodników i doskonałą 
realizacją założeń taktycznych. 
O  tym, jak przygotować drużynę 
do walki o złoto, można przeczy-
tać na stronach sportowych, gdzie 
publikujemy obszerny wywiad 
z  Tomaszem Redzimskim, trene-
rem naszych mistrzów.

Jesienią na drugoligowych par-
kietach zadebiutują siatkarze gro-
dziskiej Sparty, którzy najpierw 
wygrali swoją grupę w III lidze, 

a  potem zwycięsko wyszli z kolej-
nych turniejów, mających wyłonić 
ostateczny zestaw drużyn z promo-
cją na wyższy poziom rozgrywek.

Kibice piłkarscy liczą na to, że 
śladem Sparty podążą futboli-
ści Pogoni, którzy jeszcze przed 
zakończeniem rundy wiosennej 
zapewnili sobie zwycięstwo w gru-
pie południowej IV ligi. Jednak 
najważniejsze spotkania wciąż 
przed nimi – mecze barażowe ze 
zwycięzcą grupy północnej, któ-
rych stawką będzie awans na trzeci 
front, zagrają 22 czerwca na wy-
jeździe i 25 czerwca w Grodzisku. 
Doping na pewno się przyda! 

    Krzysztof Bońkowski RE
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Szwajcarska precyzja, polska fantazja
Gdzie znajdują się wspomnienia w naszym ciele? Odpowiedzi na 
to i inne pytania dotyczące ludzkiej egzystencji udzielą artyści 
szwajcarskiego zespołu tańca współczesnego Sundora&Dgendu. 
Wyjątkowy spektakl pt. „Things That The Body Keeps Alive” odbędzie 
się 30 czerwca o godz. 20.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury. 
Współautorem choreografii jest pochodząca z Grodziska Dorota Łęcka.

Bardzo dobre wieści dla grodziskich kibiców przyniosły ostatnie tygodnie. Najważniejsza dotarła 
25 maja z Gdańska, gdzie tenisiści stołowi Dartomu Bogorii zdobyli drużynowe mistrzostwo 
Polski. Jeśli do złotych medali pingpongistów dodać awans siatkarzy Sparty do II ligi, wygranie 
IV-ligowej grupy przez piłkarzy Pogoni, niezliczone podia w dyscyplinach indywidualnych, 
Grodzisk jawi się jako sportowa potęga. 

Grodzisk to potęga!
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Publiczne Przedszkole nr  5 
im. Pszczółki Mai wraz 
z  sąsiednim niepublicznym 
żłobkiem Akademii Dziecię-
cej Ksawcio i Wojtuś 31 maja 
zaprosiły na piknik rodzinny 
do Wólki Grodziskiej, gdzie 
obie placówki mają siedzibę. 
Wśród atrakcji dla najmłod-
szych oprócz dmuchanych 
zamków, przejażdżek na 
kucyku, malowania buziek 

i konkursów z nagrodami, 
było również zwiedzanie 
wozu strażackiego z OSP 
Izdebno Kościelne. Dorośli 
największe emocje przeży-
wali podczas oglądania wy-
stępów swoich pociech, które 
przygotowały dla rodziców 
m.in. poleczkę, pociąg, ta-
niec biedronki, a nawet 
„Walc kwiatów” Piotra Czaj-
kowskiego.     (kb)

Taniec biedronki i walc kwiatów 
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Dobiegła końca druga edycja 
Muzycznej Lokomotywy, cy-
klu comiesięcznych koncertów 
organizowanych przez Pocze-
kalnię PKP dla najmłodszych 
melomanów w wieku do pięciu 
lat. W repertuarze kilkudzie-
sięciominutowych koncertów 
prowadzonych przez Aleksan-
drę Tkaczyk i Katarzynę Pło-

cińską były rozmaite gatunki 
muzyczne, jak jazz, blues, a na-
wet utwory operowe. Zaintere-
sowanie propozycją umuzykal-
niania dzieci według wzorców 
gordonowskich było ogromne, 
a  rezerwacja 45  przewidzia-
nych miejsc następowała w cią-
gu kilku godzin od rozpoczęcia 
zapisów.    (kb)

Pochodząca z Grodziska Paulina 
Okurowska 27 czerwca otworzy 
indywidualną wystawę w war-
szawskiej galerii Apteka Sztuki. 
Artystkę mozaistkę, która na 
co dzień tworzy we Francji, go-
ściliśmy na łamach „Bogorii” 
w  styczniu 2017 roku, teraz bę-
dzie okazja, by zapoznać się z jej 
sztuką, skoncentrowaną wokół 
ceramiki i kamienia. Ekspozycja 
pt. „Miejsca” potrwa do 23 lipca. 

– W pracach Okurowskiej 
kryje się tajemnica niedostęp-
nych przestrzeni, nieznanych 
miejsc, pociągająca, bajkowa es-
tetyka, a zarazem podejrzenie, 
a może świadomość istnienia 

innych kwantowych wymiarów 
– rekomenduje Katarzyna Haber 
z Apteki Sztuki.     (kb)

Gordonowskie wzorce

Tajemnica przestrzeni
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Siedemnastoletni uczeń gro-
dziskiego ZS nr 1 Jakub Ku-
ciński to kolejny bohater „Mo-
jej pierwszej wystawy”, cyklu 
realizowanego przez Pocze-
kalnię PKP.

– Są ludzie, którzy tworzą 
amatorsko, ale ich sztuka jest 
już na bardzo ciekawym po-
ziomie. Ten cykl ma pomóc 
zaistnieć tym osobom – mó-
wiła Monika Samoraj z Pocze-
kalni PKP.

W dniach 7 czerwca – 11 lip-
ca można podziwiać fotografie 
autorstwa Jakuba Kucińskie-
go prezentujące, jak sama 

nazwa wystawy wskazuje, 
„Niebo w  obiektywie”. Tema-
tem wszystkich dziewiętnastu 
wyeksponowanych prac jest 
przyroda. Zdjęcia są znakomi-
te, a zostały wykonane w Kam-
pinoskim Parku Narodowym, 
Biebrzańskim Parku Narodo-
wym, Siestrzeni, Tomaszowie 
Mazowieckim i Grodzisku. 

– Lubię uwieczniać wschody 
i zachody słońca. Fotografo-
waniem zajmuję się od 4 lat – 
mówił Jakub Kuciński, który 
swój warsztat doskonali na za-
jęciach Marcina Masalskiego.

  Tekst i fot. Anna Redel

Uczeń jak mistrz

       

„Art remedium” – to tytuł 
wystawy abstrakcyjnych prac 
Jolanty Caban, które można 
oglądać od 7 czerwca w foyer 
kina Centrum Kultury. – Naj-
ważniejszy dla artystki jest 
kolor, który odgrywa niezwy-
kłą rolę i oddziałuje na widza 
– mówił Krzysztof Wasilewski, 
kurator wystawy.

Artystka, która jest absol-
wentką warszawskiej ASP, 
zaprezentowała 12 prac. Jak 
podkreślał kurator, wśród ob-
razów, poza typową abstrak-
cją, można zobaczyć prace 
z nurtu pop art, na których na-
malowane są kobiece torebki 
czy maszyna do pisania. 

– Ostatnio miałam indy-
widualną wystawę w Wied-
niu, wystawiałam we Francji, 

Brukseli, Warszawie. Moje 
prace są w USA i w całej Eu-
ropie. Często u podstaw mojej 
twórczości leżą widoki i pejza-
że. Bardzo lubię ekspresyjne 
malarstwo amerykańskie ze 
względu na format oraz struk-
turę i mięsistość koloru – mó-
wiła Jolanta Caban.

   Tekst i fot. Anna Redel

Kolor oddziałuje

Kasi i Łukaszowi  
serdecznie gratulujemy narodzin syna,  
a Franiowi życzymy pociechy z brata.

Feliksie witaj w naszej rodzinie!
Dyrektor Ośrodka Kultury 

Paweł Twardoch 
wraz z pracownikami

Słodko-słona podróż 
Pierwszy w historii Grodziska 
Festiwal Smaków Food Truc-
ków spotkał się z ogromnym 
zainteresowaniem i entuzja-
zmem. Przez dwa dni – 18 
i 19 maja – od rana do wieczo-
ra parking na rogu ulic 1 Maja 
i  Bartniaka wypełniony był 
smakoszami i miłośnikami 
kuchni z różnych części świa-
ta. To była prawdziwa kulinar-
na podróż dookoła świata – na 

głodomorów czekała kuchnia 
azjatycka, gruzińska, polska, 
węgierska, belgijska, meksy-
kańska, amerykańska, teksań-
ska oraz hiszpańska. Można 
było spróbować m.in. azja-
tyckich pierożków dim sum, 
zakręconych gofrów, burge-
rów, pulled pork, węgierskich 
langoszy i ciast kominko-
wych, rolowanych lodów taj-
skich, francuskich naleśników 
czy kultowych zapiekanek. 
Do  tego pojawiły się różnego 
rodzaju piwa, kawy, orzeź-
wiająca lemoniada z cytrusów 
oraz napoje alternatywne. 
Wobec takiego bogactwa kuli-
nariów trudno było oprzeć się 
grzechowi łakomstwa. 

  Katarzyna Mandes
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Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
chciałem Państwa poinformować, iż  na 
ostatniej sesji Rada Miejska podjęła 
uchwałę o rezygnacji z odszkodowań za 
stanowiące własność Gminy działki prze-
jęte przez Województwo Mazowieckie na 
cele związane z budową obwodnicy za-
chodniej. Decyzja o rezygnacji z rekom-
pensaty zapadła już w 2013 roku, obecnie 
zdecydowaną większością głosów została 
potwierdzona przez aktualnych radnych, 
za co jestem bardzo wdzięczny. Przysłu-
gującą nam z tytułu odszkodowania kwo-
tę ok. 14 mln zł traktujemy jako wkład 
własny Gminy w budowę wyczekiwanej 
arterii. Aktualnie trwa przebudowa drogi 
nr 579 do Radziejowic, wartość tej inwe-
stycji wynosi ponad 70 mln zł, planowane 
wydatki związane z budową obwodnicy 
i  wykupem gruntów przekroczą kwotę 
250 mln zł, czyli na przestrzeni trzech 
lat Województwo Mazowieckie zainwe-
stuje w naszą Gminę blisko 400 mln zł. 
Wszystko wskazuje na to, że przetarg na 
budowę obwodnicy zostanie ogłoszony 
w ciągu nadchodzących wakacji. 

Mamy nadzieję, że do szczęśliwego za-
kończenia zbliża się również rozpoczę-
ta inwestycja w Adamowiźnie. Jeszcze 
w czerwcu ogłosimy przetarg na nowego 
wykonawcę rewitalizacji zabytkowego 
dworku dr. A. Chełmońskiego. Jedno-
cześnie rozpoczynamy prace nad budową 
ciągu pieszo-rowerowego, który połączy 
Grodzisk Mazowiecki z Adamowizną. 

Jesteśmy przekonani, że trasa biegnąca 
od ul. Dalekiej wzdłuż rzeki Mrowny 
okaże się lubianym kierunkiem wypraw 
mieszkańców. Z pewnością uczęszcza-
nym przez Państwa miejscem będzie 
także tężnia solankowa, która powstanie 
w  pobliżu fontanny w Parku Skarbków. 
W  związku z zainteresowaniem, jakie 
wzbudza wśród Państwa ta inwestycja, 
pragnę poinformować, że obecnie jeste-
śmy na etapie kończenia projektu tężni.

 Kolejnym przetargiem, który ogłosimy 
w najbliższym czasie, będzie zamówienie 
publiczne na budowę nowego ratusza. Jak 
już wspominałem, w dotychczasowym 
budynku magistratu planujemy umieścić 
siedzibę grodziskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz innych gminnych insty-
tucji, których warunki lokalowe utrud-
niają obsługę mieszkańców. 

Szanowni Państwo, w 30. rocznicę 
wyborów parlamentarnych 4 czerwca 
1989 r. odbyły się w Mediatece oraz Ga-
lerii Popkolor wystawy okolicznościowe 
upamiętniające ten dzień. Wernisaże za-
równo wystawy plakatu wyborczego „Od 
Solidarności do Wolności”, jak i fotogra-
fii „Polska 1989” były okazją do spotkań 
mieszkańców Grodziska Mazowieckiego, 
którzy byli uczestnikami ówczesnych hi-
storycznych wydarzeń. Jest mi również 
niezmiernie miło podzielić się z  Pań-
stwem informacją, że rok jubileuszu 
czerwcowych wyborów przyniósł nam 
oprócz wspomnień także wyróżnienia. 
W  rankingu „Perły Samorządu 2019” 
ogłoszonym przez „Dziennik Gazeta 

Wstępniak od Burmistrza

Prawna” Gmina Grodzisk Mazowiecki 
został wymieniona kolejny raz w pierw-
szej dziesiątce najwyżej ocenionych 
samorządów. Zaszczytne miejsce przy-
padło nam w udziale również w rankin-
gu „Skarbnik Samorządu 2019”. Piotr 
Leśniewski, który dba o finanse naszej 
Gminy, został wyróżniony wśród pięciu 
najlepszych skarbników. Piotrowi gratu-
luję i dziękuję, bo jego wiedza i zaanga-
żowanie w pracę sprawiają, że nie mamy 
do czynienia z nieprawidłowościami 
w gospodarce finansowej Gminy.

Drodzy Państwo, przed nami pięk-
ny letni czas, najmłodszym życzę nie-
zapomnianych wakacyjnych przygód, 
a wszystkim mieszkańcom udanego wy-
poczynku podczas urlopów. 

  Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Na głos czeka  
nie tylko Mediateka
Mediateka i Stawy Walczewskie-
go – to dwa obiekty zgłoszone do 
tegorocznej edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu na Moderniza-
cję Roku. Konkurs ma formułę 
plebiscytu internetowego, a oba 
nasze obiekty znalazły się w fi-
nale. Na razie zarówno Media-
teka, jak i Stawy Walczewskiego 
plasują się na początku drugiej 
dziesiątki, ale czasu na marsz 
w górę zestawienia jeszcze sporo, 
bowiem głosowanie potrwa do 
9 sierpnia. Do zwycięstwa po-
trzebna jest zatem jedynie mo-

bilizacja internautów, którym 
podobają się grodziskie obiek-
ty – głosować można codzien-
nie za pośrednictwem strony  
www.modernizacjaroku.org.pl.

Warto dodać, że za „Mo-
dernizację Roku 2016” in-
ternauci uznali wyremon-
towany wówczas budynek 
dawnego Zakładu Wodolecz-
niczego, w którym znajduje się 
siedziba Szkoły Podstawowej 
nr 1, zaś przed rokiem w gro-
nie finalistów znalazła się Willa  
Niespodzianka. n  (kb)

– Prace rozpoczęliśmy od ob-
sadzenia i zamocowania do-
nic, które ozdabiają latarnie 
w centrum miasta. Zamoco-
waliśmy donice na mostkach 
i  barierkach, ustawiliśmy 
przygotowane zgodnie z  na-
szymi wytycznymi wieże 
kwiatowe. W sumie nasadzo-
nych zostało 12  000 roślin 
ozdobnych z kwiatów i liści 
– mówi kierownik Oddziału 
Zielni Miejskiej ZGK w  Gro-
dzisku Mazowieckim Jolan-

ta Pylińska. Kolory natury 
upiększyły m.in. skwery przy 
ul. Sienkiewicza i Bałtyckiej, 
ronda, okolice Willi Niespo-
dzianka, Centrum Kultury 
czy magistratu. 

Pracownicy ZGK mają 
nadzieję, że ich starania nie 
tylko ucieszą mieszkańców, 
ale również zostaną docenio-
ne podczas konkursu „Terra 
Flower Power”, do którego 
Grodzisk przystępuje już ko-
lejny raz. Rywalizacja mię-
dzy najpiękniej ukwiecony-
mi miastami rozpoczyna się 
w lipcu. O  szczegółach do-
tyczących konkursu będzie-
my informowali na naszym  
fanpage’u. n  (mm)

Ładne kwiatki!
Pelargonie bluszczolistne, wilce, kocanki i surfinie 
dominują w donicach, a w gruncie królują niecierpki, 
kosmosy oraz werbena patagońska. Tuż po „zimnych 
ogrodnikach” nastało tradycyjne ukwiecanie miasta.
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Podziękowania po awansie
Obrady poprzedziła krótka uroczystość 
związana z awansem siatkarzy UKS Sparta 
Grodzisk do II ligi. Delegacja klubu w oso-
bach prezesa Pawła Pieniążka, kapitana 
Grzegorza Szumielewicza i trenera Ma-
teusza Mosura przyjęła gratulacje, a  tak-
że podziękowała władzom miejskim za 
wsparcie, ofiarowując pamiątkowe zdjęcie 
i zapraszając na inaugurację drugoligowych 
rozgrywek, które wystartują na przełomie 
września i października.  
Zmiany w budżecie
Rada Miejska wyraziła zgodę na zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 
budżetu na 2019 rok i zwiększenie docho-
dów i wydatków o ok. 4,5 mln zł. Jak wy-
jaśniał skarbnik gminy Piotr Leśniewski, 
środki te będą przeznaczone na budowę 
gminnych dróg lokalnych i pomoc finan-
sową dla powiatu na rozbudowę drogi 
Kłudno Stare – Żuków. 
Autobusem do Błonia
Być może niebawem grodziska komunika-
cja miejska dojeżdżać będzie również do 
Błonia i Kask w gminie Baranów. Do pod-
pisania stosownych porozumień z obiema 
sąsiednimi gminami w sprawie finansowa-
nia międzygminnych połączeń radni upo-
ważnili burmistrza Grodziska. Jak tłuma-
czył wiceburmistrz Piotr Galiński, chodzi 
o  zwiększenie komfortu mieszkańców na-
szej gminy, jak  również gmin ościennych.

Większa pula
Radni zgodzili się na zmianę niektórych za-
sad wynagradzania nauczycieli. Zwiększa się 
pula nagród dyrektorskich z 1,28 proc. na 
3,13 proc. osobowego funduszu płac. W tej 
puli są także nagrody burmistrza, które 
przyznawane są zwykle z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej. Projekt uchwały przedsta-
wiała dyrektor oświaty Ewa Burzyk.
Dla rodziny i dla dzieci
Za zgodą Rady Miejskiej gmina Grodzisk 
przystąpi do Europejskiej Inicjatywy Miast 
Przyjaznych Rodzinie, która powstała 
w  2018 roku podczas Europejskiej Konfe-
rencji dla Dużych Rodzin w Szczecinie. Ini-
cjatywa ma na celu skupienie miejscowości 
pragnących dzielić się doświadczeniami 
w zakresie prowadzenia polityki rodzinnej. 
Radni wyrazili również akceptację dla przy-
stąpienia Grodziska do realizacji programu 
UNICEF „Miasto Przyjazne Dzieciom”, 
który przewiduje wdrożenie na rzecz dzieci 
działań, służących poprawie jakości ich ży-
cia i rozwoju pod względem zdrowotnym, 
edukacyjnym i społecznym.
Wkład w obwodnicę
Zgodnie ze stanowiskiem przyjętym przez 
Radę Miejską gmina zrezygnuje z  odszko-
dowań za działki stanowiące jej własność 
przejęte przez samorząd wojewódzki na 
cele związane z budową obwodnicy. – Nie 
ma ważniejszych inwestycji dla Grodziska 
niż obwodnica – mówił burmistrz Grzegorz 

Benedykciński, podkreślając, że rezygnacja 
z odszkodowań stanowi wkład gminy w re-
alizację tej inwestycji.

Lokalizacja 4 kondygnacji
Radni podczas sesji zgodzili się także na 
ustalenie lokalizacji budynku wielorodzin-
nego w centrum miasta przy ul. Obrońców 
Getta i Żwirki i Wigury. Będzie to prywatna 
inwestycja o powierzchni ok. 6-8 tys. m² ze 
120-160 mieszkaniami i lokalami usługo-
wymi na parterze. Budynek będzie miał 
4 kondygnacje.

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

   (ag, kb)

WIEŚCI Z RATUSZA
Międzygminne porozumienie z Błoniem i Baranowem w sprawie komunikacji autobusowej, pomoc 
finansowa dla powiatu na modernizacje dróg i wsparcie inwestycji w Szpitalu Zachodnim, ustalenie 
planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz przystąpienie gminy do międzynarodowych pro-
gramów ukierunkowanych na wsparcie dzieci oraz rodzin – oto niektóre z  tematów majowej sesji 
Rady Miejskiej, zwołanej na 29 maja. 

    Wyrazy głębokiego współczucia 
Panu  

Dariuszowi 
Świderskiemu

Radnemu Rady Miejskiej 
z powodu śmierci

Ojca
w imieniu mieszkańców

gminy Grodzisk Mazowiecki 
składają 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Joanna Wróblewska

Rada Miejska w Grodzisku 
Mazowieckim

Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego 

Grzegorz Benedykciński
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MATERIAŁ UM W GRODZISKU MAZ.

    Wyrazy głębokiego współczucia 

Panu Janowi Pazio
wieloletniemu pracownikowi 

Urzędu Miejskiego 
z powodu śmierci

Mamy
w imieniu mieszkańców

gminy Grodzisk Mazowiecki 
składają 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Joanna Wróblewska

Rada Miejska w Grodzisku 
Mazowieckim

Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego 

Grzegorz Benedykciński



BOGORIA nr 289 czerwiec 2019

RE
KL

AM
A

miasto i gmina 5

Nie tylko budynek

Wójtówka jak Feniks?
Mieszkańcy przemierzający 
ostatnio ul. Kilińskiego mogli 
poczuć się nieco zdezoriento-
wani, gdyż 21 maja z krajobra-
zu zniknął charakterystyczny 
budynek willi Wójtówka. Zbu-
dowany w XIX w. obiekt pier-
wotnie należał do kompleksu 
Zakładu Wodoleczniczego dr. 
Bojasińskiego. Swą tradycyjną 
nazwę zawdzięcza okresowi 
międzywojennemu, kiedy tu 
właśnie znajdowała się sie-
dziba wójta gminy Grodzisk. 
Willa przez średnie pokole-
nie kojarzona jest jako LOK, 
gdzie wyszkoliło się niemało 
grodziskich kierowców, z ko-
lei na przełomie wieków znaj-
dowało się tu biuro Ośrodka 
Kultury. Wobec budowy Cen-
trum Kultury dziesięć lat temu 
nieruchomość decyzją Rady 

Miejskiej została przeznaczo-
na do sprzedaży i trafiła w ręce 
prywatne. Przez lata – już jako 
własność prywatna – obiekt 
stał bezużytecznie. Aż do teraz. 
Z naszych informacji wynika, 
że wyburzenie to tylko pierw-
szy etap prac budowlanych, od-
bywających się pod nadzorem 
Mazowieckiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków, 
który zobowiązał inwestora do 
odbudowy Wójtówki w orygi-
nalnym kształcie, zezwalając 
jednak, by lokalizacja obiektu 
uległa pewnemu przesunięciu.
Fachowo nazywa się to „relo-
kacją”. Pozostaje mieć nadzie-
ję, że jak Feniks z popiołów 
Wójtówka rychło podniesie 
się z gruzów, a MWKZ będzie 
czuwał nad realizacją własnych 
zaleceń.    (kb)

Już w przyszłoroczne wakacje 
mieszkańcy Czarnego Lasu 
będą mogli korzystać z sołeckiej 
świetlicy. Umowa na budowę 
obiektu została podpisana 30 
maja przez burmistrza Grzego-
rza Benedykcińskiego i Dariu-
sza Kozłowskiego z firmy Wig-
-Dar, która wygrała przetarg.

– Bardzo się cieszymy – 
mówiła sołtys Czarnego Lasu 
Ewa Błońska, zapowiadając, 
że mieszkańcy mają mnóstwo 
niekonwencjonalnych pomy-
słów na rozmaite aktywności w 
świetlicy. 

Zresztą w swoich planach nie 
ograniczają się do samego bu-

dynku, marzą także, by wokół 
niego powstało wielofunkcyj-
ne boisko. A jeśli gmina zde-
cydowałaby się na dokupienie 
gruntu, wówczas może powstać 
prawdziwy kompleks sportowy. 

Świetlica w Czarnym Lesie 
będzie budowana według tego 
samego projektu, co istniejące 
już obiekty w Opypach, Mości-
skach i Szczęsnem. 

– Myślę, że ta świetlica będzie 
miejscem, które stanie się przy-
kładem dla wielu wsi. Na to bar-
dzo liczymy, bo kreatywność 
mieszkańców Czarnego Lasu 
to potęga – mówił burmistrz 
Grzegorz Benedykciński.   (kb)

Wyposażenie optymalne
Jest to kontynuacja wcześniej-
szych działań Szpitala Zachod-
niego mających na celu moderni-
zację SOR-u, w ramach których 
m.in. wydzielono 4-łóżkową salę 
obserwacyjną dla dzieci. Teraz 
przyszedł czas na pełne doposa-
żenie pediatrycznej części SOR-u 
– do oddziału trafiło łącznie 
12 urządzeń: 3 kardiomonito-
ry, 3 pompy infuzyjne, 3 pulso-
ksymetry, ponadto aparat USG, 
defibrylator oraz respirator. 
Co istotne, większość sprzętu jest 
mobilna, co pozwala używać go 
w zależności od zapotrzebowania 
na całym oddziale, bez konieczno-
ści transportu pacjenta. 

– To pozwala na duży skok jako-
ściowy. Nie musimy przesyłać pa-
cjenta do zakładu diagnostyki ob-
razowej, tylko możemy niezbędną 
diagnostykę przeprowadzić w ob-
rębie SOR-u. Wybór urządzeń, 
które znalazły się we wniosku 
o dofinansowanie, podyktowany 

był przede wszystkim naszym 
doświadczeniem z codzien-
nej pracy. Dokupiony sprzęt 
pozwala na diagnostykę i mo-
nitoring w różnych miejscach 
oddziału, co przekłada się na 
zwiększenie bezpieczeństwa 
pacjenta, ułatwia pracę z pa-
cjentem, a przede wszystkim 
w sposób nieoceniony zwięk-
sza możliwości w sytuacjach 
bezpośredniego zagrożenia 
życia – mówi ordynator SOR-u 
Marek A. Janicki. Specyfika od-
działu wymaga wieloprofilowej 
działalności medycznej, dlate-
go tak ważne jest, by różnorod-
ności problemów medycznych, 
z jakimi mierzy się na co dzień 
personel SOR-u, odpowiadała 
różnorodność i mobilność me-
dycznej aparatury. A ostatnie 
zakupy to gwarantują. – Teraz 
wyposażenie jest optymalne! 
– zapewnia ordynator Marek  
A. Janicki.

akupu sprzętu medycznego dla SzpitaDofinansowanie zakupu sprzętu medycznego  
dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym  

Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim 
 im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
Całkowita wartość projektu: 296 000,00 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich:  
236 800,00 PLN

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w ostatnich miesiącach wzbogacił swoje 
wyposażenie o nowoczesne urządzenia do diagnostyki i monitorowania funkcji życiowych zwłaszcza najmłodszych 
pacjentów.  Na zakup placówka pozyskała dofinansowanie  z Funduszy Europejskich.

fo
t. 
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kb
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W kwietniu i maju mieszkańcy 31 sołectw w gminie Grodzisk wybierali 
swoich sołtysów oraz przedstawicieli do rad sołeckich. W Janinowie, 
Kłudzienku i Mościskach wybory sołeckie odbyły się przed dwoma laty.

Sołeckie wybory

Adamowizna – Sołtys: Jarosław Józefo-
wicz. Rada sołecka: Robert Sprawka, Ka-
tarzyna Irena Lach, Agata Trybuś, Iwona 
Kakietek, Waldemar Czesław Dobosz. 

Adamów-Żuków – Sołtys: Jerzy Za-
wadzki. Rada sołecka: Bożena Rogowska, 
Paulina Mielczarek, Michał Kopeć, Jan 
Makowski.

Chlebnia – Sołtys: Sławomir Pietraszek. 
Rada sołecka: Agnieszka Adamiec, Wanda 
Ufniarz, Małgorzata Lubańska, Kazimierz 
Maciejewski, Elżbieta Fabisiak. 

Chrzanów Duży – Sołtys: Ewa Jawor-
ska. Rada sołecka: Katarzyna Jaworska, 
Agnieszka Pasturkiewicz, Seweryn Sylwe-
ster Przygoda, Małgorzata Razum, Agata 
Dorota Sobczak, Renata Kostrzewa, Bogu-
sława Wasilewska. 

Chrzanów Mały – Sołtys: Mirosław 
Borkowski. Rada sołecka: Iwona Krystyna 
Błeszyńska, Artur Sierociński, Joanna Ka-
tarzyna Sobczak, Janusz Wojciechowski, 
Sylwia Wojciechowska, Janina Kopeć.

Czarny Las – Sołtys: Ewa Błońska. Rada 
sołecka: Marcin Denis, Wojciech Falski, 
Magdalena Mandelska, Piotr Mandelski, 
Ewa Szelągowska Kalman. 

Izdebno Kościelne – Sołtys: Robert Łu-
czyński. Rada sołecka: Natalia Danielewicz, 
Kamil Mechocki, Wioletta Biedrzycka.

Izdebno Nowe – Sołtys: Ewa Traczyk. 
Rada sołecka: Karol Strzelczyk, Natalia Si-
tarz, Teresa Juszczak.

Kady – Sołtys: Dorota Pieniążek. Rada 
sołecka: Tomasz Jan Kucharski, Elżbieta 
Agata Jankowska, Waldemar Jeż. 

Kałęczyn – Sołtys: Urszula  Jasińska. 
Rada sołecka: Anna Lewandowska, Ry-
szard Wasek, Agnieszka Wyrzykowska.

Kłudno Nowe – Sołtys: Katarzyna Ma-
kowska. Rada sołecka: Michał Jastrzębski, 
Karolina Makowska, Aneta Meszka.

Kłudno Stare – Sołtys: Mirosław Gajow-
niczek. Rada sołecka: Aleksandra Koziar-
ska, Emilia Kujawska, Joanna Szymańska.

Kozerki – Sołtys: Małgorzata Sobol. 
Rada sołecka: Aleksandra Chrzanowska, 
Marzena Beata Goworek, Eleonora Majer, 
Karolina Skwara-Sadowska, Robert Żak, 
Beata Agnieszka Żukowska. 

Kozery Nowe – Sołtys: Henryk Tuszyń-
ski. Rada sołecka: Aleksandra Tadzik, Ma-
ria Radzikowska, Alicja Śpiewak, Teresa 
Strzelczyk.

Kozery – Sołtys: Marek Mateńko. Rada 
sołecka: Dariusz Bojar, Artur Maliszewski, 
Iwona Skirzyńska.

Kraśnicza Wola – Sołtys: Sławomir Nie-

szporek. Rada sołecka: Agnieszka Boruta, 
Daniel Paweł Gajewski, Mariusz Lipiński, 
Barbara Rytka, Waldemar Sierociński, 
Barbara Soporek, Waldemar Traczyk.

Książenice – Sołtys: Stanisław Kolasa. 
Rada sołecka: Michał Bieńkowski, Elżbie-
ta Bralewska, Jan Bralewski, Aleksandra 
Jankowska, Ewa Mędel, Katarzyna Sobstel, 
Ewa Zdanowska.

Makówka – Sołtys: Bożena Bajkowska. 
Rada sołecka: Marzena Karasek, Katarzy-
na Wiktorowicz, Tadeusz Wiśniewski, Ma-
ciej Kowalski, Joanna Wiśniewska.

Marynin – Sołtys: Andrzej Szymański. 
Rada sołecka: Kamil Florkiewicz, Elżbieta 
Szymańska, Daniel Szymański.

Natolin – Sołtys: Anna Kobierecka. 
Rada sołecka: Katarzyna Drősler, Joanna 
Katarzyna Guzak-Zgórzak, Karolina Wan-
da Tępińska. 

Odrano Wola – Sołtys: Marek Studziń-
ski. Rada sołecka: Urszula Kamińska, 
Mariusz Kamiński, Krzysztof Sławomir 
Piętka, Renata Wanda Studzińska, Dorota 
Beata Tomaszewska.

Opypy – Sołtys: Zenon Czarnecki. Rada 
sołecka: Zdzisław Broniarski, Jerzy Kopeć, 
Dariusz Kuźma, Monika Łukasiewicz, Ro-
muald Niedźwiedź, Łukasz Świechowski, 
Paweł Wnuk.

Radonie – Sołtys: Przemysław Krajew-
ski. Rada sołecka: Mariusz Dawidziuk, 
Wojciech Lalewicz, Cezary Łyszkowski, 
Mariola Spławiszewska.

Szczęsne – Sołtys: Zbigniew Surała. Rada 
sołecka: Rafał Adam Lewandowski, Monika 
Sosnowska, Anna Badowska-Spałek.

Tłuste – Sołtys: Wojciech Włodarski. 
Rada sołecka: Ewa Gontarczyk, Maria 
Knąber, Tadeusz Paćko.

Urszulin – Sołtys: Mariusz Bogucki. 
Rada sołecka: Sylwia Krasucka, Sławomir 
Krasucki, Bogumiła Kowalska. 

Wężyk – Sołtys: Marcin Michał Jung. 
Rada sołecka: Grzegorz Florek, Tomasz 
Oleander, Teresa Chechłacz.

Władków – Sołtys: Krzysztof Szymań-
ski. Rada sołecka: Piotr Kostrzewa, Wiesła-
wa Pelc, Agnieszka Kostrzewa.

Wólka Grodziska – Sołtys: Wiesława 
Kieszkowska. Rada sołecka: Jacek Kieszkow-
ski, Anna Krzysiak, Paweł Karol Pietraszek.

Zabłotnia – Sołtys: Danuta Dubielecka. 
Rada sołecka: Krystyna Cynowska, Lucyna 
Pietrzak, Beata Szperalska.

Zapole – Sołtys: Marcin Kuciński. Rada 
sołecka: Grzegorz Kok, Dariusz Nemś, Ja-
rosław Wrzosek.  n (oprac. kb)

Sprostowanie
W poprzednim numerze w artykule „De-
mokracja sołecka” nieświadomie wy-
dłużyliśmy kadencje nowo wybieranym 
sołtysom i radom sołeckim. Zgodnie ze 

aktualnymi statutami sołectw mieszkań-
cy wybierali swoich reprezentantów na 
czteroletnie kadencje, które upłyną w roku 
2023, nie zaś w 2024 – jak napisaliśmy.

Redakcja

Przepisy  
w polu

Interwencja

– Jestem ofiarą prześladowania polami 
elektromagnetycznymi przez sąsiada 
– tak brzmią słowa wiadomości, którą 
nadesłał do redakcji „Bogorii” miesz-
kaniec gminy. Choć zgłoszenie wydało 
nam się dość osobliwe, postanowiliśmy 
zgłębić zagadnienie. Namierzenie prze-
pisów dotyczących emisji szkodliwego 
promieniowania nie okazało się pro-
ste. Zalała nas fala różnych informacji, 
do których dotarliśmy kontaktując się 
m.in. ze specjalistami z gminnych oraz 
powiatowych jednostek zajmujących się 
ochroną środowiska.  

– Tego rodzaju system nie musi być 
wytworem wyobraźni rodem z filmu 
czy literatury science fiction. Techno-
logie polegające na wytworzeniu wokół 
danego obiektu pola siłowego istnie-
ją i fachowo nazywają się systemami 
ochrony perymetrycznej. Systemy ta-
kie służą głównie do zabezpieczenia 
obiektów militarnych, ale przeniknęły 
również do sfery cywilnej i wykorzy-
stywane są np. do ochrony rozległych 
obiektów przemysłowych. Narzędzia 
do pomiaru promieniowania posiada 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Śro-
dowiska, który za sprawą skierowanego 
do nas zgłoszenia, poinformowaliśmy 
o rzekomym zastosowaniu na posesji 
prywatnej urządzeń emitujących silne 
promieniowanie. Kompetencje Inspek-
toratu ograniczają się jednak do kontro-
li podmiotów gospodarczych, np. stacji 
telefonii komórkowych. W przypadku 
uciążliwości powstałych między osoba-
mi fizycznymi podstaw do interwencji 
nie ma również Starostwo Powiatowe, 
które co do zasady rejestruje instalacje 
elektryczne wytwarzające pole elek-
tromagnetyczne. Wydział Ochrony 
Środowiska w Urzędzie Miejskim na-
tomiast interweniuje w następujących 
kwestiach: zmiana stosunków wodnych 
na gruncie, usunięcie odpadów z miejsc 
nieprzeznaczonych do tego oraz przy-
wrócenie poprzedniego sposobu za-
gospodarowania terenu. Wszelkie 
konflikty między osobami fizycznymi 
dotyczące emisji hałasu, zapachu czy… 
promieniowania dotyczą ochrony praw 
własności w wyniku zaistnienia immi-
sji i podlegają roszczeniu z art. 144 k.c. 
– wyjaśnił Piotr Łączyński z Wydzia-
łu Ochrony Środowiska w grodziskim 
magistracie.

Zatem, by sąsiad sąsiada w pole nie 
wywiódł, należy wstąpić na drogę sądo-
wą, która choć kosztowna, a jej kolejne 
etapy zazwyczaj są rozłożone w odle-
głym od siebie czasie, może doprowa-
dzić do elektryzującego finału.

n Małgorzata Müldner
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Do ostatniej partii trwała rywalizacja o zwycięstwo w klasyfikacji 
generalnej Szachowej Ligi Młodych Talentów. Finał cyklu, złożonego 
z czterech turniejów adresowanych do najmłodszych wielbicieli 
królewskiej gry, odbył się 18 maja w Przedszkolu nr 4 i zgromadził  
pół setki szachistów.  

– To jedno z nielicznych świąt związanych z wydarzeniami historycznymi, kiedy się uśmiechamy. Myślę, 
że tego dnia będą się uśmiechać również kolejne pokolenia – powiedział wiceburmistrz Tomasz Krupski 
podczas złożenia kwiatów przed tablicą upamiętniającą grodziski Komitet Obywatelski „Solidarność”. 
Kameralna uroczystość przed budynkiem starostwa była ostatnim elementem obchodów 30. rocznicy 
wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku. 
Dzień wcześniej Ośrodek Kultury we 
współpracy z Komitetem Pamięć przygoto-
wał w Mediatece wystawę „Od Solidarności 
do wolności”, na którą złożyły się plakaty 
wyborcze z 1989 roku, udostępnione przez 
Marię i Wojciecha Hardtów. Świadkowie 
pamiętnych wyborów do sejmu kontrak-
towego z przyjemnością oglądali najsłyn-
niejsze plakaty, jak ten z  Garym Coope-
rem trzymającym kartkę do głosowania 
zamiast pistoletu czy ten przedstawiający 
fotografię dzieci opatrzoną hasłem „…aby 
jutro były z nas dumne”. Nie zabrakło też 
obwieszczeń i przykładu „zdjęcia z  Wałę-
są”, które w roku 1989 gwarantowało po-
parcie wyborców. Kuratorem wystawy była 
Kinga Kunicka, zaś sam wernisaż zgroma-
dził przede wszystkim przedstawicieli opo-
zycji antykomunistycznej, którzy w  roku 
1989 wzięli sprawy w swoje ręce i po zało-

żeniu lokalnego Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność” zaangażowali się w kampa-
nię wyborczą na rzecz kandydatów „Soli-
darności”. Rok później Komitet Obywatel-
ski zwyciężył w wyborach do samorządu 
lokalnego, na czele którego w 1990 roku 
stanął burmistrz Euzebiusz Sowa, również 
obecny na spotkaniu.

– Ta kolekcja została zgromadzona 
z naszej naturalnej potrzeby przechowy-
wania rzeczy, które były dla nas ważne, 
z  którymi czuliśmy głęboki duchowy 
związek – mówił Wojciech Hardt, który 
w 1989 roku był inicjatorem powołania 
w Grodzisku Komitetu Obywatelskie-
go i  jego pierwszym przewodniczącym. 
Wernisażowi towarzyszyła prezentacja 
zdjęć archiwalnych, a także rozmowa, 
którą z  Marią i Wojciechem Hardtami 
przeprowadził Łukasz Nowacki. 

30. rocznica czerwcowych wyborów 
odnotowana została również w Galerii 
Popkolor, gdzie 2 czerwca odbył się wer-
nisaż fotografii Tomasza Wierzejskie-
go „Polska 1989”. Autor w momencie 
przełomu był fotoreporterem „Gazety  
Wyborczej”, dzięki czemu miał okazję 
znaleźć się niemal w centrum historycz-
nych wydarzeń. 

– Miałem poczucie, że to, co się dzie-
je, to są chwile nieprawdopodobne, a ja 
mam niesłychane szczęście, że znajduję 
się w tym miejscu jako oficjalny fotograf 
„Gazety Wyborczej”, bo nie każdy mógł 
wejść tam, gdzie ja wchodziłem – mówił 
Tomasz Wierzejski. Autora zdjęć z grodzi-
skim Ogniskiem Plastycznym łączy nie  
tylko wystawa fotografii, lecz także zaję-
cia z malarstwa, na które uczęszcza jako 
słuchacz.  n  (kb)

Ideą organizatorów, czyli Przedszkolnego 
Koła Szachowego „Szach Mat” z placów-
ki przy ul. Górnej, gdzie odbył się ostatni 
turniej, oraz Szachowej Dwójki, działają-
cej przy SP nr 2, była popularyzacja gry 
w szachy w  Grodzisku oraz umożliwienie 
najmłodszym wzięcia udziału w prawdzi-
wych turniejach szachowych i skosztowania 
towarzyszących im emocji. Bo choć atmos-
fera rozgrywek była adekwatna do wieku 
uczestników i akcent postawiony był na 
czerpanie radości z gry, a nie na rywalizację, 
to zasady szachowych zmagań były jak naj-
bardziej poważne i zgodne z mistrzowskimi 
standardami, których przestrzegania pilno-
wali sędziowie. By dać szansę wszystkim, 
nawet początkującym adeptom królewskiej 
gry, uczestnicy zostali podzieleni według 
umiejętności na trzy grupy, co sprawiało, 

że w każdej z nich rywalizacja była w miarę 
wyrównana. Ostatecznie o miejscach na po-
dium w klasyfikacji generalnej zdecydowały 
połówki punktu, a zwycięzcą został Dominik 
Kisiel. Drugi był Karol Twardowski, a trzeci 
– Michał Bombiński. Drużynowo najlepsza 
okazała się Szkoła Podstawowa nr 2.

– Frekwencja pozytywnie nas zaskoczy-
ła. Pierwszy turniej, jaki zrobiłem dwa lata 
temu, zgromadził ok. 25 dzieci. Teraz na 
wszystkie turnieje przygotowaliśmy w  su-
mie 300 nagród i wszystkie zostały rozda-
ne. Wytrwałość dzieci jest godna podzi-
wu – mówił Rafał Daniszewski, inicjator 
szachowej ligi dla najmłodszych. Nagrody 
i dyplomy otrzymywali wszyscy uczestnicy, 
a ci najbardziej systematyczni zostali uho-
norowani złotymi medalami. Ich dodatko-
wym walorem była możliwość schrupania, 

bowiem zostały wykonane z czekolady. Dla 
zwycięzców przewidziano okazałe pucha-
ry. W przyszłym roku pucharów będzie 
zapewne jeszcze więcej, bo organizatorzy 
zapowiadają stworzenie czterech grup, by 
zwiększyć szanse na równą rywalizację naj-
mniej zaawansowanym szachistom.

Ze szczegółowymi wynikami Szachowej 
Ligi Młodych Talentów i poszczególnych 
turniejów można zapoznać się na stronie in-
ternetowej szachygrodzisk.pl.

n Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

Wspomnienia czasu przełomu

Mali szachiści i wielkie emocje

miasto i gmina
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– Chcemy pokazać, że szkoła to nie tylko 
nauka. Festyn jest kontynuacją tematu, 
który podjęliśmy w marcu podczas Gro-
dziskiej Sceny Szkolnych Talentów – mó-
wiła Elżbieta Stępień, dyrektor SP nr 4, 
przypominając, że wówczas uczniowie 
przygotowali program oparty na przebo-
jach muzycznych lat 80. Można więc było 
ćwiczyć się w  grze w  chłopka, zobaczyć 
takie „zabytki” jak gramofon, płyty wi-
nylowe, kryształowy wazon, szary papier 
oraz kartki na towary i oczywiście puste 

Prezentacje 5- i 6-latków oceniało jury 
w składzie: dyrektor Biura Oświaty Ewa Bu-
rzyk, Maria Zdrojewska z Biblioteki Publicz-
nej, przewodnicząca komisji oświaty, kultury 
i kultury fizycznej Aleksandra Kapuściak 
oraz Łukasz Nowacki, specjalista ds. histo-
rii miasta. A elementami, na które jurorzy 
zwracali szczególną uwagę podczas recytacji 
w wykonaniu 26 przedszkolaków z 14 gmin-
nych placówek, były wyrazistość mowy i ar-
tykulacja, tempo, intonacja, interpretacja, 
znajomość tekstu i ogólny wyraz artystyczny. 

– Co roku prowadzę logopedyczne bada-
nia przesiewowe. Okazuje się, że 85 proc. 

populacji dzieci w przedszkolu ma zabu-
rzenia rozwoju mowy, co jest przerażające. 
Konkurs ma temu przeciwdziałać. Chodzi 
o to, żeby dzieci zaczęły mówić, bawić się 
słowem. Teraz jest taki świat, że daje się 
dziecku smartfon i ono przestaje mieć po-
trzebę używania aparatu mowy – mówiła 
Dorota Szostak, neurologopeda, pomysło-
dawczyni konkursu.

Choć wśród poetyckich prezentacji kró-
lowały utwory napisane przez Władysława 
Bełzę i Tadeusza Kubiaka, to zwycięskie 
laury zdobyły recytatorki, które sięgnęły 
po wiersze poetek – wśród dzieci urodzo-

nych w 2012 roku wygrała Zuzanna Klimek 
z Przedszkola nr 4, czarująca jurorów i pu-
bliczność wierszem Wisławy Szymborskiej 
„Gawęda o miłości do ziemi ojczystej”, zaś 
prymat wśród interpretatorów z rocznika 
2013 dał Marii Pióro z Przedszkola Kubuś 
Puchatek utwór „Twój dom” Wandy Cho-
tomskiej. Na recytatorskim podium stanęli 
ponadto zerówkowicze Igor Pasturkiewicz 
z Przedszkola nr 5 i Zuzanna Fit z Przed-
szkola nr 1, a wśród dzieci młodszych Alicja 
Mirż z Przedszkola nr 5 i Lena Zakrzewska 
z Przedszkola nr 4

n  Tekst i fot. Anna Redel
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Na szkolnych korytarzach królowały znane i lubiane zabawy podwórkowe 
takie jak guma, skakanka, klasy, kapsle, a ogromną popularnością cieszył 
się Pewex – to nie początek wspomnień, a rzeczywistość, jaką 18 maja 
zastali goście szkolnego festynu zorganizowanego przy ul. Zielony Rynek.

Z tematem „Nasza Polska 
słowem malowana” zmierzyli 
się najmłodsi interpretatorzy 
poezji, którzy 17 maja wzięli 
udział w VIII Konkursie Recy-
tatorskim „Malowanie sło-
wem”, zorganizowanym przez 
Przedszkole nr 4.

Od smartfonu lepszy wiersz

Lata nie z tego świata 

Na Sportowej talenty kuli 
Szkoła Podstawowa nr 6 już po raz dzie-
więtnasty zaprosiła uczniów pozostałych 
grodziskich podstawówek do udziału 
w  konkursie „Grodzisk Moja Mała Oj-
czyzna”. 23 maja pod hasłem „Mały Gro-
dziszczanin” rywalizowały zespoły z klas 
1-3, rozwiązując zadania sprawdzające 
wiedzę na temat miejsc, ludzi i wyda-
rzeń związanych z Grodziskiem. Jednym 

z  wyzwań było rozpoznanie zainsceni-
zowanego obrazu Józefa Chełmońskiego 
(na zdjęciu). Ponieważ wszystkie drużyny 
wykazały się ogromną wiedzą, pierwsze 
miejsce ex aequo zajęły Czwórka, Szóst-
ka i SP w  Książenicach. Odbywającym 
się nazajutrz zmaganiom klas starszych 
towarzyszyło hasło „Grodzisk Kuźnią 
Młodych Talentów”, a uczestnicy oprócz 

półki. Odbyły się różnorodne warsztaty 
i zaprezentowana została harcerska wy-
stawa. W związku z posiadanym przez 
Czwórkę certyfikatem „Szkoły promu-
jącej zdrowie” przygotowano również 
sprzęt do pomiaru ciśnienia tętniczego 
i poziomu cukru.

– Festyn nie bez powodu jest organizo-
wany w sobotę. Zależy nam na tym, aby 
rodzice mogli w nim uczestniczyć. Kiedy 
wspólnie się bawimy, lepiej się poznajemy 
– mówiła Grażyna Kaczorowska, koordy-
nator festynu.

Przed szkołą miał miejsce pokaz OSP 
Kłudno Stare, natomiast w szkole na spe-
cjalnej scenie uczniowie dali wspaniały 
koncert. Furorę zrobiły przepiękne głosy 
i  niezwykły wygląd sceniczny: Ady Zię-
tek, Juliusza Ruszkiewicza, Daniela Ką-

dzieli, Lidii Kitajewskiej, Julii Wiśniew-
skiej, Oliwii Fijałkowskiej, Katarzyny 
Tokarz, Izabelli Cacko, Julii Pilaszek, 
Amelii Czarneckiej, Marty Kądzieli, 
Mileny Szmidt, Mai Wintmiller, Emilii 
Romańskiej i Patrycji Pasturkiewicz. Za-
skakiwała znajomość wśród młodej pu-
bliczności przebojów z lat 80. z repertuaru 
m.in. Budki Suflera, Haliny Frąckowiak, 
Lombardu – refreny były śpiewane wspól-
nie z wykonawcami.

– Na co dzień słucham muzyki z tam-
tych lat, ponieważ jest magiczna, jakby 
nie z tego świata, pozwala mi zanurzyć 
się w  moich marzeniach. Jestem bardzo 
szczęśliwa, że mogłam wystąpić – mówiła 
Oliwia Fijałkowska z 8 klasy, która zaśpie-
wała „Krakowski spleen” Kory. 

n  Tekst i fot. Anna Redel

znajomości swojej małej ojczyzny musieli 
wykazać się wiadomościami z poszcze-
gólnych przedmiotów. Zwyciężyli gospo-
darze z ul. Sportowej, przed reprezentacją 
SP nr 1 i SP w Książenicach.   n (kb)



BOGORIA nr 289 czerwiec 2019

9

W programie przygotowanym przez finalistów trzeciej edycji gminnych 
konkursów „Once upon a time” oraz „Keep calm and sing a song” nie 
zabrakło magii, życiowych nauk i dobrej muzyki. 21 maja na scenie 
Centrum Kultury śpiewającą znajomością języka angielskiego wykazali 
się uczniowie sześciu grodziskich podstawówek, a zdolności aktorskie 
w mowie Szekspira zaprezentowali artyści z trzech szkół. 

Dzieci z Przedszkola Niepublicznego Sióstr Opatrzności Bożej, Przed-
szkola nr 4 i Tęczowego Ogniska – to zwycięzcy IV Międzyprzedszkol-
nego Konkursu Tanecznego „Wirujące przedszkolaki”, zorganizowanego 
27 maja w sali widowiskowej Centrum Kultury przez Przedszkole nr 4.
Wyróżnienia trafiły do Niepublicznego 
Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego 
„Tęczowy Domek” oraz Przedszkola nr 7. 

– To była ogromna przyjemność i nie-
zwykła frajda podziwiać występy przed-
szkolaków. Werdykt nie był łatwy – mówiła 
Bożena Malczewska, dyrektor Przedszkola 
nr 4, której w podjęciu decyzji pomagały 
pozostałe jurorki, czyli choreograf Magda-
lena Mączka i psycholog Agnieszka Smo-
lik. Ocenie zacnego grona podlegały mu-
zykalność, styl i charakter tańca, technika 
taneczna oraz ogólny wyraz artystyczny.

Uwieńczeniem imprezy były ponowne 
prezentacje zwycięzców, którzy otrzyma-
li trzy równorzędne nagrody, czyli złote 
statuetki. Wszystkie zespoły uzyskały pa-
miątkowe medale i nagrody.

– Konkurs kierowany jest do przedszko-
li z gminy Grodzisk. Chodzi nam o dobrą 
zabawę i integrację między placówkami 
– mówiła Olga Górniewska-Michalak, na-
uczycielka z Przedszkola nr 4, pomysłodaw-
czyni konkursu, która pełniła także role 
konferansjera i choreografa.  n (ar)

Wśród wokalistów zwyciężyła reprezen-
tantka SP nr 1 Emilia Strzelczyk – kultu-
ra wykonania i pomysł na interpretację 
utworu „The way back into love” w połą-
czeniu z doskonałą emisją głosu oraz dyk-
cją zachwyciły jury w osobach Łukasza 
Nowackiego, Elżbiety Grzebalskiej i Marii 
Dalewskiej. Na miejsce drugie zasłużyła 
uczennica SP nr 4 Oliwia Fijałkowska, któ-
ra piosenkę „Stand by me” wykonała przy 
własnym akompaniamencie. Nagrodę za 
miejsce trzecie romantycznym „Say Some-
thing” wyśpiewał duet z SP nr 2 – Hanna 
Żywczok i Maria Krawczykiewicz.

W części teatralnej równych sobie 
nie mieli przedstawiciele organizatora 
konkursów, czyli SP nr 6. Artyści „zgo-
towali” publiczności zupę z żab, węży 
i ślimaków oraz chwile dobrej zabawy. 
Degustacji nie było, ale bogactwo słów 
młodych lingwistów oddało wszystkie 
smaki zawarte w spektaklu pt. „Muddy 
Hag”. Scenariusz do baśniowego przed-
stawienia z  udziałem elfów, skrzatów 
i złej Bagnichy napisali członkowie Tru-
py Teatralnej „Szóstka”. Drugie miejsce 
zdobyły DramaFrycki, czyli grupa akto-
rów z SP im. F. Chopina w Książenicach 

i ich oryginalna opowieść „Alice in Re-
formland”. Zaś kryminalna historia pt. 
„A thief at Madame Tussaud’s” zapewni-
ła trzecią lokatę uczennicom SP nr 2.

– Chodzi o to, by dzieci oswajały się ze 
sceną, podchodziły do nauki języka an-
gielskiego z przyjemnością i traktowały ją 
jako zabawę – mówiła anglistka z SP nr 6 
Hanna Wiechno. Skromnym zdaniem re-
daktora „Bogorii”, który w mojej osobie 
miał przyjemność towarzyszyć wykonaw-
com w finałowym dniu, idea konkursów 
sprawdziła się i tym razem.

n Tekst i fot. Małgorzata Müldner 

Przedszkolaki zawirowały

Smak zwycięstwa 

   Ozoboty  
na finał

Sztuka wystawiania języka 

edukacja

– Wykazali się umiejętnościami na naj-
wyższym poziomie – tymi słowami pod-
sumował zmagania finalistów III edycji 
Regionalnego Konkursu Gastronomiczne-
go gospodarz wydarzenia, dyrektor grodzi-
skiej Dziesiątki Cezary Skalski. Do mety 
„Regionalnych Podróży kulinarnych 2019” 
dotarło dwunastu uczestników, spośród 
których 4 czerwca jury wyłoniło zwycięz-
ców. Jeśli chodzi o opanowanie teorii, rów-
nych sobie nie miała Dominika Malejko, 
zaś w części praktycznej triumfowała We-
ronika Łomża. Regionalna Mistrzyni Sztu-
ki Kulinarnej przygotowała deser z czer-
woną porzeczką, rozmarynem i kruszonką 
czekoladowo-orzechową, a  wszystko pola-

ne sosem czekoladowym aromatyzowanym 
jałowcem. Organizatorami konkursu adre-
sowanego do uczniów szkół gastronomicz-
nych z całej Polski są grodziski ZS nr 1 oraz 
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych 
w Warszawie.  n (mm)

W dniach 20-24 maja Szkoła Podsta-
wowa nr 5 gościła grupę nauczycieli 
z  Francji w ramach projektu Erasmus+ 
TRAVEL and Create Your Perfect Future 
School. Goście obejrzeli występy polskich 
uczniów związane z patronem szkoły 
Leonidem Teligą, uczestniczyli w dwóch 
spotkaniach roboczych na temat postę-
pów w realizacji projektu i przygotowań 
do przyszłorocznej wizyty swoich uczniów 
w Grodzisku. Uczestniczyli w warsztatach 
artystycznych i obejrzeli ścieżkę eduka-
cyjną w Puszczy Kampinoskiej, zwiedzi-
li Warszawę, Żelazową Wolę, Arkadię 
i Nieborów. Zwieńczeniem ich pobytu był 
pokaz ozobotów (robotów edukacyjnych) 
dla grupy uczniów z klas 4 i 5 uczestni-
czących w projekcie. W przyszłym roku 
szkolnym szkoły partnerskie zajmą się 
pisaniem książki elektronicznej o wizycie 
ozobotów w Polsce i Francji, a jej zakoń-
czenie powstanie wspólnymi siłami w cza-
sie pobytu uczniów z Francji w Grodzisku 
w przyszłym roku.

  n Anna Szafarz fo
t. 

m
m

fo
t. 

ar



BOGORIA nr 289 czerwiec 2019

fo
t. 

kb

nasi radni10

Sylwester Stankiewicz, 58 lat, 
nauczyciel, przewodniczący 
komisji rewizyjnej. W Radzie 
Miejskiej od 2014 roku. 
Kandydował w okręgu nr 1  
z KWW Ziemia Grodziska.

OKRĘG nr 1
Zdaliśmy 
egzamin  

Jaki jest zakres działania komisji  
rewizyjnej?

– Zajmujemy się wszelkimi zagadnieniami 
związanymi z budżetem, a więc interesują nas 
również kwestie zadłużenia gminy czy rozli-
czeń finansowych organizacji pozarządowych 
z tytułu dotacji. Komisja opiniuje budżet oraz 
sporządza wniosek w sprawie absolutorium 
dla burmistrza z tytułu wykonania budżetu.
Przewodniczenie komisji rewizyjnej to 
trudne zadanie?

– Gdy na początku obecnej kadencji rad-
ni zaproponowali, żebym został przewod-
niczącym komisji rewizyjnej, wyraziłem 
zgodę, gdyż uważam, że trzeba się rozwijać 
i trzeba dawać z siebie więcej. Rzeczywi-
ście, przestrzegano mnie, że jest to komisja 
trudna. Na pewno jakieś obawy miałem, 
natomiast plan działań, które ustaliliśmy, 
jest jak najbardziej do zrealizowania. Ko-
misja rewizyjna wymaga dużej dyspozycyj-
ności i  skrupulatności, gdyż w grę wcho-
dzi analiza finansów publicznych. Jestem 
świeżo po szkoleniu dla przewodniczących 
i członków komisji rewizyjnych i mam tym 
więcej zapału do tego, co mnie czeka jako 
przewodniczącego.
W gestii komisji jest m.in. kontrola dzia-
łalności Urzędu Miejskiego oraz gmin-
nych jednostek. Jakie plany ma komisja 
w tym obszarze?

– W tym roku przewidziana jest kontrola 
prawidłowości zaciągania w 2018 roku zobo-
wiązań kredytowych i pożyczkowych przez 
gminę w świetle obowiązujących przepisów.
W tym roku gmina zaciągnęła kolejne zobo-
wiązania. Wzrost zadłużenia nie niepokoi?

– Taka kontrola posłuży również zwery-
fikowaniu takich wątpliwości. Natomiast 
komisja budżet analizuje na bieżąco i nic 
nie wskazuje na to, by gmina była w złej 
kondycji finansowej. Na tę chwilę nie widzę 
niebezpieczeństwa, że zaciągane kredyty 
mogą doprowadzić do jakiejś katastrofy, 
raczej obserwuję tendencję odwrotną – 
w marcu otrzymaliśmy z Regionalnej Izby 
Obrachunkowej opinię w sprawie wykona-
nia budżetu za 2018 rok i po raz pierwszy 
w historii dokument nie zawierał żadnych 
zaleceń pokontrolnych, nie wskazano też 
najmniejszych nieprawidłowości. Wydaje 
mi się, że to jak najlepiej świadczy o wy-
dziale finansowym i skarbniku gminy Pio-
trze Leśniewskim.

Kiedy rozmawialiśmy przed dwoma laty, 
mówił Pan, że w pracy radnego trzeba na-
stawić się na długofalowe działania, a owoce 
pracy przychodzą w następnej kadencji. Ja-
kie owoce będziemy zbierać w tej kadencji?

– Może zacznijmy od tych, które już ze-
braliśmy – Mediateka, Stawy Walczewskie-
go, parki, place zabaw czy pumptrack, to 
są wszystko sztandarowe inwestycje, które 
zostały zrealizowane. Cały czas czekam na 
budowę hali widowiskowo-sportowej, któ-
ra ma się znaleźć obok Szkoły Podstawowej 
nr  6, w  której pracuję. I oczywiście czekam 
na budowę obwodnicy. Jestem przekonany, 
że oba te „owoce” zbierzemy w tej kadencji. 
Systematycznie duże nakłady przeznaczamy 
na rozbudowę bazy oświatowej, modernizo-
wane są ulice, powstają kolejne place zabaw, 
świetlice – to też są inwestycje, które dojrze-
wały w poprzedniej kadencji. 
Jest Pan przekonany do pomysłu budo-
wy hali?

– Jak najbardziej. Hala na Westfala nie 
spełnia warunków obiektu widowiskowo-
-sportowego, a Szóstka nie ma sali gim-
nastycznej z prawdziwego zdarzenia, więc 
uważam, że to bardzo sensowne rozwiąza-
nie. Dołożę wszelkich starań, by ta inwesty-
cja została zrealizowana.
Jak z perspektywy czasu ocenia Pan re-
formę oświaty?

– Dwa lata temu nie obawiałem się po-
wrotu klas siódmych i ósmych, bo pracę 
rozpoczynałem w ośmioklasowej podsta-
wówce. Ale likwidacja gimnazjów na pewno 
nikomu nie posłużyła, szkoda, że środków 
przeznaczonych na reformę nie zainwesto-
wano w rozwój gimnazjów.
Na majowej sesji radni podejmowali uchwa-
łę w sprawie określenia granic obwodów pu-
blicznych szkół podstawowych. Były jakieś 
dyskusje, radykalne zmiany?

– Korekty były niewielkie, więc nie wzbu-
dziły żadnych kontrowersji. Tym bardziej 
że w nieodległej perspektywie granice ob-
wodów i tak się zmienią po wybudowaniu 
szkoły w Szczęsnem. Wówczas nad obwo-
dami trzeba będzie się zastanowić i zwrócić 
uwagę zwłaszcza na obwód SP nr 5, która 
obejmuje centrum miasta, gdzie obecnie 
dzieci jest niewiele.  
Gdy rozmawialiśmy przed dwoma laty 
powoli przygotowywał się Pan do zakoń-
czenia kadencji komendanta Hufca Gro-

dzisk. Mówił Pan wówczas, że czas pomy-
śleć o następcy.

– To już kwestia miesięcy, kiedy przestanę 
być komendantem. Kandydować ponownie 
już nie mogę, zresztą nawet bym nie chciał, 
bo dwie kadencje to wystarczający okres. 
Rozmawiałem wielokrotnie z instruktorami, 
próbujemy z zarządem pokazać, że komen-
dantura to z jednej strony ciekawe wyzwa-
nie, a z drugiej poważna misja. Komendant 
na pewno się znajdzie, a jego nazwisko po-
znamy jesienią. Przede wszystkim komenda 
hufca musi się odmłodzić, bo harcerstwo to 
organizacja młodzieżowa.
A gdybyśmy zmianę pokoleniową potrakto-
wali szerzej – dostrzega Pan potencjalnych 
następców na polu zawodowym czy samo-
rządowym? 

– Jeśli chodzi o grodziskie harcerstwo, to 
jestem dumny z tego, że na spotkaniach in-
struktorskich gros stanowią ludzie młodzi, 
pełni zapału i energii. Jeżeli chodzi o samo-
rząd, to rzeczywiście tej młodzieży jest za 
mało. Nie przypominam sobie, żeby zbyt 
wielu kandydatów na radnych reprezento-
wało młodsze pokolenie. Również wśród 
nauczycieli nie obserwuję jakiejś wielkiej fali 
młodych osób.
Ale podobno wziął się Pan za wycho-
wywanie następców dla grodziskich  
dziennikarzy.

– Wraz z nauczycielką języka polskiego 
Anetą Rębiś prowadzimy grupę radiową 
„Szóstka”. Współpracujemy z Radiem Bogo-
ria, staramy się uczniom przybliżyć specy-
fikę zawodu radiowca. Mieliśmy też warsz-
taty z  redaktor Anną Redel z miesięcznika 
„Bogoria”, bo chcemy pokazać młodzieży, 
na czym polega praca redaktora w prasie. 
Mamy nawet już swoje pierwsze publikacje 
na antenie Radia Bogoria. A w przyszłym 
roku będziemy mieć jeszcze większe możli-
wości, bo w czerwcu otwieramy nasze wła-
sne szkolne studio nagrań. 
Start w wyborach określił Pan testem zaufa-
nia. Jak ocenia Pan wynik tego testu?

– Jak to w drużynie – jeżeli jest awans, to 
wynik jest satysfakcjonujący. Ziemia Gro-
dziska wystawiła bardzo mocną ekipę i uwa-
żam, że zdaliśmy egzamin. Społeczeństwo 
powiedziało głośne „tak” dla naszych dzia-
łań, dając nam mandat do ich kontynuacji. 
Dziękuję za rozmowę.

n  Rozmawiał Krzysztof Bońkowski
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Podczas niedawnego strajku nauczycieli 
dużo mówiło się o perturbacjach zwią-
zanych z egzaminami gimnazjalistów 
i ósmoklasistów, natomiast niewiele wspo-
minano o przedszkolach. Jak strajk wyglą-
dał z tej perspektywy?

– Nauczyciele grodziskich przedszkoli 
w zdecydowanej większości przystąpili do 
strajku, a w naszym przedszkolu na Górnej 
do nauczycieli dołączyła też cała obsługa 
i  administracja. Chylę czoła przed rodzi-
cami, ponieważ przedszkole było najtrud-
niejszym ogniwem strajku. Do protestu 
przystępowaliśmy z przekonaniem, że po 
2-3 dniach uda się dojść do konsensusu. 
Nikt nie przypuszczał, że tak naprawdę nikt 
z nami nie będzie rozmawiał, a sama akcja 
potrwa aż tak długo. Dlatego tym bardziej 
byliśmy wdzięczni rodzicom, że poradzili 
sobie w opiece nad dziećmi i okazywali nam 
wsparcie. To było dla nas bardzo ważne.
Jak wyglądał powrót dzieci do przedszkola 
po blisko miesięcznej przerwie?

– Obawiałyśmy się tego momentu. Pierw-
sze dni musieliśmy poświęcić przede wszyst-
kim na powtórną adaptację. Reakcja dzieci 
była wzruszająca – wielka sympatia, rzuca-
nie się na szyję. My też bardzo tęskniliśmy 
za dziećmi, bo bardzo ciężko się strajkuje 
w pustym przedszkolu.  
W gestii komisji polityki społecznej, której 
pracami Pani kieruje, są m.in. działania w 
sprawach lokalnych środków przekazu. 
Jak Pani ocenia lokalną „czwartą władzę”?

– Bardzo pozytywnie. Dziennikarze bio-
rą udział w różnych wydarzeniach, uroczy-
stościach, są wszędzie, gdziekolwiek coś się 
dzieje. I myślę, że na tym właśnie rola lokal-
nych mediów powinna polegać. Cieszę się, 
że wszędzie słyszę Radio Bogoria, każdy go 
słucha, bo chce być na bieżąco z tym, co się 
dzieje w gminie. Gazetę też czytam z wiel-
ką przyjemnością – zawsze się szukamy, czy 
coś jest o danej placówce – czy o harcerzach, 
czy o przedszkolu, czy o szkole. 

W poprzednim wywiadzie zapowiadała 
Pani, że gmina na dużą skalę musi podjąć 
temat budownictwa socjalnego.

– I dużo zostało zrealizowane. Choć jesz-
cze ponad setka osób oczekuje na mieszka-
nie komunalne lub socjalne. Ale w planach 
jest budowa kolejnego bloku. Najważniejsze, 
że wyprowadziliśmy ludzi z domów przy 
deptaku, gdzie mieszkali w bardzo złych 
warunkach, bez mediów, wody, toalet. 
Jakie problemy społeczne są w tej chwili 
najpilniejsze? 

– Potrzeba otoczenia opieką ludzi, którzy 
są w nałogach. Bo jeżeli człowiek pogrążony 
w nałogu nie chce być leczony, to żaden te-
rapeuta ani psycholog ulicy mu nie pomoże. 
Problemy alkoholowe są bardzo widoczne 
i są nieszczęściem dla rodzin, tragedią dla 
małżeństw, dla dzieci, ale to nie tylko alko-
holizm, lecz także uzależnienie od innych 
środków psychoaktywnych.
Dużo do zrobienia jest w kwestii rozwią-
zywania problemów osób niepełnospraw-
nych?

– Na pewno, natomiast pamiętajmy, że 
pomocą osobom niepełnosprawnym zaj-
muje się powiat, dla którego jest to zadanie 
własne. Ale jako gmina również musimy 
pomagać rodzinom, które mają dzieci nie-
pełnosprawne, jak również dorosłym nie-
pełnosprawnym.
Jaką formę powinna mieć ta pomoc?

– Począwszy od pomocy pielęgniarsko-
-opiekuńczej, bo często są to osoby już doro-
słe, ciężkie, którym rodzice muszą zapewnić 
opiekę, po pomoc w znalezieniu pracy do-
rosłym niepełnosprawnym, by mieli możli-
wość samodzielnego utrzymania się. Gmina 
nie ma zbyt szerokiego zasobu narzędzi, ale 
nie powinniśmy unikać tego tematu.  
Niedawno zdawało się, że Ośrodek Pomocy 
Społecznej na nową siedzibę będzie musiał 
poczekać do wybudowania ratusza, tym-
czasem podobno placówka ma się prze-
nieść z ul. 11 Listopada znacznie wcześniej. 

– Zarówno panu burmistrzowi, jak i rad-
nym zależy na poprawie warunków pracy 
OPS-u i zapewnieniu komfortu osobom, 
które tam przychodzą. Dlatego bardzo ucie-
szyła mnie informacja, którą otrzymaliśmy 
na kwietniowej komisji, że są podjęte roz-
mowy o wynajęciu pomieszczeń przy ul. 
Bairda. To jest rozwiązanie tymczasowe, 
bo docelowo cały OPS będzie mieścił się 
w obecnym budynku Urzędu Miejskiego.
Gdy rozmawialiśmy poprzednio, narzeka-
ła Pani na estetykę ciągu ulic Królewska – 
Sienkiewicza – Żyrardowska.

– Myślę, że estetyka centrum miasta bar-
dzo się poprawiła. Wyremontowane zosta-
ły chodniki, pojawiły się ścieżki rowerowe, 
zieleń, mała architektura. Rondo, które 

powstało na skrzyżowaniu ul. Królewskiej 
i Okrężnej, zdecydowanie usprawniło wy-
jazd z osiedla Piaskowa, są ładne latarnie, 
doświetlone przejścia dla pieszych. Sporo do 
życzenia pozostawia jeszcze wygląd ul. Ży-
rardowskiej, ale tam prowadzone są już pra-
ce, więc jest szansa, że niebawem również 
mieszkańcy tamtej części miasta będą mogli 
bezpiecznie dojechać rowerem do pracy, do 
szkoły, do przedszkola. 
Problem jest za to z deptakiem – nie tyle 
z estetyką, co z wyludnieniem. 

– Na ten stan rzeczy złożyło się kilka 
przyczyn. Dużą rolę odegrało to, że wypro-
wadziliśmy stamtąd bardzo wiele rodzin 
i  dopiero czekamy na budowę nowych ka-
mienic. Kiedy powstaną, naturalnie przy-
będzie nam ludzi na deptaku. Nie bez zna-
czenia było powstanie na obrzeżach miasta 
dużych dyskontów, które odciągnęły klien-
tów. Na pewno deptakowi przydałby się 
lifting, Urząd Miejski myśli o niewielkich 
instalacjach, które będą ciekawe dla dzieci. 
Ożywieniu powinno służyć również orga-
nizowanie tam imprez publicznych, jak np. 
Jarmark Produktów Regionalnych.
Ma Pani jakąś wartą upowszechnienia 
radę dla rodziców przedszkolaków?

– Zawsze powtarzam rodzicom, by nie 
otaczali dziecka szczelnym kloszem. Wiem, 
że czasy są niebezpieczne, musimy zawsze 
słuchać, co mówią dzieci, ale usamodziel-
niajmy je. Dzieci muszą czuć, że mogą sa-
modzielnie się ubrać, rozebrać, że mogą 
same coś narysować, zbadać teren. Dzieci 
bardzo boją się teraz ubrudzenia, a właśnie 
do tego bym zachęcała – niech próbują doty-
kać tego świata – i drewna, i wody, i piasku. 
Jestem wierna idei wychowywania w  har-
cerstwie, w zuchach, bo przedszkolaki to 
powinny być dzielne zuchy, które niczego się 
nie boją, idą do przodu, potrafią się rozstać 
na rajdzie z mamą czy z tatą. To jest bardzo 
ważne, żeby nie wyręczać dzieci. Dajmy im 
się wykazać. 
Dziękuję za rozmowę.

n  Rozmawiał Krzysztof Bońkowski

Irmina Dziekańska, 51 lat, 
nauczyciel. Przewodnicząca 
komisji polityki społecznej. 
W Radzie Miejskiej od 2010 roku. 
Kandydowała w okręgu nr 1 
z KWW Ziemia Grodziska.

OKRĘG nr 1

Deptakowi  
przydałby się lifting 
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Najmłodsi mogli poczuć się 1 czerwca jak 
Hubert Hurkacz lub Iga Świątek, próbując 
swoich sił na wyznaczonym na tę okazję 
korcie tenisowym, pasjonaci piłki noż-
nej wcielali się w brazylijskich dryblerów 
w  stanowisku do piłki ulicznej lub w Ro-
berta Lewandowskiego i Krzysztofa Piąt-
ka, trenując celność strzałów na bramkę. 
Umiejętność trafiania w punkt można 
było dodatkowo szlifować na dużych dar-
tach, a precyzję oraz koordynację podczas 
spacerów na linie albo na szczudłach. 
Zdolność do utrzymania równowagi przy-
dawała się też podczas przejażdżek kon-
nych. Nie zabrakło także pokazów i lekcji 
taekwondo, turnieju zarzucania wędki 
oraz konkursów i animacji ruchowych.

– Oprócz zabawy proponowaliśmy edu-
kację – przez cały dzień trwały pokazy 
eksperymentów chemicznych, można było 
skorzystać z porad w punkcie dietetycz-
nym, a nawet nauczyć się języka hiszpań-
skiego. Tradycyjnymi elementami imprez 
dla najmłodszych są warsztaty plastyczne, 
malowanie buziek, pokazy cyrkowe oraz 

dmuchane wesołe miasteczko, które jak 
zawsze cieszyło się ogromnym powodze-
niem – mówiła Marta Kowalczyk z Cen-
trum Kultury.

O tym, co się dzieje w parku, na bieżąco 
informowało z plenerowego studia Radio 
Bogoria, towarzyszące imprezie. 

W słabościach siła
Park Skarbków był również metą VII Mar-
szu Różni a Równi, zorganizowanego przez 
jednostki Starostwa Powiatowego w celu 
upowszechniania idei akceptacji niepeł-
nosprawności intelektualnej, psychicznej 
i fizycznej. Na czele pochodu, który ruszył 
sprzed pomnika Józefa Chełmońskiego, 
szli członkowie Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej im. F. Dzierżanowskiego, a wśród 
uczestników znaleźli się przedstawiciele 
lokalnych instytucji i organizacji działają-
cych na rzecz osób niepełnosprawnych. 

– W tym dniu pamiętamy szczegól-
nie o panu Jacku Banaszczyku, który 
odszedł od nas kilka lat temu, a był jed-
nym z rzeczników tego marszu i ruchu na 

rzecz osób niepełnosprawnych. Pamięta-
my o takich postaciach, jak zmarły w tym 
roku Jean Vanier, francuski kandydat do 
Pokojowej Nagrody Nobla, który także 
całe życie poświęcił osobom niepełno-
sprawnym. Ale przede wszystkim stara-
my się myśleć o naszej otwartości i o tym, 
że nasze słabości mogą stanowić źródło 
siły – mówił wiceburmistrz Grodziska 
Tomasz Krupski, który zgromadzonych 
powitał ze sceny wraz z przewodniczą-
cym powiatowej komisji polityki spo-
łecznej Wojciechem Hardtem, szefową 
powiatowej oświaty Barbarą Madzelan-
-Sadoś oraz posłanką Kingą Gajewską, 
która marsz nazwała przepięknym aktem 
solidarności z osobami z niepełnospraw-
nościami i ich opiekunami.

W części artystycznej swoje talenty za-
prezentowali uzdolnieni muzycy ze śro-
dowisk związanych z osobami niepełno-
sprawnymi, a towarzyszyła im orkiestra 
Jakataka z ZSS im. H. Szczerkowskiego 
w Grodzisku. 

 n  Krzysztof Bońkowski

Estetyka zamiast wykładu

Na sportowo bawili się uczestnicy 
miejskiego Dnia Dziecka, który zo-
stał zorganizowany przez Centrum 
Kultury w Parku Skarbków. Park 
był jednocześnie metą VII Marszu 
Różni a Równi.

Koncert kapeli szantowej Kamila Ba-
dziocha zwieńczył IV Grodziskie Regaty 
Żeglarskie im. Leonida Teligi, które zo-
stały zorganizowane w dniach 17-19 maja 
przez klub żeglarski Czysty Wiatr. Tym 
razem start i meta znajdowały się w porcie 
Stranda w Giżycku, a trasa wiodła przez 
jeziora Kisajno, Dargin i Łabap. Akces do 
zawodów zgłosiły 32 załogi z całej Polski, 
a nawet z zagranicy. Rywalizację przepro-
wadzoną na twisterach 26 wygrała ekipa 
z Wyszkowa, a na drugim miejscu uplaso-
wali się C-klasiści z Koszalina. Najlepsza 
z  grodziskich załóg – Szpital Zachodni – 
zajęła trzecie miejsce, jednak za objawienie 
regat została uznana załoga UKS Sparta 
Grodzisk, sklasyfikowana na wysokim 
czwartym miejscu, choć był to jej debiu-
tancki start. n  (kb)

Zamiast cotygodniowego wykładu Uni-
wersytet Trzeciego Wieku na zakoń-
czenie trzynastego roku akademickie-
go zapewnił swoim słuchaczom pakiet 
przeżyć estetycznych. 6 czerwca w sali 
widowiskowej Centrum Kultury srebr-
ni studenci najpierw mieli okazję wy-
słuchać recitalu Macieja Klocińskiego, 
z fortepianowym akompaniamentem 
Jerzego Smolarka. Potem była zmiana, 
bo Maciej Klociński wystąpił również 
w roli akompaniatora podczas koncertu 

chóru UTW Fermata pod dyrekcją Ali-
cji Paciorek. Uzupełnieniem artystycz-
nej odsłony uroczystości był występ 
tancerzy Elżbiety i Wiesława Piasec-
kich. Zakończenie roku było również 
okazją do podziękowań, które szczegól-
nie aktywnym studentom i zarządowi 
UTW wręczyli wiceburmistrz Tomasz 
Krupski i Daniel Prędkopowicz, prezes 
Stowarzyszenia Europa i My, przy któ-
rym działa grodziski uniwersytet dla 
seniorów. n  (kb)

Jak Lewandowski i Vanier 
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Zaczęli w sobotę, 25 maja, paradą jedno-
śladów ruszając z Natolina i punktualnie 
o godzinie 14:00 przejechali przez samo 
centrum Grodziska. Kawalkadę otwierała 
i zamykała Straż Pożarna, również w za-
bytkowych, czerwonych wozach. Wszyst-
ko w asyście Policji i Straży Miejskiej. 
Mimo że na kilkanaście minut w centrum 
miasta wstrzymano ruch to mieszkańcy 
nie narzekali. – Raz na jakiś czas można 

te chwilowe utrudnienia przeboleć. To cie-
kawe, widowiskowe wydarzenie. Rzadko 
też mamy okazję te maszyny zobaczyć, 
a szczególnie tak dużą ich różnorodność – 
można było usłyszeć komentarze. 

Po tej „paradnej” inauguracji uczestni-
cy Motogrodziska wrócili na natolińskie 
pole, gdzie czekały różne atrakcje, z któ-
rych skorzystać mogli również niekoniecz-
nie zmotoryzowani mieszkańcy przybyli 
na piknik towarzyszący zlotowi. Zaintere-
sowanie wzbudzały wystawa zabytkowych 
motocykli, żyroskop oraz motocyklowe 
stoiska handlowe. Z kolei scenę opanowały 
zespoły: Cztery Szmery i Hook. Widowi-
skowym punktem były pokazy Free Sty-
le Family, czyli skoków na motocyklach. 
Początkowo rozpoczęcie tego mrożącego 
krew w żyłach punktu programu utrud-
niał wiatr, ale gdy pod wieczór osłabł, 
hiszpańska grupa pokazała, co potrafi. 

Długa kolejka chętnych na niecodzienną 
przejażdżkę ustawiła się do gigantycznego 
monster trucka, którego samo koło było 
wysokości dorosłego mężczyzny. 

Opinie i wrażenia o Motogrodzisku były 
różne. Jednym się podobało bardziej, in-
nym mniej. Ważne jednak jest to, że Klub 
Motocyklowy Grot, przy wsparciu Urzędu 
Miejskiego i Centrum Kultury, podjął pró-
bę reaktywacji imprezy, która miała chwi-
lową przerwę. Czy będzie kontynuacja? To 
pokaże czas, gdyż każde, cykliczne wyda-
rzenie niejako „pracuje” na kolejną edycję.

n  Marcin Budziewski

Filmowe działania odbywały się na tere-
nie Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Parafii 
Przemienienia Pańskiego w Łąkach pod 

wodzą komendanta złazu dh. Jana Piwo-
warka. Tematy kinematografii poruszano 
z  perspektywy widzów, harcerze spróbo-
wali też swoich sił na planie filmowym jako 
aktorzy, operatorzy, reżyserzy, montażyści, 
dźwiękowcy, charakteryzatorzy, scenogra-
fowie, nie zabrakło oczywiście oscarowej 
gali i  filmowego kominka, na którym za 
sprawą pomysłowych przebrań pojawiło 
się wiele kultowych postaci filmowych. 
Była to nie tylko zabawa, gdyż w ramach 
prowadzonych warsztatów zawodowi fil-
mowcy odsłaniali przed uczestnikami ar-
kana swojej sztuki. Fotografik i operator 
Marcin Masalski opowiadał o realizacji 
filmów za pomocą modnych teraz dro-
nów, natomiast, realizator i reżyser filmów 
podwodnych Adam Wasiak zaprezentował 

jeden ze swoich dokumentów zwracając 
uwagę na szczegóły techniczne podczas re-
alizacji takich obrazów. Harcerze byli pod 
ogromnym wrażeniem bohaterów jego fil-
mu, czyli osób niepełnosprawnych przeła-
mujących bariery i spełniających swoje ma-
rzenia o nurkowaniu. Jak podkreślał Adam 
Wasiak, współpraca z niepełnosprawnymi 
była nauką także dla niego. 

Jest już tradycją, że drużyny harcer-
skie podczas punktowanych zadań wal-
czą o  to, by przez rok w ich drużynach 
gościła włócznia św. Jerzego, która poza 
nagrodami rzeczowymi jest głównym tro-
feum złazu. W tym roku zwyciężyli goście 
z Pruszkowa, a gospodarze i organizatorzy 
już myślą o temacie i atrakcjach przyszło-
rocznego złazu.  n  (miecz.)

Cruisery, choopery i monster truck

Sokoły z włócznią

W ostatni majowy weekend odbyła się kolejna edycja 
Motogrodziska, czyli zlotu motocyklistów, którzy do Natolina 
zjechali z różnych stron Polski. Efekt to kilkaset maszyn, zarówno 
sportowych ścigaczy, ciężkich cruiserów i chooperów, a nawet 
motorowerów, jak i zabytkowych aut.

Wyjątkowo filmowa była ósma edycja Złazu św. Jerzego zorganizowanego  
przez Komendę Szczepu IV im. Dzieci Walczącej Warszawy w dniach 10-12 maja. 
Imprezie towarzyszyło hasło „Harcwood”, a zwycięzcą harcerskiej rywalizacji okazała 
się 41 PDH „Sokół Wędrowny”, która w nagrodę otrzymała włócznię św. Jerzego, 
przechodnie trofeum złazu.
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Śpiewanie w celu

Mamy się czym chwalić

Zgłębianie człowieka 

Paulinka Tężycka choruje na hemimelię strzałkową. Jedynym ratunkiem jest opera-
cja, której koszt sięga blisko 500 tys. zł. Aby pomóc dziewczynce, uczestnicy warsz-
tatów w Galerii Młodych zorganizowali 17 maja w Mediatece koncert charytatywny.

– Nie ma nikogo bliższego jak mama, nie ma nic cenniejszego niż jej miłość i starania o nas. Wszystkim mamom 
życzę tego, co dla nich najważniejsze: wielkiej miłości w rodzinie – do słów burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego 
dzieci dołożyły czyny i od serca przygotowały program artystyczny, który ubarwił grodziskie obchody Dnia Matki.

15 książek i 10 lat pracy twórczej – to dorobek powieścio-
pisarki Agaty Kołakowskiej, która przyjechała do Gro-
dziska na zaproszenie Biblioteki Publicznej, by 24 maja 
w Mediatece wziąć udział w spotkaniu autorskim.

– W nóżce naszej córki nie wykształciła się 
kość strzałkowa, przez co ta noga nie ro-
śnie równo z drugą nogą. Skrót nogi wyno-
si obecnie 4 cm, ale prognozuje się 16 cm. 
Dziecku już ciężko jest utrzymać prawi-
dłową pozycję pięty i stawu kolanowego  
– mówił Dariusz Tężycki, tata 11-miesięcz-
nej Paulinki.

Wokaliści śpiewający w słusznej sprawie 
są w wieku od 11 do 16 lat. Ich stopień za-
awansowania muzycznego jest różny, ale 
wszyscy bardzo przeżywali swoje prezen-
tacje. Na scenie wystąpili: Zuzanna Lewan-
dowska, Karolina Mazurek, Natalia Spinek, 
Wiktoria Kieszkowska, Klaudia Łukawska, 
Kacper Kapuściak, Mateusz Kieszkowski, 
Zuzanna Kajka i Wiktoria Kamińska. Li-

stę wokalistów uzupełniła przedstawicielka 
srebrnej młodzieży – Grażyna Kwaśniew-
ska z UTW. Wybrzmiały piosenki polskich 
i zagranicznych artystów, m.in. Anny Wy-
szkoni, Edyty Górniak, Violetty Villas, ze-
społów Guns N’Roses i Scorpions.

– Śpiewanie bez celu nie jest niczym 
fajnym, dlatego stwierdziliśmy, że warto 
zrobić coś, żeby się pokazać i jednocześnie 
zrobić coś dobrego. Wpadliśmy na pomysł 
comiesięcznych koncertów charytatyw-
nych i zaczęliśmy szukać osób w regionie, 
które potrzebują pomocy. To już trzeci taki 
koncert – mówiła Dagmara Jaworska, pro-
wadząca grupę wokalną.

Tego wieczoru zaprezentowany został 
także pokaz iluzjonistyczny. Magic Luk 

uwiarygadniając swój występ angażował 
do niego najmłodszą publiczność.

– Czytałem w myślach pewnego mło-
dzieńca, udało mi się sprawić, by zniknęło 
20 zł, które potem znalazło się w kiwi, oraz 
oczywiście wykonywałem różne sztuczki 
z kartami. Inspirację czerpię z życia – mó-
wił iluzjonista Magic Luk.

W pomoc Paulince zaangażowały się 
także uczennice klasy II B z grodziskiej 
Jedynki. Marysia Prokopczyk i Gabrysia 
Dłużniewska, przy wsparciu kolegów i ko-
leżanek, rodziców oraz wychowawczyni, 
zorganizowały 13 maja w murach szkoły 
charytatywny kiermasz, podczas którego 
udało się uzbierać ponad 600 zł. n (ar)

26 maja na mobilnej scenie w Parku Skarb-
ków wystąpił poczatkujący wokalista Emil 
Sroczyk, prowadzony przez Joannę Citlak 
kabaret Horrorek, mix umiejętności za-
prezentowały miłośniczki zumby pod wo-
dzą Julii Piwowarczyk, a także zaśpiewali 
i zagrali uczniowie Piotra Gąssowskiego. 
Nie zabrakło również popisów formacji ta-
necznych ze Studia Tańca Magdaleny Wój-
cik, Dancing Queen oraz Egurrola Dance 
Studio. Na scenie zawirowały także mamy 
z grupy tanecznej Broadwayki. – Mamy się 
czym chwalić, bo od zeszłego roku działa 

wiele świetlic wiejskich, a  tam naprawdę 
dużo się dzieje. Zadecydowaliśmy, że ten 
wyjątkowy dzień będzie dla dzieci świetną 
okazją do zaprezentowania umiejętności. 
Obok występów artystycznych odbyły się 
pokazy sztuki walki w  wykonaniu ma-
łych sportowców z grodziskiego klubu ta-
ekwondo, przygotowaliśmy także warszta-
ty plastyczne – mówiła Marta Kowalczyk 
z  Centrum Kultury, organizatora plenero-
wej zabawy oraz wieczornego koncertu pt. 
„Mamo…”, który odbył się w  Mediatece. 
Recital obdarzonej niezwykłym głosem 

Klaudii Kulik był nastrojowym zwieńcze-
niem dnia spędzonego w rodzinnej, pikni-
kowej atmosferze.   

–  Muzyka i nauka to są światy piękna, 
które przenikają się i od zawsze mi towa-
rzyszą. Utwory Violetty Villas są pełne 
rozrzewnienia, taka estetyka oraz wraż-
liwość są bliskie mojemu sercu – mówiła 
artystka, która na co dzień jest pracow-
nikiem naukowym warszawskiej SGGW, 
a przed grodziską publicznością zmierzyła 
się z repertuarem niełatwym, niczym życie 
najsłynniejszej polskiej diwy. n (mm)

Pisarka debiutowała w 2009 r. 
powieścią „Patrycja” i od tego 
czasu jej książki cieszą się nie-
słabnącym zainteresowaniem. 
Jak sama podkreśla, pisze po-
wieści obyczajowe, które wy-
kraczają swoją tematyką poza 
konwencję.

– Wszystko, co przeżywam, 
osoby, które spotykam, roz-

mowy, które przeprowadzam, 
mają wpływ na to, o czym piszę. 
Lubię zastanawiać się nad czło-
wiekiem, nad tym, dlaczego jest 
taki, jaki jest i co na to wpływa. 
Grzebię sobie w ludzkiej psychi-
ce i staram się iść własną ścieżką 
– mówiła Agata Kołakowska.

Za swój największy sukces 
Kołakowska uważa pozycję 

„Wyrok na miłość” z kwietnia 2018 r., gdyż 
był to projekt wymagający najwięcej pracy. 
Książka opowiada o życiu w świecie teatru, 
a do publikacji dołączona jest płyta ze spe-
cjalnie skomponowaną muzyką.

– Przy pisaniu książek poszukuję specja-
listów w danej dziedzinie, którzy towarzy-
szą mi w literackiej podróży i swoją wiedzą 
uwiarygadniają zawartość utworów. Wyni-
ka to z mojej dziennikarskiej przeszłości, że 
z szacunku dla czytelnika nie wyobrażam 
sobie, aby pominąć dogłębną analizę da-
nego tematu. Na przykład przy powieści 
„Płótno” z 2013 r. potrzebowałam wsparcia 
chirurga w określeniu jednostki chorobo-
wej poważnego urazu ręki mojej bohaterki 
– dodała Agata Kołakowska.

n Tekst i fot. Anna Redel
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Peru z polskim akcentem

Ostatni rejs  
gimnazjalistów 

– Pierwszym przystankiem była 
siedziba Straży Miejskiej, gdzie 
maluchy wywołały pana komen- 
danta i poprosiły, aby głośno 
przeczytał im książkę. Potem 
poszliśmy przed Urząd Miejski 
i wołaliśmy burmistrza Grze-
gorza Benedykcińskiego oraz 
wiceburmistrza Tomasza Krup-
skiego, aby wyszli na balkon 
iźprzywitali się z dziećmi, które 
były zachwycone, że pan bur-
mistrz wyszedł do nich z  waż-
nego spotkania i przeczytał im 
fragment ulubionej powieści. 
Na koniec przygotowaliśmy 
słodki poczęstunek oraz se-
ans bajki o królewnie i smoku 
w Mediatece – mówiła Agniesz-
ka Pelc, koordynatorka działań 
dla najmłodszych.

Wcześniej podczas kolejnych 
dni Tygodnia Bibliotek, o któ-
rym pisaliśmy również w  po-
przednim numerze, na czy-

telników czekało wiele innych 
atrakcji. Na zajęciach MiCzy-
taj dzieci stworzyły wspólnie 
książkę „Bajki o zwierzętach 
z  moich marzeń”. Autorów, 
a  zarazem ilustratorów było 
22, a każdy z nich mógł puścić 
wodze fantazji, tworząc własne 
opowiadanie. Dla rodziców 
przygotowano w Klubie Mamy-
Teka! spotkanie z fizjoterapeutą 
dr Izabelą Górską-Jankowską 
na temat najczęstszych błędów 
przy pielęgnacji niemowlaka. 
W  ramach zajęć Moliki opie-
kunowie mogli dołączyć do 
wspólnego czytania dzieciom 
i wykonać pracę plastyczną na-
wiązującą do tematyki przeczy-
tanej opowieści lub bajki.

Dla trochę starszych dzieci 
zorganizowano spotkanie au-
torskie z Agnieszką Mielech 
– autorką lubianej serii książek 
„Emi i tajny klub superdziew-

czyn”. Podczas młodzieżowego 
spotkania czytelniczego Book 
Now nastolatkowie rozmawia-
li o książkach i ich filmowych 
ekranizacjach, m.in. „Genialna 
przyjaciółka” Eleny Ferran-
te, „Wynajmij sobie chłopaka” 
Steva Blooma oraz o horrorach 
Stephena Kinga. Nie zabrakło 
również specjalnych warszta-
tów „Mądrzy Cyfrowi”, pod-
czas których młodzież uczyła 
się tworzenia oraz obrabiania 
grafik i zdjęć, podstaw monta-
żu trójwymiarowego wideo czy 
zasad odpowiedzialnego ko-
rzystania z internetu. Dorośli 
mogli wziąć udział w spotkaniu 
z lokalną pisarką, dziennikarką, 
przewodniczką po Warszawie, 
autorką książki „Wspomnienia 
niebieskiego fartuszka” – Rena-
tą Kopczewską.

Tydzień Bibliotek został zor-
ganizowany w dniach 8-15 maja 

z wielkim rozmachem i zaanga-
żowaniem wszystkich pracow-
ników Biblioteki Publicznej. Or-
ganizatorzy zapewniają też, że to 
nie ostatnie takie wydarzenie.

n Katarzyna Mandes

Tydzień pełen książek 
– Każdy czyta dzieciom! Pan komendant czyta dzieciom! Pan burmistrz 
czyta dzieciom! Biblioteka Publiczna najlepszym miejscem jest! Czytam, więc 
jestem! – takie hasła towarzyszyły zakończeniu Tygodnia Bibliotek w Grodzi-
sku i zorganizowanemu z tej okazji happeningowi #Pobawmy się w czyta-
nie! 15 maja, by krzewić czytelnictwo, ulicami miasta przemaszerowało ok. 
300 przedszkolaków i uczniów klas początkowych szkół podstawowych. 

– Podróżować możemy w wyobraźni, na kartach literatury 
i przemierzając świat, odwiedzając jego różne zakątki. My 
zapraszamy w podróż marzeń z naszym patronem – mówiła 
dyrektor SP nr 5 im. Leonida Teligi Małgorzata Okurowska.

151515wydarzenia

Kolejnym przystankiem podró-
ży, w którą co miesiąc wybierają 
się uczestnicy spotkań organi-
zowanych w ramach Grodzi-
skiego Klubu Podróżnika, było 
Peru. 30 maja z Poczekalni PKP 
do Krainy Inków zabrał słucha-
czy Dariusz Latoszek. Ponad-
czteroletnia praca w ambasadzie 
w Limie pozwoliła mu dogłęb-
nie poznać ten kraj i lokalne 
społeczeństwo. Dyplomata opo-
wiedział, na czym polega praca 
konsula, jakie miał obowiązki 
i jakimi sprawami zajmował 
się na co dzień. Fakty z historii 
Peru, początku tworzenia się 
kultury i współczesnej tradycji 
przeplatane były anegdotami 
z życia codziennego i posługi-
wania się indiańskim językiem 

keczua oraz mało znanymi 
ciekawostkami i najpiękniej-
szymi zdjęciami z archiwum 
podróżnika. Wyjątkowe były 
także opowiadania z polskimi 
akcentami – najsłynniejsza jest 
kolej, której jednym z budow-
niczych był Ernest Malinowski, 
ale nie tylko on znany jest wśród 
Peruwiańczyków. W Limie 
działali również polscy archi-
tekci – m.in. Ryszard de Jaxa 
Małachowski (naczelny archi-
tekt Limy), Tadeusz Stryjeński, 
Aleksander Babiński czy inży-
nier Aleksander Miecznikow-
ski, który od 1869 r. budował 
pierwszą w Peru drogę kołową 
z portu Callao do Limy. 

n Katarzyna Mandes

23 maja na pokładzie grodzi-
skiego Centrum Kultury gim-
nazjaliści wyruszyli w swój 
ostatni rejs, a uczniowie pod-
stawówki w pierwszą podróż 
w ramach Grodziskiej Sceny 
Szkolnych Talentów. Najmłod-
si i najstarsi wychowankowie 
placówki, która nosi imię słyn-
nego żeglarza, zaprezentowa-
li widowisko pełne morskich 
opowieści, a w narracji nie za-
brakło historii z życia Leonida 
Teligi. O adekwatną oprawę 
muzyczną spektaklu zadbał 
szkolny chór, a wrażenia este-
tyczne zapewniły podbijając 

serca publiczności przygotowa-
ne z precyzją i lekkością chore-
ografie. 

– Dziękuję za popularyzację 
siły optymizmu i pasji, jakie 
miał wasz patron – winszował 
uczniom i gronu nauczyciel-
skiemu realizacji programu wi-
ceburmistrz Tomasz Krupski.

Uczniowie Piątki lubią i po-
trafią żeglować po bezkresnych 
wodach możliwości, pozostaje 
jedynie życzyć, by ich ambicje 
zawsze sięgały dalej niż hory-
zont, a marzenia i praca dopro-
wadzały do obranego celu.

n Małgorzata Müldner
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Bieganie na śniadanie Pierwsza pomoc 
w okręgu

Imprezę, której organizatorem był Grodzi-
ski Klub Szermierczy, rozpoczął występ 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej i widowi-
skowy pojedynek szlachciców.

– To dynamiczne obijanie szabli o szablę, 
aż iskry lecą. Pokaz jest naszą interpretacją 
tego, co można zrobić z replikami staropol-
skich szabli, które mają swój czar i wdzięk. 
Kiedyś wykorzystywano je do walki na 
śmierć i życie – mówili Cezary Malczak 
i Robert Mrówczyński z Grupy Szermierki 
Historycznej Karabela.

Turniej miał charakter międzynarodo-
wy. Poza 22 reprezentantami gospodarzy 
i wieloma przedstawicielami różnych miast 
Polski, uczestniczyli w nim szermierze 
z Austrii, Czech, Francji, a nawet USA.

– Jesteśmy bardzo młodym klubem, 
powstaliśmy w 2014 roku i chcemy się 
dać poznać. Popularyzujemy szermierkę, 
która jest bardzo specyficzna. Trzeba być 
szybkim jak samochód wyścigowy, bardzo 
dobrze skoordynowanym i mieć refleks. To 
sport mentalny, duże znaczenie ma odpor-
ność psychiczna – mówił Krzysztof Karlic-
ki z Grodziskiego Klubu Szermierczego.

Młodzi sportowcy ścierali się w trzech 
kategoriach wiekowych: dzieci do lat 11, 
młodzik do lat 14 i junior młodszy do lat 
17. Ponadto 16 najmłodszych zawodników 
wzięło udział w turnieju „Pierwszy krok 
szermierczy”. W związku z bardzo dużą 
liczbą zawodników zawody trwały kilka 
godzin. Zacięta rywalizacja towarzyszyła 

Następcy Wołodyjowskiego
Międzynarodowy Turniej Grodziska Szabla 2019 III Memoriał  
Jerzego Pawłowskiego rozegrany został 25 maja w hali sportowej  
przy ul. Westfala. W szranki stanęło aż 166 zawodników.

Niemalże na całym świecie co tydzień dystans 5 km pokonują uczestnicy 
inicjatywy Parkrun. Sobotnie bezpłatne bieganie z pomiarem czasu cieszy 
się również powodzeniem w Grodzisku Mazowieckim. 18 maja biegacze 
pokonali 5 okrążeń wokół Stawów Walczewskiego po raz setny. 

szermierzom od pierwszych aż do finało-
wych walk. Wybór patrona – Jerzego Paw-
łowskiego nie był przypadkowy.

– To najbardziej utytułowany polski 
szablista. Zdobył 5 medali olimpijskich, 
w  tym jedno złoto indywidualne. Wywal-
czył wiele medali mistrzostw świata, w tym 
7 złotych. Dlatego uznaliśmy, że warto go 
upamiętnić – mówił Krzysztof Karlicki.

Warto dodać, że z grodziskiego klubu 
na podium znaleźli się Franciszek Kossut 
i Oskar Antonowicz. Obaj zdobyli trzecie 
miejsce w kategorii dzieci.

– Cieszę się, że rozwinął się u nas tak 
oryginalny sport, który jest rzadko spo-
tykany w miastach naszej wielkości. Dzię-
kuję za włożony ogrom pracy – mówił 
burmistrz Grzegorz Benedykciński, który 
tak jak starosta grodziski, objął wydarze-
nie honorowym patronatem.

n Tekst i fot. Anna Redel

– W lipcu miną dwa lata 
od zainicjowania Parkrun 
w  Grodzisku Mazowieckim. 
Każdy może do nas dołączyć 
i wybrać odpowiednią dla 
siebie formę, bowiem tra-
sę biegu można też przejść. 
Jedynym warunkiem jest 
wcześniejsze zarejestrowanie 
się na stronie internetowej 
www.parkrun.pl. Startujemy 
w każdą sobotę o godz. 9.00 
– mówiła Hanna Kornacka, 
koordynator Parkrun w Gro-
dzisku Mazowieckim. 

Cykliczna inicjatywa bie-
gowa, która narodziła się w 2004 roku 
w Anglii nie jest formą zawodów, a je-
dynie przyjemnością. Służy promo-
waniu zdrowego trybu życia i sportu 
przy równoczesnym budowaniu 
relacji międzyludzkich oraz wspie-
raniu wolontariatu na rzecz lokalnych  
społeczności. 

– Pamiętam, jak grupa zapaleńców przy-
szła do urzędu i poprosiła o patronat nad 
jednym biegiem. Wyraziliśmy zgodę i tak 
zaczęła się przygoda z Parkrun. Podczas 
jednego z biegów miałem przebiec hono-
rowe okrążenie, ale nie wypadało nie po-
konać kolejnego i następnego. Na co dzień 
nie trenuję, więc kondycyjnie nie byłem 

przygotowany na 5 km, 
jest jednak jakaś aura 
w tym bieganiu, która 
pomaga przezwyciężyć 
własne słabości – mówił 
wiceburmistrz Tomasz 
Krupski, który przy oka-
zji okrągłego jubileuszu 
pogratulował biegaczom, 
wolontariuszom i orga-
nizatorom wytrwałości 
oraz zaangażowania. 

Na starcie jubileuszo-
wego biegu stawiło się 
stu uczestników, nie-

którym towarzyszyły 
rozbiegane cztery łapy, 
a wszystkim wyśmieni-
ty humor i szczytny cel, 
bo bieg ten dedykowany 
był chorej dziewczynce, 
w której pomoc zaanga-
żowali się startujący.

– Rewelacyjna atmosfera buduje tę 
imprezę, dlatego bez względu na pogo-
dę i  porę roku biegamy i cieszymy się, że 
Grodzisk jest jednym z 60 miejsc w Polsce, 
gdzie odbywa się Parkrun – mówił prezes 
Stowarzyszenia Europa i My Daniel Pręd-
kopowicz, który pozował do zdjęcia z pa-
miątkowym medalem.

n Małgorzata Müldner

W dniu 11.05.2019 r. Polski Czerwony 
Krzyż Oddział Rejonowy organizował na 
placu przy ul. Sportowej 29 XXVII Ogól-
nopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy 
– etap okręgowy. Drużyny przyjechały z ca-
łego Mazowsza. Atrakcji i niespodzianek 
było bardzo dużo dla rywalizujących ze 
sobą drużyn. Każda stacja z pozorantem 
była inna, nietypowa, bliska naturalności 
(wypadek samochodowy z udziałem nielet-
niego, zawał osoby starszej, amputacja dło-
ni, gwóźdź wbity w rękę, udar lub wstrząs 
mózgu itp.). Zawodnicy musieli wykazać 
się wielką cierpliwością, opanowaniem 
i  wiedzą. Do etapu głównego awansowa-
ła drużyna z Płocka. Dla przybyłych gości 
przygotowano śniadanie i przekąski, a na 
zakończenie ciepły posiłek.

Wszystkim uczestnikom, a w szczególno-
ści pozorantom, duszkom, wolontariuszom, 
bardzo dziękujemy za udział. Duże po-
dziękowanie dla sędziów i koordynatorów 
z PCK MOO W-wa. Serdecznie dziękuję: 
Burmistrzowi, p. G. Benedykcińskiemu, 
i Staroście, p. M. Wieżbickiemu, firmie Czar 
Pol za okazane wsparcie przy realizacji mi-
strzostw. 

n Bajkowska Bożena
Koord. Dział. Społ. PCK GM
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– Gwiazdy polskiego ekranu 
w towarzystwie małych mo-
deli oraz modelek prezentują 
ubrania, które trafią do naj-
bardziej potrzebujących dzieci 
wytypowanych przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Gro-
dzisku Mazowieckim. Dzięki 
sponsorom dzieci wyjadą tak-
że na wakacyjny wypoczynek 
– mówiła organizatorka akcji 
Hanna Głowacka.

Podczas pokazu można 
było podziwiać kreacje zapre-
zentowane m.in. przez Edytę 
Herbuś, Katarzynę Glinkę, 
Katarzynę Ptasińską, Agniesz-
kę Więdłochę oraz Karola 
Strasburgera. Organizatorzy 
kolejny raz przychylą dzieciom 
nieba na jesieni pod dachem 
Mediateki, gdzie odbędzie się 
pokaz „Zima mroźna nam nie 
groźna”.  n (mm) Do poszczególnych konkuren-

cji zgłosiło się: 114 zawodni-
ków do biegów Elemental Kids, 
192 do biegu 10K Run i Nordic 
Walking, 317 do triathlonu 
olimpijskiego, 257 do triathlo-
nu sprinterskiego i 85 do tria-
thlonu supersprinterskiego.

– To największa impreza 
sportowa w historii Grodziska. 
Chcemy ją kontynuować w ko-
lejnych latach, bo triathlon jest 
piękną dyscypliną. Triathloni-
stów nazywa się ludźmi z żela-
za, ponieważ te osoby muszą 
mieć megaprzygotowanie fi-
zyczne i psychiczne. Gościmy 
tu najlepszych z najlepszych, 
a kibice też dopisali – mówił 
Wojciech Cynowski z klubu Li-
der Grodzisk, który był współ-
organizatorem imprezy.

Konkurencja ciesząca się naj-
większym zainteresowaniem, 
czyli triathlon olimpijski, skła-
dała się z pływania na dystansie 
1,5 km w Stawach Walczew-

skiego, 40-kilometrowej jazdy 
rowerem i biegu na 10 km.

Zwycięzców w poszczegól-
nych zawodach nie sposób wy-
mienić, jednak warty odnoto-
wania jest fakt, że na dystansie 
olimpijskim wyróżniono Mi-
strzów Grodziska. Zostali nimi 
Marta Otto z czasem 2:28:25 
i  Dominik Brodowski z cza-
sem 2:10:43.

– Ta nagroda bardzo dużo 
dla mnie znaczy, choć mam pe-
wien niedosyt, bo wśród kobiet 
w klasyfikacji ogólnej dotarłam 
do mety jako siódma. Trenuję 
od 2014 roku. Uważam tę im-
prezę za rewelacyjną – mówiła 
Marta Otto, mieszkanka Gro-
dziska, która w ubiegłym roku 
zasłynęła pokonując dystans 
podwójnego ironmana jako 
pierwsza Polka w historii.

Kolejne zawody z cyklu Ele-
mental Tri Series odbędą się la-
tem w Blachowni i Białymstoku. 

n Anna Redel

Jubileuszowy koncert z okazji 
pięciolecia działalności Chóru 
Parafii Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy Adoramus odbył 
się 9 czerwca w macierzystej 
parafii. Pomysłodawcą po-
wstania chóru jest proboszcz 
parafii ks. Jarosław Miętus. 
Chór pracuje i występuje pod 
dyrekcją absolwentki Dyry-
gentury Chóralnej Akademii 
Muzycznej im. F. Chopina 
w  Warszawie Małgorzaty 
Grabskiej. Za emisję głosu od-
powiada także absolwent war-
szawskiej uczelni Mirosław 
Grabski. W uroczystość Zesła-
nia Ducha Świętego chór roz-
począł koncert od pierwszej 
pieśni, która znalazła się w jego 

repertuarze, znanego kanonu 
wspólnoty z Taizé „Adoramus 
te Christe”. Później utwór „Ubi 
caritas”, pieśń do słów Jana 
Kochanowskiego, pieśni ma-
ryjne, w tym Henryka Miko-
łaja Góreckiego, hymn ku czci 
papieża Jana Pawła II „Aprite 
le porte a Christo” oraz „Al-
leluja” z Oratorium Mesjasz  
G.F. Häendela.

Jak na uroczystość jubile-
uszową przystało, nie zabra-
kło gości specjalnych – arty-
stów Filharmonii Narodowej 
w  Warszawie, którzy dołączyli 
do chóru Adoramus. Koncert 
śpiewająco poprowadził Jacek 
Wolszczak. 

n Sławomir Sadowski

Gwiazdy nad Stawami Walczewskiego zazwyczaj moż-
na podziwiać w bezchmurne noce. 26 maja były do-
słownie na wyciągnięcie ręki, bowiem wędrowały nie po 
nieboskłonie, a po skąpanym w słońcu pomoście miej-
skiej przystani. Wszystko za sprawą letniej edycji chary-
tatywnego pokazu mody „Gwiazdy Dzieciom”. 

Blisko tysiąc zawodników uczestniczyło 2 czerwca 
w grodziskiej odsłonie Elemental Tri Series. To cykl tria-
thlonowych imprez, którego sponsorem tytularnym jest 
firma z naszego miasta.

17

Kreacje na wakacje

Ludzie z żelaza 

Zielone Święta  
z jubileuszem

Cyklicznie dla 
cyklistów

Poczekalnia PKP zapra-
sza chętnych na cykliczne 
wycieczki rowerowe, które 
będą organizowane w wa-
kacje. Najbliższe terminy to 
22 czerwca, 13 lipca i 27 lipca. 

– Planując trasy, staramy 
się wybierać mało uczęszcza-
ne drogi. Wycieczki zazwy-
czaj trwają ok. 3-4 godzin, 
w czasie których pokonujemy 
ok. 20-30 km, więc tempo jest 

bardzo spokojne. Oprócz jaz-
dy rekreacyjnej staramy się 
odwiedzić ciekawe miejsca 
na terenie gminy i bliskich 
okolic. Zawsze staramy się też 
opowiedzieć krótko o historii 
odwiedzanego miejsca – in-
formuje Kamil Szpot z Pocze-
kalni PKP. Więcej informacji 
można znaleźć na fanpage’u 
Poczekalni lub bezpośrednio 
w placówce.   n (kb)
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Zjawiskowy koncert grodziskiej 
Cantaty i japońskiego chóru Sa-
kura wpisał się w obchody 100. 
rocznicy nawiązania stosunków 
dyplomatycznych między ojczy-
zną Chopina i Krajem Kwitnącej 
Wiśni. 24 maja na scenie Cen-
trum Kultury muzyka pokonała 
dystans oraz różnice kulturowe 
i sprawiła, że artyści przemówili 
jednym głosem do słów utwo-
ru „Sukiyaki Song” i „Głębokiej 
Studzienki”.
– Nasze państwa są bardzo daleko od siebie, 
ale w duszy gra nam ta sama muzyka – mó-
wił dyrygent chóru Sakura Akira Shimizu, 
który wyznał, że oswojenie języka polskiego 
sprawiło wiele trudności artystom. Efekty 
pracy Japończyków doceniła publiczność 
hojnie nagradzając występy zarówno solistki 
Taeki Hino, jak i chórzystów. W repertuarze 
gości obok utworów F. Chopina i kompozycji 
Mieczysława Karłowicza do słów Kazimierza 
Przerwy-Tetmajera nie zabrakło też trady-
cyjnych i współczesnych pieśni japońskich, 
których już same tytuły „Kwiat mandaryn-
ki”, „Uliczka kwitnącej wiśni” czy „Pieśń dla 
deszczu” przywodzą na myśl wschód słońca 
nad wybrzeżami zachodniego Pacyfiku. 

– Chór Sakura po raz pierwszy Polskę 
odwiedził dwadzieścia lat temu. W swym 
programie ma wiele pieśni polskich kom-
pozytorów i jest niekwestionowanym 
ambasadorem naszego kraju w Japonii – 
mówił Mirosław Błaszczak z Centrum Wy-
miany Polska-Japonia.

Wiele starań, by godnie podjąć amba-
sadora polskiej kultury, dołożyli artyści 
z Grodziskiego Chóru Kameralnego Can-
tata, dla których, jak przyznała kierująca 
zespołem Barbara Paszkiewicz, tym razem 
opanowanie wymowy w obcym języku 
było również nie lada wyzwaniem. Udało 
się i  bogaty repertuar chóru poszerzył się 
o kolejne utwory, które zabrzmiały m.in. 

obok musicalowych przebojów „City 
of stars”, „Amigos para siempre” oraz 
„Dwóch serduszek” wykonywanych przez 
„Mazowsze”, a  rozsławionych za sprawą 
nominowanej do Oscara produkcji Pawła 
Pawlikowskiego pt. „Zimna Wojna”. 

Koncert chórów zachwycił estetyką, róż-
norodnością oraz kunsztem artystów, był 
wyjątkowy niczym spotkanie dwóch świa-
tów, pomiędzy którymi pomost zbudowały 
nuty. „Sakura” znaczy wiśnia, zatem kon-
certowy tort przyozdobiły trzy wisienki 
– goście z Japonii, rodzimi artyści i kon-
feransjer w osobie Łukasza Nowackiego. 
Arigato! 

n  Małgorzata Müldner

W niedzielne popołudnie, 2 czerwca, Park 
Skarbków wypełnił się tysiącem dźwięków, 
melodii w podniosłym, pastoralnym i du-
chownym nastroju. Koncert Chrześcijań-
skiej Orkiestry Dętej Halleluja, zgromadził 
wielu słuchaczy, zachwyconych grą nie-
mieckich muzyków, którzy rano wystąpili 
również w grodziskim Kościele Ewange-
licznych Chrześcijan. Jak sami przyznają, są 
amatorami – występy organizują w ramach 
wolontariatu, a na wyjazdy poświęcają 
własne urlopy. Pierwszy raz zagrali w 1989 

roku i od tego czasu występowali już na 
Węgrzech, Słowacji, Ukrainie, w Rumunii, 
Mołdawii, Serbii, Rosji i Polsce. Skład orkie-
stry nie jest stały, a w Grodzisku wystąpi-
ło 19 muzyków. W każdym utworze widać 
wielką pasję, zaangażowanie, poświęcenie 
oraz miłość do muzyki i religii.

– Cieszymy się, że możemy dla państwa 
wystąpić. To sens naszego życia. Za każdym 
razem chcemy sprawić radość ludziom, któ-
rych spotykamy i opowiedzieć im o Jezu-
sie, o jego sile, mocy sprawczej, uśmiechu, 

potędze i pokrzepieniu. Poprzez muzykę, 
którą tworzymy, możemy się zjednoczyć ze 
wszystkimi ludźmi, bez względu na wiek  
– mówili muzycy po koncercie, który zakoń-
czył się aplauzem ze strony publiczności.

n  Tekst i fot. Katarzyna Mandes

Najpiękniejsze i najbardziej lubiane piosenki 
z bajek Walta Disneya połączyły pokolenia 
– dziadkowie, rodzice, wujkowie, starsze 
i młodsze rodzeństwo z wielką chęcią od-
wiedzili 2 czerwca grodziską Koncertową 
Mediatekę, aby wspólnie posłuchać ponad-
czasowych utworów. Z okazji Dnia Dziecka 
odbył się jedyny w swoim rodzaju koncert 
pt. „Rozśpiewany Disney” w wykonaniu 
aktorów warszawskich scen muzycznych 

Teatru Rampa, Roma oraz Teatru Syrena. 
Słuchacze mogli usłyszeć energiczne utwo-
ry i wzruszające ballady z  takich filmów 
jak „Vaiana”, „Kraina Lodu”, „Toy Story”, 
„Mulan”, „Księżniczka i żaba” czy „Mała 
syrenka”. Wraz z wokalistami Weroniką 
Kryczką, Aleksandrą Kosiorek i  Piotrem 
Januszem, śpiewały wszystkie dzieci, które 
radośnie i aktywnie brały udział w tym reci-
talu. Dzięki akompaniamentowi Krzysztofa 

Dwa światy na pięciolinii

Muzyka sensem życia

Koncert jak z bajki Brzezińskiego, który zasiadł przy fortepianie, 
cała Mediateka wypełniła się muzyką, a każ-
dy mógł poczuć dziecięcą radość życia i prze-
nieść się w bajkowy świat musicalu. Niespo-
dzianką była również fotobudka, w  której 
można było utrwalić na zdjęciach wyjątkową 
chwilę i wspólnie z  najmłodszymi stworzyć 
niepowtarzalną pamiątkę. Ponad setka dzieci 
wraz z opiekunami stworzyła niesamowitą, 
radosną, ciepłą i pełną miłości atmosferę. 
Sami muzycy przyznali, że nic tak nie cieszy 
jak dziecięcy, szczery uśmiech. 

n  Katarzyna Mandes
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Jeśli ktoś skuszony hasłem „Wielcy artyści, wielkie dzieła”, które towarzyszyło tegorocznej Europejskiej 
Nocy Muzeów w Grodzisku, przybył 18 maja do Willi Niespodzianka, Dworku Skarbków czy sali wido-
wiskowej Centrum Kultury, na pewno się nie zawiódł, bo zapowiedź została zrealizowana w stu procen-
tach, a co najważniejsze każdy miał szansę zaistnieć i w jednej, i w drugiej roli, niejako na przekór sen-
tencji, że nie można być jednocześnie twórcą i tworzywem. 
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Ta noc zaczęła się późnym popołudniem, 
a zainaugurował ją o 17.30 koncert uczniów 
Państwowej Szkoły Muzycznej im. T. Bairda 
w Dworku Skarbków.

– Chcieliśmy pokazać spektrum nauki 
w naszej szkole, więc były wszystkie instru-
menty kluczowe: skrzypce, flet, klarnet, 
gitary, akordeon. Ponieważ jesteśmy przed 
egzaminami, repertuar jest jak najbardziej 
zgodny z podstawą programową, ale zde-
cydowanie bardziej swobodny niż podczas 
koncertu dorocznego, który ma zwykle 
poważny charakter – mówiła Wioletta Haj-
dus, dyrektor PSM im. Tadeusza Bairda.

Obok uczniów szkoły muzycznej repre-
zentantem wielkich artystów w Dworku 
Skarbków był Jan Bogumił Plersch, a w wiel-
kie dzieła, oprócz utworów muzycznych 
zagranych podczas koncertu, wpisały się 
jego polichromie zdobiące słynny gabinet 
jordanowickiego dworu. Okoliczności przy-
bycia nadwornego malarza króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego przybliżył Łukasz 
Nowacki w barwnej opowieści o wielkiej 
miłości pana na Jordanowicach, najpięk-
niejszego naówczas mężczyzny Europy, czy-
li Andrzeja Mokronoskiego, i królewskiej 
siostry – Izabeli Branickiej.

– Mając perełkę kanonu klasycyzmu 
w Polsce, powinniśmy mówić o niej jak naj-
częściej. Dwór jordanowicki nie przypomina 
tradycyjnych dworów mazowieckiej szlachty 
przede wszystkim dlatego, że zamiast właści-
wej tego typu budowlom symetrii ma prze-
dziwny kształt, układający się w węgielnicę 
– opowiadał specjalista ds. historii miasta 
Łukasz Nowacki, przypominając, że Andrzej 
Mokronoski był czołowym masonem Rzecz-
pospolitej, a do wolonomularstwa wciągnął 
króla, magnatów i przyjaciół. W Jordanowi-
cach było więc prawdziwe gniazdo masone-
rii, niewątpliwie bywał tu również sam król 
Stanisław August Poniatowski.
Zdjęcia jak z obrazka
Kolejny akord obcowania z wielkimi arty-
stami i wielkimi dziełami zabrzmiał w Wil-
li Niespodzianka, która po raz pierwszy 
pełniła funkcję centrum wydarzeń podczas 
Europejskiej Nocy Muzeum. Organizatorzy 
przygotowali warsztaty tematyczne, moż-
na więc było poczuć się jak Picasso lub van 
Gogh, ozdobić szklane naczynia, sprawdzić 
się w technikach farbowania tkanin takich 
jak batik czy shibori, a nawet pomalować 
kamienie. Instruktorzy i animatorzy mieli 

pełne ręce roboty, bo do każdego ze stano-
wisk ustawiały się kolejki. Miarą frekwencji 
niech będzie fakt, że w pewnym momencie 
Aldona Józefowicz z Willi Niespodzian-
ka musiała wyruszyć w rajd po otwartych 
w  sobotni wieczór sklepach, by zapolować 
na materiały plastyczne, których zapasy 
kurczyły się w błyskawicznym tempie. Naj-
dłuższa była kolejka chętnych do wkompo-
nowania się w  obraz. Proces ten ułatwiali 
stylistka Roksana Szlaska, odpowiedzialna 
za przygotowanie charakteryzacji, oraz 
Marcin Masalski, który obiektywem apa-
ratu fotograficznego malował takie dzieła 
jak „Dama z gronostajem”, „Mona Lisa”, 
„Dziewczyna z  perłą” czy „Portret mło-
dzieńca”. Modele z zachwytem oglądali 
dowody swego podobieństwa do artystycz-
nych pierwowzorów. 
Zachwycający ultrafiolet
W finale, który zgromadził liczną publicz-
ność w sali widowiskowej Centrum Kul-
tury, w roli wielkich artystów wystąpili 
aktorzy teatru tańca  DyeMotion, a grom-
ko oklaskiwanym wielkim dziełem był ich 
spektakl „Materia”. 

– Ten rodzaj sztuki jest mało popularny 
i w Grodzisku jeszcze nie gościł. Połączenie 
tańca, akrobacji z bodypaintingiem i uży-
ciem światła ultrafioletowego daje niesamo-
wity efekt i niezwykłe widowisko – mówi 
Aldona Józefowicz. 

A na deser Kino Centrum Kultury przy-
gotowało nocny seans filmu o Gustawie 
Klimcie i Egonie Schielem. Nocy muzeów to-
warzyszyła też instalacja świetlnych kul, któ-
re można było podziwiać w kinowym foyer. 

– Dotychczas formuła wyrastała z lokal-
nych tematów, a tym razem postanowili-
śmy przybliżyć mieszkańcom dziedzictwo 
światowego malarstwa, choć elementów 
lokalnych też nie zabrakło – mówi Aldona 
Józefowicz.
Babunia ze sprężarką
Jednym z tych lokalnych elementów malar-
skiego dziedzictwa są obrazy Szczepana Bro-
zycha, artysty i wieloletniego pracownika 
kolejki EKD. Prezentacja prac „grodziskiego 
Canaletta” miała miejsce w siedzibie spółki 
WKD, która wraz ze Stowarzyszeniem Klub 
Miłośników EKD/WKD po raz kolejny włą-
czyła się w Europejską Noc Muzeów, organi-
zowaną przez Ośrodek Kultury.

– W historii spółki EKD/WKD jest duża 
część historii naszego kraju. Początki dzia-
łalności to rok 1918, kiedy powstaje spół-
ka Siła i Światło. Warte poznania są sama 
technika inżynierii, sposób budowy bez 
dźwigów, koparek, ciężkiego sprzętu. Fa-
scynujący jest również wpływ kolejki na 
rozwój miejscowości takich jak Podkowa 
Leśna, Milanówek czy Komorów – mówił 
Maciej Radecki, prezes Stowarzyszenia 
Klub Miłośników EKD/WKD.

Zwiedzający chętnie korzystali z moż-
liwości zapoznania się z taborem kolejki 
– zarówno tym współczesnym, jak i  za-
bytkowym w postaci wagonów EN-94 
i przedwojennego wagonu EN-80, zwanego 
„babunią”. Tajemnicę tej nazwy wyjaśniał 
Ryszard Nyc, kustosz Izby Tradycji EKD/
WKD, która do zwiedzania udostępniona 
była aż do godziny 23. 

– „Babunia”, czyli wagon silnikowy, cią-
gnęła dwóch „dziaduniów”, czyli wago-
ny doczepne. Ja zawsze wolałem jeździć 
w  „dziaduniu”, bo „babunia” miała sprę-
żarkę, która warczała i huczała – mówił ku-
stosz przy okazji zapoznając zwiedzających 
z oryginalną kolorystyką „babuni”. Jak się 
okazało, pierwotnie kolejka miała kolor kre-
mowo-czerwony. Pojawienie się kolorystyki 
granatowo-czerwonej, z którą kojarzone są 
wagony EN-80, było efektem zarządzenia 
niemieckich władz okupacyjnych w okresie 
drugiej wojny światowej. 

 n  Krzysztof Bońkowski
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Korzenie mają się dobrze

Temat podany na tacy

W tegorocznym XII Przeglądzie Amatorskich Zespołów Ludowych „Małe Siemionalia” wzięło 
udział 13 grup. 24 maja uroczystego otwarcia w sali widowiskowej Centrum Kultury, poza 
starostą Markiem Wieżbickim, dokonał Adam Szczepanik, Honorowy Obywatel Grodziska, 
rzeźbiarz ludowy, który na ligawie zagrał hejnał Siemionaliów.

Tworzeniu tej publikacji towarzyszyły same dobre rzeczy. Nie mogło  
być inaczej, bowiem mowa o książce kucharskiej pt. „Jak Piknik  
to w Grodzisku”, której premiera odbyła się 30 maja w Mediatece.

– Spotykamy się w gronie pasjonatów tra-
dycji ludowych, by kontynuować dzieło za-
inicjowane przez nieżyjącego już wielkiego 
artystę Wojciecha Siemiona. Pokazujemy, 
że sztuka ludowa to nasze korzenie – mó-
wiła Barbara Madzelan-Sadoś, naczelnik 
wydziału oświaty w starostwie grodziskim.

W pierwszej części przeglądu wystą-
pili Radlanie z Gimnazjum im. J. Cheł-
mońskiego w Józefinie, Jagoda Michalska 
z Przedszkola nr 1 im. Krasnala Hałabały, 
Wiewiórki z Przedszkola Smyk, zespół Ka-
linka, stworzony z połączenia sił przedszko-
li Mały Poliglota i Kubuś Puchatek, Bajejki 
z Baśniowego Ogrodu z Międzyborowa, 
Tęczowiaki z Przedszkola Tęczowe Ogni-
sko, Żuczki z Przedszkola przy ZS w Mię-
dzyborowie, Jeżyki z Przedszkola Diecezji 
Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów w So-
chaczewie oraz Koniczynki z Zespołu Szkół 
Specjalnych im. H. Szczerkowskiego.

– W twórczości ludowej stroje są nie-
odzownym elementem. To one cieszą oko, 
dodają uroku. Mam to szczęście, że specjal-

nie na Siemionalia kupiliśmy dla naszych 
przedszkolaków specjalny ubiór – mówiła 
Anna Asińska, która przygotowała Żuczki 
z Międzyborowa.

Publiczność mogła podziwiać tańce kra-
kowskie, kurpiowskie, jaworniczka i trojaka 
oraz wysłuchać takich pieśni jak „W moim 
ogródecku”, „W murowanej piwnicy”, 
„Czerwone jabłuszko”, czy „Od wschodu 
słoneczka”.

– Siemionalia zawsze są pełne radości, 
naturalności, energii i koloru, tak jak sobie 
wyobrażamy zabawy na wsiach w dawnych 
czasach. Nie jest to co prawda to samo, co w 
Petrykozach, na łonie natury, ale nadal jest 
to wielkie święto tradycji ludowej – mówiła 
Barbara Kasper-Siemion, żona pomysło-
dawcy przeglądu. Oprócz niej gośćmi wy-
darzenia byli przyjaciele artysty.

W drugiej części imprezy zaprezento-
wały się Roztańczone Pantery ze Szkoły 
Podstawowej nr 5, Piszczałki ze Szkoły 
Podstawowej im. dra M. Chełmońskiego 
w Adamowiźnie i ponownie Radlanie.

– Propagujemy muzykę ludową, która 
jest traktowana po macoszemu. Każdy wy-
stęp coś w sobie ma, jedni nadrabiają wdzię-
kiem, inni pokazują technikę, dlatego nie 
ma u nas pucharów, premiowanych miejsc. 
Wszyscy są debeściakami – mówiła Joanna 
Pietrzak, koordynatorka Siemionaliów.

Najbardziej oryginalny okazał się wy-
stęp orkiestry Jakataka z Zespołu Szkół 
Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego, 
który zagrał  aż pięć utworów. 

– Poza pianinem cyfrowym, gitarą aku-
styczną i basową, wybrzmiały m.in. bębny 
ceramiczne, gliniany werbel, lira korbowa, 
czuringa. Muzykę, którą tworzymy, ekspo-
nujemy właśnie takimi nietypowymi in-
strumentami. Inspirujemy się twórczością 
etniczną np. z Australii – mówił Konrad 
Koźlicki, nauczyciel ZSS.

W rolę konferansjera wcielił się licealista 
Wojciech Szczęsny. 

n Tekst i fot. Anna Redel

– Wszystko, co jest w tej książce, nigdy 
nie było sztuczne. Zostało przygotowa-
ne, sfotografowane, a następnie zjedzone. 
Musieliśmy posmakować każdego dania, 
by dzisiaj powiedzieć państwu, że to jest 
pyszne. Naszym celem było pokazanie 
kunsztu kulinarnego uczniów grodziskiej 
Dziesiątki i kucharzy restauracji Pik-

nik – mówił dyrektor Zespołu Szkół nr 1 
w  Grodzisku Cezary Skalski, współautor 
kulinarnego przewodnika po grodziskich 
smakach, stworzonego wraz z właścicie-
lem restauracji Piknik Maciejem Klim-
kiem, fotografem Marcinem Masalskim 
oraz grafikiem Gabrielą Szpot. Książ-
ka jest efektem trwającej od 2013 roku 

współpracy między Technikum Gastro-
nomicznym, a restauracją, która wpisała 
się w  krajobraz Parku Skarbków. Warte 
podkreślenia jest, że za projekt i  skład 
opracowania odpowiadał Ling Brett, zaś 
za druk db Print Polska, a więc firmy, 
z  którymi współpracujemy przy tworze-
niu kolejnych wydań „Bogorii”. Spotkanie 
z autorami poprowadziła dyrektor Biblio-
teki Publicznej Dorota Olejnik.

– Książka powstała z sympatii do Czar-
ka, restauracji Piknik i ciasta drożdżowe-
go – podsumowała proces wydawniczy 
właścicielka Ling Brettu Gabriela Szpot. 

Nie pozostaje nic innego, jak książkę 
wypróbować.

n Tekst i fot. Małgorzata Müldner
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Zło nazywał po imieniu

„Bo kto zaufał Chrystusowi 
Panu, i szedł na święte kraju 
werbowanie, ten de profundis 
z ciemnego kurhanu na trąbę 
wstanie” – te słowa z „Pieśni 
Konfederatów Barskich” śpie-
wanej przez Jacka Kaczmar-
skiego znajdą się na tablicy 
upamiętniającej ks. Sylwestra 
Zycha na jego grobie w Kobył-
ce. Może to nie przypadek, że 
na terenie tej właśnie parafii, 
w Ossowie, poniósł ofiarną 
śmierć ksiądz Ignacy Skorup-
ka. Ksiądz Zych, przywołując 
słowa księdza Piotra Skar-
gi „wdawał się w politykę”: 
„rzecze kto: ksiądz się wdawa 
w politykę! – wdawa i wdawać 
się winien, nie w rządy jej, ale 
w zatrzymanie, aby jej grze-
chy nie gubiły i dusze ludzkie 
w niej nie tonęły”. 

W maju 1981 roku ks. S. Zych rozpoczął 
posługę wikariusza w parafii św. Anny 
w  Grodzisku Mazowieckim. Nie były to 
czasy spokojne. 13 grudnia tego samego 
roku wprowadzono stan wojenny. 18 lutego 
1982 r. w jednym z warszawskich tramwa-
jów został postrzelony sierżant MO Zdzi-
sław Karos. Zmarł pięć dni później. Była to 
jedyna ofiara stanu wojennego, która stra-
ciła życie w wyniku ran odniesionych z rąk 
osób walczących z władzą. Byli to młodzi lu-
dzie, którzy wywodzili się z konspiracyjnej 
organizacji Siły Zbrojne Polski Podziemnej. 
Jednym z motywów założenia tej organiza-
cji był sprzeciw wobec wprowadzenia stanu 
wojennego, brutalnych pacyfikacji zakła-
dów pracy i masakry w kopalni Wujek. 

Ideą założonej w Grodzisku Mazowiec-
kim grupy było odbicie działaczy Solidar-
ności internowanych w Białołęce. W tym 
celu młodzież zaplanowała tzw. „rozbra-
janki”, by „zebrać” broń od funkcjonariu-
szy milicji i wojskowych. Wcześniej, także 
na terenie Grodziska działała organizacja 
COMA, czyli Chrześcijańska Organizacja 
Młodzieży Antykomunistycznej.

„Chłopcy z Grodziska”, jak ich potem na-
zywano (choć w grupie były także dziewczę-
ta), wzorowali się nie na „Czterech pancer-
nych”, ale na „Kamieniach na szaniec”. Stąd 
np. piątkowa struktura organizacji. Pierw-
sze akcje to rozdawanie ulotek i malowanie 
napisów na terenie miasta, kotwic – symboli 
Polski Walczącej. Później przyszły „rozbra-
janki”. Pierwsza była na ulicy Bałtyckiej. 

– Była to istotna różnica, ponieważ Soli-
darność wobec represyjnego reżimu komu-
nistycznego działała bez przemocy – mówi 

Wojciech Hardt, uczestnik opozycji nie-
podległościowej w PRL. – Natomiast ci 
młodzi ludzie postanowili stworzyć grupę, 
która działając w oparciu o samokształce-
nie i mały sabotaż przygotowywała się do 
konfrontacji z systemem, również z uży-
ciem siły. Odpowiadając na zarzut o niskie 
pobudki „chłopców z Grodziska” trzeba 
stwierdzić, że nie  zabierali zegarków, port-
feli, tylko broń. 

Ksiądz Sylwester Zych nie był wtajem-
niczony w te działania, nie był spiritus 
movens tej organizacji, jak to usiłuje się 
czasami przedstawiać. Momentem prze-
łomowym było znalezienie ukrytej przez 
niego na plebanii broni, którą przynieśli 
„chłopcy z Grodziska”. Z niej padł strzał, 
który ranił sierżanta Karosa.

„Poglądów nigdy nie taiłem, i być może 
to sprawiło, że zgłosili się do mnie dwaj 
młodzi ludzie, których wcześniej nie zna-
łem. (…) Czułem się zobowiązany udzielić 
pomocy i schronienia wszystkim potrzebu-
jącym, a więc i tym chłopcom. Chciałem im 
pomóc, bo czułem się za nich moralnie od-
powiedzialny” – wyjaśniał później ks. Zych. 
W nocy z 4 na 5 marca został aresztowany 
i przewieziony na przesłuchanie do Pałacu 
Mostowskich w Warszawie. Tam był bity. 
„Chłopcy z Grodziska” zostali zatrzyma-
ni, aresztowani albo szukali schronienia 
w  Podkowie Leśnej, uzyskując pomoc od 
ks. Leona Kantorskiego i jego parafian. 

Prokurator określił ks. Zycha jako wroga 
ustroju i władzy ludowej. Duchowny został 
skazany na 6 lat pozbawienia wolności. Zna-
lazł się m.in. w ciężkim więzieniu w Branie-
wie. Tam nakładano na niego liczne kary 

dyscyplinarne, prowadził gło-
dówki w proteście przeciwko 
łamaniu regulaminu. Walczył 
o uznanie statusu więźnia po-
litycznego oraz o  prawo do 
odprawiania mszy św. na te-
renie więzienia. Zwolniono go 
po ponad czterech i  pół roku 
odsiadki, ale, jak podkreślają 
współwięźniowie, to więzienie 
paradoksalnie było dla niego 
najbezpieczniejszym miejscem. 
Później zaczęły się telefony i li-
sty z pogróżkami. 

13 października 1987 r. ks. 
Zych sporządził testament. 
Przebaczył wszystkim, którzy 
wyrządzili mu jakąkolwiek 
krzywdę. „Do nikogo nie czu-
ję nienawiści. Walczyłem, jak 
umiałem. Walczyłem do koń-
ca” – napisał w nim. Uczest-
niczył jeszcze w  pogrzebie 

ks. Stanisława Suchowolca – zamordowa-
nego przez „nieznanych sprawców”. Zaraz 
po nim został napadnięty w bramie na ul. 
Targowej w Warszawie. 4 czerwca 1989 
roku odbyły się pierwsze, częściowo wol-
ne wybory do parlamentu. W nocy z 10 na 
11 lipca nieprzytomnego księdza znalezio-
no na przystanku autobusowym w Kryni-
cy Morskiej. Pogrzeb odbył się 18 lipca. Do 
chwili obecnej w pionie śledczym Instytu-
tu Pamięci Narodowej toczy się śledztwo 
mające na celu wykrycie sprawców.

Księdza Sylwestra Zycha cechowało za-
troskanie o zwykłego człowieka, któremu 
dzieje się krzywda. Nazywał zło po imieniu 
i ukazywał jego konkretne przejawy w pol-
skiej rzeczywistości tamtych lat. Żywo 
reagował na wszystkie ważne wydarze-
nia polityczne w kraju i poddawał je oce-
nie w świetle ewangelii. Jak napisał o nim 
ks. Stanisław Małkowski, oddanie księdza 
Zycha sprawie Solidarności miało wymiar 
religijny, duszpasterski i moralny. 

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

W lipcu mija 30 lat od śmierci ks. Sylwestra Zycha. Dla wielu mieszkańców 
Grodziska pamięć o nim jest wciąż żywa.

Ogłoszenie
14 lipca (niedziela) o godz. 18.30 
w  kościele św. Anny w Grodzisku 
Maz. zostanie odprawiona msza św. 
w 30. rocznicę tragicznej śmierci 
księdza Sylwestra Zycha. O czym 
zawiadamiają

NSZZ Solidarność oraz Fundacja 
Wdzięczności Niepokornym  

im. Ks. Sylwestra Zycha
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PRZEJAZDY RODZINNE  W OKRESIE WAKACJI LETNICH 2019 r.
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w okresie 
wakacji letnich 2019 r. wprowadza tzw. „przejazdy rodzinne”. 
Zprzejazdów tych może korzystać osoba dorosła, która nie posiada 
indywidualnych uprawnień do przejazdów ulgowych odbywająca 
przejazd z dzieckiem, które nie ukończyło 16 roku życia. 

Osoba ta może wówczas wykupić dla siebie i dla dziecka jednorazowe 
bilety „tam” lub „tam i z powrotem” według taryfy ulgowej 50%, albo 
nabyć w kasie biletowej bilet jednorazowy wg taryfy ulgowej 50% dla 
siebie i bilet jednorazowy dla dziecka zgodnie z przysługującą mu ulgą 
ustawową lub handlową.

Uprawnienie do przejazdów rodzinnych przysługuje we wszystkich 
pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy WKD.

Kasa biletowa dokonuje na biletach dla osoby dorosłej i dla dziecka 
adnotacji: „Przejazd rodzinny” i potwierdza ją datownikiem kasy.

Podróżny, który nabył bilety na przejazd w punkcie uprawniającym 
do sprzedaży biletów na linię WKD (w tym również w automatach 

biletowych) dokonuje samodzielnie wpisu „przejazd rodzinny”  
na bilecie.

Podróżny, który nabył bilety dla siebie i dziecka w ramach oferty 
„przejazdy rodzinne” za pośrednictwem telefonu komórkowego 
(poprzez aplikację mPay lub SkyCash), w trakcie kontroli biletów – 
składa kontrolerowi ustne oświadczenie, iż korzysta z przejazdów 
w ramach oferty „przejazdy rodzinne” – okazując bilety. 

Osoba dorosła powinna posiadać przy sobie dokument stwierdzający 
wiek dziecka.Jeżeli osoba dorosła odbywa przejazd z więcej niż 
jednym dzieckiem, powinna dla pozostałych dzieci nabyć bilet zgodnie 
z przysługującymi im uprawnieniami oraz posiadać dokumenty 
potwierdzające te uprawnienia (np. legitymację szkolną).

Z „przejazdów rodzinnych” można korzystać:
od godz. 15:00 dnia 19 czerwca 2019 r. (środa)
do godz. 24:00 dnia 1 września 2019 r. (niedziela)

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Stefana Batorego 23 

tel. 22 755 55 64, fax 22 755 20 85
e-mail: wkd@wkd.com.pl, www.wkd.com.pl

Drugi sezon  
w Aidzie Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie 

mieszkali w Stawisku pięćdziesiąt jeden 
lat. Rytm ich życiu nadawała nie tylko 
codzienna praca, ale też wydarzenia 
rodzinne i towarzyskie. Gospodarz 
Stawiska lubił organizować przyjęcia, 
niektórym z nich nadawał szczególną 
oprawę, czemu sprzyjało i piękne 
wnętrze domu, i… bogata zastawa.

Do historii domu przeszło okupacyjne 
przyjęcie 20 lutego 1942 r. z okazji osiem-
nastych urodzin Marii Iwaszkiewiczówny 
i czterdziestych ósmych urodzin Jarosława. 
W powojennych dziejach Stawiska oprócz 
przyjęć z okazji srebrnych i złotych rocznic 
ślubu gospodarzy czy wizyty pisarzy cze-
skich w maju 1947 r., miały miejsce bankie-
ty na cześć takich gości, jak belgijska królo-
wa Elżbieta czy wirtuoz Artur Rubinstein. 
W przygotowywanie przyjęć włączali się 
wszyscy domownicy. Liczona była zastawa, 
czyszczono srebra. 

W marcu w Mediatece wystąpił zna-
komity wibrafonista jazzowy Ber-
nard Maseli z nowym projektem jaz-
zowym, triem MaBaSo. Komu było 
mało brzmienia elektrycznego wi-
brafonu, mógł podziwiać wirtuoze-
rię artysty 18 maja podczas koncertu 
zespołu Walk Away w hali sportowej 

przy ul. Żabie Oczko w Milanówku. 
To był powrót do przeszłości, ponie-
waż z  zespołem wystąpiła Urszula 
Dudziak, a  w składzie znaleźli się 
także muzycy stanowiący trzon gru-
py, która powstała w 1985 r.: Adam 
Wendt (saksofon) i  Krzysztof Za-
wadzki (perkusja). Pierwszy raz z ze-

25 maja koncertem freejazzowego big-ban-
du Warsaw Improvisers Orchestra rozpo-
czął się drugi cykl koncertów jazzowych 
w  ogrodzie willi Aida w Podkowie Leśnej. 
Kto chciałby posłuchać jazzu w plenerze, 
będzie miał okazję podczas koncertów 
29  czerwca, 27 lipca i 24 sierpnia. Warsaw 
Improvisers Orchestra założył w 2012 r. 
mieszkający w Warszawie angielski sak-
sofonista Ray Dickaty, dyrygent zespołu, 
przez który przewinęło się ok. 60 muzyków. 
WIO jest platformą artystyczną badającą 
granice jazzowej improwizacji, wspólnego 
tworzenia bez ustalonych wcześniej ram. 
Formacja nie ma ustalonego składu perso-
nalnego. Zwraca uwagę instrumentarium: 
wiolonczela, skrzypce, trąbka, 2 saksofony, 
perkusja i 4 wokalistów. W muzyce WIO 
słychać inspiracje etnojazzem, dodatkowo 
wzbogacanej śpiewem ptaków z willi Aida. 

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski     

Na czym jadano w Stawisku

Walk Away w formie

Podczas tegorocznej Nocy Muzeów pre-
zentowano, na czym jadano w Stawisku 
i z czego popijano. A były to kryształowe 
kieliszki, filiżanki ze spodkami kupione 
przez Iwaszkiewiczów specjalnie na przy-
jęcie królowej w 1955 r. W użyciu była 
ceramika firmy Villeroy & Boch oraz We-
dgwood. Półmiski duże i małe, talerze i ta-
lerzyki oraz wazę i sosjerkę Anna Iwasz-
kiewiczowa odziedziczyła po rodzinie 
Lilpopów. Najstarsze naczynia pochodzą 
z  drugiej połowy XIX wieku. Porcelana 
francuska z Gien należała do dużego ser-
wisu Jadwigi Śliwińskiej, matki Anny. 

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski     

społem zagrał gitarzysta Robert Szymczuga. 
Magia Walk Away, który występował jako 
suport podczas trasy koncertowej Milesa 
Davisa i kilkakrotnie zdobył tytuł najlepsze-
go polskiego zespołu jazzowego, ciągle dzia-
ła, gdyż na sali zgromadziło się ponad 450 
osób! Była nieśmiertelna „Papaya” Urszuli 
Dudziak i książki jej autorstwa „Wyśpiewam 
wam więcej”.    

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski     
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Remisem 2:2 na trudnym terenie w Błoniu pił-
karze Pogoni Grodzisk oficjalnie zapewnili so-
bie zwycięstwo w grupie południowej IV ligi, 
co daje prawo gry w barażach o awans. Na dwie 
kolejki przed końcem rozgrywek podopieczni 
trenera Roberta Moskala prowadzą z 70 pkt, 
mając 12 pkt przewagi nad drugim zespołem. 
Teraz naszych graczy czeka najtrudniejszy okres. 
Ciężko się gra ostatnie mecze o pietruszkę, uwa-
żając na kontuzje czy kartki, kiedy w głowie 
pewnie cały czas kołaczą się myśli o zbliżającym 
się najważniejszym w tym sezonie dwumeczu, 
od wyniku którego zależy ocena całego sezonu. 

Martwią kontuzje, które dotknęły naszych 
kluczowych graczy, bowiem do leczącego uraz 
George’a Enowa, dołączyli Sebastian Przyrowski 

i Patryk Szymański, jednak trzeba mieć nadzie-
ję, że na spotkania barażowe zdążą się wykuro-
wać. A w nich rywalem Pogoni najprawdopo-
dobniej będzie Huragan Wołomin, choć cień 
szansy na zwycięstwo w grupie północnej ma 
jeszcze MKS Przasnysz. 

Pierwszy mecz barażowy Pogoń zagra na wy-
jeździe w sobotę, 22 czerwca. Rewanż odbędzie 
się w Grodzisku we wtorek, 25 czerwca. 

Wyniki: MKS Piaseczno (d) 6:1 (Michał 
Strzałkowski – 2, Patryk Szymański, Jakub Ła-
będa, Sebastian Szewczyk, samobójcza), LKS 
Promna (w) 3:3 (Szymański – 2, Damian Jaroń), 
Energia Kozienice (d) 2:0 (Szymański – 2), Bło-
nianka (w) 2:2 (Strzałkowski – 2), Wilga Garwo-
lin (d) 3:1 (Strzałkowski, Łabęda, Jaroń).   (mś)

e
Swój najlepszy występ w turnieju rangi 
ITTF zanotował Marek Badowski, któ-

ry w Grand Prix Słowenii dotarł do ćwierćfi-
nału, zarówno singla, jak i debla. W drodze 
do najlepszej „ósemki” nasz tenisista stołowy 
pokonał po 4:2 Holendra Ewouta Oostwo-
udera, następnie Abdera Kadera Salifou 
z  Francji, a w 1/8 finału Chorwata Tomisla-
va Pucara. Naszego zawodnika powstrzymał 
dopiero rozstawiony z nr 1 (w półfinale prze-
grał z Jakubem Dyjasem) Daniel Habesohn 
z Austrii, wygrywając 4:1. W deblu Badowski 
wraz z  wychowankiem grodziskiego klubu 
Patrykiem Zatówką w 1/8 pokonali 3:1 japoń-
ski, braterski duet Hibiki i Kenta Tazoe, zaś 
w walce o strefę medalową, ulegli 0:3 parze 
z  Tajwanu Wang Tai Wei/Huang Chien Tu.
l Miłosz Redzimski zanotował bardzo uda-
ny występ podczas rozegranego w Cetniewie 
międzynarodowego turnieju z cyklu Pro Tour 
„Cadet Polish Open”. W singlu nasz zawodnik 
dotarł do ćwierćfinału. Z kolei w deblu, gdzie 
partnerował mu Dawid Kosmal, wywalczył 
srebrny medal.
l W V edycji Turnieju Pingla Cup, organi-
zowanego przez Dartom Bogorię i będącego 
największą imprezą w kraju dla skrzatów i ża-
ków, młodzi zawodnicy klubowej Akademii 
wywalczyli 4 medale, w tym 3 złote. W gro-
nie skrzatów zwyciężył Jakub Dobosz, wśród 
żaków najlepszy okazał się Fabian Sprzączak, 
który dodatkowo, grając w parze z Aleksem 
Pakułą, stanął na najwyższym stopniu po-
dium w deblu. Ponadto Milena Mirecka w ry-
walizacji żaczek sięgnęła po brąz. 
l Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr  5 
w składzie: Patryk Pyśk, Michał Gawlas, 
Olek Giermasiński podczas rozgrywanego 
w Drzonkowie turnieju wywalczyła tytuł Mi-
strza Polski Szkół Ponadpodstawowych w te-
nisie stołowym.    (mś)

Pingpongowa 
młodzież

Najlepsze na Mazowszu 
Znakomity sezon mają za sobą młode repre-
zentantki Grodziskiego Klubu Koszykarskie-
go, które pod wodzą trenera Tomasza Pierca 
okazały się w minionym sezonie najlepsze na 
Mazowszu w rywalizacji U-11, w ramach tzw. 
„Pierwszego kroku”. Po wygraniu bez porażki 
rozgrywek ligowych w turnieju finałowym, 
którego areną była Grodziska Hala Sportowa, 
nasze koszykarki potwierdziły wysoką formę, 
notując zwycięstwa nad UKS 4 Łomża 40:33 

oraz MUKS Piaseczno 40:21, dzięki czemu 
wywalczyły tytuł mistrzyń naszego woje-
wództwa. Barwy GKK w tym udanym sezonie 
reprezentowały: Kamila Dworowska, Marty-
na Feliga, Oliwia Frańczak, Iga Jesiołowska, 
Amelia Kędzierska, Anastazja Lendzion, Ma-
rianna Łęgowska, Joanna Marciniak, Antoni-
na Pilarczyk, Weronika Polewska, Weronika 
Sass, Kaja Słowińska, Aleksandra Stelmasiak, 
Kinga Strzelecka i Zuzanna Zimny.    (mś)

u

Najważniejszy cel został osiągnięty, 
ponieważ Chlebnia utrzymała się w li-

dze okręgowej, mimo iż po rundzie jesiennej 
plasowała się na przedostatniej pozycji. Na 
dwie kolejki przed końcem rozgrywek dru-
żyna trenera Grzegorza Sitnickiego z 38 pkt 
zajmuje 9 miejsce w tabeli, mając bezpieczną 
przewagę nad strefą spadkową. Wydawało 
się, że podstawowe zadanie, jakim było po-
zostanie w lidze, zostanie wykonane wcze-
śniej, a Chlebnia będzie się piąć w tabeli, by 
zakończyć rozgrywki w jej górnej połówce. 
Jednak po znakomitym początku rundy wio-
sennej w kolejnych meczach zespół Chlebni 
notował wahania formy, czego przykładem 
są porażki z Piastem czy Laurą, które tro-
chę opóźniły realizację wyznaczonego przed 
rundą rewanżową zadania.   

Wyniki: Piast Piastów (w) 0:3, LKS Osu-
chów (d) 7:0 (Michał Ocipka – 4, Kamil 
Pawlikowski, Sebastian Patanowski, Damian 
Skalniak), Żyrardowianka (w) 3:3 (Michał 
Gwiazda, Paciorkowski, Ocipka), Laura Chy-
lice (w) 0:1, KS Teresin (d) 3:2 (Ocipka – 2, 
Sebastian Palmowski).    (mś)

Rezerwy Chlebni z 30 pkt plasują się na 9 
pozycji w tabeli i tym samym na dwie kolejki 
przed końcem zapewniły sobie utrzymanie w 
A-klasie, co jest na pewno sporym sukcesem 
piłkarzy oraz ich trenera Pawła Żeglińskie-
go. Tym bardziej że po nie najlepszej run-
dzie jesiennej zastanawiano się nawet, czy 
nie wycofać drużyny z rozgrywek, mając na 
uwadze bardzo poważne problemy kadrowe. 
Na szczęście szkoleniowcowi udało się zbu-

dować dość silny jak na tę klasę rozgrywkową 
zespół, który może sporo namieszać w przy-
szłym sezonie.

Wyniki: Orzeł Kampinos (d) 4:1 (Marcel 
Omieciński, Adrian Żakowski – po 2), UKS 
Ołtarzew (w) 3:3 (Radosław Tryniszewski – 2, 
Żakowski), Błękitni Korytów (w) 1:2 (Maciej 
Zwierzchowski), Zaborowianka (d) 5:1 (Ma-
teusz Walicki, Piotr Chłystek, Vadim Berezh-
nyi, Mateusz Piórkowski, Żakowski).   (mś)

Piłkarki grodziskiej Mazovii mają bardzo 
udany sezon i w większości spotkań odnoszą 
pewne zwycięstwa nad swymi rywalkami, 
dzięki czemu z 37 pkt zajmują 2 miejsce w ta-
beli. Jednak wiele wskazuje na to, że w tym 
sezonie nie uda im się wygrać mazowieckiej 
III ligi, bowiem w kluczowym meczu nie zdo-
łały pokonać liderującego Zamłynia Radom, 
do którego tracą 5 pkt, z jednym spotkaniem 
rozegranym mniej. Do końca rozgrywek po-
zostały już tylko 2 kolejki i nawet komplet wy-

granych może nie wystarczyć do wywalczenia 
mistrzostwa. 

Wyniki: DAF Płońsk (w) 3:0 (Wiktoria Ma-
linowska, Karolina Czyż, Katarzyna Bryła), 
Żbik Nasielsk (d) 13:0 (Martyna Strasińska, 
Malinowska, Czyż – po 3, Nina Warachowska 
– 2, Patrycja Dąbrowska, Natalia Frączek), Za-
młynie Radom (w) 1:1 (Malinowska), Ostrovia 
Ostrów Maz. (d) 1:0 (Czyż). Mazovia II (IV liga, 
7 miejsce, 9 pkt): Kurpik Kadzidło (d) 0:6, Hu-
sarki Mochowo 1:3.    (mś)

Cel osiągnięty

Mogą namieszać

Z liderem na remis 

Czas na baraż u

Sprostowanie
Poużywał sobie chochlik drukarski w zamiesz-
czonym w poprzednim numerze materiale 
o  dokonaniach grodziskiej Mazovii i dwukrot-
nie zmienił nazwisko strzelczyni bramek. Imię 
co prawda się zgadza, bo w meczach z Fuksem 

Pułtusk i Vulcanem Wólka Mlądzka bramki 
strzeliła Wiktoria, jednak nie Malinowska (jak 
napisaliśmy), a Wisnowka. Ponadto w meczu 
z Czwórką Radom U16 padł wynik 4:2. Za har-
ce chochlika i naszą nieuwagę przepraszamy. 

  Redakcja
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Po rocznej przerwie do Grodziska po-
wrócił tytuł Drużynowych Mistrzów 

Polski w tenisie stołowym. Wszystko to za 
sprawą zawodników Dartomu Bogorii, którzy 
wywalczyli go w wielkim stylu, nie pozostawia-
jącym żadnych wątpliwości, kto na niego naj-
bardziej zasłużył. Podopieczni trenera Tomasza 
Redzimskiego najpierw pewnie wygrali run-
dę zasadniczą. Następnie w półfinale nie dali 
żadnych szans broniącemu tytułu Kolpingowi 
Frac Jarosław, by w wielkim finale, który odbył 
się w Gdańsku, pewnie pokonać Dekorglass 
Działdowo 3:0. Wśród naocznych świadków tej 
wiktorii była liczna grupa kibiców z Grodziska, 
którzy zadbali o żywiołowy doping.

Nasi gracze w całym spotkaniu oddali rywa-
lom zaledwie 3 sety. W grze otwarcia Panagiotis 
Gionis zwyciężył w tie-breaku gwiazdę gości 

Shang Kuna, w poszczególnych partiach: 11:7, 
6:11, 6:11, 12:10 i 11:8. Decydujący dla losów 
tego pojedynku okazał się czwarty set, w  któ-
rym Panos przegrywał 7:10, jednak wygrywa-
jąc 5 kolejnych piłek, zdołał odwrócić losy tej 
partii i całego starcia. Potem poszło już nad-
spodziewanie łatwo. Na 2:0 podwyższył Marek 
Badowski, który w świetnym stylu pokonał na-
turalizowanego reprezentanta Słowacji Wang 
Yanga 3:0, w setach do 6, 9 i 7. Końcowy rezultat 

ustalił Pavel Sirucek, który w spotkaniu, mogą-
cym być finałem Indywidualnych Mistrzostw 
Czech, zwyciężył swego rodaka Jiriego Vrabli-
ka 3:1 (9,9,-8,6). 

Wielkie brawa za cały tak udany sezon nale-
żą się zawodnikom, trenerowi Redzimskiemu, 
zarządowi klubu z prezesem Dariuszem Szu-
macherem na czele, a także kibicom, którzy 
dzielnie wspierali grodziski klub również pod-
czas spotkań wyjazdowych.     (mś)

24

l Zawodnicy UKS Piranie Grodzisk zdobyli 
16 medali, w tym 6 złotych, 4 srebrne i 3 brą-
zowe, podczas Ogólnopolskiego Turnieju Judo 
Panda Cup 2019, którego gospodarzem była 
Warszawa. Złoto: Zuzanna Białek, Celina No-
wakowska, Zuzanna Parkot, Maciej Jarosiński, 
Adrian Marczak, Paweł Zdunek, srebro: Sabina 
Brzozowska, Natalia Kosycarz, Natalia Meszka, 
Jana Mularska, brąz: Urszula Stachera, Zuzan-
na Szcześniak, Wiktor Wyleziński.
l Sensei UKS Budo Grodzisk Alicja Zale-
cińska zwyciężyła w rozegranym w Kluczbor-
ku turnieju Polskiej Ligi Karate. Dzięki temu 
plasuje się ona na drugiej pozycji w klasyfikacji 
generalnej, a dodatkowo otrzymała powołanie 
do reprezentacji Polski na zbliżające się Mi-
strzostwa Europy, które odbędą się w Rumunii.  
l W rozegranych w czeskim Kadanie Mi-
strzostwach Europy w Japan Association Ka-
rate w kategorii dzieci, młodzieży i weteranów, 
w reprezentacji Polski wystąpiła spora grupa 
zawodników UKS Budo, na co dzień prowa-
dzonych przez sensei Jakuba Malickiego, która 
wywalczyła 3 brązowe krążki z pięciu medali 
zdobytych przez naszą kadrę. W kata druży-
nowym: Wiktoria Bryk, Marta Pietrzak i An-
tonina Zembowicz, w kumite drużynowym 
– Wojciech Ulewicz i Krzysztof Sarba oraz in-
dywidualnie Zuzanna Wiatr.
l Młodzi reprezentanci UKS Budo uprawia-
jący brazylijskie jiu-jitsu wywalczyli 4 medale 
podczas II Mistrzostw Polski, które odbyły się 
w Jakubowie. W stawce 300 zawodniczek i za-
wodników srebrne krążki zdobyli: Julia Lewan-
dowska, Sandra Wróblewska i Olaf Szulc, zaś 
brąz – Tomasz Król.     (mś)
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Tytuł wrócił do domu

e

UKS Sparta Grodzisk zanotował chyba naj-
większy sukces w swej historii zdobywając 
awans do II ligi siatkarzy. Podopieczni trenera 
Mateusza Mosura w pełni zasłużyli na promo-
cję do wyższej klasy rozgrywkowej, bowiem 
w  mijającym sezonie zdecydowanie przewyż-
szali swoich trzecioligowych rywali.

Grodziscy siatkarze najpierw w fenomenal-
nym stylu wygrali rozgrywki mazowieckiej 
III  ligi. Następnie okazali się bezkonkuren-
cyjni w organizowanych przez siebie turnie-
jach ćwierćfinałowym i półfinałowym, dzięki 
czemu mogli wystąpić w roli gospodarza rów-
nież w zawodach finałowych, w których o 3 
premiowane awansem miejsca rywalizowały 

4 zespoły. Początek nie był udany, bowiem w 
pierwszym spotkaniu Spartiaci ulegli 1:3 (22,-
23,-23,-21) Wisłokowi Strzyżów. Kluczowe 
okazało się starcie z PPKS Siatkarz Bierutów, 
które Sparta wygrała 3:0 (17,19,22). W  ostat-
nim meczu przeciwko LZS-owi Orzeł Rekla-
mowy Gadżet Osiecza nasi siatkarze musieli 
wygrać zaledwie seta, by cieszyć się z  awan-
su. Podopieczni trenera Mosura problem ten 
rozwiązali bardzo szybko, pokonując rywali 
w pierwszej partii do 20. Drugą wprawdzie 
wygrali goście do 24, jednak w kolejnych nasi 
siatkarze ponownie okazali się lepsi i dzięki 
zwycięstwom do 21 i 19 zapewnili sobie triumf 
nie tylko w tym spotkaniu, lecz także w całym 
turnieju, w którym z 5 pkt zajęli 1 miejsce, lep-
szym bilansem setów wyprzedzając drużyny 
ze Strzyżowa i Bierutowa, które również za-
pewniły sobie awans do jednej z 6 grup II ligi. 
Teraz Spartiatów czeka zasłużona wakacyjna 
przerwa przed trudnym sezonem, w którym 
rywalizować będą z drużynami z Mazowsza, 
Podlasia oraz Warmii i Mazur. Wielkie brawa 
dla zawodników, sztabu trenerskiego, zarządu, 
z prezesem Pawłem Pieniążkiem na czele oraz 
kibiców, którzy szczelnie wypełniając Grodzi-
ską Halę Sportową, byli dodatkowym graczem 
naszego zwycięskiego zespołu.    (mś)

Siatkarze piszą historię v

Jeżdżą po szosach aż miło 
Sporo udanych występów zanotowali w ostat-
nim czasie kolarze GKK Opty-Mazowsze. 
W  Krasnobrodzie w II serii Pucharu Polski 
Jakub Soszka zajął 2 miejsce w kategorii junio-
rów w jeździe indywidualnej na czas. Z kolei w 

Dużo niewiadomych  
Młoda drużyna rezerw grodziskiej Pogoni 
dzielnie walczy o utrzymanie w lidze okrę-
gowej, ale mimo dobrej postawy w rundzie 
wiosennej (17 pkt w 12 meczach) cel wciąż 
wydaje się odległy, bowiem inne zespoły 
z  dołu tabeli również nie zasypiają gruszek 
w popiele, co powoduje, że każdy zdobyty 
punkt ma olbrzymią wartość. Na dwie kolejki 
przed końcem podopieczni trenera Roberta 
Brudzińskiego z 34 pkt zajmują 12 miejsce 
w tabeli. Nie wiadomo jednak, czy zdołają je 
utrzymać, a także czy da ono bezpieczny li-
gowy byt. Bardzo dużo zależy od liczby spad-
kowiczów z okręgu warszawskiego z IV  ligi 
oraz od wyników barażów wicemistrzów 

„okręgówek”. Na ostateczne rozwiązania trze-
ba będzie więc jeszcze poczekać. Coraz gorzej 
wygląda niestety sytuacja juniorów trenera 
Macieja Przybylskiego, stale zasilających oby-
dwie drużyny seniorskie. Odbija się to mocno 
na ich wynikach i może stanowić przeszkodę 
w utrzymaniu się w elitarnej ekstralidze. 

Wyniki. Pogoń II: Ursus II (d) 1:0 (Paweł 
Brudziński), KS Konstancin (w) 3:1 (Szymon 
Więckowski, Marcin Misiak, Brudziński), 
Grom W-wa (d) 2:2 (Mateusz Skorupa, Więc-
kowski), Żyrardowianka (d) 0:6, Przyszłość 
Włochy (w) 0:4. Juniorzy: Pogoń Siedlce (w) 
0:3 w.o., Unia W-wa (d) 1:1 (Kamil Przyżycki), 
KS Ursus (w) 1:3 (Damian Młyarski).    (mś)

wyścigu ze startu wspólnego jako trzeci na me-
cie zameldował się Maciej Noceń, zaś czwarty 
był wspomniany Soszka. Maciek swój rezultat 
powtórzył również podczas trzeciej serii PP, 
tym razem nad Jeziorem Turawskim. W  wy-

ścigu juniorów młodszych na drugim stopniu 
podium stanął Antoni Świderski. Również dru-
gie miejsce zajął Soszka podczas rozegranego 
w  Dobczycach I etapu Ogólnopolskiego Wy-
ścigu Kolarskiego Juniorów, zaś na najniższym 
stopniu podium III etapu, który odbył się w Ła-
panowie, stanął Patryk Dąbski.    (mś)
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Z Tomaszem Redzimskim, 
trenerem pingpongistów 
Dartomu Bogorii Grodzisk, 
czyli drużynowych mistrzów 
Polski, rozmawiał Krzysztof 
Bońkowski. 

Finałowy mecz miał ogromną dramatur-
gię, która rozpoczęła się jeszcze przed spo-
tkaniem. Nie mógł Pan skorzystać z usług 
Kaia Konishiego, czołowego zawodnika. 

– Absencja jednego zawodnika jest 
szansą dla drugiego zawodnika. Nauczy-
łem się szybko oddzielać rzeczy, na które 
mam wpływ, od tych, na które wpływu 
nie mam. Podjęliśmy starania, żeby Kai na 
finał przyjechał, ale kiedy okazało się to 
niemożliwe, temat szybko został zamknię-
ty. Od razu z drużyną przestawiliśmy się 
na sposób myślenia, co w obecnej sytuacji 
zrobić. Wcale nie było mowy o tym, że 
jesteśmy osłabieni. W zastanych realiach 
przygotowywaliśmy się do finału, żeby za-
grać najlepsze gry w sezonie. 
Kiedy rozmawialiśmy przed laty, mó-
wił Pan o rezerwach stanu ducha. To one 
pozwoliły Panagiotisowi Gionisowi nie 
poddać się, gdy przegrywając 1:2 i 7:10 
w czwartym secie z niepokonanym wcze-
śniej w Superlidze Shang Kunem odwrócił 
losy pojedynku, wygrał pięć piłek z rzędu, 
seta, a następnie cały mecz?

– Sprawa jest bardziej złożona. Staram 
się kierować energię, dokładnie na to, co 
trzeba zrobić. Tego nauczyłem się od pana 
profesora Pasterniaka z Zielonej Góry, 
który zmarł w ubiegłym roku. Zawodni-
cy, gdy stoją przed ważnym wyzwaniem, 
często szukają usprawiedliwień, wypatrują 
przeszkód, problemów i niesprzyjających 
okoliczności. Natomiast najistotniejsze 
w  przygotowaniach jest szybkie rozstrzy-
ganie wątpliwości, żeby zostały tylko te 
rzeczy, które trzeba zrobić. 
Co to ma do wspomnianej sytuacji?

– Kiedy spotkaliśmy się z Panosem dwa 
dni przed meczem, to powiedział, że oglą-
dał ostatni mecz Shang Kuna z Joo Se-hy-
ukiem, najlepszym obrońcą na świecie, 
i był pod wrażeniem, tego jak Shang Kun 
pięknie gra, jak miażdży swoimi atakami. 
Usiadłem wieczorem przy komputerze, 
zrobiłem analizę i okazało się, że gra była 
bardzo wyrównana, a Shang Kun ma pew-
ne bardzo czytelne schematy rozgrywania 
akcji. I jak się spotkaliśmy następnego dnia 
z Panosem, to on jeszcze raz podzielił się 
swoim zachwytem, a potem ja przedsta-
wiłem swoje obserwacje. I nagle nastąpiła 
zmiana narracji z „jak on świetnie gra” – 
w domyśle, mam niewielkie szanse na zwy-
cięstwo – na „jakie ma słabe strony i jak 
mu utrudnić grę”. Myślenie mityczne kon-
centruje się na tym, że rywal nie przegrał, 
jest z drugiej kadry Chin i w ogóle to su-
perzawodnik. Myślenie racjonalne skupia 

się na faktach – podcięciu, zmianie miej-
sca upadku piłki. I moją rolą jako trenera 
jest, by zawodnik nie uciekał w mity, tylko 
koncentrował się na faktach. Kluczem było 
rozwiązanie serwis plus atak. I to właśnie 
pomogło w odwróceniu losów meczu. 
W komentarzach podkreślano znakomite 
przygotowanie taktyczne Marka Badow-
skiego. 22-latek zagrał jak profesor z ruty-
nowanym Wang Yangiem.

– To również nie wzięło się z niczego. 
Podstawowa sprawa to konstruowanie tre-
ningu w oparciu o „mały świat”, czyli taki 
dobór grupy treningowej, by były w niej 
wszystkie typy i style gry, które spotka-
my potem w kluczowych meczach. Wang 
Yang to defensor, my zaś mamy świetnego 
polskiego defensora Jakuba Folwarskie-
go, którego zaprosiłem trzy lata temu do 
współpracy. Dzięki temu Marek uczył się, 
jak grać przeciwko temu stylowi. Druga 
sprawa, że o taktyce rozmawiamy wszyscy 
razem. Od jakiegoś czasu nauczyłem się 
wypowiadać jako ostatni, by zostawić jak 
najwięcej przestrzeni zawodnikom. Mar-
kowi bardzo cenną wskazówkę dał Panos, 
że jeśli ma dogodną piłkę w grze z Wang 
Yangiem, to nawet jeżeli piłka kusi, nie-
koniecznie trzeba używać siły, bo wtedy 
łatwo się pomylić. I Marek dość rzadko 
używał dużej siły, wygrywał akcje głównie 
lekkimi i średnimi uderzeniami. 
Gdy gra się w finale, da się nie myśleć 
o stawce meczu?

– Tego się trzeba uczyć. Bardzo często 
słyszę o presji, o stawce, ale innymi słowy 
to są oczekiwania. Emocje i oczekiwania są 
związane z ludźmi. Jako zawodowi sportow-
cy mamy zajmować się kierowaniem energii 
na grę, jak zaserwować, gdzie zaatakować, 
itp. Jeśli skupimy swoją uwagę na tym, co 
trzeba robić i zaczniemy robić to od razu, to 
wszystko inne znika, bo po prostu nie ma 
już miejsca na nic innego. 
Jakie cele przed drużyną na kolejny sezon?

– Kolejny tytuł, medal jest czymś abs-
trakcyjnym. Nic nam to nie mówi. Nato-
miast jeśli gra ma pewną strukturę, cechy 
motoryczne zawodnika są na odpowiednim 
poziomie, jakość jego odporności psychicz-
nej, to pracujemy nad tym, żeby wszystkie 
te cechy udoskonalić. To jest proces, a moim 

zadaniem jest dostosować metody pracy tak, 
żeby ten proces miał optymalną dynamikę. 
I takie cele sobie stawiamy. Cele sportowe są 
tylko skutkiem ubocznym, czasem bardzo 
zadowalającym, ale jednak skutkiem ubocz-
nym. Natomiast oczywiście nie kryjemy, że 
walczymy o mistrzostwo Polski i chcieliby-
śmy awansować do półfinału Ligi Mistrzów, 
bo nigdy nie dotarliśmy do tego etapu. 
Konieczne będą wzmocnienia?

– Pavel Sirucek i Marek Badowski mają 
umowy jeszcze na dwa sezony, zostaje rów-
nież Panos. Skład zostaje dokładnie taki 
sam, przynajmniej na puchary europejskie. 
Natomiast na zgłoszenia do Superligi mamy 
jeszcze czas, więc być może zakontraktuje-
my jakiegoś silnego zawodnika z Azji, który 
mógłby nas wzmocnić. Podstawowe założe-
nie jest takie, żeby utrzymać skład i dalej się 
rozwijać. To daje rezultat. 
Kiedy rozmawialiśmy na początku Pana 
przygody z Bogorią, mówił Pan o tym, 
że interesuje Pana stworzenie mocnego 
ośrodka, który będzie dostarczał zawod-
ników reprezentacji. Na jakim etapie jest 
realizacja tej idei po 10 latach?

– Jako klub podjęliśmy decyzję, że trzeba 
zacząć od podstaw, czyli upowszechniania 
dyscypliny i szkolenia wśród najmłodszych. 
Kilka lat temu dołączył do nas Paweł Szeliń-
ski, który zajmuje się Akademią Tenisa Sto-
łowego, od tego roku jesteśmy ośrodkiem 
regionalnym PZTS. Jeśli chcemy rozwijać 
się i szkolić na światowym poziomie, to już 
dzisiaj trzeba przygotowywać się do prze-
kształcenia w ośrodek centralny.
To realne przy bazie, którą dysponujecie, 
w postaci hali treningowej w budynku 
dawnego kina?

– Konkurencyjne ośrodki w Gdańsku 
czy Drzonkowie mogą ustawić jednocze-
śnie ok. 20 stołów. Wtedy jest możliwość, by 
obok seniorów trenowały grupy nastolat-
ków, a taki bezpośredni kontakt niezwykle 
silnie stymuluje rozwój młodzieży. U  nas 
możemy jednocześnie ustawić pięć stołów, 
więc jak kania dżdżu czekamy nowej hali, 
której wybudowanie zapowiedział pan bur-
mistrz. Ten obiekt jest nam potrzebny do 
zrobienia kolejnego kroku. 
Dziękuję za rozmowę.

Liczy się to, co trzeba zrobić 
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Uwaga,  
krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 
3 lipca. Odpowiedzi prosimy nadsyłać 
na adres redakcji. Nagrodą jest zapro-
szenie dla dwóch osób do Kina Centrum 
Kultury na dowolnie wybrany seans 
filmowy.

rozrywka26

Krzyżówka z Honorowym 
Obywatelem Grodziska

Rozwiązanie zawierające imię i nazwisko jednego z Honorowych Obywateli 
Grodziska Mazowieckiego utworzą litery z pól ponumerowanych 
w prawym dolnym rogu uszeregowane od 1 do 15.

Pionowo:
2. popularna niegdyś w Grodzisku 
restauracja; 3. Jacques – francuski 
kompozytor i piosenkarz; 5. zespół 
kilku przedsiębiorstw działających 
pod wspólnym zarządem; 6. poszwa, 
powłoka na kołdrę; 7. skutek zatkania 
się tętnicy doprowadzającej krew do 
serca; 8. los, przeznaczenie; 9. dziec-
ko, które często płacze; 15.  łyżwy 
do szybkiej jazdy; 17.  uznanie cu-
dzego dziecka za własne; 19. kolor; 
20. usterka; 21. lekarstwo w płynie; 
24. tarcza Zeusa; 25. futerał.

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
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Grodziski Klub Filmowy  
– czwartki, godz. 20.15

Aktualne informacje na temat  
repertuaru na:   

www.centrumkultury.eu 

Fundatorem nagrody 
jest  

Poziomo:
1. wielki wstyd, ujma, niesława; 
4.  specjalność  Kamila Stocha; 
10.  część składowa taśmy filmo-
wej; 11. słynny filozof holenderski 
(1467-1536) z Rotterdamu; 12. koc; 
13.  drogocenny naszyjnik z pe-
reł; 14.  skąpiec, sknera; 16. frazes; 
18.  urządzenie do wbijania pali; 
22. podręcznik do samodzielnej na-
uki; 23. wysoki dostojnik państwowy 
w krajach muzułmańskich; 26. frukt; 
27. osoba nowo obrana na wysokie 
stanowisko; 28. bożyszcze fanów; 
29.  niewola tatarska lub turecka; 
30. pionowa podpora konstrukcji.

Rozwiązanie krzyżówki  
z nr. 288:
W krzyżówce zaszyfrowane było hasło 
„Jerzy Jachimski”. Zwycięzcą został 
p. Andrzej Czarnecki. Po odbiór na-
grody 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. Tel. 604 408 618;  
22 662 30 20. Usługi świadczymy u klienta. Dojazd w cenie 
usługi

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

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

n Pranie tapicerek meblowych, samochodowych, 
wykładzin, dywanów, wyłącznie środkami Karcher.  
Tel. 727 605 505

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

n Do sprzedania bardzo ładny komplet mebli sklepowych 
robionych na zamówienie. Przeszklona gablota. Lady 
sklepowe z blatem kamiennym, wagi elektroniczne, 
czytniki do kas. Profesjonalną krajalnicę z nożem prostym. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt: tel. 606 901 707 

n Rolety, plisy, żaluzje, verticale, moskitiery, akcesoria 
okienne – ceny producenta. Tel. 503 061 409

n Zatrudnię ślusarza w Milanówku, spawacza 
z doświadczeniem przy balustradach i ogrodzeniach. 
Samodzielnego. Z możliwością zakwaterowania 510 220 518

n Usługi ślusarsko-spawalnicze: bramy, furtki, balustrady, 
ogrodzenia, wiaty, konstrukcje, automatyka do bram.  
Szybko i tanio. Tel. 510 220 518

Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów
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Park mlekiem płynący

Miód na straganach,  
szkatułki w Poczekalni

Maślanka, mozzarella, ser twarogowy i sernik – tego typu produktów nabiałowych można było skosztować 
8 czerwca w Parku Skarbków podczas Święta mleka i serów na Mazowszu. Poza degustacją dla całych 
rodzin przygotowano liczne zabawy i animacje oraz konkursy mleczne z nagrodami. Wśród dzieci dużą 
popularnością cieszył się symulator… krowy do dojenia.

Ponad sto stoisk z wyrobami spożywczymi oraz rzemiosła artystycznego, 
występy wokalno-taneczne, a także zwiedzanie miasta kolejką stanowiły atrakcje 
Międzynarodowego Jarmarku Produktów Regionalnych.

Impreza zorganizowana została dzięki do-
finansowaniu z Funduszu Promocji Mleka 
i przy zaangażowaniu Centrum Kultury.

– Coraz częściej mówi się, że mleko nie 
jest dla wszystkich. Jako specjaliści z tym 
się nie zgadzamy. Chcemy promować pro-
dukty mleczarskie, ponieważ są one źró-
dłem wielu witamin. Mleko jest bazą dla 
wielu smacznych potraw i warto po nie 
sięgać – mówił Tadeusz Proczek, prezes za-
rządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej  
w Grodzisku.

Przebieg imprezy, której gościem spe-
cjalnym był Mariusz Szwed, finalista pro-
gramu MasterChef, zakłóciła gwałtowna 
burza. W związku z tym koncert Andrzeja 
Cierniewskiego, wokalisty, autora tekstów 
i  piosenek, wykonawcy muzyki  country, 
został przeniesiony do pobliskiej Mediate-
ki. Niesprzyjające warunki atmosferyczne 
nie wpłynęły negatywnie na frekwencję 
podczas koncertu. Liczna publiczność 
żywo reagująca na występ wypełniła salę 
po brzegi.

– Przed grodziskimi widzami wystę-
powało mi się znakomicie. To fantastycz-
na publika, w szczególności jeśli chodzi 
o  dojrzałość odbioru – mówił Andrzej 
Cierniewski.

Potańcówka z zespołem Dekret ze 
względów pogodowych została przenie-
siona na dzień następny, wzbogacając pro-
gram Międzynarodowego Jarmarku Pro-
duktów Regionalnych.

n Anna Redel

Festyn wzorem roku ubiegłego odbył się na 
grodziskim deptaku, a jego organizatora-
mi były Urząd Miejski i Centrum Kultury, 
wspomagane przez piękną pogodę. 9 czerw-
ca na straganach dominowały rodzime wy-

roby, choć nie zabrakło również specjałów 
o egzotycznym smakach. Na scenie obok 
reprezentantów miast partnerskich – or-
kiestry z austriackiego Weiz i szantowego 
OKW Sztorm z Giżycka, zagrała także Ka-
pela Folkowa od Grodziska i zawirował Ze-
spół Pieśni i Tańca Polski Łan. Powitaniu 
przez burmistrza Grzegorza Benedykciń-
skiego zagranicznych gości, wśród których 
nie zabrakło delegacji z Litwy, tradycyjnie 
towarzyszyły krótkie przemówienia.

– Tym razem przywiozłem ze sobą zegar, 
symbol czasu spędzonego razem. Niech 
nigdy go nam nie zabraknie! – mówił bur-
mistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz sły-
nący z wręczania nietuzinkowych prezen-
tów o głębszym przesłaniu. 

Rozmaitość programu tegorocznego jar-
marku dopełniły prezentacja multimediów 
w Poczekalni PKP, koncert Iwony Nie-

dzielskiej i Marka Mality, a także wieczor-
na potańcówka. 

– Podróżnych wita wirtualny kolejarz, 
jest również interaktywna mapa z  infor-
macjami o ciekawych miejscach na terenie 
miasta. W wyposażeniu Poczekalni znalazły 
się także multimedialne ekrany, gry eduka-
cyjne i  pamięciowe – opowiadał o  nowych 
kierunkach na stacji PKP wiceburmistrz 
Tomasz Krupski. Dodatkowym elementem 
są zawierające makiety Willi Foksal i Dworu 
Skarbków szkatułki, z których można do-
wiedzieć się ciekawych szczegółów dotyczą-
cych zabytkowych obiektów. 

Stojący na czele delegacji ze Styrii Klaus 
Feichtinger wyznał, że zagraniczni goście 
nie mogą się już doczekać, czym zadziwi 
ich Grodzisk Mazowiecki przy okazji kolej-
nej wizyty.

nMałgorzata Müldner
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