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Obiekt ma spowodować transformację 
Legii Warszawa. – To centrum treningo-
we stanie się nowym piłkarskim domem 
dla całego klubu. To nie tylko akademia, 
w której młodzi piłkarze będą trenować, 
lecz także będą tutaj mieszkać i chodzić 
do szkoły. Tutaj będzie trenowała też na-
sza pierwsza drużyna – zapowiada Da-
riusz Mioduski, prezes stołecznego klubu.

Początkowo inwestycję planowano zlo-
kalizować w Chlebni, jednak ostatecznie 
Legia wybrała Urszulin.

– Po naszej stronie leżało wybudowa-
nie wodociągów, kanalizacji oraz drogi, 
na którą dostaliśmy dofinansowanie – 
mówi burmistrz Grodziska Mazowiec-
kiego Grzegorz Benedykciński. – Zyska-
liśmy drogę, czyli dobry dojazd do trasy 
katowickiej a przede wszystkim silny ele-
ment marketingowy.

Obecny na uroczystości zawieszenia 
wiechy był aktor Andrzej Grabowski, 
który jest mieszkańcem gminy. – Każda 
duża inwestycja wpływa na życie miesz-
kańców. Taką właśnie inwestycją i to 
spektakularną jest ten sportowy obiekt, 
do którego będą również przyjeżdżać 
gwiazdy piłki światowego formatu – po-
wiedział aktor.

Od momentu rozpoczęcia budowy wy-
lano już 4,5 tys. m³ betonu oraz zużyto 
ponad 500 t stali. Wykonawca jeszcze 
przed zimą chce rozpocząć prace wykoń-
czeniowe. Centrum treningowe ma zostać 
oddane do użytku latem 2020 roku, tak 
aby mogło służyć już w sezonie 2020/2021. 
Jeśli uda się dotrzymać tego terminu, a nic 
nie wskazuje na to, by miało być inaczej, 
będzie można powiedzieć, że Legia wy-
grała ważny mecz.     (budzik)

Nie daj się udarowi!
W związku z przypadającym 29 października Światowym Dniem Udaru 
Mózgu publikujemy na str. 11 wywiad z Koordynatorem Mazowieckiego 
Interwencyjnego Centrum Leczenia Udarów w Szpitalu Zachodnim 
dr. Krzysztofem Bartoszem Kądziołką, który mówi, jak rozpoznać udar, 
kto jest na niego szczególnie narażony, a także jak ważny jest czas 
w przypadku pojawienia się pierwszych objawów.

Sześć pełnowymiarowych 
boisk, w tym jedno sztuczne, 

9 tys. m² powierzchni 
biurowej, medycznej, 

fizjoterapeutycznej, część 
hotelowa i prawie dwieście 

miejsc pracy – tak w wielkim 
skrócie będzie wyglądać 

Legia Training Center. 
4 października wykonawca 

kompleksu zaprosił na 
zawieszenie wiechy. – To 

taka pierwsza połowa, którą 
wspólnie wygrywamy 1:0 
– mówił Jakub Chojnacki, 
prezes PORR, firmy, która 

zajmuje się realizacją budowy. fo
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Bezpłatne warsztaty „Koduj 
z Gigantami”, które odbyły 
się w Grodzisku 14 i 15 wrze-
śnia promowały ideę nauki 
programowania wśród dzie-
ci i młodzieży.

– Zajęcia są adresowane 
do osób w trzech grupach 
wiekowych: 7-9 lat, 10-12 lat 
i 13-19 lat. W zależności od 
grupy wiekowej każde dziec-
ko projektuje jakąś prostą 
aplikację albo program, np. 

kalkulator, maszynę losują-
cą bądź grę trójwymiarową. 
Taki efekt uczestnik osiąga 
w  czasie około półtorej go-
dziny – mówił Przemysław 
Wojewoda z grodziskiej 
szkoły Gigantów Programo-
wania, organizatora zajęć 
zorganizowanych w ramach 
ogólnopolskiego projektu 
pod patronatem Minister-
stwa Cyfryzacji i Ministra 
Edukacji Narodowej.   (ar)

Arkana programowania 

w skrócie2
fo

t. 
K.

 M
an

de
s (

2)

fo
t. 

K.
 M

an
de

s
fo

t. 
Bi

bl
io

te
ka

 P
ub

lic
zn

a

fo
t. 

ar

       

Tegoroczną edycję Grodzi-
skiego Klubu Podróżnika 
rozpoczęła wystawa fotogra-
fii Anny i Mikołaja Budnych 
„Chiny – Państwo Środka”, 
połączona ze spotkaniem, 
które odbyło się 6 września 
w Poczekalni PKP. Auto-
rzy – mieszkańcy Grodzi-
ska – w 2006 roku wyruszyli 
wspólnie na backpackerską, 
dwuletnią wyprawę dookoła 
świata autostopem. W tym 
czasie odwiedzili ponad dwa-
dzieścia państw, a ich szlak 
wiódł m.in. przez tytułowe 
Chiny, gdzie spędzili ponad 
miesiąc. I właśnie Państwo 
Środka było głównym tema-
tem ich opowieści, podczas 

której goście mogli podziwiać 
barwne i różnotematyczne 
fotografie, pozwalające prze-
nieść się oczami wyobraźni 
do Azji. Podróżnicy dzielili 
się swoimi spostrzeżenia-
mi, przeżyciami, emocjami, 
anegdotami i doświadczenia-
mi, a także odpowiadali na 
niezliczone pytania zacieka-
wionych słuchaczy.

– To była nasza pierwsza 
wielka podróż, która otwo-
rzyła nas na ludzi. Okazało 
się, że po tych doświadcze-
niach uzależniliśmy się od 
odkrywania świata. Teraz 
podróżujemy też z dziećmi 
– powiedziała Anna Budny.

    Katarzyna Mandes 

Autostopem dookoła świata

       

6. Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy Kino Dzieci zago-
ścił w dniach 21-29 września 
w grodziskim Kinie Centrum 
Kultury i skierowany był do 
widzów w wieku 4-12 lat oraz 
ich opiekunów. Ideą festiwalu 
jest udostępnianie szerokiej 
publiczności wyselekcjonowa-
nych wartościowych filmów, 
które wyróżniają się walora-

mi edukacyjnymi, produk-
cyjnymi oraz artystycznymi. 
W naszym kinie wyświetlono 
9 produkcji, m.in. kanadyjską 
„Szybcy i śnieżni”, norweską 
„Solan i Ludwik – Misja Księ-
życ” oraz holenderską „Nie-
zwykłe lato z  Tess”. Grodzisk 
był jednym z 22 miast w Pol-
sce, w których odbywał się fe-
stiwal.    (ar)

Kino dla najmłodszych
Groźna starsza pani 

Do 5 października w Biblio-
tece Publicznej można było 
oglądać modele okrętów wo-
jennych z  czasów II wojny 
światowej. Kuratorem wysta-
wy i właścicielem modeli jest 
Andrzej Stefaniak. 

– Te modele są efektem mo-
jego zainteresowania statka-
mi. Postanowiłem je urzeczy-
wistnić w skali 1:350, tworząc 
z elementów plastiku, drewna, 
metalu i ręcznie malując. Naj-
groźniej wygląda „Warspite” 

– brytyjski bojowy pancernik, 
który został nazwany przez 
swoją załogę „Wielką starszą 
panią” – mówił 30  września 
podczas wernisażu Andrzej 
Stefaniak, który przez pra-
wie 50 lat pływał na polskich 
i zagranicznych statkach jako 
starszy mechanik.

W otwarciu ekspozycji 
ucze  s tniczyła m.in. klasa 5a 
ze Szkoły Podstawowej nr  5 
im. Leonida Teligi, która z du-  
żym zainteresowaniem przy-
słuchiwała się barwnej opo-
wieści marynarza dotyczącej 
budowy, powstawania, dzia-
łania i kresu poszczególnych 
okrętów.

Zorganizowanie wystawy 
było wspólnym przedsięwzię-
ciem GKŻ Czysty Wiatr i Bi-
blioteki Publicznej. 

 Tekst i fot. Anna Redel

Pawilon Kultury włączył się 
w  akcję zbierania pluszaków 
dla małych pacjentów Cen-
trum Zdrowia Dziecka. Za-
bawki można było przynosić 
do końca września.

– Pluszaków jest ponad 100. 
Nie spodziewałyśmy się aż ta-
kiego odzewu ze strony społe-
czeństwa. Dołączyło się dużo 
szkół, a i mieszkańcy często 

przynosili po kilka plusza-
ków na raz – mówiła Karina 
Uszyńska, kierownik Pawilo-
nu Kultury, która wraz z  bi-
bliotekarką Aleksandrą Sze-
chalewicz zainicjowała akcję.

Każdy, kto wziął udział w do-
broczynnym działaniu przepro-
wadzonym w Pawilonie Kul- 
tury, w zamian za maskotkę 
otrzymywał książkę.    (ar)

Uzdrawiające przytulanki 

Buszujący w książkach
Wraz z nowym rokiem szkol-
nym zaczął się wolontariat w Bi-
bliotece Publicznej. 17 września 
uczniowie klas 7 i 8 szkół pod-
stawowych oraz szkół średnich 
spotkali się w Mediatece na 
rozpoczęciu nowego sezonu. 
Magdalena Żerek, koordyna-
torka młodzieżowego wolonta-
riatu bibliotecznego, podsumo-
wała poprzedni rok, w którym 
odbyły się liczne spotkania 
literackie, warsztaty, Festbook 
Młodych i panele dyskusyjne. 

Oprócz stałych działań, jak 
spotkania autorskie, podróżni-
cze, pomoc w zajęciach biblio-
tecznych dla dzieci, organizacja 
warsztatów i dużych eventów, 
porządkowanie księgozbiorów 
czy pomoc potrzebującym, jest 
kilka nowych pomysłów. Z za-
łożenia biblioteczny wolonta-
riat ma być dobrą zabawą, no-
wym doświadczeniem, nauką, 
okazją do poznawania ludzi 
i tworzenia przyjaźni. 

   Katarzyna Mandes 
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Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
koniec lata przyniósł nam niezwykle miłe 
wiadomości. Nasze miasto odniosło wy-
jątkowy sukces w Konkursie Moderniza-
cja Roku. Decyzją jury, składającego się 
z wybitnych fachowców, Mediateka zaję-
ła I miejsce w kategorii „Nowe obiekty” 
i uzyskała tytuł „Budowa XXI w.”, a zre-
witalizowany teren Stawów Walczew-
skiego otrzymał wyróżnienie w kategorii 
„Sport i rekreacja”. Bardzo się cieszę, że 
również w głosowaniu internetowym 
obiekty te, dzięki głosom mieszkańców, 
zdobyły pierwsze miejsca w swoich kate-
goriach. Bardzo Państwu dziękuję za od-
dane głosy i tak wielkie zaangażowanie 
w promocję naszego miasta.

W jednym z najbardziej prestiżowych 
w Polsce Rankingu Samorządów „Rzecz-
pospolitej” 2019, którego celem jest wy-
łonienie samorządów najbardziej dbają-
cych o zrównoważony rozwój, Grodzisk 
Mazowiecki zdobył IV miejsce w  ka-
tegorii gmin miejskich i miejsko-wiej-
skich. Kolejna nagroda to V miejsce za 
wydatki inwestycyjne w rankingu Pisma 
Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, 
podsumowującym wydatki samorządów 
w latach 2016-2018. Otrzymane nagrody 
są o tyle istotne, że jesteśmy jedną z nie-
licznych gmin w kraju, które od lat utrzy-
mują się w czołówce rankingów.

Przed nami pracowita jesień. Pełną 
parą ruszył już projekt o nazwie „CoWork 
Grodzisk Mazowiecki”. Od września 
bezpłatnie udostępniamy profesjonalnie 
przygotowaną powierzchnię z miejsca-
mi do pracy, spotkań, szkoleń i konsul-
tacji. Inicjatywa skierowana jest przede 
wszystkim do osób rozpoczynających 
działalność gospodarczą i prowadzą-
cych małe firmy. Miejsce, które mieści 
się na I piętrze Centrum Kultury, służy 
też przedsiębiorcom, którzy prowadzą 
działalność niewymagającą utrzymywa-

nia stałego biura. Bardzo zachęcam do 
korzystania z tej przestrzeni.

Wraz ze zbliżającą się jesienią posta-
nowiliśmy wprowadzić miły zwyczaj wi-
tania nowo narodzonych mieszkańców 
Grodziska Mazowieckiego. Począwszy 
od 1 września na każdego noworodka za-
mieszkałego w gminie, bez względu na to, 
w jakim mieście się urodził, w Wydziale 
Promocji czeka grodziska wyprawka.

Z początkiem października sołtysi na-
szej gminy rozpoczynają wizytę studyjną 
w partnerskiej gminie Szawle na Litwie. 
Podczas wyjazdu spotkają się nie tylko 
z burmistrzem i członkami Rady, ale tak-
że z władzami poszczególnych sołectw. 
Możliwość obserwacji funkcjonowania 
tamtejszych struktur samorządowych 
i  poznania zastosowanych rozwiązań, 
a  także zdobycie nowych doświadczeń 
na pewno przełożą się na działania gro-
dziskich wsi.

Niezwykłe znaczenie ma dla nas pod-
pisana przez Warszawską Kolej Dojazdo-
wą umowa na dofinansowanie budowy 
drugiego toru pomiędzy Podkową Leśną 
i Grodziskiem Mazowieckim. Planowane 
prace obejmą także wymianę wszystkich 
obiektów inżynieryjnych, dobudowę 
nowych peronów i niezbędną przebu-
dowę przejazdów kolejowo-drogowych. 
Ta inwestycja zdecydowanie wpłynie 
na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój 
Grodziska Mazowieckiego, a szczególnie 
terenów położonych przy linii WKD.

Wiadomością, która ucieszyła nas 
wszystkich, jest zapowiedź PKP Intercity, 
że począwszy od 15 grudnia część pocią-
gów na trasach do Wrocławia i Krakowa 
będzie się zatrzymywać w Grodzisku Ma-
zowieckim. Podróż do Krakowa będzie 
trwała 2 godz. 15 min, a do Wrocławia – 
ok. 4 godz. To istotne ułatwienie komuni-
kacyjne dla naszych mieszkańców. 

Wiele emocji budzi wzrost cen za od-
biór odpadów. Zgodnie z ustawą na gmi-
nach ciąży obowiązek zorganizowania 

Wstępniak od Burmistrza

odbioru i utylizacji odpadów, a koszty 
gospodarki nimi w całości muszą być 
pokryte przez wpłaty od mieszkańców. 
Nasza gmina przeprowadziła więc prze-
targi na zagospodarowanie odpadów 
oraz ich transport, podczas których 
wyłoniono najtańsze oferty. Są one jed-
nak wyższe niż przewidywaliśmy, a  na 
sytuację tę mają wpływ przede wszyst-
kim: decyzja Ministra o wzroście cen 
za składowanie śmieci oraz wzrost cen 
energii, paliw i płac. Do podniesienia 
opłat przyczynił się także nakaz wywo-
zu śmieci do instalacji znajdujących się 
na terenie Mazowsza, których jest zbyt 
mało, a świadczone przez nie usługi są 
drogie. Są to uwarunkowania, na które 
gmina nie ma żadnego wpływu. Roz-
wiązaniem umożliwiającym obniżenie 
opłaty byłoby uruchomienie na naszym 
terenie składowiska odpadów komunal-
nych. Jednak pomysł ten spotyka się ze 
zdecydowanym protestem mieszkańców 
i osobiście nie wyobrażam sobie, aby ta-
kie składowisko mogło na terenie gminy 
Grodzisk Mazowiecki powstać.

Życzę Państwu kolorowej, ciepłej je-
sieni.

   Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Kinga Gajewska, Poseł na Sejm RP o służbie zdrowia
Podczas najważniejszych uro-
czystości w życiu człowieka, 
każdy życzy: Zdrowia, zdrowia, 
zdrowia! To najważniejsza spra-
wa w życiu każdego z nas. Nie 
ma miejsca w Polsce, w którym 
nie byłoby ono tematem rozmów. 
Ludzie widzą, że służba zdrowia 
się sypie i zwyczajnie zaczynają 
się bać. Na chorowanie mogą so-
bie dziś pozwolić jedynie najbo-
gatsi albo związani z władzą.

Dlatego nasz  projekt „Euro-
pejskiej Ochrony Zdrowia” pozo-
staje w mocy. Przypomnę tylko 
niektóre jego punkty. 

Termin oczekiwania do spe-
cjalisty nie będzie dłuższy niż 
21 dni. Czekanie miesiącami i la-
tami na poradę musi się skoń-
czyć. Oczekiwanie na SOR-ze nie 
może trwać dłużej niż 60 minut. 
Po godzinie każdy pacjent powi-
nien być już po badaniach, diagno-
zie i decyzji lekarskiej. Nie może 
być tak, że przyjazd na ostry dy-
żur do szpitala oznacza wiele go-
dzin czekania, niepewności i bólu. 
Jestem mamą małego dziecka 
i drżę na myśl, że mogę z nim tra-
fić do szpitala. Co więcej, musimy 
zadbać o program walki z ra-

kiem i zrównać go z europejskimi 
standardami. W ciągu siedmiu lat 
wyleczalność raka w Polsce musi 
osiągnąć poziom najbardziej roz-
winiętych krajów Europy Zachod-
niej. I będzie to dotyczyło każdego 
zakątka kraju, każdej grupy spo-
łecznej. Rak na wsi niczym nie 
różni się od raka w mieście. 

Nas interesuje każdy człowiek, 
każdy obywatel, bez względu na 
to gdzie mieszka i na kogo gło-
suje. Nie ma chorób nieważnych. 
Nie ma obywateli nieważnych. 
Tak rozumiemy Polskę. Tak rozu-
miemy prawdziwą solidarność.
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Plany dla Kozer opieszale?
Na sesję przybyli mieszkańcy Grodziska, 
jak również Kozer. Pani Wiesława złoży-
ła do rady pismo dotyczące rzekomego 
przekazywania osobom niepowołanym 
mienia wspólnoty mieszkaniowej, której 
jest członkiem. Jak podkreślała, zwracała 
się z tą sprawą do Urzędu Miejskiego, ale 
nie otrzymywała odpowiedzi. Burmistrz 
Grzegorz Benedykciński zaproponował, by 
sprawą zajęła się Komisja Rewizyjna Rady 
Miejskiej. Przed przystąpieniem do proce-
dowania punktów dotyczących uchwalenia 
planów zagospodarowania przestrzennego 
dla części Chrzanowa Małego, Natolina 
i Żukowa głos zabrał mieszkaniec Kozer 
Nowych Cezary Olejnik, który wyraził nie-
zadowolenie z powodu opieszałości w pro-
cedowaniu podobnych zmian dla Kozer 
i  Kozer Nowych. Przekonywał, że miesz-
kańcy wielokrotnie zwracali się do władz 
Grodziska o to, by przystąpić do prac nad 

takimi planami – jednak głosy te nie są bra-
ne pod uwagę i pozostają bez echa.

– Nasze wsie są podobne do Chrzanowa 
czy Żukowa. Dla ich części na dzisiejszej 
sesji plany będą uchwalane, natomiast my 
nie możemy się tego doczekać – mówił 
mieszkaniec. Burmistrz Grzegorz Bene-
dykciński odnosząc się do tego wystąpienia 
stwierdził, że w Kozerach sprawa jest bar-
dziej skomplikowana, gdyż na terenie wsi 
są drogi nieutwardzone, ulica Czerwonych 
Maków jest wykonana z płyt i bardzo wą-
ska. By powstały tam sieci wodociągowe 
i kanalizacyjne, trzeba te kwestie uporząd-
kować. Zapewnił, że rozwój infrastruktury 
nastąpi, ale będzie to możliwe tylko do stu 
metrów od drogi, gdyż gmina nie może 
sobie pozwolić przy małym zaludnie-
niu na budowanie wodociągów czy dróg 
bocznych trzysta czy czterysta metrów od 
głównej drogi. W przeszłości takie sytuacje 
miały miejsce w innych wsiach i  miesz-
kańcy nie mogąc doczekać się na budo-
wę drogi do ich posesji, wyrażali opinię, 
że gmina w takim razie nie powinna była 
dawać zgody na budowę. Burmistrz Bene-
dykciński zaproponował zorganizowanie 
spotkania z mieszkańcami Kozer wyraża-
jąc nadzieję na osiągnięcie porozumienia, 
natomiast radny Łukasz Lewandowski zło-
żył formalny wniosek o zdjęcie z punktu 
obrad punktów dotyczących uchwalania 
planów zagospodarowania przestrzenne-
go dla części wsi Natolin, Chrzanów Mały, 
Adamów i Żuków. Wniosek w głosowaniu 
przepadł i  zmiany w tych planach zostały 
uchwalone.
Studium bez linii
Podjęcie tej uchwały to zwycięstwo wszyst-
kich tych mieszkańców gminy Grodzisk, 
którzy protestowali przeciw przebiegowi 
przez nasze tereny linii 400 kV Kozienice 
– Ołtarzew. Była to kilkuletnia batalia pro-
wadzona nie tylko na terenie gminy Gro-
dzisk, lecz także na terenie Jaktorowa czy 
w okolicach Grójca. Mieszkańcy bali się 
wpływu promieniowania na zdrowie, poza 
tym obniżyłaby się atrakcyjność gruntów 
będących w ich posiadaniu. Wcześniej rad-
ni sejmiku województwa mazowieckiego 
podjęli uchwałę dotyczącą planów zago-
spodarowania przestrzennego, w których 
nie znalazła się budowa wspomnianej linii 
w kontestowanym przebiegu. Dało to zielo-
ne światło do uchwalania zmian w Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania w gminach. Burmistrz Grzegorz Be-
nedykciński zaprosił wszystkich obecnych 
na poczęstunek tortem, by w ten sposób 
podziękować mieszkańcom za czujność 
i  zaangażowanie w tej sprawie, co dopro-

wadziło do tego, że linii, która niosła z sobą 
wiele negatywów – nie będzie.

Honorowe nauczycielki  
i harcerki
Radni nadali tytuł Honorowego Obywatela 
Grodziska Mazowieckiego dwóm osobom, 
które są związane zarówno z oświatą, jak 
i harcerstwem. Danuta Pokropek przez 
29 lat była dyrektorem Szkoły Podstawowej 
nr 2, w przeszłości radną miejską, obecnie 
radną powiatową, a także instruktorem 
ZHP, natomiast Aurelia Sobieraj to wielo-
letnia nauczycielka Szkoły Podstawowej 
nr  6, animatorka kultury, wieloletni in-
struktor, a obecnie zastępca komendanta 
grodziskiego hufca ZHP.

Swoim zaangażowaniem pokazały, jak 
można działać w przestrzeni publicznej  
na rzecz innych, zdobywając szacunek 
i uznanie. 
Kobiety w ławach
Podczas obrad odbyły się wybory ławni-
ków sądowych. Jak się okazało, podmioty, 
które mogły zgłaszać kandydatów do tej 
roli zaproponowały kandydatury tylko ko-
biet i to w niewystarczającej względem po-
trzeb liczbie. W wyniku tajnych wyborów, 
nad którymi czuwała komisja w składzie: 
Dorota Pieniążek-Fibich, Łukasz Lewan-
dowski i Dariusz Świderski, ławniczkami 
na kadencję 2020-2023 zostaną: w Sądzie 
Okręgowym w Warszawie – Teresa Alek-
sandrowicz i Małgorzata Janicka, w Wy-
dziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza 
– Barbara Więckowska i Grażyna Małgo-
rzata Zalewska, w Wydziale Pracy Sądu 
Okręgowego w Warszawie – Alicja Ewa 
Dąbrowska, natomiast w Sądzie Rejono-
wym w Grodzisku – Elżbieta Kalisiewicz-
-Gnat, Halina Kotwińska, Iwona Jolanta 
Wiąckowska i Grażyna Wieczorek.
Aglomeracja Grodzisk
Na wniosek prezesa Zakładu Wodociągów 
i  Kanalizacji radni podjęli uchwałę doty-
cząca zawarcia porozumienia międzyg-
minnego i współdziałania gmin wchodzą-
cych w skład tzw. „aglomeracji Grodzisk”, 
czyli Grodziska, Milanówka i  Podkowy 
Leśnej. Ułatwi to w przyszłości pozyski-
wanie środków unijnych na inwestycje 
prowadzone przez grodziski ZWiK. Radni 
zajmowali się też zmianami w uchwałach 
dotyczących spraw społecznych i oświaty.

   (miecz.)

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

Uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi oraz zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nadanie 
tytułu Honorowego Obywatela Grodziska Mazowieckiego i wybory ławników – to główne 
tematy, którymi zajmowała się Rada Miejska podczas sesji, zwołanej na 30 września.
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WIEŚCI Z RATUSZA

Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy 
naszą koleżankę

Urszulę Małek
Będzie nam brakować Twojej 

energii i serdecznego uśmiechu.
Rodzinie oraz Bliskim  
składamy wyrazy głębokiego 

współczucia. 
Koleżanki i koledzy z UTW  
w Grodzisku Mazowieckim

    Z wielkim smutkiem 
pożegnaliśmy 21 września 2019 r.

naszego bliskiego
Przyjaciela

Wojciecha 
Dzierżanowskiego

Odszedł od nas człowiek,
z którym od wielu lat wspólnie 

spędzaliśmy piękne chwile 
podczas corocznych uroczystych 
Spotkań Bożonarodzeniowych 

i Wielkanocnych w Willi Radonie.
Po Twoim odejściu, Wojtku,
na zawsze pozostaną w nas
miłe wspomnienia i pamięć

w naszych sercach.
 Przyjaciele
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Frontem do biznesu

Nagrody za odwagę

Odpady łączą

Kandydaci 
tonowali

Miasto spod ziemi  

– Od dłuższego czasu mieli-
śmy świadomość, że obecnym 
i  przyszłym przedsiębiorcom 
jest potrzebny program wspar-
cia. Realizujemy go poprzez or-
ganizację cyklicznych bezpłat-
nych spotkań informacyjnych, 
szkoleń, warsztatów – mówiła 
koordynator programu Grażyna 
Jasińska z Urzędu Miejskiego.

We wrześniu rozpoczęła się 
kolejna edycja. Pierwsze dwa 
październikowe spotkania po-
święcone były ochronie biznesu 
przed nieuczciwością osób trze-
cich oraz fotowoltaice. Kolejne 

odbędzie w Willi Niespodzian-
ka 16 października i  będzie 
dotyczyło obowiązków praco-
dawcy i praktycznych aspektów 
wdrożenia PPK. Listopadowe 
spotkania, poświęcone m.in. 
bezpieczeństwu w  sieci, apli-
kacji BLIK, ochronie danych 
osobowych, przeprowadzone 
zostaną w CoWorku.

Więcej informacji moż-
na znaleźć na stronie biznes.
grodzisk.pl oraz fanpage’u 
Przedsiębiorczy Grodzisk na 
facebooku.

   Anna Redel

29 września zakończył się w 
Gdyni XI Festiwal Filmowy 
Niepokorni Niezłomni Wy-
klęci. Jednym z festiwalowych 
laurów  jest Nagroda im. Janu-
sza Krupskiego za odwagę, trud 
poszukiwania i przedstawiania 
tematów i postaci niepokor-
nych, niezłomnych, wyklętych, 

którą otrzymał Sławomir Koeh-
ler, autor filmu „Mała Moskwa 
kontra Mały Londyn”.  Jury Na-
grody im. J. Krupskiego przy-
znało także dwa wyróżnienia 
honorowe dla filmów: „Więzy 
krwi” Dariusza Walusiaka oraz 
„Milczące pokolenie” Pawła 
Domańskiego.    (sad)

Trwają prace archeologiczne 
przy ul. Obrońców Getta zwią-
zane z planowaną w tej części 
miasta inwestycją. Archeolo-
gom udało się odsłonić pocho-
dzące z XIX wieku fragmenty 
bruku oraz rynsztoka, a także 
wykopać kilka zwierzęcych 
kości. W miejscu stojących do 
niedawna budynków komu-
nalnych ukazały się wcześniej-
sze, datowane na koniec XIX 
wieku zarysy murów. Prowa-
dzone na zlecenie inwestora 
wykopaliska są o tyle niezwy-
kłe, że toczą się w sąsiedztwie 
istniejącego tu dawniej placu 
bóżniczego, na terenie za-
mieszkałym niegdyś w więk-
szości przez ludność żydow-
ską. Przed wybuchem II wojny 
światowej przebiegała tędy uli-

ca Berka Joselewicza okalająca 
plac, na którym od wieków 
biło serce żydowskiego świata, 
a obok siebie stały: synagoga, 
Talmud Tora (religijna szkoła 
elementarna), dom rabina, bejt 
ha-midrasz (budynek służący 
studiom religijnym i modli-
twie), rzeźnia, mykwa (łaźnia) 
i przytułek dla starców. Jak 
pisał Bernard Kampelmacher, 
kierownik grodziskiej szkoły 
dla dzieci wyznania mojże-
szowego i  kronikarz losów 
żydowskich, ulicę Berka Jose-
lewicza śmiało można było na-
zywać „Żydowską”, „gdyż od 
niepamiętnych czasów miesz-
kają tu Żydzi”. Co jeszcze kryje 
grodziskie Forum Judaeorum? 
O tym przekonamy się nieba-
wem.    (now)  
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Przedsiębiorczy Grodzisk to program skierowany do 
osób prowadzących własny biznes oraz planujących 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. Inspiracją dla  
jego powstania w gminie Grodzisk były funkcjonujące  
w Warszawie centra przedsiębiorczości.

Do Willi Niespodzianka przyje-
chali 1 października członkowie 
zarządu międzygminnego Sto-
warzyszenia Metropolia War-
szawska, do którego należy rów-
nież gmina Grodzisk. Głównym 
tematem spotkania był problem 
gospodarki odpadami.  

– Większość gmin metro-
polii warszawskiej podpisało 
w    2014 roku porozumienie, 
które dotyczy wspólnego za-
rządzania budżetem środków 
europejskich, między innymi 
na parkingi Parkuj i Jedź czy 
trasy rowerowe, które powstają 
choćby w  Grodzisku. Bardzo 
mocno nas zintegrowała sy-
tuacja, wywołana nieprzemy-

ślanym pomysłem budowania 
metropolii w oparciu o ustawę, 
którą nazwaliśmy roboczo „lex 
Sasin”. Teraz czas zająć się rze-
czami, które poprawiają życie 
mieszkańców, budując rozwią-
zania prawne. Większość gmin 
dobrze sobie radzi z zarządza-
niem drogami czy oświatą, ale 
odpady są tematem, który nam 
spędza sen z powiek – galopu-
jące ceny, na które nie mamy 
wpływu, przepisy, które wpro-
wadzają chaos, minister, który 
zamyka instalacje. Chcemy po-
ważnej rozmowy na ten temat 
– mówił prezes stowarzyszenia 
Michał Olszewski, na co dzień 
wiceprezydent Warszawy.   (kb)

Porozumienie Młodzieży De-
mokratycznej zorganizowało 
3 października w grodziskim 
Centrum Kultury debatę wy-
borczą z udziałem kandydatów 
do Sejmu i Senatu RP. Na pyta-
nia dotyczące różnych obszarów 
życia społecznego i gospodar-
czego odpowiadali ubiegający 
się o parlamentarne mandaty 
w naszym okręgu wyborczym: 
Jan Szyszko i Konstanty Radzi-
wiłł z  Prawa i  Sprawiedliwości, 
Maciej Lasek z Koalicji Oby-
watelskiej, Julia Zimmermann 
z Lewicy, Jakub Stefaniak i Mi-
chał Kamiński z  Polskiego 
Stronnictwa Ludowego oraz Mi-
chał Wawer z Konfederacji. Dla 
mieszkańców gminy debata była 
okazją, aby na żywo spotkać 
się z politykami, których znają 
z pierwszych stron gazet. Czasa-
mi wśród publiczności iskrzyło, 
ale doświadczeni parlamenta-
rzyści wykazali się profesjonali-
zmem i tonowali gorące emocje.  

   Tekst i fot. Sławomir Sadowski  

Ogłoszenie
Sąd Rejonowy w Grodzisku Ma-
zowieckim w ramach obchodów 
Międzynarodowego Tygodnia 
Me diacji zaprasza wszystkich, 
który widzą potrzebę rozwiąza-
nia swoich problemów na dro-
dze sądowej, do skorzystania 
z  bezpłatnych konsultacji me-
diatora, który dyżurować będzie 
w  siedzibie Sądu Rejonowe-
go w  Grodzisku Mazowieckim 
przy ul. Bartniaka 21/23 w dniu 
17 października 2019 roku w go-
dzinach od 9:00 do 14:00.
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Na przełomie września i października odbyły się dwie uroczystości związane z kultywowaniem lokalnej pamięci – 
19 września obelisk upamiętniający rozstrzelanych przez Niemców w pierwszych dniach okupacji mieszkańców 
Grodziska został uzupełniony o nazwiska ofiar egzekucji, zaś 4 października odsłonięta została tablica poświę-
cona Kolejarzom EKD – żołnierzom Armii Krajowej. Oba przedsięwzięcia zostały zrealizowane przez gminę, 
a inicjatorami byli grodziscy kombatanci AK i rodziny upamiętnionych.

Ofiary aktu terroru 
 

– Tutaj rankiem 20 września 1939 roku, nie-
omal z pościeli, z podwórka, zabrano ludzi, 
którzy przygotowywali się do pracy. Posta-
wiono ich pod murem i na oczach rodzin, 
matek, dzieci rozstrzelano. Dokonali tego 
niemieccy okupanci za rzekome zabójstwo 
niemieckiego żołnierza. W istocie był to 
akt terroru, który miał ludność lokalną za-
straszyć. Cenę za to zapłacili mieszkańcy 
Grodziska – 11 osób, które tutaj zostało roz-
strzelanych. Wśród nich ojciec pani Janiny 
Soporek, Jan Kamiński, który był zesłańcem 
syberyjskim, osoby pracujące w garbarni 
albo też przypadkowo znajdujące się w za-
sięgu wzroku zbrodniarzy, jak przechodzący 
drogą mleczarz żydowski – mówił 19 wrze-
śnia Łukasz Nowacki, przypominając strasz-
ne wydarzenia, które rozegrały się przy dzi-
siejszej ul. Żyrardowskiej, w  miejscu, gdzie 
jeszcze w latach 90. stała garbarnia.

Dramat został upamiętniony najpierw 
przez Jerzego Kowalczyka, który w czaso-
piśmie „Barwy” opublikował artykuł na 
ten temat. Jego pokłosiem było odsłonię-
cie w 1970 roku tablicy pamiątkowej, która 

pierwotnie znajdowała się na ścianie przy 
bramie do garbarni.  

– Na prośbę środowiska żołnierzy AK, ale 
przede wszystkim pani Janeczki uzupełnili-
śmy ten pomnik. Od wielu lat jest tu obelisk, 
ale nie było na nim informacji o tym, kto 
zginął – mówił burmistrz Grzegorz Bene-
dykciński. – Wszystko się tu pozmieniało, bo 
jeszcze niedawno stała tu fabryka, czas zmie-
nia wszystkie rzeczy, natomiast nie powinien 
zatrzeć naszej pamięci – dodał.

Do odsłonięcia wkomponowanej w po-
mnik tablicy z nazwiskami ofiar egzekucji 
zostali zaproszeni przedstawiciele ich rodzin: 
Janina Soporek, córka Jana Kamińskiego, 
oraz Janina Klepacz, wnuczka Jana Zagajew-
skiego, a także burmistrz Grzegorz Benedyk-
ciński i twórca tablicy Tadeusz Nowak.  

– Trudno się oprzeć tej dacie. Trudno się 
oprzeć temu strasznemu wyrokowi losu. 
Przecież jeszcze Warszawa nie była zdoby-
ta. To jest 20 września, a już w Grodzisku 
pierwsze ofiary – mówiła Janina Soporek, 
przewodnicząca grodziskiego koła Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej, która 
jako siedemnastoletnia dziewczyna odnalazła 
pod ścianą śmierci ciało swojego ojca. 

Bohaterscy kolejarze 
Również do okresu okupacji nawiązuje ta-
blica pamiątkowa odsłonięta 4 października 
przy rondzie na skrzyżowaniu ul. Okrężnej 
i Siennej, którego patronem zgodnie z decy-
zją Rady Miejskiej są Kolejarze EKD – żoł-
nierze Armii Krajowej. Inicjatorem upamięt-
nienia tej grupy był Andrzej Jaroszewski, 

syn por. Stanisława Jaroszewskiego, ps. Sza-
ry, dowódcy III  kompanii Armii Krajowej 
ośrodka „Gąbka” – „Osa”, więźnia Pawiaka, 
który został rozstrzelany przez Niemców 
w grudniu 1943 roku. Oprócz niego imiennie 
na tablicy zostali wymienieni inni pracowni-
cy EKD, którzy działali w konspiracji w ran-
dze dowódców kompanii: por. Aleksander 
Ługowy, ps. Niemojewski, por. Jan Majewski 
(nazwisko okupacyjne Rawiński), ps. Zbi-
gniew, kpt. Henryk Prym, ps. Zbigniew II, 
por. Włodzimierz Dziak, ps. Rybnicki, oraz 
por. Mieczysław Schabowicz, ps. Zrąb.

– Niech im historia odda właściwe miej-
sce. Cześć ich pamięci! – powiedział An-
drzej Jaroszewski, który do odsłonięcia 
tablicy został zaproszony wraz z Elżbietą 
Bartosiak, bratanicą ojca, i jej wnukiem 
Mikołajem Bartosiakiem, a także bur-
mistrzem Grzegorzem Benedykcińskim 
i  przedstawicielem zarządu WKD Toma-
szem Tretterem.

Obie uroczystości odbywały się w asyście 
harcerzy Hufca ZHP Grodzisk oraz hejna-
listów Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Przy 
ul. Okrężnej nie zabrakło też przedsta-
wicieli Stowarzyszenia Klub Miłośników 
EKD/WKD.

– Temat zaangażowania kolejarzy EKD 
w konspirację jest niezbyt obecny, a szko-
da, bo to jest część historii zarówno kolei, 
jak i Polski. Myślę, że to dzisiejsze wyda-
rzenie może być dobrym zaczątkiem szer-
szego upamiętnienia działań kolejarzy 
w czasie okupacji – mówił prezes organi-
zacji Maciej Radecki. 

Jak można dowiedzieć się z tablicy, w gro-
nie pracowników EKD pierwsze ośrodki 
ruchu oporu zawiązały się już w pierwszych 
dniach okupacji. Kolejarze EKD odpowia-
dali za przerzut broni, wykonywali zadania 
wywiadowcze, ostrzegali pasażerów przed 
rewizjami i aresztowaniami, a w czasie po-
wstania warszawskiego nieśli pomoc wal-
czącej stolicy, a także ratowali ludność przed 
osadzeniem w obozie przejściowym Dulag 
121 i pomagali w ewakuacji do podwarszaw-
skich miejscowości stołecznych szpitali. 

  Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

Niech im historia  
odda właściwe miejsce 
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Głównym celem projektu jest reintegracja 
społeczno-zawodowa osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z terenu gminy 
Grodzisk Mazowiecki. 

W projekcie będą brały udział 24 osoby, 
po 8 osób w każdej edycji projektu. Grupą 
docelową projektu są kobiety zagrożone wy-
kluczeniem społecznym oraz zawodowym, 
bezrobotne, korzystające ze świadczeń po-
mocy społecznej.

Osoby biorące udział w projekcie będą ob-
jęte różnymi działaniami aktywizacyjnymi. 
W ramach reintegracji społecznej odbywać 
się będą spotkania indywidualne ze specja-
listami, terapia psychologiczna, spotkania 
grupowe ze specjalistami, warsztaty psy-

chologiczne, warsztaty zmiany wizerunku, 
warsztaty rozwoju osobistego. Natomiast 
w ramach reintegracji zawodowej uczestnicz-
ki projektu będą mogły skorzystać ze spotkań 
z job coach, kursów zawodowych oraz stażu 
spełniającego standardy wskazane w Euro-
pejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży.

Całkowity koszt projektu to 336 000 zł. 
Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 

w październiku 2019, a prowadzi ją Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Grodzisku Ma-
zowieckim. Tam również można uzyskać 
szczegółowe informacje. Wszystkie osoby 
zainteresowane udziałem w projekcie za-
chęcamy do kontaktu osobistego lub telefo-
nicznego. 

Mały krok – wielki sukces
W latach 2019-2022 w ramach Funduszy Europejskich Oś Priorytetowa RPO WM 
2014-2020 IX Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, działanie 
9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim 
realizuje projekt „MAŁY KROK – WIELKI SUKCES”.
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30 września Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło ze 
spółką Warszawska Kolej Dojazdowa umowę o dofinansowanie ze środków 
unijnych budowy drugiego toru kolejki między Grodziskiem Mazowieckim 
a Podkową Leśną. Wartość inwestycji to prawie 108 milionów złotych. Unijne 
dofinansowanie z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 
(POIiŚ) 2014-2020 na to przedsięwzięcie wyniesie ponad 74 miliony zł.
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Drugi oznacza rozwój 
7

Stosowny dokument podpisali Joanna 
Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych, oraz Michał 
Panfil, prezes zarządu Warszawskiej Ko-
lei Dojazdowej.

– Słowo „drugi” często kojarzy się nam 
z czymś gorszym, na przykład „druga 
twarz”, „druga liga”. W przypadku WKD 
ten liczebnik oznacza rozwój. Drugi tor 
to częstsze kursowanie pociągów, ła-
twiejszy dojazd dla mieszkańców, więk-
sza popularność WKD i w przyszłości 
kolejne inwestycje. Tak nakręca się spira-
la rozwoju. Cieszę się, że mogliśmy w tym 
pomóc. Szansę na rozwój dały fundusze 
unijne z POIiŚ, które zapewniły finanso-
wanie 70  proc. wartości tej inwestycji – 
podkreślił minister finansów, inwestycji 
i rozwoju Jerzy Kwieciński. 

Projekt obejmie budowę drugiego toru 
na szlaku Podkowa Leśna Główna – Gro-
dzisk Mazowiecki Radońska, wymianę 
nawierzchni istniejącego toru, przebu-
dowę przejazdów kolejowo-drogowych, 

przebudowę istniejących 11 peronów oraz 
budowę 5 nowych peronów wraz z ich do-
stosowaniem do wymagań osób z niepeł-
nosprawnościami, a także modernizację 
budynków 2 dworców: Podkowa Leśna 
Główna i Grodzisk Mazowiecki Radońska.

Dzięki inwestycji, co oczywiste, zwięk-
szy się przepustowość modernizowanego 
odcinka, co oznacza możliwość zwiększe-
nia częstotliwości kursowania pociągów. 

– Dzisiejsza uroczystość stanowi po-
twierdzenie słuszności podjętej decyzji 

Łokietek i Asnyk wkrótce będą gościć 
w  Grodzisku, co więcej – przyjedzie do 
nas Warmia, a nawet Panorama – tak 
właśnie brzmią nazwy pociągów PKP 
Intercity, które od 15 grudnia będą miały 
przystanki na grodziskiej stacji kolejowej. 
Jak informuje strona grodzisk.pl poranną 
Panoramą o 5.48 będzie można wyru-

szyć do Wrocławia, a wieczorną Warmią 
o 22.30 – wybrać się do Krakowa. Jadący 
z Wrocławia Asnyk zabierze grodziskich 
pasażerów do Warszawy o 23.24, a spóź-
nialscy fani nocnych podróży do stolicy 
będą mogli poczekać na Łokietka, któ-
ry po drodze z Krakowa zatrzyma się 
w Grodzisku, by odjechać o 23.45.    (kb)

Warmią do Krakowa

o  wdrożeniu niezwykle ważnego etapu, 
niezbędnego dla dalszego dynamicznego 
rozwoju WKD. Wypełniamy równocze-
śnie zamierzenie leżące u podstaw strate-
gii przyjętej przez założycieli i budowni-
czych linii kolejowej EKD, którzy ponad 
90 lat temu planowali drugą nitkę toru do 
Grodziska Mazowieckiego – powiedział 
prezes Michał Panfil.

Projekt będzie realizowany do połowy 
grudnia 2022 r.

  Sławomir Sadowski
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Gmina Grodzisk powtórzyła ubiegłoroczne 
osiągnięcie i zajęła 4 miejsce w kategorii gmin 

miejskich i miejsko-wiejskich Rankingu Samorządów 
dziennika „Rzeczpospolita”, przez wielu uznawanym 

za najbardziej prestiżowe i obiektywne zestawienie 
dotyczące działalności samorządów w Polsce. 

Ogłoszenie wyników miało miejsce 30 września 
w Muzeum Polin w Warszawie. 

CoWork Grodzisk Mazowiecki to pierwsza w okolicy profesjonalnie przygotowana publiczna przestrzeń 
biurowa dla biznesu, której oficjalne otwarcie nastąpiło 19 września na I piętrze Centrum Kultury.

Warszawska Kolej Dojazdowa wraz ze 
Stowarzyszeniem Klub Miłośników EKD/WKD 
od 16 do 22 września świętowała Europejski 

Tydzień Zrównoważonego Transportu. Zwień-
czeniem obchodów był piknik plenerowy na 

terenie siedziby spółki w Grodzisku.

– Przestrzeń udostępniana jest bezpłat-
nie przez gminę Grodzisk. Chcieliby-
śmy, aby to miejsce stało się początkiem 
inkubatora przedsiębiorczości, cen-
trum innowacji – mówił Stanisław Bry-
kalski, kierownik miejskiego Referatu 
Promocji Gospodarczej.

Rezerwacji można dokonać online za 
pośrednictwem strony biznes.grodzisk.
pl/cowork, mailowo lub telefonicznie. 
Jest pięć oddzielnych stanowisk pracy, 
stół konferencyjny, kanapa i fotel, bez-

przewodowy dostęp do internetu, duży 
monitor, urządzenie drukująco-skanu-
jące, tablica flipchart.

– To miejsce jest głównie dla ludzi, 
którzy nie mają swojego zaplecza biu-
rowego, których na to nie stać, bo mają 
małą działalność. Przedsiębiorcy ci są 
dla nas bardzo ważni, bo suma tych 
działalności daje nam potężny kapi-
tał. Naszą inspiracją są doświadczenia 
austriackie i  niemieckie – mówił bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński.

Otwarcie CoWorku spotkało się z za-
interesowaniem przedsiębiorców.

– Nie mamy jeszcze biura, jeste-
śmy na początku naszej działalności. 
To strzał w dziesiątkę, bo mogę wyjść 
z  domu, przyjść tutaj ze swoim kom-
puterem, usiąść i w pełni poświęcić się 
pracy. Nie jest to wtedy działalność za-
wodowa między obowiązkami w domu 
– mówiła Katarzyna Sikora z Mediacji 
po ludzku.  

n  Anna Redel

Gotowi na przyszłość
– Zmieniały się rządy, zmieniały się redakcje 
„Rzeczpospolitej”, a ten ranking przetrwał 
i się rozwijał. Jego nadrzędną cechą było to, 
że ocenę zawsze zaczynało się od twardych 
danych rządowych. I to było kryterium se-
lekcji samorządów – nie za bardzo zadłu-
żony, ale jeśli za mało zadłużony, to znaczy 
nie inwestuje. Obydwie rzeczy nie były przez 
„Rzeczpospolitą” pochwalane – mówił Jerzy 
Buzek, przewodniczący kapituły rankingu 

Kryteria wyboru najlepszych samorządów 
przybliżył prezes zarządu Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej Cezary Trutkowski.

– To są samorządy wybrane nie na podsta-
wie arbitralnych decyzji, tylko na podstawie 
bardzo wnikliwej analizy szerokiego spek-
trum danych. Nigdy nie chcieliśmy, aby to 
był ranking wzrostu wskaźników w jakichś 
dziedzinach. Dlatego kapituła opracowując 
wskaźniki podzieliła je na trzy obszary: trwa-
łości środowiskowej, społecznej i ekonomicz-
nej. Ranking nie jest kolejnym rankingiem, 
w którym promuje się jakiś wycinek działal-

ności samorządów, tylko prezentuje podej-
ście bardzo kompleksowo i w każdym z tych 
obszarów dokonujemy wyborów. W tym sen-
sie jest to ranking zrównoważony. Czwartym 
elementem jest jakość zarządzania – mówił 
Cezary Trutkowski, dodając, że dzięki zgro-
madzonemu kapitałowi w czterech obsza-
rach najlepsze w rankingu samorządy są do-
brze przygotowane do przyszłości. 

– W 2009 roku zwyciężyliśmy, rok później 
byliśmy na trzecim miejscu, dziś jest miejsce 
czwarte. Ważne, że tyle czasu utrzymujemy 
się w czołówce rankingu, który dlatego cie-
szy się taką renomą, że ocenia bardzo dużo 
czynników, gminy nie mają żadnego wypły-
wu na ocenę, a przede wszystkim zajmuje się 
tym gazeta o ukształtowanym autorytecie. 
Gratuluję mieszkańcom, bo to od nich, od 
nauczycieli, przedsiębiorców, moich pra-
cowników zależy ten sukces. My staramy się 
tworzyć warunki. I widocznie te warunki 
tworzymy na tyle dobrze, że ludzie aktywnie 
działają i dzięki tej aktywności dzisiaj mo-

głem odebrać nagrodę 
za czwartą lokatę – ko-
mentował wynik burmistrz Grze-
gorz Benedykciński.

W kategorii gmin miejskich i miejsko- 
wiejskich wysokie drugie miejsce zajęła 
Podkowa Leśna, zaś zwyciężyła świętokrzy-
ska Morawica, która triumf w dużej mierze 
zawdzięcza bardzo wysokiej punktacji za 
trwałość społeczną działań. W tym obsza-
rze oceny Grodzisk zajął 51 miejsce, a dru-
gim kryterium, w którym nasza gmina nie 
znalazła się w ścisłej czołówce, była trwałość 
ekonomiczna (43 miejsce). W pozostałych 
dwóch wskaźnikach wyniki Grodziska były 
bliskie ideału – tylko trzy samorządy zdoby-
ły więcej punktów za trwałość środowisko-
wą, zaś w jakości zarządzania i współpracy 
grodziski samorząd jest wiceliderem.

Zwycięzcą kategorii miast na prawach 
powiatu został nie po raz pierwszy Sopot, 
a  w  kategorii gmin wiejskich wygrała pod-
krakowska Wielka Wieś. n  (kb)

Inauguracja CoWorku

Tydzień z wukadką

– WKD promuje transport publiczny, który 
jest bardziej ekologiczny od transportu sa-
mochodowego. Mamy bogatą historię. Myślę, 
że na stałe zagościliśmy w życiu społeczności 
miejscowości, wzdłuż których biegnie nasza 
linia – mówiła Jolanta Dałek z zarządu WKD.

Na każdy dzień obchodów przygotowana 
została inna atrakcja. Rozpoczęto od zdro-
wej przekąski rozdając pasażerom jabłka 

na wybranych przystankach. Na antenie 
Radia Bogoria przeprowadzony został 
konkurs „Śladami EKD/WKD” składają-
cy się z 15 pytań w 5 zestawach. Ogłoszo-
no wyniki konkursu plastycznego „Moja 
ekologiczna WuKaDka” skierowanego do 
dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat 
– wyłoniono 7 zwycięskich prac. W kasach 
biletowych rozpoczęto wydawanie nowego 

kieszonkowego rozkładu jazdy uwzględnia-
jącego zmiany od 1 października. 22 wrze-
śnia przypadał „Dzień bez samochodu 
w WKD”, podczas którego można było 
bezpłatnie przejechać się kolejką – także 
z psem czy rowerem.

Ostatniego dnia podczas plenerowego 
pikniku można było m.in. zobaczyć halę 
przeglądowo-naprawczą, wejść do kolejek 
od najstarszej do współcześnie jeżdżących 
i odwiedzić Izbę Tradycji EKD/WKD. Na 
najmłodszych czekały specjalne animacje. 
Nic więc dziwnego, że impreza przyciągnę-
ła wielu pasjonatów kolejnictwa. n  (ar)
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– Wyjechaliśmy pod koniec stycznia na 
trzy miesiące, a pobyt w wiosce Ustupu 
trwał około tygodnia. To było zderzenie 
z inną tradycją. Dziwiły mnie niektóre 
zwyczaje, np. w jaki sposób wygląda ślub – 
wybranek bierze swoją wybrankę na ręce, 
zanosi ją do swojego hamaka i musi ją po-
bujać sześć razy. I to tyle. Codziennie pod-
patrywaliśmy, jak żyją tamtejsi mieszkań-
cy, jak się ubierają, jak gotują, jak wygląda 
dzień w szkole. Zobaczyliśmy, że dzieci 
nie mają podstawowych rzeczy do szkoły, 

m.in. podręczników. Stwierdziliśmy, że 
trzeba im pomóc. Wraz z zaprzyjaźniony-
mi grodziskimi szkołami zebraliśmy po-
nad 10 tys. zł, za które zakupione zostały 
materiały potrzebne uczniom – mówiła 
Joanna Szustakiewicz, żona Pawła i mama 
8-letnich bliźniąt Poli i Michała.

Podczas spotkania w CK uczniowie 
szkół biorących udział w projekcie obej-
rzeli film z podróży, dzięki któremu 
mogli poznać Aristeo – sierotę z ple-
mienia Kuna Yala. Gościem specjalnym 
był Indianin, który urodził się w wiosce 
Ustupu. Do Grodziska przyjechał jednak 
z okolic Zielonej Góry.

– Jako plemię Kuna mamy 360 wysp, 
z czego 49 to są same skały, reszta to ak-
tualnie tereny turystyczne. W latach 70. 
dostałem stypendium na studia w Polsce. 
Poznałem Polkę, zakochałem się i założy-
łem rodzinę. Teraz jestem już na emery-
turze, ale wcześniej pracowałem w szkole. 
W kwestii edukacji, tam skąd pochodzę 
jest dużo ciężej ze względu na brak infra-
struktury i materiałów – mówił Amancio.

Warto dodać, że organizatorzy spo-
tkania współpracują z dwujęzycznym 
magazynem edukacyjnym National Geo-
graphic Odkrywca, w którym ukazała się 
relacja z podróży.

– Rodzina Szustakiewiczów ma bardzo 
interesujący pomysł na to, jak jednocze-
śnie wychowywać, poznawać świat i po-
magać tym, których odwiedzają. Łączą 
pasję z misją. Docierają do miejsc, o któ-
rych w Polsce nie wiemy za dużo – mówiła 
Maja Zawistowska, redaktor naczelna ma-
gazynu.  n  (ar)

– Ryszard Szurkowski 10 czerwca ubie-
głego roku wystartował w amatorskim 
wyścigu w Kolonii. Przed metą kolarze 
rozjeżdżali się przy wysepce, dwóch z nich 
upadło, a jadący za nimi nasz legendarny 
mistrz wyleciał przez kierownicę, ude-

rzając twarzą o beton. Na niego wjecha-
ło kilkudziesięciu innych zawodników. 
Szurkowski przeszedł trzy skomplikowa-
ne operacje, ma czterokończynowe pora-
żenie. Jedyną nadzieją na wstanie z wózka 
jest długotrwała, bardzo kosztowna reha-
bilitacja. Dlatego jesteśmy tutaj, aby wspo-
móc finansowo naszego przyjaciela – po-
wiedział Paweł Dłużewski rozpoczynając 
pierwszy w historii Grodziska „Kabare-
ton Peleton”, który odbył się 10 września 
w Mediatece. W wyjątkowym spektaklu 
charytatywnym na rzecz dawnego kolar-
skiego mistrza wzięły udział gwiazdy pol-
skiego kabaretu – m.in. Joanna Jeżewska, 
Renata Zarębska, Cezary Pazura, Krzysz-

tof Piasecki oraz Kabaret Koń Polski. Or-
ganizatorami było grodziskie Centrum 
Kultury, Stowarzyszenie Lions Club Po-
znań 1990 oraz Paweł Dłużewski, a cały 
dochód z imprezy został przeznaczony na 
rehabilitację Ryszarda Szurkowskiego.

Podczas trzygodzinnego show artyści 
zaprezentowali swoje najlepsze skecze, 
gagi, stand-upy oraz piosenki. Nie zabra-
kło także anegdot, wspomnień i filmów 
związanych z Ryszardem Szurkowskim, 
wielokrotnym medalistą mistrzostw świata 
i igrzysk olimpijskich, a także prawdziwym 
dominatorem Wyścigu Pokoju, którym 
emocjonowała się wówczas cała Polska. 

n  Tekst i fot. Katarzyna Mandes

– Pomysł na nowy projekt dziecięcy poja-
wił się już w poprzednim roku szkolnym, 
kiedy zorganizowaliśmy w Bibliotece Pu-
blicznej warsztaty z tworzenia książki. 
Dzieci z wielkim zaangażowaniem napi-
sały krótkie opowiadanie o ulubionym 
zwierzaku i je zilustrowały. Pomyślałam, 
że ciekawie byłoby stworzyć prawdziwą 
książkę razem z młodymi czytelnikami 
naszej biblioteki. Wtedy pojawił się Darek 
Smolarczyk z grodziskiego Studia Sma-

ków, który chciał poprowadzić zajęcia 
kulinarne dla dzieci w Mediatece. Stwier-
dziliśmy, że połączymy siły i stworzy-
my wspólny projekt kulinarno-literacki 
„Zgotujmy sobie książkę” – opowiadała 
Agnieszka Pelc, organizatorka castingu do 
całorocznych warsztatów dla dzieci w wie-
ku 9-11 lat, który odbył się 18 września 
w  Mediatece. Młodzi kucharze i przyszli 
współautorzy książki mieli do wykonania 
dwa zadania – przygotować smaczną po-
stać ze świeżych warzyw i owoców, a po-
tem ją namalować. Wybrana w ten sposób 
20-osobowa grupa weźmie udział w cyklu 
zajęć pod okiem doświadczonego szefa 
kuchni. Dzieci będą m.in. konstruować, 
spisywać i ilustrować swoje przepisy oraz 
gotować potrawy. Nie zabraknie także na-
uki przez zabawę i doświadczenia. Tema-

tami warsztatów są m.in. pierwsze śniada-
nie, lunchboxy, świąteczne, wielkanocne 
i piknikowe menu, pasty i kremy, sałatki 
i sosy, kiszonki, jajko, mąka, woda, kanap-
ki oraz słodycze bez cukru i chemii.

Zwieńczeniem projektu będzie wydanie 
książki kucharskiej, której premiera odbę-
dzie się w bibliotece, a zyski ze sprzedaży 
zostaną przeznaczone na cele charytatyw-
ne związane z dziećmi.  n  (km)

Małżeństwo przez hamak

Uśmiech dla mistrza

Książka ze smakiem
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Ustupu to wioska znajdująca 
się w Ameryce Środkowej 
zamieszkała przez Indian 
Kuna. Właśnie tam wyruszyła 
rodzina Szustakiewiczów, 
by poznać tamtejszą kulturę 
i pomóc mieszkańcom. 
Spotkanie podsumowujące 
podróż odbyło się 13 września 
w Centrum Kultury.
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W Mediatece 13 września Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy stowarzyszeniu Malwa Plus świętował 
25-lecie istnienia. O sile tej placówki świadczył ogrom podziękowań.

Roboczo przedsięwzięcie nazywa się „Droga do zdrowia”. Jednym 
z celów jest pokazanie osobom z diagnozą onkologiczną lub cierpiącym 
na inne przewlekłe schorzenia, jakie są inne narzędzia wsparcia oprócz 
procedur medycznych. Grodzisk jest trzecim po Krakowie i Warszawie 
miastem, gdzie dostępne są warsztaty simontonowskie 

Realizują siebie i marzenia
Na rozpoczęcie uroczystości uczestnicy 
WTZ zaprezentowali barwne przedsta-
wienie pod tytułem „Igraszki z diabłem”, 
które spotkało się z gromkimi brawami ze 
strony zaproszonych gości.

– WTZ powstał w czerwcu 1994 roku, 
co w tamtych czasach było nowością. Od 
2 września 1994 r. przyjętych zostało 25 
uczestników do 5 pracowni. W 2010 roku 
utworzono Stowarzyszenie Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „Malwa Plus”. 
Od grudnia 2013 roku jesteśmy organiza-
cją pożytku publicznego. W roku 2017 r. 
pozyskaliśmy środki z funduszy europej-
skich. Nasza siedziba znajduje się w Gro-
dzisku przy ul. Traugutta 40. Większość 
uczestników dowozimy wynajętym bu-
sem. Obecnie uczestników WTZ i  świe-
tlicy mamy 93 osoby. Są one z powiatu 
grodziskiego. Zatrudniamy 22 osoby, 
w tym 16 osób pracujących bezpośrednio 
z podopiecznymi. Przez 25 lat przez pla-
cówkę przeszło 169 niepełnosprawnych – 
mówiła Iwona Mejsner, prezes stowarzy-

szenia i kierownik WTZ, która od samego 
początku pracuje w tej placówce.

W jubileuszu wzięli udział przedsta-
wiciele lokalnych władz samorządowych 
oraz zaprzyjaźnionych organizacji, insty-
tucji i firm.

– Mam przyjemność od 25 lat obserwo-
wać rozwój warsztatów i to jest coś nie-
samowitego. Bardzo wam dziękuję za to, 
ile radości dajecie swoim uczestnikom. 
Kiedy zaczynaliście, zupełnie inaczej 
patrzyliśmy na problemy osób niepełno-
sprawnych. To wy uświadomiliście nam 
skalę problemu. To miało wielki wpływ 
na moje myślenie, na myślenie wielu osób. 
Wywołaliście zupełnie inne zachowa-
nia nas, ludzi sprawnych, w stosunku do 
osób, które potrzebują pomocy – mówił 
burmistrz Grzegorz Benedykciński.

Wśród zebranych oczywiście nie zabra-
kło byłych i obecnych pracowników.

– Początki wspominam z ogromnym 
wzruszeniem. 25 lat temu nie było to takie 
proste przekonać społeczeństwo i samych 

niepełnosprawnych, że jest taka potrzeba. 
Ale jak niepełnosprawni połknęli bakcy-
la, to już nie wyobrażali sobie potem, że 
tego warsztatu może nie być, bo znaleźli 
tu przyjaciół, takie same osoby jak oni. 
Nikt ich nie etykietował. Jestem bardzo 
szczęśliwa, że to „moje dziecko” usamo-
dzielniło się i tak wspaniale się rozwija 
– mówiła Ewa Magdziak, założycielka 
i pierwszy kierownik WTZ.

Wzruszenie towarzyszyło także uczest-
nikom warsztatów.

– Bardzo dobrze czuję się na warszta-
tach, przychodzę na nie z przyjemnością. 
Dzięki nim mogę wychodzić z domu, roz-
wijać się, uczyć nowych rzeczy, co potem 
wykorzystuję w rodzinie. Realizuję siebie 
i swoje marzenia. Kiedy nie mogę przyjść 
na warsztat, to mnie po prostu roznosi. 
Tu jest wspaniała atmosfera, cudowna 
kadra, którą darzę wielkim szacunkiem 
– mówiła Małgorzata Borowska, uczest-
niczka WTZ.

  n  Tekst i fot. Anna Redel

– W tych ekstremalnych doświadczeniach, 
do jakich zalicza się choroba, potrzebuje-
my też umieć radzić sobie z emocjami. Gdy 
ktoś dostaje diagnozę onkologiczną, dowia-
duje się, że ma cukrzycę lub inną chorobę 
przewlekłą, reakcja emocjonalna jest tak 
samo trudna. To wywraca do góry nogami 
całe życie. Wiele rodzin musi na nowo na-
uczyć się żyć. Dlatego jest ogromna potrze-
ba, by przybliżyć sposoby psychologiczne 
radzenia sobie z emocjami w tych trudnych 
chwilach – mówi Ewa Lewandowska (na 
zdjęciu), która od 24 września w Mediatece 
prowadzi zajęcia pod egidą fundacji UNI-

CORN. – To dla ludzi też jest ważne, żeby 
zobaczyć, że nie są sami – dodaje terapeut-
ka i zachęca potrzebujących wsparcia do 
skorzystania z  zajęć. – W obszarze pracy 
radzenia sobie ze sobą i  swoimi emocjami 
jest jak z nauką jazdy na rowerze: dopóki 
się nie spróbuje, to trudno jest nauczyć się 
trzymać równowagę. 

Warsztaty simontonowskie są konty-
nuacją prowadzonego przez Bibliotekę 
Publiczną programu spotkań Onkomusic. 

– Półtora roku temu zgłosiła się do bi-
blioteki czytelniczka, która zapadła na 
chorobę nowotworową, i zaproponowała, 
by stworzyć taką grupę i takie miejsce, 

gdzie ludzie dotknięci nowotworem mogli-
by przychodzić i po prostu się wzajemnie 
wspierać. Pomyślałam, że biblioteka jest 
doskonałym miejscem na takie spotkania, 
warsztaty, rozmowy – wspomina Dorota 
Olejnik, dyrektor Biblioteki Publicznej. – 
Terapia simontonowska jest znana w Eu-
ropie, natomiast w Polsce jest jeszcze mało 
ośrodków. Bardzo się cieszę, że takie zaję-
cia odbywają się u nas, bo niektóre z osób, 
nie dojechałyby do Warszawy, by wziąć 
udział. Jesteśmy trzecim w Polsce ośrod-
kiem, a chyba pierwszym, gdzie z zajęć 
można skorzystać bezpłatnie, bo są finan-
sowane z budżetu gminy – mówi.   n  (kb)

Nauka życia z diagnozą

Podziękowania
Serdeczne podziękowania dla Pani Moni-
ki Kacprzak i Pana Sławomira Siodłaka 
za zorganizowanie bogatej w treści edu-
kacyjne wycieczki szkolnej do Akademii 

Marynarki Wojennej w Gdyni oraz pomoc 
w opiece nad uczniami. Wspaniała atmos-
fera wśród uczestników i ich radość są naj-
lepszym potwierdzeniem udanej wyprawy.

wych. klasy 7a w SP nr 4 w Grodzisku Maz.
Sylwia Ręgowska
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społeczeństwo

Szpital Zachodni, jako jedna z siedmiu 
placówek w kraju, od grudnia ubiegłe-
go roku bierze udział w ministerialnym 
programie pilotażowym trombektomii 
mechanicznej w leczeniu udaru niedo-
krwiennego. W lipcu do programu do-
łączyło kolejnych 11 szpitali, jednak to 
nadal bardzo wąska grupa placówek. 
Co zdecydowało, że grodziski szpital zna-
lazł się w elitarnym gronie instytucji pro-
wadzących Centrum Leczenia Udarów?

– Rzeczywiście, w większości są to 
ośrodki akademickie lub ośrodki woje-
wódzkie, jesteśmy jedynym szpitalem 
o randze ośrodka powiatowego. To konse-
kwencja naszych wcześniejszych działań 
– program leczenia udarów za pomocą 
trombektomii finansowany z budżetu 
szpitala prowadziliśmy już od stycznia 
2018 roku, zapewniając pacjentom po-
szerzenie możliwości leczenia udaru 
o  dodatkową interwencję, która obecnie 
jest uznawana za najbardziej skuteczną 
w przypadku leczenia udarów. Wraz z roz-
poczęciem programu ministerialnego, zo-
staliśmy Mazowieckim Interwencyjnym 
Centrum Leczenia Udarów z 24-godzin-
nym dyżurem naczyniowym, zwiększyła 
się pula pacjentów przyjmowanych w fa-
zie ostrej udaru niedokrwiennego, którzy 
mogą korzystać zarówno z trombolizy, jak 
i trombektomii.
Tromboliza…, trombektomia… Czy-
mógłby Pan wyjaśnić co kryje się za tymi 
terminami?

– Tromboliza i trombektomia mecha-
niczna to metody leczenia udarów nie-
dokrwiennych. Tromboliza to leczenie 
farmakologiczne i polega na dożylnym 
podaniu środka, który rozpuszcza skrze-
plinę. Co bardzo ważne, leczenie farma-
kologiczne można zastosować do 4,5  go-
dziny od wystąpienia pierwszych objawów 
udaru. W przypadku kiedy zator jest 
zbyt duży lub położony w jednym z kilku 
głównych naczyń mózgowych, leczenie 
farmakologiczne może okazać się niesku-
teczne i wówczas konieczne jest zastoso-
wanie trombektomii mechanicznej. Jest 
to metoda polegająca na przeztętniczym 
dotarciu do skrzepliny, która zamyka na-
czynie mózgowe, i usunięciu jej w całości, 
co prowadzi do przywrócenia przepływu 
krwi i ma zapobiec uszkodzeniu tkanki 
mózgowej. Tę metodę można stosować 
w połączeniu z leczeniem farmakologicz-
nym lub w przypadku przeciwskazań jako 
jedyne leczenie. Bardzo istotne jest, że 
trombektomię można stosować do 6 go-
dzin od wystąpienia objawów, a jeśli pa-
cjent spełnia warunki, nawet dłużej, więc 
zyskujemy czas.

Może warto powiedzieć, czym jest udar 
niedokrwienny.

– Udar niedokrwienny jest uszkodze-
niem mózgu polegającym na braku prze-
pływu krwi – dochodzi do zamknięcia 
naczynia przez nieprawidłowy materiał, 
który przez naczynie tętnicze dociera do 
pewnego miejsca w mózgu i powoduje 
zator. To może spowodować w ciągu kil-
ku godzin całkowite uszkodzenie tkanki 
mózgowej, łącznie z jej martwicą, przez co 
pacjent traci funkcje, np. może mieć nie-
sprawną połowę ciała.
Jakie są objawy udaru?

– Jeżeli zaobserwujemy asymetrię ust, 
czyli opadnięcie kącika ust, pojawią się 
kłopoty z wysłowieniem się lub zrozumie-
niem tego, co mówimy, albo któraś z koń-
czyn jest odczuwalnie słabsza, możemy 
podejrzewać objawy sugerujące, że jest to 
udar.
Co należy wówczas zrobić?

– Bezzwłocznie zadzwonić po pogoto-
wie. To nie czas na konsultacje ze znajo-
mymi, na czekanie, że może objawy same 
ustąpią. Ryzyko jest zbyt duże, bo podob-
nie jak w przypadku zawałów serca o sku-
teczności leczenia decyduje czas. Mówimy 
o złotej godzinie udarowej. To oznacza, że 
pacjent w ciągu godziny od wystąpienia 
udaru powinien trafić do ośrodka uda-
rowego i otrzymać leczenie farmakolo-
giczne, a jeżeli będzie się kwalifikował do 
zabiegu wewnątrznaczyniowego, zostanie 
przekazany do jednego z 18 ośrodków na 
terenie kraju – albo drogą lądową, albo 
drogą powietrzną.
Pacjentów Szpitala Zachodniego ko-
nieczność ewentualnego transportu nie 
dotyczy?

– Atutem ośrodka referencyjnego jest 
możliwość zastosowania wszystkich form 
leczenia w jednym miejscu, co w sposób 
znaczący skraca czas podjęcia działań, 
a to w leczeniu udaru jest najważniejszy 

element. Im szybciej te działania zosta-
ną podjęte, tym efekt leczenia jest lepszy, 
a pacjent ma szansę na szybszą poprawę, 
rehabilitację i powrót do normalnego ży-
cia. W Szpitalu Zachodnim to leczenie 
może być zastosowane w jednym miejscu, 
pacjent nie wymaga transportu do innego 
szpitala, a to o tyle ważne, że transport jest 
niestety najsłabszym ogniwem systemu 
i w sposób znaczący opóźnia leczenie.
Kto jest szczególnie narażony na udar?

– Zagrożona udarem jest co szósta oso-
ba w populacji. Czyli tak naprawdę udar 
może dotknąć każdego. Wcześniej uważa-
no, że problem dotyczy tylko osób powyżej 
60. roku życia, natomiast obserwujemy, że 
zagrożona jest coraz większa część młodej 
populacji. Udar jest wypadkową kilku ele-
mentów – może być pochodną problemów 
związanych z zaburzeniem rytmu serca, 
ze zwężeniem naczyń doprowadzających 
krew do głowy albo z niewłaściwym od-
żywianiem czy nieleczeniem nadciśnienia 
tętniczego. Na pewno ryzyko wystąpienia 
udaru wzrasta u palaczy. Rocznie mamy 
około 90 tysięcy udarów niedokrwien-
nych w Polsce. Tylko część tych chorych 
otrzyma w odpowiednim czasie adekwat-
ne leczenie.
Dlaczego tylko część?

– Problem leczenia udaru, to nie tylko 
kwestia odpowiedniego leczenia wcze-
snoszpitalnego i szpitalnego. To także 
świadomość społeczna i konsekwentne 
powtarzanie akcji edukacyjnych, które 
mają wytłumaczyć, co to jest udar, jakie 
mogą być pierwsze objawy i jak należy się 
zachować w przypadku wystąpienia tych 
objawów. Ta świadomość w społeczeń-
stwie niestety jest nikła. Bez programów 
szkoleniowych i edukacyjnych każdy z nas 
ma mniejsze szanse na skuteczne leczenie 
pomimo tego, że leczenie udarów przeszło 
rewolucję i mamy nieporównywalne moż-
liwości w stosunku do tego, czym medy-
cyna dysponowała pięć lat temu. I oczywi-
ście profilaktyka.
Pilotaż kończy się w listopadzie przyszłe-
go roku. Co dalej?

– Program rzeczywiście nazywa się pi-
lotażowy i czas trwania jest ograniczony, 
natomiast wierzę, że przeztętnicze lecze-
nie udaru, czyli trombektomia mecha-
niczna, stanie się standardem. Pilotaż słu-
ży ocenie ekonomicznej, ocenie jakości, 
ocenie organizacji współpracy ośrodków 
udarowych z ośrodkami referencyjnymi, 
w których można przeprowadzić całkowi-
te i kompleksowe leczenie, i wyciągnięcie 
wniosków, by system został udoskonalony 
i upowszechniony.
Dziękuję za rozmowę.

11

Nie ma czasu na konsultacje
Z dr. Krzysztofem Bartoszem Kądziołką, Koordynatorem Mazowieckiego Interwencyjnego 
Centrum Leczenia Udarów w Szpitalu Zachodnim, rozmawiał Krzysztof Bońkowski.
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– Jaki ktoś miał fajny pomysł 15 lat temu! – powiedział wiceburmistrz Grodziska Piotr Galiński otwierając 
wspólnie ze starostą Markiem Wieżbickim XV Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób 
Niepełnosprawnych „Ogrody Integracji”, który odbył się 27 września w Centrum Kultury. 

Tegorocznej edycji towarzyszyło hasło 
„A  dziś po ogrodzie z bajką sobie chodzę”, 
dlatego podczas prezentacji nie zabrakło na-
wiązań do najbardziej znanych utworów tego 
gatunku, nowych interpretacji, jak również 
przedstawień całkiem oryginalnych. W tej 
konwencji wystąpili również goście z grupy 
teatralno-muzycznej Kreska, działającej przy 
WTZ w Rykach, którzy przedstawili pomy-
słowo zrealizowaną „Bajkę o uczuciach”. 

Po występach gościnnych przyszedł czas 
na rodzimych artystów – zarówno indywi-
dualnych, jak i zespołowych. Na scenie swoje 
talenty prezentowali przedstawiciele Niepu-
blicznego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w  Brwinowie, Środowiskowego Domu 
Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia 
Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszaw-
skiej z Podkowy Leśnej, WTZ „Ognisko” 
w Pruszkowie, DPS KSNAW z Brwinowa, 
WZT Malwa Plus z Grodziska, WTZ w Czu-
binie, ZS im. H. Szczerkowskiego w Gro-
dzisku, Grupy Samopomocowej Młodzieży 
Niepełnosprawnej „Sami swoi” w Jaktoro-
wie, Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego 
KSNAW z Milanówka, DPS w Sadowej, Sto-
warzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Nie-
pełnosprawnych z Grodziska ze wsparciem 
dzieci z przedszkola Tęczowe Ognisko i Mu-
zycznej Farmy z Natolina, Środowiskowego 
Domu Samopomocy „Na górce” z  Prusz-
kowa, DPS w Bramkach, DPS w Czubi-
nie, Środowiskowego Domu Samopomocy 

z  Łubca, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w  Jaktorowie, DPS w Izdebnie Kościelnym 
z  filią w Grodzisku oraz SP nr 6 w Grodzi-
sku Mazowieckim, a także soliści: Tomasz 
Czuchrowski, Jerzy Filar, Emilia Kacprzak 
i – za pośrednictwem nagrania – Bogumiła 
Wiktoria Siedlecka-Goślicka.

– Jestem bardzo szczęśliwa, że to służy lu-
dziom i przynosi tyle satysfakcji osobom nie-
pełnosprawnym. I jestem bardzo wdzięczna 
kolegom i koleżankom z PCPR-u, którzy 
kontynuują organizację przeglądu, a sama 
wiem, ile pracy to kosztuje – mówiła Ewa 
Magdziak, czyli osoba, która miała przed 
piętnastu laty ten „fajny pomysł”, o którym 
mówił na wstępie Piotr Galiński. Inicjatorka 
„Ogrodów…” w tym roku zasiadła w  jury, 
w którym ponadto znaleźli się aktorzy Jaro-
sław Gajewski, Andrzej Zaorski, Jerzy Jane-
czek, reżyser Konstanty Ciciszwili, muzyk 
Jerzy Filar, związani z Orkiestrą Gedeon 
Richter Polska solistka Hanna Chmielew-
ska i dyrygent Jerzy Wysocki, muzealnicy 
Alicja Matracka-Kościelny i Joanna Alek-
sandra Biniszewska, artysta plastyk Ryszard 
Krawczyk, dyrektor Centrum Kultury Paweł 
Twardoch, psychologowie Tatiana Osta-
szewska-Mosak i  Piotr Mosak, Małgorzata 
Piątkowska z Fundacji „Echo” oraz dzienni-
karze: Maria Barańska, Marek Konarzewski 
z Radia Bogoria i niżej podpisany redaktor 
naczelny czasopisma „Bogoria”. A obradami 
jury kierował satyryk Paweł Dłużewski. 

Wśród jurorów wiele nazwisk powtarza 
się z roku na rok. Jedną z osób związanych 
z „Ogrodami…” od samego początku jest 
Maria Barańska. 

– Pamiętam, że kiedyś do jury został za-
proszony Piotr Rubik, wówczas u szczytu 
sławy. Wśród występujących był niewido-
my chłopiec, który bardzo lubił jego twór-
czość i nie wierzył, że to właśnie on. Zapy-
tał, czy może go „obejrzeć” swoimi rękoma 
i Piotr Rubik się zgodził, by chłopiec po-
znał dłońmi jego rysy twarzy – wspomina 
dziennikarka Radia Bogoria.

Również nie po raz pierwszy jurorem był 
Jerzy Janeczek. – Nie spotkałem tu żadnej 
osoby, która byłaby w jakiś sposób smut-
na, niezrealizowana. Jest coraz sprawniej, 
strona techniczna, dźwięk, przygotowanie 
do następnych prezentacji, wszystko to tak 
płynnie idzie, że rytm całego przedsięwzię-
cia jest świetny. Na „Ogrody…” miło się 
wraca, więc zawsze żegnam się mówiąc „do 
zobaczenia”.

Organizatorami „Ogrodów Integracji”, 
którym patronują Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego i Starosta Powiatu Gro-
dziskiego, były PCPR, Centrum Kultu-
ry i organizacje pozarządowe, wspierane 
przez wolontariuszy z ZS nr 1 w Grodzisku. 
Prezentacjom scenicznym towarzyszyły zaś 
wystawy prac plastycznych.

n Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

Stowarzyszenie Działań Twórczych 
Parabuch zaprosiło swoich sympa-
tyków 20 września do Mediateki, by 
wspólnie świętować dziesięciolecie 
istnienia organizacji, której pracami 
kieruje Joanna Antolak. Spotkanie 
było okazją do wręczenia podzięko-
wań przyjaciołom stowarzyszenia 
i najbardziej aktywnym uczestnikom 
organizowanych przez nie propozycji 
kulturalnych, wysłuchania koncertu 
Andrzeja Antolaka, a przede wszyst-
kim prezentacji dorobku artystycz-
nego, zgromadzonego podczas róż-

nych aktywności inicjowanych przez 
Parabucha.

 – Naszym najważniejszym celem 
jest promocja kultury wysokiej po-
przez edukację kulturalną, a edukacji 
kulturalnej przez zabawę. W ciągu 
dekady zrealizowaliśmy mnóstwo 
projektów, ale kamieniem milowym 
naszej działalności była dofinanso-
wana przez Urząd Miejski Letnia Ga-
leria Sztuk Chełmonie. Zrobiliśmy 
coś z niczego na polanie przed dwor-
kiem Adama Chełmońskiego, gdzie 
mieliśmy tylko dostęp do prądu. Naj-

bardziej efektownym projektem były 
„Żywe obrazy od naszego sąsiada Jó-
zefa Chełmońskiego”, podczas których 
współpracowała młodzież z Kozerek 
i ośrodka monarowskiego w Budach 
Zosinych. Zabawa była przednia, a jed-
nocześnie wyszły kapitalne prace. Poza 
tym młodzież bardzo dużo skorzysta-
ła, bo wstępem do sesji zdjęciowej były 
zajęcia z historii sztuki. Bardzo cieka-
wy był też finał w postaci wernisażu 
wystawy w Poczekalni PKP – mówi 
Joanna Antolak, prezes stowarzyszenia 
Parabuch. n  (kb)

Chełmonie kamieniem milowym

Na Ogrody dobrze się wraca 
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Pieszo przez półwiecze 

Z piekła na scenę

Film można usłyszeć

Wszyscy, którzy kochają 
turystykę pieszą i rowerową, 

21 września mogli wziąć udział 
w 51. edycji złazu „Babie lato” 

zorganizowanej w 50. rocznicę 
odsłonięcia pamiątkowej 

tablicy poświęconej Józefowi 
Chełmońskiemu.

Grodziskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Familia 
28 września w Mediatece zorganizowało Grodziski Dzień Trzeźwości,  
w ramach którego odbył się XIII Przegląd Twórczości Abstynenckiej.

– Mam nadzieję, że to będzie początek 
klubu filmowego z audiodeskrypcją, 

czyli z opisem tego, co się dzieje 
w danej scenie. Zakładamy 

comiesięczne spotkania – mówił 
Jerzy Orzeł, prezes Stowarzyszenia 

04-O zrzeszającego osoby 
niewidome i niedowidzące z powiatu 

grodziskiego podczas pierwszej 
w Grodzisku publicznej projekcji filmu 

z audiodeskrypcją.

– Złaz „Babie lato” to wspaniałe przeży-
cie. Pierwszy odbył się w 1969 roku. Jest 
to impreza skierowana do ludzi w każdym 
wieku. Na przestrzeni 50 lat złaz się zmie-
niał, zmieniali się organizatorzy. Obecnie 
jest to sekcja turystyczna Kraj-Obrazy 
Grodziskiego Klubu Żeglarskiego Czysty 
Wiatr. Współorganizatorami są LO w Mi-
lanówku, Stowarzyszenie Nasza Kuklówka 
i LGD w  Żabiej Woli – mówił Mirosław 
Łyszkowski, prezes Czystego Wiatru.

Trasy rozpoczynały się w czterech miej-
scach: w Grodzisku, Jaktorowie, Żabiej 
Woli i Radziejowicach. Na złaz zapisało się 
150 osób, w tym harcerze.

– To idealna okazja do poznania regio-
nu. Dla zuchów to ogromna frajda i wy-
czyn przejść tyle kilometrów – mówiła 

Sylwia Szymańska, drużynowa „Leśnych 
ptaków” z Izdebna Kościelnego.

Po raz drugi meta znajdowała się w dwor-
ku Józefa Chełmońskiego w Kuklówce, 
gdzie przygotowano rozmaite konkursy.

– Ten dom obecnie ma z 200 lat. Cheł-
moński remontował go w 1900 roku, po 
tym jak sprzedał „Orkę”, którą namalował 
dla hrabiego Krasińskiego – mówił obecny 
gospodarz dworku Stanisław Aust, pra-
wnuk słynnego malarza.

Wśród uczestników złazu znaleźli się 
również tacy, którzy brali udział w pierw-
szej edycji.

– Nasz Klub Turystów Pieszych „Tup-
tuś”, który powstał w latach 60., był orga-
nizatorem wielu rajdów o różnych porach 
roku. Jesiennym był złaz „Babie lato” – 

poruszaliśmy się po istniejących szlakach 
pieszych. Turystyka piesza dawniej była 
bardzo modna – mówił Marek Żurawiec-
ki, uczestnik złazu z 1969 r.

W wydarzeniu uczestniczyli starosta 
Marek Wieżbicki i wójt Radziejowic Urszu-
la Ciężka. Na zakończenie wraz ze Zbignie-
wem Relugą, dyrektorem ZS nr 1 w Mila-
nówku, złożyli oni kwiaty przed kamieniem 
upamiętniającym Józefa Chełmońskiego.

Imprezie towarzyszyła prezentacja oko-
licznościowej publikacji „Złaz turystyczny 
Babie lato – grodziskie tradycje turystycz-
no-krajoznawcze”, której autorem jest Ja-
nusz Sobieraj przy współpracy Mirosława 
Łyszkowskiego. Wydawnictwo klubu Czy-
sty Wiatr zawiera historię wszystkich zła-
zów aż do zeszłorocznego.  n  (ar)

Impreza rozpoczęła się wykładem psychote-
rapeutki Anety Gąsiewskiej zatytułowanym 
„Jak internet zmienił świat – ryzyko uzależ-
nienia”. Potem na scenę wkroczyli abstynen-
ci – publiczność zobaczyła 10 prezentacji. 

– Staramy się wychodzić do społeczności 
lokalnej. Pokazać, że ludzie, którzy powy-

chodzili z niezłego piekła czy wręcz bagna 
rodzinnego budują swój system wartości 
poprzez pokazanie tego, co jest w nich 
najlepsze, co potrafią robić – mówił Rafał 
Braniewicz, prezes Familii, który także wy-
stąpił na scenie.

Twórczość abstynencka była rozmaita – od 
śpiewu i gry na gitarze po recytacje wierszy.

– Alkoholizm to ciężka choroba, a ludzie,  
którzy wyszli z tego nałogu, są godni podzi-
wu, dlatego tu jestem. Będę prezentowała 
trzy wiersze dotyczące: 80. rocznicy wybu-
chu II wojny światowej, jesieni i męskiej sta-
rości – mówiła Katarzyna Syrokomla, osoba 
wspierająca Familię.

Połowa artystów reprezentowała stowa-
rzyszenie z Pułtuska.

– Organizujemy imprezy trzeźwościowe, 
w tym m.in. w sierpniu przegląd twórczości 
abstynenckiej. Formułę mamy podobną – 
jeździmy do siebie nawzajem, tym bardziej, 
że z Familią znamy się od kilku lat – mówiła 
Grażyna Kowalska, skarbnik Stowarzyszenia 
Świt z Pułtuska, która recytowała wiersze 
„Wyspa szczęścia” i „Deszczyk”.

Po występach odbył się koncert zespołu 
Dens Babki i zabawa taneczna z zespołem 
Forte, a imprezie towarzyszyła wystawa 
zdjęć Grzegorza Sawickiego, byłego członka, 
a obecnie sympatyka Familii.

n  Tekst i fot. Anna Redel

By zwiększyć szansę realizacji tej zapo-
wiedzi, ze strony stowarzyszenia wybra-
no kierownika klubu filmowego, którym 
został Wojciech Zieliński.

Wprowadzenie do filmu „C.K. Dezerte-
rzy”, wyświetlony został 21 września w Me-
diatece, przygotował Łukasz Nowacki, 
prowadzący w Centrum Kultury Grodziski 

Klub Filmowy. Przedsięwzięcie nie byłoby 
możliwe bez współpracy Stowarzyszenia 
04-O z Mediateką.

– Otwieramy się na osoby z różnymi nie-
pełnosprawnościami. Byłam na trzydnio-
wym szkoleniu, podczas którego miałam 
kontakt m.in. z osobami niewidzącymi. Po-
kazywali nam oni dobre praktyki, co mnie 
zainspirowało do podjęcia takiej działalno-
ści – mówiła Kinga Kunicka z Mediateki.

Pokaz zorganizowano w ramach pro-
jektu „Krajowy zasób cyfrowych filmów 
z audiodeskrypcją dla osób niewidomych” 
realizowanego przez Stowarzyszenie De 
Facto. Projekt jest dofinansowany ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego.   n  (ar)fo
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Tegoroczna edycja Biegam 
Bo Lubię w Książenicach, 
zorganizowana 8 września 
przez tamtejszą Strefę Ruchu 
i Fundację Akademia Sportu 
Strefy Ruchu Książenice, 
połączona była z biegiem 
Biegam Pomagam poświęconym 
Paulince Tężyckiej.

– Pomysłodawczynią jest Agnieszka Oracka, a ja wraz z Magdą 
Cender przystałyśmy na ten pomysł, bo chciałyśmy zrobić coś 
nowego. Biegamy w grupie Dogoń Grodzisk, a traf chciał, że 
byłyśmy na zawodach w Białej Podlaskiej na biegu w szpilkach i to 
nas zainspirowało – mówiła Hanna Kornacka, współorganizatorka 
Grodziskiego Charytatywnego Biegu w Szpilkach, którego druga 
edycja odbyła się 15 września w Parku Skarbków.

Na starcie biegu Biegam Bo Lubię pomimo 
rzęsistego deszczu stanęło ponad 500 biega-
czy – nie tylko z okolicy. Niektórzy przyje-
chali z Łodzi, Rawy Mazowieckiej, a nawet 
ze Szczecina czy Wejherowa.

W biegu na 5 km w klasyfikacji generalnej 
na podium stanęli: Kacper Miller z  Leszna 
(1 miejsce), Sebastian Szlaga z  Milanówka 
(2 miejsce) i Grzegorz Kazimierski z Książe-
nic (3 miejsce). Wśród kobiet na tym dystan-
sie najlepsze były: zwyciężczyni Magdalena 
Iżycka z Warszawy oraz Julia Haber z Raszy-
na i Dorota Safarzyńska z Grodziska, które 
zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsce.

Najszybsi w biegu na 10 km okazali się 
warszawianin Arkadiusz Grabowiec, Da-

niel Michałowski z Grodziska i Daniel 
Urmanowski z Warszawy, zaś wśród pań 
triumfowały: Marta Hagen z Grodziska, 
Agata Pietraś z Pruszkowa i grodziszczanka 
Agnieszka Gutkowska. Ponadto na dystan-
sie 5 km odbywała się rywalizacja w nordic 
walking. Zwyciężyli: Krzysztof Człapski, 
Radosław Dajek i Bogusław Ruszkowski 
oraz Marzena Berkowska, Bogna Gaj i Bo-
żenna Lipińska.

– Chodzi nam o integrację środowiska 
lokalnego, fajną zabawę, promowanie spor-
towego stylu życia i pomoc potrzebującym. 
To impreza dla całych rodzin. Ze względu 
na pogodę przenieśliśmy atrakcje dla dzieci 
i młodzieży do hali sportowej, m.in. ścianę 
wspinaczkową, dmuchaną zjeżdżalnię. Rów-
nocześnie przeprowadzamy dzień otwar-
ty w  Strefie Ruchu, gdzie można obejrzeć 
obiekt – mówiła Daria Gągała z Fundacji 
Akademia Sportu Strefy Ruchu Książenice.

W biegu Biegam Pomagam wzięło udział 
około 400 osób. Za jedno okrążenie sponso-
rzy płacili 1 zł. Łącznie udało się zebrać po-
nad 15 tysięcy zł.

– Paulinka urodziła się z wadą lewej nóżki, 
brakuje kości strzałkowej. Środki zbieramy 
za pośrednictwem portalu Siepomaga. Tam 
też znaleźli nas organizatorzy biegu. Celem 
zbiórki jest pierwsza operacja w Warszawie, 
którą przeprowadzi pochodzący z Florydy 
światowej sławy ortopeda zajmujący się ta-
kimi przypadkami. Operacja została wyce-
niona na pół miliona złotych. Jej termin to 
18 sierpnia 2020 roku, całość kwoty powin-
na wpłynąć miesiąc przed planowaną opera-
cją. Będzie ona najbardziej skomplikowana, 
bo zawiera trzy elementy – korektę stopy, 
kolana i biodra. Operacji musi być więcej, 
kolejne dotyczyć będą wydłużenia nóżki – 
mówiła Kinga Tężycka, mama Paulinki.  

n Tekst i fot. Anna Redel

Rozpoczęcie rywalizacji poprzedziły 
występy. Na scenie zaprezentowali się 
tancerze z Egurrola Dance Studio i Stu-
dia Magdaleny Wójcik oraz członkowie 
Stowarzyszenia Strasna Zaba. Pokaz dali 
sportowcy UKS Budo. Rozgrzewkę popro-
wadziła Ewa Zielonka.

– Pomysł na taki bieg jest kapitalny, 
a  intencja niezwykle szlachetna. Wielkie 
słowa uznania dla uczestników, bo trzeba 
mieć do siebie prawdziwy dystans i być 
naprawdę na poziomie, aby założyć szpil-
ki, tak się przebrać i pobiec – mówił bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński.

Na starcie stanęło ponad 100 zawodni-
ków. Podczas biegu kolejne metry pokony-
wali z determinacją, zwinnością i  gracją. 
Najszybciej do mety dobiegli mężczyźni. 
Jako pierwszy rywalizację ukończył Mar-
cin Piotrowski. – Współczuję kobietom 

i dziwię się, jak mogą chodzić w takim 
obuwiu na co dzień. Przecież to jest takie 
niewygodne! – mówił zwycięzca. 

Wśród kobiet najlepsza okazała się 
Wioletta Kozdrój. – Biegło mi się bardzo 
dobrze, mimo że na co dzień nie chodzę 
w szpilkach – mówiła.

Poza samym biegiem wśród uczest-
ników wybierano królową i króla biegu, 
odmierzano najwyższą szpilkę u obu płci 
oraz oceniano najładniejsze przebranie. 

– Ocenialiśmy wkład pracy i odwagę, 
w  szczególności u panów – mówiła Maria 
Grabowska, sekretarz gminy, która wraz z 
radnym Norbertem Ceglińskim i Bartło-
miejem Grzegorskim z OSiR-u stanowiła 
jury.

Wyjątkowość imprezy polegała nie tyl-
ko na niecodziennym jak dla biegów stro-
ju i obuwiu, ale także na celu, którym była 
zbiórka pieniędzy na rzecz placówki opie-
kuńczo-wychowawczej Inspiracja.

– Nasza placówka powstała w styczniu 
2018 roku. Trafiają do nas dzieci wyłącz-
nie z powiatu grodziskiego. Dzięki temu 
nie tracą one kontaktu ze swoimi rodzi-
nami biologicznymi. Dzieci są urlopowa-
ne do domów, rodzice dzieci odwiedzają, 
dzieci mają kontakt z dziadkami, wujo-
stwem. Zwiększa to szanse na ich powrót 
do swojego środowiska. Z pieniędzy, które 
uda się zebrać z biegu, zakupimy rowery, 
ponieważ przeprowadziliśmy się do Wólki 
Grodziskiej i to ułatwi nam dojazd do cen-
trum miasta – mówiła Grażyna Walczyk, 
dyrektor placówki.   n Anna Redel

Wyścig na wysokości

Bieg w dobrym celu
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Po raz pierwszy w Mediatece

Wspólne doświadczenie 

Z duchem Antka Kani

Wykład prof. Andrzeja Rottermunda, hi-
storyka sztuki, wieloletniego dyrektora 
Zamku Królewskiego w Warszawie, na 
temat symbolicznych wartości tego za-
bytkowego obiektu, rozpoczął kolejny rok 
akademicki grodziskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Inauguracja odbyła się 
3 października – po raz pierwszy w trzy-
nastoletniej historii wszechnicy „srebrnej 
młodzieży” – w Mediatece. Wcześniej jed-
nak odbyła się uroczysta immatrykulacja 
nowych studentów, a także zabrzmiało 
„Gaudeamus igitur” w wykonaniu chóru 
UTW Fermata.

– W przeciągu trzynastu lat naszymi 
słuchaczami było blisko 700 osób. Od 
początku do chwili obecnej jest z nami 
45  osób. Na wykłady w każdym seme-

strze uczęszcza 250-300 słuchaczy, przede 
wszystkim mieszkańców gminy Grodzisk 
Mazowiecki, choć mamy też przyjaciół 
i  sympatyków spoza gminy. Staramy się, 
aby nasza działalność merytoryczna była 
na możliwie najwyższym poziomie i za-
dowalała słuchaczy – mówiła koordyna-
tor Alicja Zdrojewska, która pod nieobec-
ność Daniela Prędkopowicza, prezesa 
Stowarzyszenia Europa i My, przy którym 
działa grodziski uniwersytet, pełniła ho-
nory gospodarza.  

A że lista sympatyków i przyjaciół 
grodziskiego UTW jest długa, stąd stu-
denci mogli usłyszeć życzenia owocnego 
roku m.in. od wiceburmistrza Tomasza 
Krupskiego, wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej Andrzeja Okurowskiego, koor-

dynatora SAS Marcina Łukasza Mazura, 
a także przedstawicieli gminnej Rady Se-
niorów, UTW w Błoniu i Milanówku oraz 
milanowskiego związku emerytów. 

W części artystycznej ponownie wystą-
pił chór Fermata oraz gościnnie – flecist-
ka Małgorzata Żaczek.  n  (kb)

Pod pomnikiem „Tędy Przeszła Warszawa” 
na terenie dawnego obozu przejściowego 
w  Pruszkowie 28 września odbyły się co-
roczne obchody Dnia Pamięci Więźniów 
Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc. 
W uroczystościach, które patronatem objął 
Prezydent RP, wzięło udział wielu świad-
ków historii, mieszkańców Pruszkowa, 
Warszawy i okolic. Po mszy św. odprawio-
nej przez ks. kardynała Kazimierza Nycza 
nastąpiło odczytanie listów od przedsta-
wicieli najwyższych władz państwowych, 
a przemówienia wygłosili reprezentanci 
władz samorządowych oraz Minister Obro-
ny Narodowej Mariusz Błaszczak i wojewo-
da Zdzisław Sipiera. 

– Kolejną ważną częścią uroczystości było 
odczytanie Apelu Pamięci oraz złożenie 
kwiatów pod pomnikiem. Obchody zwień-
czył koncert „Dziesięć kroków – Memoriał 
Warszawski 1944” przygotowany specjalnie 
na 75. rocznicę Powstania Warszawskiego, 
upamiętniający losy ludności cywilnej po-
wstańczej Warszawy. Utwory, których tek-
sty w przejmujący sposób zostały zaprezen-
towane przez artystów, inspirowane oraz 
przeplatane były wspomnieniami świadków 
historii – informuje Małgorzata Bojanow-
ska, dyrektor Muzeum Dulag 121.

Jeden z podobozów Dulagu 121 znajdował 
się w Grodzisku. 6 sierpnia 1944 r. okupanci 
niemieccy zorganizowali obóz przejściowy 

dla wysiedlonej ludności stolicy w maga-
zynach Octówki. Do czasu jego likwidacji 
w październiku 1944 r. przez obóz przeszło 
ok. 4000 ludzi, a pomoc dla wypędzonej 
ludności cywilnej stała się doświadczeniem 
również mieszkańców Grodziska.  n  (kb)

Bardzo dynamicznie rozpoczął się 5 Mię-
dzynarodowy Festiwal Muzyki Folkowej 
Grodzisk Folk Fest. 4 października w Media-
tece zadbał o to zespół Ethno Quartet, który 
zaprezentował bałkańskie klimaty. Grupa 
powstała z zamiłowania do muzyki folko-
wej południa Europy i taką muzykę, m.in. 
z Bośni, Turcji i Albanii, z powodzeniem 

wykonuje. Uwagę zwraca grający w zespole 
Adeb Chamoun, pochodzący z Syrii wirtu-
oz etnicznych instrumentów perkusyjnych, 
który nie tylko znakomicie na nich gra, ale 
także interesująco opowiada. Ethno Quar-
tet – doskonały na rozgrzewkę i do tańca. 
Nawet „Pieśń o lipce” w ich wykonaniu ma 
bałkańskie zabarwienie.

Tegoroczny Grodzisk Folk Fest wyróż-
nia interesujące połączenie instrumentów 
z różnych stron świata. Grający na lirze 
korbowej Sebastian Wielądek i wybijający 
afrykańskie rytmy Mamadou Diouf z Se-
negalu stanowili symbol tego, jak muzyka 
łączy kontynenty. Podobnie jak łączyła 
ludzi z Polski i Afryki tradycja własno-

ręcznego wykonywania instrumentów 
muzycznych. W skład tria Sahel Blues (na 
zdjęciu)wchodzi również pochodzący z Se-
negalu Pako Sarr. 

Gdzieś nad tym wszystkim unosił się 
duch Antka Kani, twórcy Galerii Instru-
mentów Folkowych w Grodzisku Maz. 
Trochę za sprawą S. Wielądka, który u nie-
go terminował, a trochę za sprawą zię-
cia A.  Kani – Pawła Stróżewskiego, który 
w  przerwie między koncertami prezento-
wał instrumenty z bogatej, bo liczącej po-
nad 1000 eksponatów kolekcji. 

Organizatorem festiwalu jest Akademia 
Profil, a dofinansowany jest on z budżetu 
gminy Grodzisk Mazowiecki i współfinan-
sowany ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach programu „Kreatywna Europa”.

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski   
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Góry Szwedzkie to miejsce, w którym 
historia Grodziska nie tylko się zaczęła, 
lecz także toczyła się swoim zmiennym 
rytmem przez kolejne stulecia. Takie dzie-
jowe bogactwo sprawia, że pobliska łąka, 
położona u wylotu ulicy Ordona, jest ide-
alną lokalizacją dla Rodzinnego Pikniku 
Historycznego, którego piąta edycja odby-
ła się 14 września. Tegoroczny tytuł „Pol-
skie drogi” nawiązywał do 80. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej, 75. rocznicy 
powstania warszawskiego oraz do okresu 
dwudziestolecia międzywojennego. 

Kontekst scala
– Tędy wiódł szlak przerzutu broni po-
chodzącej ze zrzutów na tajną placówkę 
odbiorczą w Rozłogach, tu, na granicy 
miasta, doszło do potyczki transportującej 
broń grupy żołnierzy AK z patrolem nie-
mieckim, tu wreszcie, na Górach Szwedz-
kich, formacje niemieckie odbywały ćwi-
czenia i strzelanie, tutaj w 1944 istniało 
lotnisko polowe dla niemieckich samo-
lotów – podkreśla kontekst historyczny 
Łukasz Nowacki z Willi Niespodzianka, 
której pracownicy przygotowali piknik.

Bo kontekst właśnie sprawił, że mimo 
ogromnej różnorodności propozycji, łą-
czyły się one we wspólną tematyczną 
całość. Najmłodsi podczas warsztatów 
przygotowanych przez ZDR Trzy Plus 
mogli wykonać postaci skoczków spado-
chronowych AK – cichociemnych, którzy 
w czasie wojny lądowali na placówce Sol-
nica, Justyna Potyńska zachęcała do zro-
bienia z gliny jedynego w historii Armii 
Polskiej niedźwiadka, czyli słynnego misia 
Wojtka, a na zaprezentowanych przez fir-
mę Archeoconcept kramach podziwiano 
kunszt przedstawicieli takich profesji jak 
szewc, praczka, krawiec czy modystka. 
Nie zabrakło harcerskich opowieści o Sza-
rych Szeregach, przygotowanych przez IV 
i V  szczep Hufca ZHP Grodzisk, a także 
okupacyjnych piosenek, które były moty-
wem przewodnim koncertu Kapeli Ma-
cieja Klocińskiego. By piknikowej tradycji 
stało się zadość, na chętnych czekał min-
cerz Wojciech Sławiński, który co roku 
przygotowuje nawiązujący do tematu im-
prezy wzór monety.

Historia na żywo
Gwarancję wyjątkowego kolorytu i potęż-
nej dawki wiedzy historycznej na swoje 
barki wzięli przedstawiciele grup rekon-
strukcji historycznej. Koordynacją ich 
poczynań zajmował się działający od lat 
w tej społeczności mieszkaniec Grodziska 
Mateusz „Kurt” Kołota z GRH Dresden. 
W liczącej kilkadziesiąt osób grupie mun-
durowych można było spotkać polskich 
żołnierzy września’39, amerykańskich 
marines walczących na Pacyfiku, berlin-
gowców, czerwonoarmistów i  oczywiście 
Niemców, a  konkretnie żołnierzy 5 Dy-
wizji Pancernej SS Wiking, która stacjo-
nowała w rejonie Grodziska i Kampinosu 
w sierpniu i wrześniu 1944 roku. Szczegól-
ne zaciekawienie wzbudzali przedstawi-
ciele armii rumuńskiej i bułgarskiej.

– Można by pomyśleć, że między Buł-
garią a Polską poza tradycją wizyt w Zło-
tych Piaskach wielkich związków nie ma, 
jednak w okresie II wojny światowej nasze 
kraje połączyła jedna, bardzo szeroka dro-
ga, żelazna droga. Bułgaria nie angażując 
się w wojnę do ostatniego roku, mimo 
wszystko była sojusznikiem Niemiec i za-
istniała na terenach polskich, wysyłając tu 
swoją specjalną misję Czerwonego Krzyża 
Bułgarii, która przez trzy lata podróżowała 
po terenach Polski specjalnym pociągiem 
świadczącym usługi medyczne nie tylko 
żołnierzom niemieckim, ale także wszyst-
kim potrzebującym. To był taki mobilny 
szpital – wyjaśniał Radosław Dąbrowski, 
reprezentujący międzygrupowy projekt 
historyczny. 

O łączącym Polskę i Rumunię sojuszu 
wojskowym w 1939 przypomniał zainte-
resowanym Tomasz Hochlewicz z GRH 
Armata Română.

– Z umowy o wzajemnej pomocy w ra-
zie ataku ze strony Związku Radzieckiego 
polski rząd zwolnił Rumunię, bo 17 wrze-
śnia było już wszystko przegrane, a dzięki 
temu pozostawała ścieżka ewakuacyjna – 
mówił rekonstruktor. Drogą tą na Zachód 
przedostali się nie tylko polscy żołnierze, 
lecz także wyjechało polskie złoto. – Ru-
muni mogli je zatrzymać, ale przepuścili, 
co wiązało się również z różnymi łapów-
kami. Ogólnie byli życzliwie nastawieni 
do Polaków, internowanych żołnierzy 
zbyt pilnie nie strzegli, więc mogli ucie-
kać. Są nawet zdjęcia z parad wojskowych, 
których widownię tworzą polscy oficero-
wie – dodawał. 

Autentyczni w szczególe
O to, by impreza miała właściwą dynami-
kę, zadbał Hubert Bojarski, który wcielił 
się w  rolę przewodnika po tytułowych 
„polskich drogach” w okresie II wojny 
światowej i co kilkanaście minut zapraszał 
uczestników pikniku do gromadzenia się 
w okolicach sceny, gdzie odbyły się prowa-
dzone przez Pawła Murawskiego z GRH 
III Okręgu Policji Państwowej Komisariat 
w Radomiu pokazy mody policyjnej oraz 
szermierki na bagnety. Z kolei o Przyspo-
sobieniu Wojskowym Kobiet, paramilitar-
nej organizacji żeńskiej, która w momencie 
wybuchu wojny liczyła blisko 50 tys. człon-
kiń opowiedziała Marta Muranowicz.

 fo
t. 

kb
 (2

)

Edukacja w sojuszu z rozrywką 
Co w czasie II wojny światowej łączyło Polskę i Bułgarię? Jak odróżnić nocną wiedźmę od snajperki? 
Dlaczego niemieckie myśliwce nie mogły zestrzelić radzieckich dwupłatowców? Jakie piosenki śpiewało 
się w kolejce EKD? W jaki sposób major „Dolina” dotarł do Puszczy Kampinoskiej? Jak zmieniało się 
umundurowanie przedwojennej policji? – na te i mnóstwo innych pytań odpowiedź otrzymali uczestnicy 
tegorocznego Rodzinnego Pikniku Historycznego.
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– W Warszawie kobiety pomagały w szpi-
talu, gdzie służyły jako sanitariuszki, po-
magały odsypywać rannych, organizowały 
kuchnie, przechwytywały dzieci, które 
w momencie zawieruchy wojennej zagubiły 
się albo straciły swoich rodziców. We Lwo-
wie napełniały butelki benzyną i służyły w 
obronie przeciwczołgowej. Przeszkolono 
ok. miliona Polek, wśród których również 
krzewiono idee wolnej Polski. Stąd też 
mamy kobiety w Armii Krajowej i powsta-
niu warszawskim – mówiła.

Dzięki Gracjanowi Wilkowi można 
było za to poznać charakterystykę umun-
durowania i wyposażenia różnych wojsk 
Armii Czerwonej i dowiedzieć się, jak od-
różnić berlingowca od szeregowego czerwo-
noarmisty i snajperkę od nocnej wiedźmy. 

– Związek Radziecki był jedynym kra-
jem, który używał na dużą skalę kobiet 
w boju.  Jedna z najsłynniejszych snajpe-
rek Ludmiła Pawliczenko ma na swoim 
koncie ok. 300 zabitych Niemców. Nocne 
wiedźmy dokonywały na dwupłatowych 
samolotach nocnych nalotów na niemiec-
kie linie. Samoloty były bardzo przesta-
rzałe i nie miały racji bytu w ciągu dnia, 
bo mogły być zestrzelone przez piechotę. 
Ten samolot był tak powolny, że myśliwce 
niemieckie nie były w stanie go przestrze-
lić, bo ich prędkość była zbyt duża – mó-
wił Gracjan Wilk, który sam prezentował 
mundur piechoty górskiej, ciekawy głów-
nie dzięki nakryciu głowy, jednak zdecy-
dowanie ustępujący efektownością ubioro-
wi radzieckiego zwiadowcy.

Wszyscy, dla których pokazy ogólne 
okazały się niewystarczające, mieli moż-
liwość odwiedzić rekonstruktorów w ich 
obozie i tam dopytać o szczegóły.

– Część rekonstrukcyjna pikniku była 
dużym atutem nie tylko ze względu na 
zróżnicowanie prezentowanych grup, lecz 
także z uwagi na ich autentyczność. To są 
pasjonaci, którzy dbają o każdy szczegół, 
są wyczuleni na punkcie dokładności od-
twarzania historii – mówi Aldona Józefo-
wicz z Willi Niespodzianka, dodając, że 
jak co roku celem towarzyszącym pikni-
kowi jest połączenie edukacji i rozrywki. 
I  trzeba podkreślić, że podczas tegorocz-

nej edycji ideę tę udało się zrealizować 
wyjątkowo udanie.  

Kumulacja emocji
Dla ochłonięcia od militariów organi-
zatorzy zaprosili na pokaz jazdy konnej 
w damskim siodle przygotowany przez 
Klub Jeździecki Amazonka Dama Dana 
Team. Cały czas oblegane były zabytko-
we pojazdy wystawione przez Muzeum 
Motoryzacji i Techniki w Otrębusach. 
Jednak kumulacja emocji nastąpiła 
podczas inscenizacji potyczki, którą po-
łączone oddziały kpt. Tadeusza Gawor-
skiego „Lawy” i mjr. Adolfa Pilcha „Do-
liny” z grupy Kampinos Armii Krajowej 
stoczyły z Niemcami we wrześniu 1944 
roku, w czasie kiedy w Warszawie toczyło 
się powstanie warszawskie. 

– Grupa Kampinos działała na obrze-
żach Warszawy i brała udział również 
w bardzo krwawych walkach w samej sto-
licy. W czasie jednego tylko uderzenia na 
Dworzec Gdański zginęło ponad 300 żoł-
nierzy. Ale już w czasie Rzeczpospolitej 
Kampinoskiej, okresu, kiedy Kampinos 

był stolicą polskiej partyzantki, Niemcy 
bali się tu zapuszczać – mówił Hubert Bo-
jarski, dowodzący międzygrupowym pro-
jektem historycznym Konspiracja.

Zwieńczeniem pikniku był bardzo mocny 
w odbiorze spektakl Teatru Ognia, który za-
prezentował widowisko oparte na konfron-
tacji barwnego życia dwudziestolecia mię-
dzywojennego z rzeczywistością wojenną.  

– Wojna została pokazana jako żywioł, 
brutalnie wdzierający się w życie ludzi, 
którzy wieczorem bawili się na spekta-
klach, kładli dzieci spać, przygotowywa-
li kolacje, szykowali się do szkoły, żyli 
w  oczekiwaniu na kolejny dzień, który 
okazał się pierwszym dniem wojny – 
mówi Łukasz Nowacki.

Rodzinny Piknik Historyczny został 
zorganizowany w ramach Europejskich 
Dni Dziedzictwa przez Centrum Kul-
tury przy szczególnym zaangażowaniu 
pracowników Willi Niespodzianka i Me-
diateki, a przez znaczną część imprezy 
uczestnikom towarzyszyło plenerowe stu-
dio Radia Bogoria.

n Krzysztof Bońkowski
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Z mieszkańcem Grodziska Mateuszem Kołotą, który podczas V Rodzinnego Pikniku Historycznego 
był koordynatorem grup rekonstrukcji historycznej, rozmawiał Krzysztof Bońkowski.

W Pikniku Historycznym ważną rolę 
odegrali rekonstruktorzy. Jak liczna była 
to grupa? Jakie były jej zadania?

– Do Grodziska przyjechało ok. 60-70 
rekonstruktorów z całej Polski – od Szcze-
cina po Kraków. Z uwagi na tematykę pik-
niku wszystkie grupy prezentowały strony 
walczące w okresie II wojny światowej. 
Zdecydowanie największym wyzwaniem 
było zainscenizowanie potyczki oddziału 
partyzanckiego z patrolem niemieckim. 
Byliśmy też przygotowani od strony mery-
torycznej, by ludzie odwiedzający nas i do-
pytujący o elementy umundurowania czy 
uzbrojenia odchodzili usatysfakcjonowa-
ni. Dodatkowo były również prezentacje 
ogólne niektórych armii oraz policji.
Co wzbudzało największe zainteresowa-
nie odwiedzających?

– Przede wszystkim stanowiący w pol-
skim społeczeństwie egzotykę żołnierze 
fińscy, bułgarscy i rumuńscy. To temat, 
który w Polsce dopiero raczkuje, bo do tej 
pory hasło „II wojna światowa” kojarzyło 
się przede wszystkim z armią polską, nie-
miecką, radziecką, a gdzieś w tle pojawiali 
się alianci – Brytyjczycy, Amerykanie. Od 
dwóch-trzech lat w polskim środowisku 
rekonstrukcyjnym istnieją nurty, które 
popularyzują niszowe zagadnienia, jak 
właśnie fińska wojna zimowa, wojna kon-
tynuacyjna, zmagania Rumunów, zarów-
no po stronie III Rzeszy, jak i po stronie 
Armii Radzieckiej. 
Jak udało się zaprosić tak liczną i różno-
rodną grupę rekonstruktorów? We wrze-
śniu to chyba niełatwe?

– To prawda, intensywny sezon na re-
konstrukcje rozpoczyna się w sierpniu, 
kiedy inscenizowane są poszczególne wy-
darzenia powstania warszawskiego. Wrze-
sień jeszcze bardziej obfituje w wydarzenia 
rekonstrukcyjne – Mława, Płock, Bzura 
i wiele innych lokalizacji. Natomiast dzięki 
temu, że w tym środowisku działam już od 
10 lat, miałem okazję poznać wiele osób, 
wiele grup i dołożyłem wszelkich starań, 
żeby ich namówić, że warto przyjechać do 
Grodziska.
Przebieg pikniku utwierdził rekonstruk-
torów w tym przekonaniu?

– Moja największa bolączka była taka, 
że chciałem, by zadowolone były obie 
strony – odwiedzający, że zobaczyli coś 
interesującego i na wysokim poziomie, 
a rekonstruktorzy, że ich wysiłek nie idzie 
na marne i biorą udział nie w festynie, tyl-
ko w ciekawej imprezie edukacyjnej. Ideą 
grodziskiego pikniku jest edukacja, więc 
zarówno strona rekonstrukcyjna, jak i ta 
bardziej piknikowa znakomicie ze sobą 
współgrały – każdy, niezależnie od wieku, 
mógł znaleźć dla siebie coś interesującego, 
zapytać i znaleźć odpowiedź. Rekonstruk-
torzy jeszcze w czasie trwania pikniku gra-

tulowali, że to naprawdę świetnie zorgani-
zowana, rozwojowa impreza. I, co ważne, 
wszystko było bardzo dobrze zsynchroni-
zowane.
Szczególne wrażenie na obserwatorach 
zrobiła rekonstrukcja potyczki oddziału 
partyzanckiego z Niemcami. Jak powstał 
scenariusz inscenizacji? 

– Na początku w głowie z reguły jest 
chaos. Pewne jest, że stroną główną w 
rekonstrukcji są Niemcy, a najlepiej jeśli 
jeszcze dostaną łomot. Ponieważ sam spe-
cjalizuję się w jednostkach ochotniczych 
Waffen SS, więc o tę stronę nie musiałem 
się martwić. Natomiast starałem się wy-
brać sprawdzonych ludzi odtwarzających 
oddziały Armii Krajowej. Z tego powstał 
scenariusz walk w Puszczy Kampinoskiej, 
która jest na tyle nieodległa, że warto było 
przybliżyć związany z nią epizod wojenny. 
Zwłaszcza że wielu mieszkańców Grodzi-
ska i okolic udzielało realnej pomocy od-
działom walczącym w Kampinosie.
Rekonstrukcja historyczna to zabawa, 
pasja, profesja czy może misja?

– Wszystkiego po trochu. Na pewno 
fundamentem jest pasja, która skupia już 
kilkanaście tysięcy osób w Polsce – od 
starożytnego Rzymu, poprzez wikingów, 
średniowiecze, wieki późniejsze. Naj-
większym zainteresowaniem cieszy się 
XX wiek. Staramy się również skupiać na 
działaniach edukacyjnych – współpracu-
jemy ze szkołami, z muzeami, bierzemy 
udział w edukacyjnych grach terenowych. 
Na pewnie nie jest to hobby tanie. Ale 
daje dużo satysfakcji, pozwala przenieść 
się w czasie i skłania do refleksji – co by 
było gdybym był w takim mundurze 80 lat 
temu, jakby to wpłynęło na losy moje czy 
mojej rodziny. 

Rekonstruktorzy mają swoje wąskie spe-
cjalizacje czy jednego dnia można być 
krasnoarmiejcem, drugiego żołnierzem 
pruskim, a trzeciego powstańcem? 

– Znam rekonstruktorów, którzy są za-
fiksowani na jednym temacie, natomiast 
większość nie ma oporów, żeby w  razie 
potrzeby założyć mundur Niemca czy 
czerwonoarmisty. Jednak każdy rekon-
struktor, bez względu na odtwarzaną 
epokę i armię, ma swoją specjalizację, któ-
rą pielęgnuje, zgłębia, poszerza wiedzę. 
Mnie szczególnie interesuje Waffen SS, 
a zwłaszcza kolaborujące jednostki ochot-
nicze. W ciągu całej historii III Rzeszy, 
czyli w latach 1933-1945, przez SS przewi-
nęło się ok. 950 tys. ludzi, z czego ok. pół 
miliona to byli obcokrajowcy i to często 
odbiegający od aryjskich standardów, bo-
wiem byli to Rumuni, Bułgarzy, Serbowie, 
Ukraińcy, bośniaccy muzułmanie, Albań-
czycy, Węgrzy, Włosi, Francuzi, Hiszpa-
nie czy Rosjanie.
Historia bywa zadziwiająca.

– Dlatego jest tak fascynująca. 14 Dywi-
zja Grenadierów Waffen SS Galizien była 
złożona z ok. 15 tysięcy Ukraińców, z któ-
rych połowa miała przedwojenne polskie 
obywatelstwo, jako mieszkańcy Rzeczpo-
spolitej. Jednym z jej ostatnich dowódców 
był Pawło Szandruk, który w 1961 roku na 
wniosek m.in. gen. Władysława Andersa 
został przez prezydenta Augusta Zaleskie-
go odznaczony krzyżem Virtuti Militari, 
mimo że był kolaborantem. Krzyż otrzy-
mał za zasługi w kampanii wrześniowej, 
gdyż walczył jako oficer w Wojsku Pol-
skim, dochowując wierności, lojalności 
wobec Rzeczpospolitej. Historia nigdy 
nie jest czarno-biała. Z każdą przeczyta-
ną książką człowiek sobie uświadamia, że 
nie możemy z perspektywy 80 lat osądzać 
niektórych ludzi i ich wyborów, bo środo-
wisko, w jakim my żyjemy, jest nieporów-
nywalne do warunków, w jakich żyli oni, 
więc nie wiemy, jak my byśmy zachowali 
się na ich miejscu. 
Jeśli ktoś miałby ochotę zaangażować się 
w rekonstrukcję historyczną, to od czego 
powinien zacząć? 

– Od określenia, czym chce się zająć, 
a  przede wszystkim, zastanowienia się, 
czy znajdzie na to czas. Jeżeli człowiek już 
zdefiniuje swoją ścieżkę, najlepiej wówczas 
nawiązać kontakt z odpowiednią grupą 
rekonstrukcyjną, a ona pokieruje takiego 
kandydata. Np. moja grupa GRH Dres-
den, skupiająca ludzi głównie z Grodziska 
i okolic, przyjmuje chętnych od 16 roku 
życia. Pomagamy im zdobyć niezbędną do 
rekonstrukcji wiedzę historyczną, dajemy 
listę lektur, na którą składają się np. pa-
miętniki, wspomnienia. To pozwala zro-
zumieć tło historyczne.
Dziękuję za rozmowę.

Hobby z misją i refleksją

BOGORIA nr 291 wrzesień 2019
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45 lat – tyle czasu działa Orkiestra Gedeon Richter Polska. Z tej okazji 16 września w Centrum Kultury ze-
spół występujący przez lata pod nazwą Zakładowej Orkiestry Dętej GZF Polfa zagrał jubileuszowy koncert, 
podczas którego wybrzmiało 17 utworów.

Po wakacyjnej przerwie, podczas której w Muzeum im. Anny 
i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku przeprowadzono nie-
zbędne prace remontowe, placówka powróciła ze spotkaniami 
literacko-muzyczno-plastycznymi.

Choć orkiestra gra zespołowo, to tworzący 
ją muzycy na scenę wkraczali indywidu-
alnie, w akompaniamencie przedstawie-
nia każdego z nich z imienia i nazwiska 
oraz krótkiej charakterystyki artystycznej 
działalności i związku z orkiestrą.

– Szczególny ukłon kieruję w stronę ju-
bilatów. Dziękuję, że jesteście z nami, że 
wasza obecność wpisała się w historię na-
szego miasta. Niech wasza muzyka w dal-
szym ciągu umila nam życie oraz rozwesela 
nasze serca i dusze – mówiła Joanna Wró-
blewska, przewodnicząca Rady Miejskiej, 
która wraz z wiceburmistrzem Tomaszem 
Krupskim wręczyła dyrygentowi Jerzemu 
Wysockiemu jubileuszowy dyplom.

W rolę konferansjera wcielił się wielo-
letni dyrektor Ośrodka Kultury Andrzej 
Okurowski, który m.in. przybliżył zebra-
nym historię tego wieloosobowego zespołu 
instrumentalnego.

– W 1974 roku z inicjatywy Stanisława 
Bieli, ówczesnego dyrektora Grodziskich 
Zakładów Farmaceutycznych Polfa, i Jana 
Kustosza, komendanta Zakładowych Od-
działów Samoobrony, powołano orkiestrę. 
Oficjalny debiut zespołu pod batutą Le-
ona Olszewskiego miał miejsce podczas 
pochodu pierwszomajowego w 1975 roku. 
Kolejnym dyrygentem przez kilkanaście 
lat był Wacław Karoń. Od 2014 roku orkie-
strą dyryguje Jerzy Wysocki – mówił An-
drzej Okurowski.

Podczas koncertu można było usłyszeć 
sambę, tango, operetkę, muzykę rockową 
i filmową. Repertuar był bardzo różnorod-
ny. W niektórych utworach partie solowe 
zaśpiewała współpracująca z orkiestrą od 
wielu lat Hanna Chmielewska.

– Mamy różne instrumenty, m.in. puzo-
ny, trąbki, sakshorny, klarnety, saksofony, 
waltornię, obój. Łącznie jest 30 muzyków, 

część z nich tworzą byli pracownicy Gedeon 
Richter – mówił dyrygent Jerzy Wysocki.

W tej muzycznej formacji od samego 
początku gra trzech muzyków.

– W Polfie przepracowałem 30 lat, 
a w orkiestrze gram 45 lat, bo jestem już na 
emeryturze. Gra w orkiestrze sprawia, że 
życie płynie z przyjemnością, tym bardziej 
że współpraca z pozostałymi orkiestranta-
mi układa się wspaniale. Jest jak w rodzinie 
– mówił Jerzy Paluch grający na tenorze.

Znaczenie orkiestry dla firmy Gedeon 
Richter podkreślał prezes Tomasz Németh.

– Jestem pod wrażeniem pasji, zaan-
gażowania i entuzjazmu muzyków. Choć 
tego typu orkiestra kojarzona jest z jed-
nym rodzajem muzyki, nasza potrafi za-
skakiwać różnymi gatunkami. To trady-
cja, którą pielęgnujemy – mówił Tomasz 
Németh.

n  Anna Redel

Orkiestra jak rodzina

Grafika, tkanina, piwnica  
i osobliwe wiersze

Pierwsze z nich odbyło się 29 września. 
Prelekcję na temat osobliwych wierszy 
J. Iwaszkiewicza wygłosił prezes Związku 
Literatów Polskich, poeta, dziennikarz 
i tłumacz Marek Wawrzkiewicz. Takimi 
wierszami są według niego „Książka ku-
charska prababki” oraz wiersz zaczyna-
jący się od słów „… na cmentarzu w San-
domierzu”. Prelegent zwrócił uwagę, że 
Iwaszkiewicz miał naturę podróżnika, 
był poetą ziemi, a nie mórz. Morze jest 
w jego twórczości tylko tłem.   

W części muzycznej z programem 
„Gdzieś na ulicy nieznanej” wystąpili 

artyści związani z krakowską Piwnicą 
pod Baranami: Agata Ślazyk, Tomasz 
Kmiecik i Michał Chytrzyński. Artyści 
zaprezentowali klasyczne „piwniczne 
hymny” zainspirowane poezją Bole-
sława Leśmiana, Haliny Poświatow-
skiej, Wiesława Dymnego i Agnieszki  
Osieckiej. 

Odbył się również wernisaż wystawy 
Krystyny Jatkiewicz „Grafika czy tka-
nina?”. Ekspozycja prowokuje i zmu-
sza odbiorcę nie tylko do refleksji na 
poziomie warsztatu wykonanych prac, 
lecz także do interioryzacji osobistych 

doznań i wrażeń, wywołanych przez 
unikatowy, plastyczny i jedyny w swo-
im rodzaju subtelnie artystyczny wyraz. 
Pytania, które zadajemy sobie przyglą-
dając się tym niepowtarzalnym pra-
com, pozostają w naszej pamięci na dłu-
go.  K.  Jatkiewicz w swojej twórczości, 
sięgając po różne media, tworzy prace 
przełamujące standardowe myślenie za-
równo o tkaninie, jak i o grafice.

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

fo
t. 

M
. M

as
al

sk
i (

2)



BOGORIA nr 292 październik 2019

kultura20

OD 1.10.2019 r. W WKD OBOWIĄZUJE NOWY ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przypomina, 
że od dnia 01.10.2019 obowiązuje nowy rozkład jazdy 
pociągów WKD, w ramach którego uruchomione 
zostały dodatkowe kursy w porze największych 
szczytów przewozowych. Odbyło się   to poprzez 
zwiększenie liczby wydawanych do ruchu obiegów 
taboru w dni powszednie, których docelowo na 
szlakach linii WKD pojawił się 14 – o jeden więcej 
w porównaniu z dotychczasową organizacją ruchu. 

– Wzrost planu eksploatacyjnego był możliwy 
dzięki zrealizowaniu w ciągu kilku ostatnich lat 
szeregu przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie modernizacji infrastruktury 
kolejowej, wymiany taboru oraz trwałemu zwiększeniu zatrudnienia w zespole 
maszynistów, z których część zostało przeszkolonych w ramach organizowanych 
wewnętrznych kursów – podkreśla Michał Panfil, Prezes Zarządu Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej.

W stosunku do obecnie obowiązującej organizacji ruchu od początku 
października br. zwiększyła się liczba połączeń w relacjach do Milanówka 
i Grodziska Mazowieckiego. Dodatkowy, 14. obieg taboru umożliwi uruchomienie 
8 nowych kursów w dni powszednie (których liczba wzrośnie do 192):
l Warszawa Śródmieście WKD (odj. 9:30) – Grodzisk Maz. Radońska (przyj. 10:30).
l Grodzisk Maz. Radońska (odj. 13:46) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 14:46).
l Grodzisk Maz. Radońska (odj. 14:16) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 15:16).
l Podkowa Leśna Główna (odj. 17:25) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 18:06).
l Warszawa Śródmieście WKD (odj. 18:10) – Podkowa Leśna Gł. (przyj. 18:51).
l Warszawa Śródmieście WKD (odj. 19:00) – Podkowa Leśna Główna (przyj. 19:41).
l Podkowa Leśna Gł. (odj. 19:45) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 20:26).
l Warszawa Śródmieście WKD (odj. 20:40) – Grodzisk Maz. Radońska (przyj. 21:35).

Blisko 30 istniejących kursów zmieniło swoje dotychczasowe relacje i godziny 
odjazdów. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej  

www. wkd.com.pl, w gablotach informacyjnych oraz 
w wiatach przystankowych.

Rozkład jazdy w soboty, niedziele i święta pozostał 
bez zmian (zmianie ulegną wyłącznie numery 
poszczególnych kursów w związku z koniecznością 
dostosowania do systemu oznaczeń w powiązaniu 
z dniem powszednim).

Dodatkowy obieg taboru umożliwił pos tulowane 
przez pasażerów WKD, jak również przez Urząd 
Transportu Kolejowego uzupełnienie oferty przewozowej 
w popołudniowym szczycie komunikacyjnym poprzez 

wydłużenie okresu wyprawiania pociągów ze stacji Warszawa Śródmieście WKD 
w jednolitym, 10-minutowym takcie od godz. 14:50 aż do godz. 19:50. Istniejące 
obecnie nieliczne odjazdy w  mieszanym cyklu 10- lub 15-minutowym, dzięki 
dodatkowemu obiegowi zostały zastąpione częstszym, wyłącznie 10-minutowym 
taktem – nowe pociągi wyruszą m.in. o godz. 18:00 i 19:00. W połączeniu 
z  postulowanym uzupełnieniem oferty przewozowej w relacji z Warszawy do 
Grodziska Mazowieckiego w godz. 20-21 poprzez uruchomienie nowego kursu 
ze stacji Warszawa Śródmieście WKD o godz. 20:40, dodatkowy obieg taboru 
zapewnił kompleksową poprawę siatki połączeń w godz. 18-21 w  relacji 
z Warszawy do Podkowy Leśnej i Grodziska Mazowieckiego.

W odniesieniu do aktualnie obowiązującego rozkładu jazdy zaplanowano 
również uzupełnienie oferty przewozowej w dni powszednie w porannym 
i popołudniowym szczycie komunikacyjnym w zakresie zwiększenia częstotliwości 
kursowania co 30-40 min. na relacji pomiędzy stacją Warszawa Śródmieście 
WKD i przystankiem osobowym Milanówek Grudów. Posunięcie to będzie się 
wiązać z częściowym odstąpieniem od równoodstępowego, cyklicznego układu 
odjazdów do Milanówka w układzie „50 minut po każdej godzinie” – poprzez 
wydłużenie istniejących dotychczas kursów kończących lub rozpoczynających 
bieg na stacji Podkowa Leśna Główna. Pasażerowie podróżujący na relacji do/z 
Milanówka zyskali dodatkowe połączenia o wyższej częstotliwości.

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

Pieśni z duszą

Poeta i Osiołki

Poczekalnia PKP zaprosiła 27 września do Mediateki 
na poruszający koncert „Pieśni Lasu Bergitka 
Roma” w wykonaniu Teresy Mirgi i zespołu Kałe 
Bała w składzie: Jacek Kacica, Maciej Rybka i Piotr 
Hortmanowicz.
– Są to artyści absolutnie nie-
samowici, nie po raz pierwszy 
występujący w Grodzisku. Te-
resa Mirga jest chyba jedyną 
w Polsce osobą wykonującą 
romską muzykę, która sięga 
do starych pieśni. To począ-
tek naszego cyklu koncertów 
w Mediatece – mówiła Monika 
Samoraj z Poczekalni PKP.

Teresa Mirga to cygańska 
poetka, pieśniarka, gitarzyst-
ka, założycielka i liderka ze-
społu Kałe Bała.

– Artystą człowiek się ro-
dzi, a mi został podarowany 
kawałek talentu. Na scenie 

występuję 28 lat. Wydałam 
trzy tomiki wierszy, teraz pi-
szę książkę. Pieśni, które sama 
skomponowałam i napisałam 
do nich teksty, mają duszę, 
która przenika do ludzi. Po-
chodzę z kasty Bergitka Roma 
zamieszkującej Podhale – mó-
wiła Teresa Mirga.

Utwory usłyszane przez 
grodziską publiczność poświę-
cone były człowiekowi, miło-
ści i naturze bądź skierowane 
do Boga. Po każdym z nich wi-
downia nagradzała artystów 
gromkimi brawami.

n Tekst i fot.  Anna Redel

20 września stowarzyszenie 
Villa Foksal zorganizowało w 
Willi Niespodzianka wieczór 
autorski Piotra Łączyńskiego 
połączony z promocją jego to-
miku wierszy „Osiołek i jego 
cień”. Utwory, które złożyły 
się na publikację, powstawa-
ły na przestrzeni ośmiu lat. 
Zawierają refleksje m.in. na 
temat człowieczeństwa, reli-
gii i… zbrodni. Autor zabiera 
czytelnika w świat pełen mro-
ku, w  którym moralność to 
fasada, a Bóg nie żyje. Poeta, 
mówiąc o swoich inspiracjach, 
wymienia twórczość Nietz-
schego, Freuda i Beksińskiego.

– Pokazuję, że w każdym z 
nas jest zło i generalnie nasza 
natura nie jest dobra – prze-

konywał w rozmowie z pro-
wadzącym spotkanie Jerzym 
Jankowskim.

Tytuł tomiku nawiązuje 
do bajki K. I. Gałczyńskiego 
„Osioł i jego cień” z Teatrzyku 
Zielona Gęś. Jak mówił Piotr 
Łączyński, tytułowy osio-
łek reprezentuje jego samego 
w złagodzonym świetle, a cień 
osiołka oznacza jego zbrod-
nię. – „Osiołki” jeszcze się 
nie skończyły – mówił autor, 
co zwiastuje kolejne wiersze 
utrzymane w tej poetyce.

Tomik Piotra Łączyńskie-
go jest drugą książką wydaną 
przez Stowarzyszenie Promo-
cji Twórczości Villa Foksal 
dzięki wsparciu finansowemu 
Fundacji Grupy PKP.   n  (jr)
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Co zainspirowało Panią do zajęcia się te-
matem albańskiego komunizmu?

– Zawsze interesowało mnie, w jaki 
sposób totalitarna władza próbuje kształ-
tować życie jednostek, ile dostajemy wol-
ności i co z nią robimy. Już pierwsze opo-
wieści o albańskim systemie mocno mnie 
poruszyły. Albania była krajem głęboko 
odizolowanym, w którym jeden człowiek 
miał taką władzę, że mógł ustalać wła-
sne reguły gry i nikt nie był w stanie mu 
stawić oporu. Absurd mieszał się z okru-
cieństwem, cynizm z głupotą. Słyszałam 
ciągle: „Nie mieliśmy samochodów, nie 
znaliśmy jazzu, mogli nas zamknąć za na-
rzekanie na chleb”. Ale czułam, że za tymi 
opowieściami-anegdotami jest jeszcze 
inny wymiar rzeczywistości: cierpienia 
i zniewolenia.
Co zaskoczyło Panią najbardziej?

– Czasem jedna niewinna wypowiedź 
prowadziła do kolejnej, która odsłaniała 
cały tragizm ofiar systemu. Czasem zda-
wałam sobie sprawę, że mój bohater jest 
uwięziony w przeszłości, nigdy nie otrzą-
snął się z traumy, a ja nie mogę mu pomóc. 
Zdarzało mi się usłyszeć rzeczy, na które 
po prostu psychicznie nie byłam przygo-
towana. Albo uświadamiałam sobie, że 
bohater przychodzi, żeby opowiedzieć 
mi oficjalną historię swojego życia, ale to, 
czego nie jest w stanie opowiedzieć, jest 
dużo straszniejsze.
W jakich warunkach żyją teraz ofiary ko-
munizmu? Co stało się z ich oprawcami 
z Sigurimi, albańskiej policji politycznej 
czasów Envera Hodży, który sprawował 
dyktatorską władzę aż do śmierci w 1985 
roku?

– Jedni się dorobili, inni żyją bardzo 
skromnie. Niektórzy dostali symboliczne 
odszkodowania, inni nie dostali niczego. 
„Czekają z rekompensatami, aż wszyscy 
umrzemy albo zostanie nas garstka” – ta-
kie głosy czasem słyszę. A z drugiej strony, 
ze strony katów, kwitnie narracja: „Ofiary 
przesadzają z opowieściami o cierpieniu, 
bo chcą wyłudzić pieniądze”. Kiedy usły-
szałam coś takiego od bliskiej mi osoby, 
zmroziło mnie. Ale potem ten sam męż-
czyzna zaprowadził mnie do swoich przy-
jaciół, którzy wszyscy byli dawnymi „wro-
gami systemu”. Kiedy wraz ze mną słuchał 
ich opowieści, to wiedziałam, że zmienia 
mu się twarz. To są takie historie, wobec 
których każdy może się poczuć bezradny, 
bo pokazują głęboką niesprawiedliwość 
tamtego systemu, jego bezkarne, niepo-
trzebne okrucieństwo, służące tylko do 
kontroli społeczeństwa. 

Jak historia Albanii zmieniła Pani spo-
sób rozumienia ludzi i człowieczeństwa?

– Pisząc książkę zastanawiałam się nad 
dwiema kwestiami. Po pierwsze, jak bar-
dzo wszyscy jesteśmy uwikłani w historię, 
w kontekst, w którym się narodziliśmy. 
Chcąc nie chcąc jesteśmy niewinnymi 
ofiarami lub beneficjentami kontekstu 
politycznego danej epoki. A z drugiej 
strony, myślałam także o tym, że nawet 
w niesprzyjających, traumatycznych oko-
licznościach zawsze mamy jakieś pole ma-
newru, choćby minimalne. Każdy sam so-
bie opowiada historię swojego życia. Może 
skupić się na własnym nieszczęściu i bez-
silności, a może próbować znaleźć ocale-
nie w drugim człowieku. Byli tacy, którzy 
załamywali się, gdy trafiali do więzienia, 
a byli tacy, którzy mówili: „przetrwam to” 
i zaczynali w więzieniu drugie życie. Każ-
dy ma swoje własne strategie przetrwania. 
Jednych załamie małe nieszczęście, inni 
przejdą niemal suchą stopą przez powódź. 
Czy można porównać albański komu-
nizm z jakimkolwiek innym?

– Albania była krajem, który od lat 
sześćdziesiątych stopniowo pogrążał się 
w izolacji. Od połowy lat siedemdziesią-
tych nawet oglądanie zachodniej telewizji 
było zakazane. Za próbę ucieczki z kraju 
można było dostać przynajmniej dwa-
dzieścia lat więzienia, a strażnik na gra-
nicy miał prawo bez ostrzeżenia zastrzelić 
uciekiniera. Ludzie nie mieli samocho-
dów, mogli podróżować tylko autobusa-
mi. Wyjazd za granicę przydarzał się tyl-
ko nielicznym szczęśliwcom, a za dyskusję 
o różnicach między Albanią a  innymi 
krajami można było trafić do więzienia. 
Do tego w Albanii obowiązywała odpo-
wiedzialność zbiorowa, co oznaczało, że 
za występek jednostki ponosiła karę cała 
rodzina. Ten, kto próbował uciec z kraju, 
musiał liczyć się z tym, że jego rodzina zo-
stanie internowana, a rodzeństwo nie bę-
dzie mogło pójść na studia. Dlatego zda-
rzało się, że matka lub ojciec donosili na 
dziecko, które planowało ucieczkę, żeby 
nie pociągnęło na dno całej rodziny.
Czy wraz z upływem lat społeczeń-
stwo wyleczyło się z traumy czasów  
dyktatury?

– Największym problemem Albańczy-
ków w tym momencie nie jest nawet ba-
gaż przeszłości, tylko skala korupcji i po-
wiązania zorganizowanej przestępczości 
z politykami. Albańczycy mają przeko-
nanie, że demokracja się nie sprawdziła, 
państwo ich zawiodło, i masowo emigrują 
z kraju, za wszelką cenę. „Po okresie naj-

bardziej dzikiego komunizmu przyszedł 
najbardziej dziki kapitalizm” – tak w pro-
stych słowach tłumaczą doświadczenia 
ostatnich dekad. Więzi społeczne, nadwą-
tlone lub zniszczone przez terror, zostały 
jeszcze dodatkowo osłabione neoliberalną 
ideologią, w myśl której każdy jest odpo-
wiedzialny tylko za siebie, a dobro wspól-
ne nie istnieje. Obecny premier Rama 
próbował wykorzystać czas względnej 
stabilizacji w tworzeniu nowej tożsamo-
ści albańskiej, przepełnionej dumą z do-
tychczasowych osiągnięć, ale dziś Albania 
znowu osuwa się w chaos.
Jak wygląda życie we współczesnej  
Albanii?

– Aktualnie problemem numer jeden 
mieszkańców Tirany jest przedłużający 
się, wielotygodniowy brak wody po awarii 
wodociągów. Cała wielka machina propa-
gandowa obecnej władzy poniosła klęskę, 
bo ludzie nie mają wody w kranie, są zroz-
paczeni i wściekli. Dla obywateli to kolejny 
dowód, że rządząca partia kłamie, a kraj, 
który miał kwitnąć, jest tak naprawdę 
zrujnowany. Kiedy w grudniu 2018 roku 
w Tiranie wybuchły wielkie protesty stu-
dentów, ich rodziny dostawały sygnał od 
władzy: „zabierz dziecko z ulicy, bo straci-
cie pracę”. W mediach opublikowano listę 
osób, które miały zostać aresztowane – 
była to forma zastraszania protestujących. 
W końcu manifestacje wygasły, ponieważ 
nie było jednej siły, która mogłaby pokie-
rować studentami. Obecnie nastroje w Al-
banii są bardzo złe.
Dziękuję za rozmowę.

Rodzice donosili na dzieci
Z nominowaną do tegorocznej Nagrody Literackiej Nike autorką 
książki „Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii” 
Małgorzatą Rejmer, która odwiedziła grodziską Bibliotekę 
Publiczną, 4 września rozmawiała Katarzyna Mandes.
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Wspomnienie o naszym doktorze

Wspólny czas – najlepszy dar 

Od początku pracy 
zawodowej miał opi-
nię bardzo zdolne-
go lekarza o dużej 
wiedzy i ogromnej 
chęci jej pogłębia-
nia, na co wskazują 
wiszące w gabinecie 
dyplomy z bardzo 
licznych szkoleń 
i  konferencji na-
ukowych, w których 

brał udział. Już w wie-
ku 39 lat został ordynato-

rem oddziału dziecięcego i noworodkowego 
oraz dyrektorem ZOZ.

Po śmierci swojego ojca, który był znanym 
w Grodzisku internistą, zapragnął wrócić 
do swojego ukochanego miasta, aby przejąć 
gabinet i leczyć najmłodszych mieszkańców. 
Była to wspaniała decyzja dla naszych dzie-
ci i potem wnuków, ponieważ dzięki ponad 
35-letniej opiece doktora Galewskiego rodzi-
ce małych mieszkańców Grodziska oraz oko-
licznych miast i wsi byli spokojni o powrót do 

zdrowia swoich chorych pociech. Z proble-
mem zdrowotnym można było zadzwonić do 
Adama w każdy dzień powszedni i świątecz-
ny, nigdy nie odmawiał pomocy lub porady, 
przyjmował chorych codziennie. 

Wspominając dzisiaj doktora Adama Ga-
lewskiego zastanawiamy się, jak On to robił, 
że na wszystko znajdował czas – oprócz tego, 
że był na etacie dyrektora ZOZ, ordynatora 
oddziału noworodków, konsultanta w porad-
ni pediatrycznej, lekarza sportowego i  bie-
głego sądowego, był bardzo zaangażowany 
w  budowę Szpitala Zachodniego. Ponadto 
pełnił wiele funkcji społecznych, m.in. na 
rzecz Towarzystwa Lekarskiego Warszaw-
skiego, które doceniając zasługi w służbie 
chorym i potrzebującym przyznało mu naj-
wyższe odznaczenie Towarzystwa – medal 
Augusta Ferdynanda Wolffa, Okręgowej 
i Naczelnej Izby Lekarskiej, Polskiego Towa-
rzystwa Szpitalnictwa, Stowarzyszenia Me-
nedżerów Opieki Zdrowotnej i Towarzystwa 
Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. 
Ponadto wchodził w skład komisji egzamina-
cyjnych na II st. specjalizacji z pediatrii oraz 

organizacji i ochrony zdrowia, przewodni-
czył komisjom konkursowym na stanowisko 
ordynatorów oddziałów dziecięcych. 

Było to możliwe, ponieważ był wyjątkowo 
pracowity i prawy, cieszył się uznaniem współ-
pracowników, pacjentów i kolegów lekarzy. 
Miał opinię bardzo sprawnego i skutecznego, 
a jednocześnie bezkonfliktowego szefa i me-
nadżera. Ze wszystkich funkcji wywiązywał 
się wzorowo, co potwierdzają liczne dyplomy 
oraz odznaczenia resortowe i państwowe.

Zawsze jednak mały pacjent był na pierw-
szym miejscu – to była Jego pasja i powołanie, 
bardzo cierpiał, gdy musiał skierować chore 
dziecko do szpitala, ale Jego skierowania nie 
były nigdy podważane, bo były naprawdę 
uzasadnione – tak było w przypadku nasze-
go syna, któremu uratował życie. Czasem był 
ostry i wymagający w stosunku do rodziców 
(nigdy do dzieci), za co w końcowym efekcie 
byli Mu bardzo wdzięczni, bo wiedzieli, że 
robi to dla dobra ich dziecka – za to Go sza-
nowali i kochali tak jak my.

Grażyna i Włodek Pacześni  
z dziećmi i wnukami

W Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Ko-
ścielnym 6 września odbyło się jesienne spo-
tkanie mieszkańców Domu z ich rodzinami. 
W spotkaniu „Jesień z Rodziną” uczestniczyli 
też znajomi i osoby zaprzyjaźnione. Gościliśmy 
w naszych progach panią Grażynę Rymarczyk, 
dyrektor PCPR w Grodzisku Mazowieckim, 
panią Wiolettę Domownik, kierownika Dzia-
łu Pomocy Środowiskowej w OPS w Grodzisku 
Mazowieckim, panią Małgorzatę Pietraszek, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Izdebnie Ko-
ścielnym, pana Roberta Łuczyńskiego, sołtysa 
Izdebna Kościelnego, a także panie Mariolę 
i  Mariannę Szperalskie. Kolejny raz przybyli 
do nas mieszkańcy i pracownicy DPS w Żyrar-
dowie przy ul. Limanowskiego.

Najlepsze, co możemy ofiarować naszym 
bliskim, to wspólnie spędzony czas. W tym 
dniu wszyscy wesoło się bawiliśmy, wiele osób 

ruszyło do tańca, a przygrywał nam disc joc-
key, pan Marcin. Mieszkańcy naszego Domu 
wystąpili z programem artystycznym przed-
stawiając skecz pt. „Smutki i radości objawów 
starości”, wywołując salwy śmiechu wśród 
publiczności. Atrakcją była gra na gitarze 
i  zaśpiewanie piosenki pt. „Wesołe jest życie 
staruszka” przez naszego mieszkańca, pana 
Włodzimierza Godłozę.

Ogromny wkład w zorganizowanie je-
siennego spotkania mieli nasi niezawodni 
sponsorzy: pp. Mariola i Dariusz Szperalscy 
– oprawa muzyczna, p. Edward Błaszczyk – 
Cukiernia w Grodzisku Mazowieckim, p. To-
masz Markowski – Przedstawiciel Handlowy 
„Sokołów” S. A., p. Sławomir Czapla – Pie-
karnia Baker, p. Andrzej Zagańczyk – Hur-
townia Univermax, p. Tomasz Grzebalski 
– Gospodarstwo Rolne, Baziółka – produ-

cent ziół w Kraśniczej Woli, Dojrzewalnia 
Bananów Czar-Pol w Kozerkach, Zakład 
Cukierniczo-Piekarniczy „Ola”, anonimowi 
darczyńcy. 

Serdecznie wszystkim dziękuję za okazane 
serce. Dzięki Państwa hojności nasi miesz-
kańcy i ich goście mieli dzień pełen atrakcji 
i niespodzianek.

Teresa Ciszewska
Dyrektor DPS w Izdebnie Kościelnym

W październiku mija rok od Jego śmierci i aż trudno uwierzyć, że tak aktywny człowiek może tak 
nagle odejść. Ze względu na stan zdrowia nie mógł już leczyć chorych dzieci, ale do ostatnich dni 

jako lekarz sportowy kwalifikował do udziału w zawodach młodzież czynnie uprawiającą sport. 
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Książenickie ciekawostki, 
czyli o XVIII-wiecznym lamusie, E. Marylskim, 
K. Brodzińskim i M. Sołtanie
Książenice – jedna z wielu dziś prężnie 
rozwijających się mazowieckich miej-
scowości, z chlubną, ale czy do końca 
już poznaną historią? Czy Książenice to 
wyłącznie słynna rodzina Marylskich, 
która do pamięci następnych pokoleń 
przeszła przede wszystkim dzięki zna-
jomości Eustachego Marylskiego z ro-
dziną Chopinów i jej najsłynniejszym 
członkiem Fryderykiem?

Niniejszy rysunek przedstawia lamus 
należący do całego kompleksu tutej-
szych dawnych dworskich zabudowań. 
Uwieczniony artystyczną ręką Włady-
sława Leszczyńskiego, który przyjechał 
do Książenic w drugiej połowie XIX w., 
kiedy to wzorowo gospodarzył tu już, 
przybyły z Rusi Białej, Mikołaj Sołtan. 
Rysownik, zafascynowany lamusem, 
postanowił go tak jak potrafił najlepiej 
utrwalić, a swoje wspomnienia z wizyty 
w  Książenicach opublikował w czasopi-
śmie „Ziemia” (1910 r., nr 44). Z tego no-
men omen lamusa historii udało mi się 
ów lamus wydobyć. Jak dowiadujemy się 
z opisu, na froncie nad drzwiami znajdo-
wał się głęboko wyryty napis „R.P. † 1782”. 
Powstały jeszcze w  czasach I Rzeczpo-
spolitej lamus rysownik określa słowami 
krzepki jeszcze staruszek (…), miły zabytek 
naszej sielskiej architektury, których tak 
mało już nam pozostało.

Określenie lamus wyszło już z po-
wszechnego użycia, choć zdaje się jeszcze 
do końca XIX w. nazwa ta była powszech-
nie znana i używana, zapożyczona z niem. 
Lehmhaus, co znaczyło ni mniej ni więcej 
tylko budynek z gliny. Ma to sens, po-
nieważ pierwsze lamusy wznoszone były 
z drewna i oblepiane gliną, która miała 
gwarantować ogniotrwałość budynku, 
służącego jako przechowalnia rozma-
itych przyborów, narzędzi, zapasów, jak 
również ważnych dokumentów, ksiąg 
itp. Z  czasem zaczęły powstawać lamusy 
murowane bądź, tak jak ten książenicki, 
lamusy o konstrukcji mieszanej elemen-
tów murowanych (parter) i drewnianych 
(piętro). Ten „nasz” ozdabiają jeszcze 
drewniane kolumny okalające balkonik. 
Wspomnieć jeszcze przy okazji należy, że 
budynki te pełniły sporadycznie funkcję 
mieszkalną, tzn. stanowiły miejsce nocle-
gowe dla przybywającej na wakacje mło-
dzieży. Kto wie, może to tu, na pięterku, 
nocował przybyły do Książenic z  przyja-
cielską wizytą młody Chopin?

Chęć uzyskania absolutnej suchości 
pomieszczeń wiązała się z koniecznością 
starannego wykonania pokrycia dachu. 
Dachy lamusów pokrywano więc gon-
tem, dachówką bądź słomą. W przypadku 
opisywanego tutaj książenickiego lamusa 

trzeci rodzaj pokrycia należy raczej wy-
kluczyć, zważywszy na wieńczący dach 
– zapewne drewniany – element ozdobny. 
Budynek idealnie wkomponowany został 
w otoczenie. Okalały go drzewa i krzewy, 
co zaskutkowało doskonałym efektem 
z punktu widzenia funkcjonalnego i pla-
stycznego. Masywna bryła parteru zwień-
czona lekką formą drewnianego materia-
łu stworzyła zharmonizowane z wiejskim 
pejzażem rozwiązanie przestrzenne. Ca-
łość emanuje nastrojem pogody i spokoju. 
Ze względów bezpieczeństwa przeciwpo-
żarowego wiele lamusów umieszczano 
na środku zabudowań dworskich. Ten 
książenicki stał na uboczu poza kaplicą. 
Słowo kaplica użyte tu jednak zostało na 
wyrost, ponieważ to, co opisuje wcześniej 
autor, to już same pozostałości dawnej do-
mowej kaplicy Marylskich (stojącej obok 
dworu, po prawej stronie), a konkretnie 
jedna ściana, wówczas już porosła ziel-
skiem i waląca się w gruzy. Ale dobrze, 
że o niej wspomniał. Dziś dzięki temu 
wnioskować możemy nie tylko o zamoż-
ności wcześniejszych właścicieli (nie każ-
dy dom ziemiański mógł sobie na wysta-
wienie kaplicy pozwolić), lecz także o ich 
religijnym zaangażowaniu. Tu bowiem 
odbywały się wspólne ranne i wieczorne 
modlitwy, jak również modlitwy podczas 
niesprzyjających warunków pogodowych 
(np. roztopy), które utrudniały dotarcie 
do najbliższego kościoła (Książenice na-
leżały wówczas do parafii Brwinów). Być 
może wspomniana tu kaplica domowa 
Marylskich była pierwowzorem tej znanej 
nam, bo zachowanej do dziś, drewnianej, 
rodzinnej kaplicy umieszczonej na brwi-
nowskim cmentarzu, zwłaszcza że po-
czątkowo zamierzano postawić także ją 
na własnym terenie, w parku. 

Dwór, który odkupił od córki E. Ma-
rylskiego Mikołaj Sołtan, był według opi-
su Wł. Leszczyńskiego stary, obszerny, 

modrzewiowy, wrosły w ziemię, czyli 
zapewne nisko osadzony, osiadły już 
na kamiennych fundamentach. Ale 
co najważniejsze – ten sam, w któ-
rym gościł Kazimierz Brodziński 
(1791-1835) – poeta, literat, publicysta, 
tłumacz, historyk, teoretyk i krytyk 
literacki, przyjaciel Eustachego Ma-
rylskiego (1804-1871) i być może (bo 
nie potwierdzają znane mi do tej pory 
źródła, ale sugeruje to sam Wł. Lesz-
czyński) już także jego ojca Piotra. 

Mało tego, po słynnym poecie, twórcy 
preromantyzmu w Polsce, zachowała się 
jeszcze wówczas, choć już pogruchotana 
i mchem zarosła kamienna ława, na któ-
rej według ustnej tradycji często siady-
wał i tworzył sielanki K. Brodziński. Ten 
sam, który swego czasu tak wyraził swoje 
uwielbienie wiejskich klimatów: „Ożyłem 
tutaj… wydobywszy się z murów Warsza-
wy, gdzie coraz mniej zieloności, o świeże 
powietrze tak trudno”.

Jako że M. Sołtan był człowiekiem świa-
tłym i sam często gościł u siebie w Książe-
nicach osoby słynne i wybitne, pragnął po-
stawić w tym miejscu, tj. nad stawem, przy 
spróchniałej już wówczas starej wierzbie 
(będącej wiernym świadkiem natchnień 
poety) pamiątkowy kamień z odpowied-
nim napisem. Zamiar ten (z przyczyn nie-
zależnych od inicjatora) nie został jednak 
niestety wówczas urzeczywistniony. Może 
więc czas najwyższy na ziszczenie tej szla-
chetnej inicjatywy przez współczesnych? 
Sam Eustachy Marylski, który wystawił 
przyjacielowi pomnik (kościół Sióstr Wi-
zytek w Warszawie), bolejąc nad niedoce-
nieniem geniuszu swojego mistrza i przy-
jaciela, z nadzieją skreślił niniejsze słowa: 
Ale potomność sprawiedliwa w rządach 
swoich wymierzy i oceni każdego zasługi, 
przyzna prawo do wdzięcznej pamięci na-
rodu. Zasługi K. Brodzińskiego dla kultu-
ry polskiej są doprawdy duże, wystarczy 
spojrzeć na jego imponujący (zważyw-
szy na zaledwie 44-letni żywot) dorobek. 
Może warto, by wzorem dawnych właści-
cieli Książenic, którzy świadomi wagi za-
stanej spuścizny, otaczali z pietyzmem pa-
miątki po poecie, przywrócić jego postać 
lokalnej świadomości historycznej. 

n  dr Ewa Moszczyńska,
językoznawca, miłośniczka kultury 

ziemiańskiej i kwerend archiwalnych

Chociaż nie skończysz ciągle rób,
Ciebie, nie dzieło, weźmie grób,
A choć na ziemi krótko nas,
Czas wszystko skończy, bo – ma czas.

K. Brodziński (1791-1835) 
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Po wygranej w 6 kolejce z RKS Radomsko i zlikwidowaniu zera na 
koncie zdobyczy punktowych wydawało się, że Pogoń wreszcie się 
odblokowała i zacznie teraz regularnie zdobywać punkty, co pozwoli 
jej na szybkie opuszczenie strefy spadkowej III ligi. Zwłaszcza, że 
kolejni rywale wydawali się być w zasięgu naszych graczy.

24

u
Rezerwy Pogoni Grodzisk nie przestają za-
dziwiać. Drużyna, która zawsze do same-
go końca broniła się przed spadkiem, dziś 
w  pełni zasługuje na miano rewelacji roz-
grywek ligi okręgowej. Dość powiedzieć, że 
po 8  meczach, podopieczni trenera Macieja 
Przybylskiego mają na koncie 17 pkt, czyli 
tyle samo ile uzbierali w poprzednim sezonie, 
zarówno w rundzie jesiennej, jak i wiosennej. 
Ten dorobek pozwala im zajmować pozycję 
wicelidera, która daje prawo gry w bara-
żach o  IV  ligę. Ale… na razie cel pozostaje 
ten sam: spokojne utrzymanie w  okręgów-
ce. Nasi „rezerwiści” w ostatnich meczach 
pokonali GLKS Nadarzyn i Laurę Chylice, 
w niecodziennych okolicznościach uratowa-
li remis z Milanem Milanówek, zdobywając 
dwie bramki w doliczonym czasie gry, oraz 
ponieśli jedyną dotąd porażkę w  wyjazdo-

wym starciu z liderem Spartą Jazgarzew. 
Szczególnie cenne są zdobycze punktowe na 
wyjazdach, bowiem w tych spotkaniach tre-
ner Przybylski w niewielkim stopniu może 
korzystać z piłkarzy znajdujących się w ka-
drze pierwszego zespołu. Co innego w  me-
czach u siebie, gdzie często głównym pro-
blemem jest kłopot bogactwa. Stąd olbrzymi 
niedosyt po remisie na własnym boisku 
z Milanem, bowiem powszechnie liczono na 
komplet punktów. Ale nie od dziś wiadomo, 
że derby rządzą się swoimi prawami.

Wyniki: GLKS Nadarzyn (w) 2:0 (Mikołaj 
Czaplicki, Mateusz Kinast), Milan Milanó-
wek (d) 3:3 (Kacper Łoś, Bartłomiej Nowak, 
Piotr Jaroń), Sparta Jazgarzew (w) 3:5 (Szy-
mon Leszczyński, Radosław Graczyk, Cza-
plicki), Laura Chylice (d) 3:1 (Kinast, Cza-
plicki, Nowak).     (mś)

Nie przestają zadziwiać

Piłkarze rezerw Chlebni wreszcie zaczę-
li punktować, dzięki czemu z 7 pkt. zaj-
mują 12 miejsce w tabeli, czyli nad strefą 
spadkową. Całą dotychczasową zdobycz 
zawodnicy trenera Pawła Żeglińskie-
go wywalczyli w  ostatnich spotkaniach, 
z których dwa wygrali oraz zanotowali 
po jednym remisie i  porażce. Szczególne 
brawa należą się im za efektowne wyjaz-
dowe zwycięstwo nad walczącym o awans 
Tajfunem Brochów. Dobra seria została 
przerwana w 7 kolejce, kiedy to „rezer-
wiści” Chlebni musieli uznać wyższość 

Błękitnych Korytów. Warto zauważyć, że 
w  składzie zespołu pojawił się po dłuż-
szym rozbracie z piłką Marcin Fornalik, 
który swego czasu zapowiadał się na pił-
karza dużego formatu. Taka informacja na 
pewno cieszy.

Wyniki: Orzeł Kampinos (d) 3:1 (Mar-
cin Fornalik – 2, Sebastian Palmowski), 
Józefowianka (d) 3:3 (Adrian Żakowski, 
Palmowski, Fornalik), Tajfun Brochów 
(w) 4:1 (Marcel Omieciński, Mateusz Piór-
kowski, Piotr Chłystek, Fornalik), Błękitni 
Korytów (d) 0:3.    (mś)

Powrót Fornalika 

Przetarcie 
przed ligą

u

Cztery mecze  
– trzy zwycięstwa

Po słabym początku rozgrywek 
wreszcie z dobrej strony pokazała 

się Chlebnia, bowiem podopieczni tre-
nera Grzegorza Sitnickiego, w czterech 
ostatnich pojedynkach zanotowali trzy 
zwycięstwa z rzędu. Wprawdzie styl może 
nie rzucał na kolana, ale najważniejsze, 
że mecze te przyniosły punkty, które po-
zwoliły zanotować nie tylko awans w ta-
beli, ale i poprawić nie najlepsze nastroje. 
Chlebnia pokonała kolejno: na własnym 
boisku 2:1 Perłę Złotokłos (Artur Sta-
rosz, Marcel Omieciński), na wyjeździe 
2:0 Przyszłość Włochy (Mateusz Piwko, 
Mateusz Tarnowski) oraz ponownie u sie-
bie 1:0 SEMP Ursynów (Michał Ocip-
ka). Trzeba jednak przyznać, że komplet 
punktów w tych spotkaniach był niejako 
obowiązkiem, ponieważ pokonane ze-
społy znajdują się tuż nad strefą spadko-
wą i do orłów okręgówki raczej się nie za-
liczają. Gorzej poszło w kolejnym meczu, 
kiedy to Chlebnia zmierzyła się w War-
szawie z będącym w  górnej połówce ta-
beli Okęciem, przegrywając 0:2. Po 8 ko-
lejkach, ekipa trenera Sitnickiego z 12 pkt 
zajmuje 9 miejsce w tabeli.    (mś)

Przygotowujący się do debiutanckie-
go sezonu w II lidze siatkarze Sparty 

Grodzisk zajęli 2 miejsce w rozegranym 
w Warszawie Turnieju o Puchar Prezesa 
UMKS Wola oraz Dyrektora MOS. W tur-
nieju wystąpiła czwórka drugoligowców. 
Podopieczni trenera Mirosława Mosura, 
w  pierwszym meczu pokonali 3:1 gospo-
darzy, czyli UMKS Wola W-wa, następnie 
w  takich samych rozmiarach ulegli Enei 
KKS Kozienice, by na koniec ponownie 3:1 
zwyciężyć AZS UWM Olsztyn.      (mś)

u
Niestety, rzeczywistość nieco zwe-
ryfikowała te plany. Zarówno mecz 

z  Bronią Radom u siebie, jak i wyjazdo-
wy pojedynek z Polonią W-wa, z którymi 
wiązano spore nadzieje i po cichu liczono 
na wygrane, zakończyły się porażkami. 
Cóż z tego, że w tych spotkaniach nasz ze-
spół nie prezentował się gorzej od rywali, 
a w pojedynku w stolicy nawet był stroną 
przeważającą, skoro za wrażenie artystycz-
ne punktów się nie przyznaje, a te są dru-
żynie potrzebne niczym tlen. W dodatku 
szczęście nadal nie jest naszym sprzymie-
rzeńcem, co potwierdziło starcie na Kon-

wiktorskiej, gdzie decydującego gola stra-
ciliśmy w doliczonym czasie gry.

Kolejne mecze znacznie poprawiły jed-
nak minorowe nastroje i wlały sporo otu-
chy w serca, bowiem w pierwszym z nich 
podopieczni trenera Roberta Moskala po 
zaciętej walce zwyciężyli Ursus, a następnie, 
zdołali zremisować na wyjeździe ze wzmoc-
nionymi kilkoma zawodnikami z pierwsze-
go zespołu rezerwami Legii, co na pewno 
należy traktować w kategorii sukcesu.

Miejmy nadzieję, że pozwoli to naszym 
graczom uwierzyć we własne umiejętno-
ści, których im przecież nie brakuje. Mimo 

udanych ostatnich występów, sytuacja gro-
dziskiego klubu w III lidze jest nadal bardzo 
trudna, ponieważ po 10 kolejkach, z dorob-
kiem zaledwie 7 pkt, zajmuje on przedosta-
nie, 17 miejsce w tabeli. Jednak straty do 
wyprzedzających Pogoń drużyn nie są zbyt 
duże i dają nadzieję, że naszym piłkarzom 
szybko uda się opuścić strefę spadkową.

Wyniki: Broń Radom (d) 0:2, Polonia 
Warszawa (w) 1:2 (Michał Strzałkowski), KS 
Ursus (d) 1:0 (samobójcza), Legia II (w) 2:2 
(Damian Jaroń, Patryk Szymański).    (mś)

Punkty jak tlen  

Grodziska szermierka w Podkowie
Do rywalizacji w zorganizowanym przez 
Grodziski Klub Szermierczy międzynarodo-
wym turnieju „Podkowiańska Szabla” sta-
nęło 101 zawodniczek z klubów krajowych 
i Białorusi. W tym gronie świetnie wypadli 
reprezentanci naszego klubu. Oliwia Dwor-

nik wygrała w kategorii dzieci, zaś Emilie 
Leduc była trzecia. Wśród młodziczek na 
drugim miejscu uplasowała się Maja Kar-
licka. Dopełnieniem niezłego występu było 
zwycięstwo Weroniki Marek w miniturnieju 
dla dzieci początkujących.   (kb)
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Badowski 
na piątkę 

Debel może decydować

Pół świata 
w KsiążenicachPingpongowa młodzież

Wygrana  
na Azorach 

Cztery kolejki spotkań mają za sobą 
tenisiści stołowi występujący w Lotto 

Superlidze. Broniący tytułu mistrzowskiego 
zawodnicy Datomu Bogorii Grodzisk do tej 
pory zanotowali trzy zwycięstwa oraz ponie-
śli jedną porażkę. Stało się to podczas wielkiej 
sportowej imprezy „Pingpongowy Narodowy” 
ma Stadionie Narodowym, gdzie podopieczni 
trenera Tomasza Redzimskiego, występując 
w  roli gospodarza, musieli uznać wyższość 
Dekorglassu Działdowo. Porażka 2:3 pozwo-
liła jednak wywalczyć 1 pkt. Pozostałe mecze 
zakończyły się zwycięstwami naszego zespołu. 
Wygrane po 3:2 w Lęborku i Jarosławiu dały 
po 2 pkt, zaś domowy triumf 3:0 z gdańskim 
AZS – 3. Tym samym grodziski klub z 8 pkt 
zajmuje 4 miejsce w tabeli. Nowością w tym se-
zonie jest gra deblowa w ewentualnym piątym, 
decydującym pojedynku w meczu. 

Wyniki: Poltarex Pogoń Lębork (w) 3:2 
(Marek Badowski – Park Chan Hyeok 3:2, 
Panagiotis Gionis – Bogusław Koszyk 2:3, Pa-
vel Sirucek – Adam Dosz 3:0, Gionis – Park 
0:2 – krecz, Badowski/Sirucek – Dosz/Marek 
Prądziński 2:1); Dekorglass Działdowo (Sta-
dion Narodowy) 2:3 (Badowski – Jiri Vrablik 
0:3, Sirucek – Wei Shihao 1:3, Gionis – Wang 
Yang 2:3, Badowski – Shihao 2:0, Gionis/Si-
rucek – Vrablik/Yang 1:2); PKS Kolping Frac 
Jarosław (w) 3:2 (Badowski – Kou Lei 0:3, 
Gionis – Han Qiyao 3:0, Sirucek – Daniel 
Górak 2:3, Gionis – Kou Lei 2:0, Badowski/
Sirucek – Han Qiyao/Górak 2:0); AZS AW-
FiS Balta Gdańsk (d) 3:0  (Gionis – Bartosz 
Such 3:0, Sirucek – Patryk Chojnowski 3:1, 
Badowski – Mateusz Troka 3:1). 

  Michał Śliwiński

Środa z brązem
Reprezentant UKS Budo Grodzisk 
Wiktor Koziński wywalczył brązowy 

medal w kumite indywidualne juniorów 
młodszych, w kategorii do 70 kg. Miało to 
miejsce w Środzie Wielkopolskiej, gdzie ro-
zegrane zostały Mistrzostwa Polskiej Unii 
Karate WKF.     (mś)

Na ćwierćfinale zakończyła reprezentacja Polski 
Drużynowe Mistrzostwa Europy, które odbyły 
się w Nantes, choć do medalu niewiele brako-
wało. Prawdziwym motorem napędowym na-
szej ekipy był Marek Badowski, który z sześciu 
pojedynków wygrał pięć. W fazie grupowej Po-
lacy zwyciężyli po 3:2 reprezentacje Serbii oraz 
Belgii, a Badowski w nich okazał się niepoko-
nany, wygrywając kolejno 3:0 z prezesem tam-
tejszej federacji, rutynowanym Aleksandarem 
Karakasevicem, 3:1 z  Zsoltem Peto, 3:0 z Ce-
drickiem Nuytinckiem i 3:2 z Florentem Lam-
biet. W przegranym 2:3 ćwierćfinale z Francją 
pokonał 3:1 Simona Gauzy’ego, zaś w decydują-
cej o awansie do strefy medalowej grze uległ 1:3 
Emmanuelowi Lebessonowi.    (mś)

Blisko setka zawodników wzięła udział 
w  trzydniowym międzynarodowym turnieju 
soft tenisa w Strefie Ruchu w Książenicach, 
który odbył się w ostatni weekend września. – 
Była to 13 edycja rozgrywek. Udział wzięli za-
wodnicy i zawodniczki z Japonii, Korei, Chin, 
Indonezji, Tajlandii, Filipin, Indii, Niemiec, 
Węgier, Czech i Polski – mówi Tomasz Matu-
szelański, prezes Polish Soft Tennis Associa-
tion, organizator rozgrywek.

Rywalizacja odbywała się w singlu i deblu 
oraz mikście. Mimo że Europejczykom nie 
brakowało woli walki, Azjaci okazali się lepsi 
zamując główne miejsca na podium.

Mariusz Smysło, dyrektor OSiR-u, choć sam 
w soft tenisa nie gra, o organizacji turnieju wy-
powiadał się w superlatywach. 

– To zasługa Tomasza Matuszelańskiego, 
który dzięki swoim międzynardowym kon-
taktom zaprasza kluby niemal z każdego kon-
tynentu na świecie. Równocześnie to doskona-
ła okazja do promocji gminy i samego obiektu 
– zaznaczał Mariusz Smysło.   (budzik)

* Świetny występ podczas rozegranego 
w  Nadarzynie I Grand Prix Mazowsza Se-
niorów zanotował Miłosz Redzimski. Re-
prezentant grodziskiego klubu, mimo że jest 
kadetem, okazał się najlepszy w gronie 86 za-
wodników, co dało mu przepustkę do wystę-
pu w Grand Prix Polski. Wysokie 4 miejsce 
w gronie seniorek wywalczyła Martyna Lis, 
ustępując jedynie trójce nadarzynianek, wy-
stępujących w Ekstraklasie i  I  lidze. Miłosz 
z  bardzo dobrej strony pokazał się również 
na arenie międzynarodowej. Podczas roze-
granego w chorwackim Varadzinie turnieju 
Croatia Open, grając w parze z Mateuszem 
Zalewskim wywalczył srebrny medal w de-
blu, ulegając w  finale duetowi z Chin. Po-
nadto w singlu kadetów Redzimski dotarł do 
1/8 finału, w grze pojedynczej juniorów – do 
1/16, zaś wzawodach drużynowych z repre-
zentacją Polski zajął 5 miejsce. 

* Sporo sukcesów odnieśli w ostatnim 
czasie reprezentanci Akademii Dartomu 
Bogorii. Podczas rozegranego w Gostyninie 
I Grand Prix Mazowsza Młodzików finał był 
wewnętrzną sprawą naszych zawodników – 
Jakub Dobosz pokonał Piotra Garwołę 3:1. 
W warszawskim I Grand Prix Mazowsza 
kadetek i kadetów najlepsi okazali się Zofia 
Śliwka oraz Jakub Dobosz, zaś trzeci w gro-
nie skrzatów był Michał Staranowicz. W wo-
jewódzkiej rywalizacji juniorów i żaków, 
która miała miejsce w Radomiu, srebrne 
medale w tych kategoriach zdobyli Michał 
Gawlas i  Franciszek Bukowski. Ponadto 
w  ogólnopolskich turniejach, rozegranych 
podczas wrześniowej imprezy „Pingpongo-
wy Narodowy”, złoto wśród kadetów wy-
walczył Jacek Mitas, a brąz w gronie żaków 
– Jakub Dobosz.  

  Michał Śliwiński

Świetnie rozpoczęli rozgrywki tego-
rocznej Ligi Mistrzów tenisiści stoło-

wi Dartomu Bogorii Grodzisk, którzy na od-
ległych Azorach pokonali portugalski GDCS 
Juncal 3:0, w całym spotkaniu oddając rywa-
lom zaledwie 2  sety. W pierwszej grze Pavel 
Sirucek do 7, 9 i 5 zwyciężył Saheeda Idowu. 
W drugiej Marek Badowski rozpoczął od po-
rażki w pierwszym secie 9:11, jednak w kolej-
nych potwierdził swoją wyższość nad Andre-
jem Bukinem, wygrywając trzykrotnie do 7. 
Kropkę nad i postawił Panagiotis Gionis, po-
konując Davida Bessę 3:1 (7,5,-7,3). Nasz naj-
bliższy rywal, niemiecki FC Saarbrucken (15 
października, godz. 18.30, hala sportowa przy 
ul. Westfala), również 3:0 zwyciężył w pierw-
szej kolejce francuski Villenevois.    (mś)
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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 i uszeregowane od 1 do 19.

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. 602 455 130  

www.lingbrett.pl

Redakcja:
Krzysztof Bońkowski (redaktor naczelny), 

Anna Redel (sekretarz redakcji) 

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

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

Społeczno-Kulturalne Bogoria

BOG                                                        RIABOG                    R  

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

Grodziski Klub Filmowy  
– czwartki, godz. 20.15

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

Fundatorem nagrody jest  

Poziomo:
1. wielki bęben o niskim brzmieniu; 
5. „… na dachu” w tytule filmu Nor-
mana Jewisona; 11. jednobarwna 
tkanina jedwabna używana jako ma-
teriał na ubrania i płaszcze; 12. pierw-
szy koronowany król i twórca potęgi 
Królestwa Jerozolimskiego; 13. ro-
dzaj garnka; 14. nieślubne dziecko; 
15.  ptak australijski z rodziny kazu-
arów; 17.  wojskowy szpital polowy; 
19. szlagier; 21. odłamki rozkruszo-
nego muru; 24. słynny klub piłkarski 
z Madrytu; 25. styl w muzyce pop 
polegający głównie na melodeklama-
cji; 26. ktoś niezwykły, wyjątkowy; 
30.  pokojówka tytułowej bohater-
ki powieści Emila Zoli; 31. przełęcz 
w  Tatrach; 33. płynna część krwi; 
36.  zwana także grążelem roślina 
wodna; 37. alergia; 38. niezgodność, 
przeciwieństwo; 39. Wielka … – to 
Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia.

Rozwiązanie krzyżówki z nr. 291:
W krzyżówce zaszyfrowane było hasło „Wytautas Si-
melis”. Zwyciężczynią została p.  Barbara Kamińska.  
Po odbiór nagrody 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

Uwaga, krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 31 paździer-
nika. Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres redakcji. 
Nagrodą jest zaproszenie dla dwóch osób do Kina Cen-
trum Kultury na dowolnie wybrany seans filmowy.

BOGORIA nr 291 wrzesień 2019

Pionowo:
1. Rabindranath – pisarz indyjski, lau-
reat Nagrody Nobla; 2. roślina upra-
wiana na paszę lub zielony nawóz; 
3.  masa cukiernicza z drobno zmie-
lonych migdałów i utarta z  cukrem; 
4. uzyskanie schronienia i  pomocy 
w obcym kraju po ucieczce z własne-
go; 6. woreczek na pieniądze; 7. umi-
zgi, amory; 8. mieszanina głównie 
azotu i tlenu tworząca atmosferę 
ziemską; 9. w dawnej Polsce zarządca 
stadnin królewskich; 10.  duża drew-
niana tarcza rycerska; 16. rzeka wy-
pływająca z jeziora Ładoga; 18. wódz 
Greków pod Troją – bohater „Iliady”; 
20. myśl przewodnia; 22. silna truci-
zna używana głównie do produkcji 
środków owadobójczych; 23. urząd 
podległy konsulowi; 27. zawodowy 
kierowca; 28. tkanina żałobna; 29. ję-
dza, sekutnica; 32. bakcyl; 34. drugie 
imię Doyle’a – autora kryminałów 
z  Sherlockiem Holmesem; 35. urok, 
powab.
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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 Pani do prowadzenia domu, która smacznie ugotuje 
oraz posprząta w dniach: poniedziałek, środa, piątek, 
przez ok. 8 godzin dziennie. Grodzisk Maz.,  
tel. 604 914 858, proszę o kontakt po godz. 17.00
n Rolety, plisy, żaluzje, verticale, moskitiery, akcesoria 
okienne – ceny producenta. Tel. 503 061 409  
n Firma z 30-letnim stażem zatrudni ślusarza 
i operatora plotera frezującego. Możliwość 
przyuczenia. Tel. 600 352 582
n Sprzedam pianino w dobrym stanie.  
Tel. 668 881 665

Podziękowania

W niedzielne popołudnie, 25 wrze-
śnia, połączone siły kół gospodyń 
wiejskich w Zabłotni i Kraśniczej 
Woli oraz Klubu Seniora Łąki mia-
ły przyjemność gościć 45-osobową 
delegację kół gospodyń i seniorów 
z gminy Kęty oraz burmistrza 
Krzysztofa Klęczara. Przy pięknie 
zastawionych stołach degustowali-
śmy potrawy przygotowane na za-
sadzie – od każdego coś smacznego 
– i efekt był nadzwyczajny. Opra-
wą muzyczną zajął się nasz kolega 
akordeonista Marian Stankiewicz. 
Były tańce i wspólne śpiewy, wspa-
niała zabawa w radosnej, koleżeń-
skiej atmosferze. Spotkanie stało 
się okazją do wymiany doświad-

czeń i rozmów o efektach prowa-
dzonej działalności, bo przecież 
koła gospodyń mają bogatą trady-
cję. Goście podziwiali liczny zbiór 
dekoracji, ozdób i przedmiotów 
wykonanych na zajęciach z  ręko-
dzieła artystycznego i warsztatach 
florystycznych, a także te, będące 
rezultatem indywidualnych talen-
tów i pasji naszych pań. Sympa-
tyczni goście wyjechali zadowole-
ni, a my otrzymaliśmy zaproszenie 
do gminy Kęty. Dziękuję wszyst-
kim, którzy pomogli w zorganizo-
waniu tego wydarzenia.

Danuta Dubielecka,  
Świetlica w Zabłotni

Goście z Kęt w Zabłotni

SKŁAD KRUSZYW
ul. Gen. Orlicz-Dreszera 8 

05-825 Kozerki 
Pełną ofertę znajdziesz na:  
www.wozimypiasek.pl

tel. +48 (22) 427 44 17
roboty ziemne – 503 503 511,

kruszywa, materiały – 606 116 823
mail: skladkruszyw@interia.pl

Na hasło: BOGORIA 5% upustu na materiały

Dziękuję Szkółce Krzewów ozdobnych Pod Dębami Majów  
za nieocenioną pomoc i doradztwo. 

Małgorzata Kalinowska

Dziękuję Firmie Edun Korepetycje za pomoc oraz ogromne wsparcie.
Małgorzata Kalinowska
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Grodziski Nikifor

Pan Poldek – bo tak wszyscy 
mówili o autorze podczas wer-
nisażu wystawy jego malarstwa 
i rysunku – jest jednym z naj-
wierniejszych słuchaczy Ogni-
ska Plastycznego.

– Przeglądając archiwum, 
udało mi się znaleźć go na li-
ście z lat 50. Bardzo sobie ce-
nię jego specyficzną twórczość. 
Co ciekawe, jest bardzo stała, 
ukształtowana. Pan Poldek sły-
nie z dość charakterystycznej 
maniery, która nie wszystkim 
się podoba, nie wszyscy ją rozu-
mieją. Mnie od razu skojarzyła 
się z prymitywizmem w stylu 
Nikifora Krynickiego – mówi 
Agnieszka Antosik z Galerii Po-
pkolor. Jak opowiadała w czasie 
wernisażu, zgromadzenie prac 
na ekspozycję było o tyle nie-
łatwe, że pan Poldek dowoził je 
partiami na rowerze. 

Autentyzm i oryginalność 
w dziełach Leopolda Wieczorka 
podkreślali zarówno dyrektor 
ogniska Jakub Cwieczkowski, 
jak i Hanka Lekszycka, prowa-
dząca pracownię, do której od 
lat uczęszcza artysta. – Zawsze 

bardzo trudno zrobić panu Po-
ldkowi korektę, ponieważ ja 
mówię jedno, pan Poldek się 
zgadza, ale maluje po swojemu 
– mówił Jakub Cwieczkowski. – 
Poldek to jest postać nieodgad-
niona, absolutny indywiduali-
sta, absolutnie niereformowalny 
i właściwie to dobrze. Jesteś nie 
do podrobienia – dodawała 
Hanka Lekszycka.

A sam pan Poldek zapytany 
o początki przygody ze sztuką, 
opowiadał w poetyce analo-
gicznej do jego dzieł: – Bieda 
była, to coś trzeba było robić, 
a mnie nosiło. Jak była kiepska 
pogoda, to wziąłem karton czy 
papier i  rysowałem. Ale co tu 
rysować? To z gazety sobie ryso-
wałem, jakieś traktory czy inne. 
Nie wychodziło, ale się uczyłem. 
Mama kiedyś zobaczyła i mówi, 
całkiem nieźle ci idzie, możesz 
się zapisać do szkoły. I wtedy 
się zaczęło. Profesor mnie wziął 
i  mówi: „masz dużo chęci, ale 
nie wiesz, jak się do tego zabrać” 
– wspominał Leopold Wieczo-
rek, emerytowany lakiernik 
i wciąż aktywny artysta.  n (kb)

– Biorąc pod uwagę, że to cykl 
„Moja pierwsza wystawa”, za-
zwyczaj spodziewamy się ka-
meralnego grona odbiorców 
i  twórcy dopiero zaczynającego 
swoją przygodę ze sztuką i rzad-
ko w  niej dojrzałego. Ale zoba-
czywszy dzieła pana Jerzego, nie 
jestem zaskoczony, że tak licznie 
widzę państwa tutaj zgromadzo-
nych – powiedział 3 październi-
ka w Poczekalni PKP wicebur-
mistrz Tomasz Krupski podczas 
wernisażu wystawy „Rzeźbię” 
Jerzego Ościłowskiego, który 
jest doskonałym przykładem na 
to, że na artystyczny debiut ni-
gdy nie jest za późno – nawet po 
osiemdziesiątce.

Swoje życie zawodowe Jerzy 
Ościłowski związał z oświa-
tą – był nauczycielem najpierw 
w Szkole Zawodowej Rze-
miosł Artystycznych, a potem 
w  milanowskim „ekonomiku”. 
Oprócz języka polskiego uczył 
niemieckiego, francuskiego, ła-
ciny, a  także historii. Jego god-
ne podziwu umiejętności rzeź-
biarskie są przede wszystkim 
efektem talentu i samokształ-
cenia, ponieważ wiedzę czerpie 
głównie z książek i albumów, 
choć zdarzało mu się prakty-

kować na kursach pod okiem 
specjalistów. Zachęty do kon-
tynuowania twórczości kwituje 
z właściwą sobie naturalnością: 
– Jeśli pożyjemy trochę, to jesz-
cze polepimy. 

Talent mieszkańca Grodziska 
tak długo musiał czekać na ujaw-
nienie się szerszej publiczności 
być może z uwagi na niebywałą 
skromność jego posiadacza. Jak 
wspominała inicjatorka ekspo-
zycji Monika Samoraj z  Pocze-
kalni PKP, sam proces nama-
wiania pana Jerzego na wystawę 
trwał kilka miesięcy. Wcześniej 
jego rzeźby pojawiały się jedynie 
w przydomowej galerii i jej ro-
dzinnych filiach.

– Kiedy spotkaliśmy się po 
raz pierwszy w lutym, pan Je-
rzy powiedział, że lepi „jakieś 
słoniki i  inne zwierzątka”. Ale 
gdy pokazał album ze swoimi 
pracami, od razu było widać, że 
jego twórczość, to nie są „jakieś 
słoniki”, tylko dojrzała rzeźba 
– opowiadała Monika Samoraj 
podczas rozmowy z autorem, 
który na zakończenie oprócz 
kwiatów otrzymał pocztówkę  ze 
świeżo wydrukowanej serii kart 
pocztowych przedstawiających 
jego rzeźby.  n (kb)

Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów

Życiowa, pełna emocjonalnych 
uniesień opowieść o polskiej 
emigrantce. Pochodząca z niewielkiej 
podwarszawskiej miejscowości 
Melania Zalewska świeżo po studiach 
leci na Zachód, aby zarobić na 
mieszkanie w Polsce. 

Ewa Giers
„Wyprawa po szczęście”

Szczepan Brozych, malarz, który przed laty na swoich 
obrazach utrwalał m.in. miejski krajobraz, doczekał 
się przydomku „grodziski Canaletto”. 27 września 
w działającej przy Ognisku Plastycznym Galerii Popkolor 
swój talent ujawnił kolejny wielki artysta – grodziski 
Nikifor, czyli Leopold Wieczorek. 

Pożyjemy, polepimy 
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