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– To kameralna sala kino-
wa, która pozwoli poszerzyć 
nasz repertuar. W tygodniu 
będzie odbywać się jeden se-
ans dziennie, w weekendy – 
dwa. Na pewno pojawią się 
filmy niszowe, niekomercyj-
ne. Takie rozwiązanie po-
zwoli również poszerzyć na-
szą ofertę edukacyjną, bo do 
południa planujemy seanse 
dla szkół – mówi dyrek-
tor Ośrodka Kultury Paweł 
Twardoch, pomysłodawca 
utworzenia w Willi Rado-
goszcz sali projekcyjnej.

Nazwa nawiązuje oczy-
wiście do działającego naj-
pierw przy ul. 1 maja, a po-
tem przez ponad czterdzieści 
lat przy ul. Kilińskiego Kina 
Wolność, które zostało zli-
kwidowane ze względu na 
otwarcie Centrum Kultury. 
Wówczas zdawało się, że 
kino bez popcornu skazane 
jest na przejście do lamusa, 

a  dziś okazuje się, że stało 
się dobrem luksusowym – 
taki właśnie komfort będą 
mieli kinomani odwie-
dzający przewidzianą na 
40  miejsc salę w Radogosz-
czy, określoną „strefą wolną 
od popcornu”.

Pierwszym filmem, który 
znalazł się w repertuarze 
reaktywowanego Kina Wol-
ność, jest „Mój piękny syn” 
Felixa van Groeningena. In-
formacje o nadchodzących 
projekcjach można znaleźć 
na profilu fb Kino Wolność.

Grodzisk tym samym 
powrócił do tradycji posia-
dania dwóch kin – przed 
wojną można było wybrać 
się do Venus lub kina Lux, 
a  na przełomie lat 50. i 60. 
równolegle do Kina Wol-
ność działało kino Słoń, 
istniejące w Fabryce Tarcz 
Ściernych.

   Krzysztof Bońkowski
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Wielbiciele misiów, łączcie się!
Długo w tym roku będziemy świętować Dzień Misia Pluszowego, 
bowiem oprócz obchodów w Mediatece (24.11, od godz. 12.30) 
Centrum Kultury przygotowało związane z tym świętem imprezy 
w świetlicach wiejskich – wielbiciele misiów spotkają się 22.11 
w Chrzanowie Dużym, 23.11 – w Szczęsnem i Opypach, 24.11 
– w Mościskach, 26.11 w Izdebnie Kościelnym, a 28.11 w Żukowie.

Siła głosu kobiet
Międzynarodowy projekt muzyczno-społeczny „Sounds 
Like Women & Wysokie Obcasy – siła głosu kobiet” zagości 
29 listopada w Grodzisku. Jego ambasadorkami są m.in. Ewelina 
Flinta, Renata Przemyk, Dorota Stalińska, Emae (Wielka Brytania), 
Hannah Clair (Francja) i Ceyda (Turcja). Wstęp bezpłatny   
– szczegóły na stronie Centrum Kultury.
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Nieczęsto zdarza się cieszyć z własnych pomyłek, 
jednak sytuacja jest wyjątkowa. W numerze 
wakacyjnym z 2008 roku na pierwszej stronie 
informowaliśmy, że historia Kina Wolność 
dobiegła końca, a ostatnim seansem był „Skarb”. 
Tymczasem Kino Wolność powraca w wielkim stylu 
i od 15 listopada zaprasza do Willi Radogoszcz.  

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”

Powrót Kina Wolność

Wydaje Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki od 1992 roku ISSN 1233–0337
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– Myślę, że o znakomitym 
przyjęciu przez grodziską pu-
bliczność zdecydowało umie-
jętne odkrycie tabu związane-
go z rzeczywistą stroną kobiety. 
Sposób, w jaki to zostało poka-
zane, był dość dobitny, ale nie 
przekraczał granicy dobrego 
smaku i wrażliwości – mówi 
Aldona Józefowicz z  Willi 
Niespodzianka, gdzie 18 paź-
dziernika można było obejrzeć 
spektakl „Zła matka” w reżyse-
rii Karoliny Porcari, której na 
scenie towarzyszyła Małgorza-
ta Bogdańska, a obu aktorkom 
akompaniował autor muzyki 
Daniel Pigoński.

„Zła matka” to studium ma-
cierzyństwa w autoironicznym 
kluczu. To spektakl o kobie-
tach, które nie chcą odgry-
wać ról, jakie im się narzuca 

i  chcą same decydować o so-
bie – można wyczytać w opisie 
spektaklu.

– Szczególnie utkwiło mi 
zdanie „nie chcemy być dziew-
czynami waszych marzeń, 
chcemy być dziewczynami 
swoich marzeń” – dodaje Al-
dona Józefowicz. Miarą suk-
cesu przedstawienia w Grodzi-
sku może być fakt, że wobec 
braku wolnych miejsc na sali 
część widowni znalazła się 
na… schodach.    (kb)
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Podróżnik i reporter Zbigniew 
Pawlak 25 października był 
gościem Grodziskiego Klubu 
Podróżnika. Uczestnicy po-
naddwugodzinnego spotkania 
w Poczekalni PKP mieli okazję 
wybrać się oczami wyobraźni 
do Afganistanu, w którym pre-
legent spędził dekadę. 

– Światy europejski i  afgań-
ski zamiast się łączyć, coraz 
bardziej się od siebie oddalają. 
Teraz nie jesteśmy w stanie zro-
zumieć i wyobrazić sobie, co 
na co dzień przeżywają niektó-
rzy Afgańczycy. Oni chcą tylko 
przeżyć – to ich największe ma-
rzenie. Dziadkowie opowiadają 
wnukom, że kiedyś jabłka były 

tak wielkie jak arbuzy, a oni ba-
wili się wśród drzew i krzewów. 
Tylko wspominając przeszłość 
mogą pokazać potomkom na-
miastkę normalności – mówił 
Zbigniew Pawlak, przybliżając 
codzienność kraju, w  którym 
wojna trwa z niewielkimi prze-
rwami już od 40 lat. Dzięki re-
portażowym zdjęciom i anegdo-
tom słuchacze mogli zobaczyć 
Afganistan z różnych stron, a ku 
zdziwieniu większości obraz ten 
był zupełnie inny niż w przeka-
zach medialnych. Dodatkową 
atrakcją spotkania była możli-
wość przymierzenia tradycyjne-
go stroju afgańskiego.  

  Katarzyna Mandes 

Jabłka jak arbuzy
       

Göran Larsen gra na saksofo-
nach tenorowym i soprano-
wym. Pochodzi ze szwedzkiej 
Uppsali. Po raz pierwszy po-
jawił się w Polsce w 1966 roku, 
aby grać jazz. Podczas jedne-
go ze swoich wielu powrotów 
do kraju nad Wisłą odwiedził 
również gród nad Mrowną, by 
5 listopada wystąpić w Willi 
Niespodzianka z koncertem 
poświęconym pamięci zmarłe-
go w 2016 r. Janusza Muniaka, 
jednego z najwybitniejszych 

polskich saksofonistów jazzo-
wych, którego także mieliśmy 
okazję podziwiać na koncer-
tach w Grodzisku Maz.

– To był jeden z moich ulu-
bionych polskich muzyków 
– przyznał Göran Larsen. 
W  programie koncertu zna-
lazły się standardy jazzowe. 
Od „Autumn Leaves”, „Jazz 
Friends” Charlie Parkera, 
kompozycję Johnny’ego Man-
dela „Shadow of your smile”, 
po „Body and Soul” Johnny-
’ego Greena, utwory Duka El-
lingtona i Stana Getza. 

Z Göranem Larsenem wy-
stąpili: Wojciech Sanocki 
(fortepian), Jarosław Micha-
luk (kontrabas) i Radosław 
Żyła (perkusja).

   Sławomir Sadowski 

Od Parkera do Ellingtona

Pod wpływem Witkacego 
Rodowita grodziszczanka, 
absolwentka SP nr 1 i „dzie-
siątki”, z wykształcenia eko-
nomistka, zawodowo spe-
cjalistka ds. kadr i płac, a po 
godzinach… artystka – Dorota 
Godlewska 9 października po 
raz drugi miała okazję zapre-
zentować swoje prace w foyer 
Kina Centrum Kultury. Za za-
gadkowym tytułem ekspozycji 
„Zagadki zgadują się same” 
kryją się inspirowane malar-
stwem Stanisława Ignacego 
Witkiewicza portrety.

– To jest wielka pasja, któ-
ra rozwinęła się około pię-
ciu lat temu. Pod wpływem 
impulsu zaczęłam malować 

akrylami. Półtora roku temu 
odkryłam suche pastele, ma-
lowałam kwiaty, pejzaże, na-
tomiast chciałam stworzyć 
cykl i natknęłam się na prace 
Witkacego, które mi się szale-
nie spodobały – mówi Dorota 
Godlewska o genezie ekspo-
zycji.    (kb)

Zwana Nerd Kobietą autorka 
poświęconego fantastyce i po-
stapo bloga Dominika Tarczoń 
15 października na zaproszenie 
Biblioteki Publicznej spotkała 
się z grodziskimi wielbiciela-
mi tych gatunków literackich. 
Przeważnie nastoletni fani 
mogli podyskutować o jej de-
biutanckiej powieści „Pieśń 
o Warszawie”, usłyszeć porady 
dotyczące tworzenia, doboru 
lektur i autorów, a także do-
wiedzieć się, dlaczego literatura 
postapokaliptyczna cieszy się 

taką popularnością. Pasjonaci 
postapo byli zachwyceni, a każ-
dy wątek został poruszony – od 
dark fantasy po solar punk.

Autorka z chęcią podpisywa-
ła książki, rozmawiała o wspól-
nych pasjach i nowościach oraz 
hitach na rynku wydawniczym. 
Nie zabrakło także tematu fil-
mów i gier komputerowych. 
Spotkanie było też okazją do 
zapowiedzi drugiego tomu 
„Pieśni o Warszawie”, który 
według planu ukazać ma się już 
w przyszłym roku.  (km)

Zachwyt fanów postapo 

Jesień – rodzaj żeński
Drugiej edycji „Kobiecych inspi-
racji”, zorganizowanych przez 
Ośrodek Kultury spotkań dla 
pań, towarzyszyła jesienna 
aranżacja. 11 października 
w świetlicy w Mościskach i dwa 
tygodnie później w Zabłotni 
mieszkanki mogły skorzystać 
z warsztatów artystycznych, 
porad makijażystki i dietetyka, 
własnoręcznie wykonać broszki 
i świeczki dekoracyjne na stół, 
a także poznać zbawienne dla 
dłoni działanie gorącej parafiny. 
Dużym powodzeniem cieszył 
się kącik stylizacji, gdzie moż-
na było wybrać sobie jesienny 
strój i zrobić w nim pamiątkowe 
zdjęcie. W sumie z tej propozy-
cji skorzystało ok. stu kobiet.

– Panie bardzo dobrze się 
czuły na tych spotkaniach. 
Wiek odwiedzających był bar-
dzo różny – od nastolatek po 

seniorki. Najstarsza pani mia-
ła po 80 – mówi Agnieszka 
Wąsik, koordynator świetlic 
wiejskich, która była również 
pomysłodawczynią realizowa-
nych we współpracy z lokalny-
mi firmami „Kobiecych inspi-
racji”.   (kb)

Widownia na schodach
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Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
wszystkich nas ostatnio porusza i nie-
pokoi sytuacja związana ze znacznym 
wzrostem cen za wywóz odpadów. Przy-
czyn jest kilka. W większości nie są za-
leżne od gminy. Przede wszystkim na 
Mazowszu brak jest punktów odbioru 
i utylizacji odpadów, kilkukrotnie wzro-
sły ceny za ich składowanie oraz weszły 
nowe regulacje prawne. Wszystko to nie-
stety przekłada się na ponoszone przez 
Państwa koszty odbioru śmieci.

Rozważaliśmy możliwość dopłacania 
do gospodarowania odpadami z budżetu 
gminy, ale nie jest to zgodne z prawem. 
Szukamy więc każdej sposobności za-
hamowania wzrostu cen. Jedną z nich 
jest doprowadzenie do sytuacji, w której 
za odbiór śmieci będą płaciły wszystkie 
osoby zamieszkujące teren gminy. Dzisiaj 
niektórzy uchylają się od tego obowiąz-
ku. Zapewniam, że zrobimy wszystko, 
aby tę sytuację zmienić. W przeciwnym 
wypadku grozi nam dalszy wzrost cen, 
którego konsekwencje będą ponosili so-
lidni mieszkańcy. 

Proszę Państwa, opłata za odbiór śmie-
ci dotyczy wszystkich niezależnie od wie-
ku, bo nawet dziecko je produkuje. Proszę 
więc, jeśli zachodzi taka potrzeba, o zwe-
ryfikowanie swoich deklaracji. Należy też 
pamiętać, że w sytuacji, gdy wynajmuje-
my mieszkanie lub dom, to również, jako 
właściciele, jesteśmy zobowiązani zgłosić 
zamieszkujące tam osoby i wnosić za nie 
opłatę z tytułu odbioru śmieci.

Bardzo się cieszę, że tak wiele osób po-
dejmuje decyzję o zamieszkaniu w Gro-
dzisku Mazowieckim. Sadzę jednak, że 
spora część z nas nie uświadamia sobie, 
jak ważny jest meldunek. Pamiętajmy, że 
podatki wpłacane do Urzędu Skarbowego 
od naszych pensji „wędrują” do budżetu 
gminy, w której jesteśmy zameldowani. 
Potrzebujemy tych pieniędzy na budowę 
m.in. infrastruktury oświatowej, która 

będzie służyła Państwa dzieciom. W cią-
gu ostatnich dwóch lat wydaliśmy ok. 
20 mln zł na rozbudowę obiektów oświa-
towych. Przed nami realizacje kolejnych 
inwestycji: hali widowiskowo-sportowej 
przy SP nr 6 oraz szkoły we wsi Szczęsne. 
Rozbudujemy też SP nr 1. Na te cele po-
trzebujemy ok. 90 mln zł. 

Oceniam, że w dniu dzisiejszym kilka 
tysięcy osób, które mieszkają na terenie 
gminy, nie jest zameldowanych. I nie pła-
ci u nas podatków, ale ich dzieci uczęsz-
czają do grodziskich szkół i przedszkoli. 
Proszę, zameldujcie się w Grodzisku Ma-
zowieckim i dajcie nam szansę na popra-
wienie warunków nauki i wypoczynku 
swoich dzieci. Ta niewielka czynność 
może wiele pomóc. A jeżeli z jakichś po-
wodów nie możecie się Państwo zameldo-
wać, to zgłoście w Urzędzie Skarbowym, 
że chcecie płacić podatek od osób fizycz-
nych tam, gdzie mieszkacie – w gminie 
Grodzisk Mazowiecki. 

Wkrótce powinna ruszyć budowa hali 
widowiskowo-sportowej przy ul. Sporto-
wej. Nowy obiekt będzie służył młodzieży 
szkolnej, a przede wszystkim Szkole Pod-
stawowej nr 6. Szkoła ta nie posiada hali, 
a niebawem będzie w niej uczyło się już 
ok. 800 uczniów. Wykorzystanie nowego 
obiektu do zajęć dydaktycznych pozwoli 
też na zmniejszenie zmianowości w szkole.

Wiele osób zadaje pytania, dlaczego 
podjęliśmy decyzję o budowie tak dużej 
hali. Ale pamiętajmy, że jest to obiekt, 
który będzie nam służył przez długie 
lata. W  gminie mieszka ok. 50 tys. osób, 
a  w  perspektywie 10-15 lat będzie to ok. 
60 tys. Nasze obiekty sportowe już są prze-
pełnione, kluby rozwijają się intensywnie, 
a zainteresowanie sportem wśród miesz-
kańców jest ogromne. Potrzebujemy więc 
hali z prawdziwego zdarzenia, aby nie ha-
mować możliwości rozwoju dzieci i mło-
dzieży. To główny powód podjętej decyzji, 
ale nie tylko. Chcemy, aby nasze miasto 
miało szansę na realizowanie dużych im-
prez sportowych i kulturalnych.

Wstępniak od Burmistrza

Wiele pytań i obaw mieszkańców, do-
tyczy miejsc parkingowych wokół hali. 
Martwicie się Państwo, czy pozostawia-
ne samochody nie zablokują przejazdu 
dla karetek pogotowia. Pragnę uspo-
koić, że budujemy w tym rejonie drogi, 
co usprawni przejazd, m.in. ul. Daleka 
będzie łączona z ul. Montwiłła. Nie ma 
też żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi 
o parking. To Targowisko Miejskie będzie 
pełniło tę funkcję w czasie organizacji 
imprez i zawodów sportowych. 

Budowa hali to oczywiście znaczny 
koszt, ale wszystko wskazuje na to, że bę-
dziemy mogli odliczyć VAT, co zmniej-
szy koszty inwestycji o ok. 10 mln zł. 
Wystąpiliśmy również o dofinansowanie 
z  Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska, jak również Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki. Mamy nadzieję na otrzy-
manie tych dotacji. W związku z  tym 
koszt po stronie gminy powinien być 
zdecydowanie mniejszy, niż zakładamy. 
Pamiętajmy też, że kiedy budowaliśmy 
Centrum Kultury to wiele osób obawiało 
się, czy nie będzie ono zbyt duże na na-
sze potrzeby. Dzisiaj wiemy, że nie jest, 
a wprost przeciwnie funkcjonująca tam 
sala widowiskowa jest zbyt mała.

Przy podejmowaniu decyzji o inwe-
stycjach mamy obowiązek myślenia 
perspektywicznego, bo Grodzisk Mazo-
wiecki to niezwykle rozwojowe miejsce. 
Budować musimy z myślą o przyszłości.

   Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
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Zgłaszajcie, Państwo, wszystkie małe 
i duże sprawy, których rozwiązanie może 
być istotne dla polepszenia warunków 
życia naszych seniorów. Rada Seniorów 
składa się z osób reprezentujących or-
ganizacje i stowarzyszenia zajmujące się 
seniorami oraz obywatelskie grupy senio-
rów, ale ma obowiązek dbać o wszystkich 

seniorów. Dlatego do wszystkich zwraca-
my się z apelem o kontakt z nami i o ak-
tywną współpracę.

Przedstawiciele Rady Seniorów będą 
pełnić dyżury w pierwszy i trzeci ponie-
działek miesiąca w Mediatece (sala konfe-
rencyjna na I piętrze). Czekamy na Pań-
stwa w godzinach 10.30 – 12.30.

Grodziska Rada Seniorów zaprasza
Grodziska Rada Seniorów zaprasza do rozmowy seniorów i wszystkie 
osoby zainteresowane problemami osób w wieku 60+. Głównym 
celem Rady Seniorów jest reprezentowanie interesów i potrzeb osób 
starszych wobec organów gminy i w związku z tym pełni ona funkcję 
konsultacyjno-doradczą i inicjatywną.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
darczyńcom za wsparcie VIII kwesty 
na renowację zabytkowych grobów 
na cmentarzu parafialnym w Grodzi-
sku Mazowieckim. Podczas zbiórki 
1 listopada br. została zebrana kwota 
6351,73 zł. Pieniądze zostaną prze-
znaczone na odnowienie kolejnego 
zabytkowego pomnika. Dziękujemy 
również wszystkim, którzy kwestowa-
li wspólnie z nami.

Edyta Żyła, Iwona Stawicka-Matela, 
Andrzej Gryżewski

Fundacja Ochrony Prawnej 
 – Inicjatyw Społecznych

Podziękowania
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Aglomeracja daje możliwości
Radni wyrazili zgodę na rozszerzenie 
aglomeracji Grodzisk i dostosowanie jej 
obszaru i granic z uwzględnieniem zreali-
zowanych, realizowanych i planowanych 
inwestycji. Aglomeracja Grodzisk Mazo-
wiecki oprócz gminy Grodzisk obejmuje 
cześć Milanówka i Podkowę Leśną, a jej 
istnienie związane jest z działalnością 
grodziskiego Zakładu Wodociągów i Ka-
nalizacji. Daje to możliwość uczestnicze-
nia w  krajowym programie oczyszczania 
ścieków komunalnych, dzięki czemu 
ZWiK może się ubiegać o środki finanso-
we z Ministerstwa Środowiska czy Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska. 
Aktualizacja obszaru aglomeracji odbywa 
się co dwa lata. 

Zmiany w budżecie
Radni zgodzili się na zmiany w wielolet-
niej prognozie finansowej oraz w budżecie 
na ten rok. Tym razem więcej jest zmniej-
szeń, ale są i zwiększenia wydatków. 
Zwiększenie dotacji dotyczy Ośrodka Kul-
tury, co związane jest z szerszą działalno-
ścią, czyli Mediateką. Zwiększone zostają 
dochody subwencji oświatowej. Zwiększe-
nie od Ministra Finansów to 900  tys. zł, 
co pokryje podwyżki dla nauczycieli od 
września o 75-80 procent.

Pomoc dla powiatu
Jednogłośnie radni wyrazili zgodę na 
udzielenie pomocy finansowej powiatowi 
grodziskiemu w wysokości 3,4 mln zł. Z tej 
kwoty na rozbudowę drogi 1510W Kłudno 
Stare – Żuków oraz skrzyżowania z dro-
gą 1509W Chrzanów – Żuków – Czubin 

wraz z przebudową fragmentu chodnika 
tej ostatniej powiat przeznaczy z  gmin-
nych środków 1,5 mln zł, 500 tys. zł prze-
znaczonych zostanie na przebudowę drogi 
w Żukowie, 300 tys. zł spożytkowane zo-
stanie na zakup ciągnika do utrzymania 
dróg, chodników i ścieżek rowerowych, 
zaś 1,1 mln zł zasili inwestycje związane 
ze Szpitalem Zachodnim – moderniza-
cję pomieszczeń szpitalnych oraz zakup 
sprzętu informatycznego i medycznego.

Powtórne głosowanie
Komputerowa pomyłka w dacie i nume-
rze miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Urszulina i Książenic po 
północnej stronie ulicy Olszowej spowo-
dowała konieczność powtórnego przegło-
sowania uchwał w tej sprawie. 

   (ag, kb)

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

Stosunkowo mała jak na grodziskie standardy liczba punktów obrad 
znalazła się w harmonogramie sesji Rady Miejskiej zwołanej na 28 paź-
dziernika. Tego dnia radni zajmowali się m.in. zmianami w budżecie 
i wieloletniej prognozie finansowej, udzieleniem pomocy finansowej 
powiatowi grodziskiemu oraz przekazaniem do rozpatrzenia przez 
Wojewodę Mazowieckiego skargi na Przewodniczącą Rady Miejskiej.  
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    Pani
Ewie Kryk-Zielenkiewicz

wyrazy współczucia  
i słowa otuchy  

z powodu śmierci

Teścia
składają

Pracownicy Biura Naczelnej 
Izby Pielęgniarek i Położnych  

w Warszawie

    Wyrazy głębokiego współczucia 
Państwu

Iwonie i Krzysztofowi Sochom
z powodu śmierci

Mamy i Teściowej
składają

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Joanna Wróblewska, 

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 
Grzegorz Benedykciński

    Wyrazy głębokiego współczucia
Ewie i Pawłowi  

Burzykom
z powodu śmierci

Mamy i Teściowej
składają

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Joanna Wróblewska, 

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 
Grzegorz Benedykciński

    Pani Ewie Burzyk
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

Mamy
składają

pracownicy Biura Oświaty  
Gminy Grodzisk Mazowiecki

    Pani Ewie Burzyk
wyrazy najserdeczniejszego 

współczucia z powodu śmierci
Mamy
składają

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna  
i Pracownicy Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Grodzisku Mazowieckim

WIEŚCI Z RATUSZA     Z głębokim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Bożenny Guzak
wieloletniej Pani Sołtys Natolina.

Łączymy się w żalu  
z Najbliższą Rodziną i Przyjaciółmi

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Joanna Wróblewska, 

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 
Grzegorz Benedykciński

Dziękujemy wszystkim, którzy w tak 
bolesnych dla nas chwilach dzielili 
z nami smutek i żal, okazali wiele 

serca i życzliwości oraz uczestniczyli 
w Mszy Świętej w parafii Przemienie-
nia Pańskiego w Żukowie i ceremonii 
pogrzebowej naszej kochanej Mamy, 

Babci, Prababci, Siostry,
Śp. Bożenny Guzak.

Serdeczne podziękowania składamy 
księdzu Proboszczowi Zbigniewowi, 
przedstawicielom samorządu miasta 
i gminy Grodzisk Mazowiecki: Panu 

Burmistrzowi Grzegorzowi Bene-

dykcińskiemu, zastępcy Burmistrza 
Piotrowi Galińskiemu, Panu Staroście 
Powiatu Grodziskiego Markowi Wież-

bickiemu, delegacji Związku Emerytów 
i Rencistów koła grodziskiego, Kole-
żankom i Kolegom Sołtysom, a także 

Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym 
i Sąsiadom, tak licznie przybyłym.

Za wszelką modlitwę, złożone wieńce 
i kwiaty, kondolencje

wszystkim serdeczne Bóg zapłać. 
 

Synowie Jerzy i Sławomir
oraz córka Anna z Rodzinami

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…
Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
Że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”.

(ks. J. Twardowski)

Podziękowanie
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Farma perłą

Cel przedsięwzięcia, którego ambasa-
dorką jest mistrzyni świata w boksie 
zawodowym, to nauka prawidłowego 
postępowania ze zużytymi bateriami 
i  akumulatorami, w  szczególności sa-
mochodowymi. Uświadomiono dzieci, 
że zużyte akumulatory samochodowe są 
odpadem niebezpiecznym dla środowiska 
oraz zdrowia ludzi i zwierząt, bo zawiera-
ją ołów i kwas siarkowy.

Spotkanie odbyło się w konwencji lek-
cji ekologii połączonej z lekcją WF-u, 
konkursami i zabawami m.in. rzucaniem 
do kosza, grą w ping-ponga i torami prze-
szkód z piłkami. Istniała możliwość zro-
bienia sobie wspólnego zdjęcia z maskot-
ką akcji – „Akumulatorkiem”.

Organizatorem programu jest Remon-
dis Electrorecycling, a partnerem gene-
ralnym – firma Bosch Automotive. Wiel-
ki finał projektu zaplanowany jest na 
27  listopada w Warszawie na Stadionie 
PGE Narodowy.    (ar)

– To największa tego typu instalacja 
w  promieniu kilkuset kilometrów – po-
wiedział prezes ZWiK Michał Klonow-
ski, który przypomniał, że grodziskie 
przedsiębiorstwo jest w  trakcie realizacji 
wartego ok. 60 mln zł projektu „Uporząd-
kowanie gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gminy Grodzisk Mazowiecki”, 
który został dofinansowany ze środków 
unijnych w kwocie ok. 45 mln zł. Oprócz 
farmy fotowoltaicznej gotowe są m.in. 
osadniki wtórne oraz nowy punkt zlew-
ny, pozwalający na szybką analizę składu 
dowożonych ścieków, a także zapobiega-

jący rozhermetyzowaniu się „walorów” 
zapachowych. W trakcie budowy jest 
nowy bioreaktor, dzięki któremu zwięk-
szy się przepustowość oczyszczalni.

Prawdziwą perłą w koronie jest jed-
nak złożona z dziewięćdziesięciu 12-pa-
nelowych stołów farma fotowoltaiczna 
o mocy 300 kW, która rozciąga się na ob-
szarze dawnej laguny osadowej, gdzie do 
2004 roku, kiedy nastąpiła modernizacja 
oczyszczalni, składowane były wszyst-
kie osady ściekowe po fermentacji. Teren 
więc nie nadawał się do innego efektyw-
nego wykorzystania z uwagi na grząskość 

gruntu, a także znajdującą się nad nim 
linię wysokiego napięcia. 

– Obecnie zapotrzebowanie oczysz-
czalni ścieków na energię elektryczną wy-
nosi ok. 490 kW, w związku z czym farma 
zapewnia ok. 50 proc., bo wiadomo że 
wydajność uzależniona jest od pory dnia 
i warunków atmosferycznych. Ceny ener-
gii elektrycznej bardzo idą w górę, a to 
bezpośrednio przekłada się na ceny wody 
i ścieków, a nam zależy, by utrzymać jak 
najniższy poziom cenowy wody i ścieków 
dla mieszkańców – mówi dyrektor opera-
cyjny ZWiK Maciej Mański.     (kb)  

Blisko połowę zapotrzebowania na energię elektryczną 
grodziskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Chrzanowskiej 
zapewni… słońce. Oficjalne otwarcie olbrzymiej farmy 
fotowoltaicznej, zbudowanej na zdegradowanych 
nieużytkach, nastąpiło 26 października. 

17 października w hali sportowej 
przy ul. Westfala stu uczniów 
z czterech grodziskich szkół 
podstawowych wzięło udział 
w spotkaniu edukacyjnym 
w ramach projektu „Naładuj 
akumulatory z Agnieszką Rylik”.

„Ja w Internecie, program 
szkoleniowy w zakresie rozwoju 
kompetencji cyfrowych” to projekt 
grantowy, którego celem jest 
stworzenie trwałych mechanizmów 
podnoszenia kompetencji cyfrowych 
na poziomie lokalnym.

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Wiktora  
Reyzz-Rubiniego

byłego pełnomocnika 
powiatowego PiS 

w powiecie grodziskim, 
współpracownika, przyjaciela.

Rodzinie
składamy wyrazy głębokiego 

współczucia
Członkowie oraz sympatycy 
powiatowych struktur PiS  

w powiecie grodziskim
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    W czwartek,  
24 października 2019 r., 

 o godz. 13:10, zmarł nagle, 
pełniąc swe obowiązki na 

stanowisku pracy,
Pan  

Damian Jankowski
nasz współpracownik 

– zastępca kierownika magazynu. 
Wstrząśnięci tragicznym 

wydarzeniem łączymy się w bólu  
z bliskimi Zmarłego.
Pogrążeni w smutku

koleżanki, koledzy i Zarząd 
Mercus-Bus sp.  z o.o.

    Z wielkim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Kingi Staręgi
rzeźbiarki, konserwatorki 

dzieł sztuki, artystki przez lata 
współpracującej z Ośrodkiem 

Kultury.

Najbliższym
składamy wyrazy serdecznego 

współczucia
Dyrekcja i pracownicy

Ośrodka Kultury

Ostrożnie  
z bateriami

W wirtualnym 
świecie

Są to bezpłatne szkolenia dla osób powyżej 
25 roku życia odbywające się w Mediatece od 
września do listopada przez 3 dni po 4 godzi-
ny dziennie lub 2 dni po 6 godzin w weekend. 
W ramach kursu mieszkańcy nabywają umie-
jętności korzystania z internetu i sieci spo-
łecznościowych takich jak Facebook, Insta-
gram czy Twitter. Uczestnicy poznają zasady 
dbania o bezpieczeństwo danych i własnych 
działań w sieci, na komputerze i  smartfonie 
oraz platformę e-usług publicznych ePUAP.

Gmina Grodzisk pozyskała na ten cel 
150  tys. zł z Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 
„Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych”. Grantu na prze-
szkolenie mieszkańców i zakup 24 przeno-
śnych komputerów udzieliła gminie Funda-
cja Legalna Kultura.    (ar)

Ogłoszenie
Kochane Córki, Bogusiu z rodziną, 
z Urszulką, Izuniu kochana z dziećmi, 
to, co się stało po śmierci tatusia, Witu-
sia… Przepraszam Was i proszę o wy-
baczenie.

Wasza matka Wanda
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17 października podsumowano minioną i rozpoczęto 
nową kadencję Młodzieżowej Grupy Konsultacyjnej. 
Wybrano także jej prezydium, w którym znaleźli się 
Katarzyna Wojciechowska (przewodnicząca), Oliwia 
Kobus i Zuzanna Kosińska (wiceprzewodniczące) 
oraz Krzysztof Fiszer (sekretarz).

Nie było lipy

Młodzi decydują

Podczas spotkania burmistrz 
Grzegorz Benedykciński oraz 
wiceburmistrz Tomasz Krup-
ski mówili o funkcjonowaniu 
samorządu oraz dotychczaso-
wej współpracy z MGK.

– Chciałabym, aby cała na-
sza grupa angażowała się w ży-
cie lokalne i integrowała ze 
społecznością grodziską. Ra-
zem damy radę – mówiła Ka-
tarzyna Wojciechowska, nowa 
przewodnicząca Młodzieżowej 
Grupy Konsultacyjnej.

Na spotkanie zaproszeni 
zostali przedstawiciele grodzi-
skich instytucji, m.in. dyrek-
tor Centrum Kultury Paweł 
Twardoch, dyrektor Bibliote-

ki Publicznej Dorota Olejnik 
i  redaktor naczelny Radia Bo-
goria Marek Karczewski. Ich 
rolą było opowiedzenie mło-
dym ludziom o możliwościach 
współpracy przy tworzących 
się z  inicjatywy młodzieży 
przedsięwzięciach.

Dotychczasowe pomysły 
zrealizowane przez Młodzie-
żową Grupę Konsultacyj-
ną minionej kadencji to np. 
Grodziski Dzień Młodzieży 
i Gwiazdkowy Maraton Fil-
mowy. Młodzież chce konty-
nuować te projekty, ale także 
wspólnie wypracować nowe 
działania.

n  Anna Redel

– Jakiś czas temu na jednej 
z działek odbyła się wycinka 
drzew, najzupełniej legalna, 
bo właściciel posiadał stosow-
ne dokumenty. Grupa miesz-
kańców stwierdziła, że skoro 
jedni mogą wycinać drzewa, 
to inni mogą je sadzić – mówi 
Jarosław Józefowicz, sołtys 
Adamowizny, gdzie odbyła się 
zainicjowana oddolnie akcja 
społeczna „Nie ma lipy? To ją 
zasadzimy!”. 12 października 
kilkudziesięciu wyposażonych 
w szpadle i taczki mieszkań-
ców pojawiło się wraz z rodzi-
nami przed tutejszą szkołą, by 
pobrać sadzonki. – W jednym 
z banków organizowany był 
konkurs, złożyliśmy wniosek, 

który otrzymał 3 tys. zł, za 
co zakupiliśmy 50 drzewek, 
były to głównie klony i lipy, 
ziemię oraz sto mniejszych 
sadzonek świerków i drzewek 
owocowych, które mieszkańcy 
uczestniczący w akcji mogli 
posadzić u siebie – dodaje Jaro-
sław Józefowicz, który jest rów-
nież wiceprzewodniczącym 
Rady Miejskiej. Jak dodawał, 
wybranie miejsca na sadzonki 
wcale nie było łatwe z uwagi na 
różnorakie media, które znaj-
dują się w przydrożnych grun-
tach. Ostatecznie większość 
nasadzeń na terenach publicz-
nych odbyła się przy ul. Oso-
wieckiej, Niedźwiedziej oraz 
przyszkolnym orliku.  n  (kb)
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Z burmistrzem Grzegorzem Benedykcińskim na temat nowych stawek 
za odbiór odpadów rozmawiał Krzysztof Bońkowski.

Cena zależy również 
od uczciwości

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej od paź-
dziernika mieszkańcy muszą zapłacić wię-
cej za odbiór odpadów – obecnie w przypad-
ku segregacji 25 zł za osobę, a w przypadku 
osób niesegregujących – 39 zł. Z czego wy-
nika ta podwyżka o odpowiednio 6 i 10 zł?

– Powodów jest kilka, natomiast trzy są 
kluczowe. Najważniejszym czynnikiem jest 
ogromny wzrost ceny za utylizację odpadów, 
jaka ustalana jest przez Ministerstwo Ochro-
ny Środowiska. Opłata za zagospodarowa-
nie tony odpadów na składowiskach w 2015 
roku wynosiła 24  zł, podczas gdy w tym 
roku to już 170 zł, a w 2020 roku ma wynieść 
270  zł. To niestety musi mieć odzwierciedle-
nie w kwocie, jaką płacą mieszkańcy. Drugi 
powód to znaczący wzrost liczby odpadów. 
Trzecim istotnym czynnikiem jest zamknię-
cie na terenie naszego województwa kilku 
instalacji przetwarzania odpadów, co do-
prowadziło do sytuacji, że firmy odbierające 
odpady mają problem z ich przekazaniem do 
odpowiednich zakładów. Ponadto istotne dla 
rynku odpadów w Polsce jest zablokowanie 
możliwości eksportowania śmieci przede 
wszystkim do Chin, które jeszcze do połowy 
2018 roku przyjmowały praktycznie każdą 
ilość surowców do przetworzenia. To spowo-
dowało, że zakładom krajowym zajmującym 
się przetwarzaniem odpadów zabrakło mocy 
przerobowych i zagospodarowania. 
To czynniki niezależne od samorządu. 
Czy gmina ma jakieś narzędzia, by tę 
cenę obniżyć?

– Gmina nie może dopłacać do odbioru 
i  utylizacji odpadów. System musi być zbi-
lansowany i finansowany w całości z  opłat 
od mieszkańców. Na pewno jednym z  ele-

mentów wpływających na cenę jest to, czy 
wszyscy płacą za śmieci. I szczegółowa anali-
za pokazała, że spora grupa mieszkańców nie 
złożyła deklaracji i nie płaci za śmieci. 
Jak to możliwe? System miał przecież nie 
dopuszczać do takich sytuacji.

– Nie chcę zakładać u nikogo złej woli, 
ale mamy pewność, że wiele osób nie zło-
żyło deklaracji lub złożyło deklaracje nie-
prawdziwe. Mamy ponad 1500 gospodarstw, 
gdzie zadeklarowano zamieszkanie 1-2 osób, 
a  my doskonale wiemy, że tam jest więcej 
ludzi. Najczęściej nieprawidłowości dotyczą 
niezgłoszenia dzieci jako osób zamieszku-
jących, nagminne jest niezgłaszanie liczby 
osób zamieszkałych w wynajętych domach 
lub mieszkaniach. Obowiązek taki spoczy-
wa na właścicielu nieruchomości. Wiemy, 
że jest sporo domów, które są wynajmowane 
pracującym u nas obcokrajowcom. W takich 
domach mieszka często bardzo dużo ludzi, 
którzy za śmieci nie płacą, a powinni i do-
pilnowanie tego również jest obowiązkiem 
właściciela nieruchomości. 
Za niepłacących ktoś jednak musi zapła-
cić, skoro gmina nie może się dołożyć do 
gospodarki odpadami.

– Opłata za odpady jest opłatą solidarno-
ściową, czyli wszyscy płacą jednakowo, nie-
zależnie, czy mieszkają w bloku, kamienicy 
czy domu jednorodzinnym. Jeśli nie wszyscy 
płacą zgodnie ze stanem rzeczywistym, to 
znajduje to odbicie w cenie. Dlatego apeluję 
do wszystkich, by zweryfikowali dane skła-
dane w deklaracjach, w przeciwnym razie 
grożą nam kolejne podwyżki cen. I zapew-
niam, że mamy narzędzia, by sprawdzić, ile 
osób zamieszkuje dany lokal czy gospodar-
stwo. Nikt nie ucieknie przed tą odpłatno-
ścią. Częstą nieprawidłowością jest wprowa-
dzanie przez osoby prowadzące działalność 
gospodarczą odpadów „firmowych” do sys-
temu odbioru odpadów prywatnych. To rów-
nież złe praktyki, bo firmy powinny mieć 
umowy na wywóz odpadów. 
Czy w przypadku opłaty za odpady ma 
znaczenie adres zameldowania?

– Liczy się miejsce zamieszkania. Nieza-
leżnie od tego, gdzie kto ma meldunek, opła-
tę za odpady powinien uiszczać w  miejscu 
zamieszkania, bo to tam przecież produkuje 
odpady.
Czy oprócz uczciwości w składaniu dekla-
racji dostrzega Pan jeszcze jakieś moż-
liwości wpłynięcia pozytywnie na cenę 
opłat za odpady?

– Cały czas takich możliwości szukamy. 
Na pewno dobrze by było, gdyby więcej osób 
wykorzystywało ogrodowe kompostownie, 
bo koszt utylizacji odpadów biodegradowal-

nych jest naprawdę spory. Myślę, że gdyby 
mieszkańcy gremialnie zastosowali kom-
postowanie odpadów zielonych, to mogło-
by się to odbić na cenie dość odczuwalnie. 
Mogę polecić to rozwiązanie, bo sam mam 
kompostownik i dzięki temu skoszoną tra-
wę czy liście przetwarzam na swojej działce 
i w  zasadzie odpadów biodegradowalnych 
nie wystawiam.   
Dlaczego w przetargu na odbiór odpadów 
nie startuje gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej?

– Nasz ZGK startował na początku w prze-
targu, ale jego oferta była dużo droższa niż 
firm prywatnych. Aczkolwiek biorąc pod 
uwagę aktualną sytuację i brak konkurencji 
na rynku odpadów, analizujemy ewentualne 
zlecenie ZGK zbiórki odpadów. Jeśli analiza 
wykaże, że takie rozwiązanie byłoby tańsze, 
podejmiemy taką decyzję. 
Czy ryzyko, że w nieodległej przyszłości 
za śmieci będziemy płacić jeszcze więcej, 
jest duże?

– Trudno wyrokować. Na pewno zna-
leźliśmy się w trudnej sytuacji, mamy duży 
bałagan na rynku śmieciowym w  Polsce, 
a zwłaszcza na Mazowszu. Dlatego wspólnie 
z innymi mazowieckimi samorządami zdy-
namizowaliśmy nasze działania mające na 
celu poprawę i stabilizację sytuacji. Zorgani-
zowałem w Grodzisku spotkanie wszystkich 
okołowarszawskich samorządów i wyłonili-
śmy dziesięcioosobowy zespół, który będzie 
prowadził rozmowy z ministerstwem o roz-
wiązaniach pozwalających na zahamowanie 
ewentualnego wzrostu cen. Ja również znala-
złem się w tym zespole. 
Rozpoczęła się budowa ratusza, coraz 
bardziej realna staje się budowa hali wi-
dowiskowej, również w bliskiej perspek-
tywie jest budowa szkoły. Zapewne wielu 
mieszkańców zastanawia się, czy podwyż-
ki opłat za śmieci nie mają służyć pozyska-
niu pieniędzy na te inwestycje.  

– W ogóle nie ma takiej możliwości. Bo 
tak jak nie możemy do gospodarki odpa-
dami dopłacać, tak samo nie możemy tych 
środków przeznaczyć na nic innego. I  będę 
bardzo się cieszył, jeżeli uda nam się pokryć 
koszty utylizacji odpadów z opłat, które 
wnoszą mieszkańcy. Dlatego jeszcze raz ape-
luję do wszystkich, żeby zachowali się uczci-
wie i składali deklaracje zgodne ze stanem 
rzeczywistym. 
Dziękuję za rozmowę. OG
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 • 5 oddzielnych stanowisk do pracy

  •  16 pojedynczych miejsc do pracy przy 
wspólnych stołach coworkingowych

 • stół konferencyjny

 • kanapę i fotel

 • bezprzewodowy dostęp do Internetu 

 • monitor LED 75” do wyświetlania prezentacji

 • urządzenie drukująco-skanujące

 • tablicę flipchart

 • zamykane szafki biurowe

 • bezpłatny parking (do 3h postoju)

CoWork Grodzisk Mazowiecki
budynek Centrum Kultury
ul. Spółdzielcza 9, I piętro
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 755 55 34 wew. 191
cowork@grodzisk.pl

Godziny otwarcia biura: 
poniedziałek: 9:00 - 18.00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

znajdz nas na facebooku!
facebook.com/CoWorkGrodziskMazowiecki/

ZAREZERWUJ MIEJSCE 
www.biznes.grodzisk.pl/cowork

Gmina Grodzisk Mazowiecki bezpłatnie udostępnia 
profesjonalnie przygotowaną powierzchnię biurową  
z miejscami do pracy, spotkań, szkoleń i konsultacji.

przestrzeń dla biznesu 

Dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność, a nieposiadających  
własnego biura, udostępniamy bezpłatnie na miejscu:
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9 listopada świętowano 5-lecie 
otwarcia Gminnej Świetlicy, 

w Kozerkach. W ramach imprezy 
odbyła się uroczysta msza św. 
oraz wspaniały koncert chóru 

Cantata. Dominika Staniaszek, 
koordynatorka świetlicy, opowiedziała 
o działalności placówki. Nie zabrakło 

jubileuszowego tortu.

Frekwencja w tegorocznych wyborach parlamentarnych wyniosła w Polsce 61,74 proc., na Mazowszu 
– blisko 70 proc., a w pow. grodziskim i gminie Grodzisk 70 proc. przekroczyła. Wyniki wyborów 
ogólnopolskich są powszechnie znane, a jak kształtowały się one na poziomie lokalnym?

– Taniec leczy – przekonywała przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Wró-
blewska, na co dzień lekarz, składając życzenia z okazji miejskich obcho-
dów Dnia Seniora, które odbyły się 19 października w hali przy ul. Westfala.

W powiecie grodziskim w wyborach do 
Sejmu 37,93 proc. głosów uzyskało Pra-
wo i  Sprawiedliwość, 28,60 proc. – Ko-
alicja Obywatelska, 13,89 proc. – Sojusz 
Lewicy Demokratycznej, 11,21 proc. – 
Polskie Stronnictwo Ludowe, 6,49 proc. 
– Konfederacja Wolność i Niepodległość, 
a 1,89 proc. – Koalicja Bezpartyjnych i Sa-
morządowców.

W gminie Grodzisk oddano 
24807 głosów, z czego 8847 przy-
padło PiS (35,66  proc.), 6836 gło-
sów – KO (27,56  proc.), 3575 gło-
sów – SLD (14,41 proc.), 3528 głosów 

– PSL (14,22 proc.), 1615 głosów – Kon-
federacji (6,51 proc.), a 406 głosów  
– Koalicji Bezpartyjnych i Samorządow-
ców (1,64 proc.).

Jeśli chodzi o pozostałe pięć gmin po-
wiatu grodziskiego, to w Baranowie po-
nad połowa wyborców głosowała na PiS 
(56,03 proc.). W Jaktorowie i Żabiej Woli 
również wygrało PiS – odpowiednio 
44,30 proc. i  42,45 proc. KO zwyciężyła 
w  Podkowie Leśnej (41,84 proc.) i  Mila-
nówku (35,43 proc.).

Posłami z naszego okręgu zostali Ma-
riusz Błaszczak, Dominika Chorosińska, 

Anita Czerwińska, Dariusz Olszewski, 
Zdzisław Sipiera i Piotr Uściński z PiS, 
Kinga Gajewska, Jan Grabiec, Maciej La-
sek i  Paweł Zalewski z KO oraz Andrzej 
Rozenek z SLD i Bożena Żelazowska z PSL.

W wyborach do Senatu w powiecie gro-
dziskim wygrał Michał Kamiński, który 
startował z listy PSL (58,84 proc.). Jego 
kontrkandydat Konstanty Radziwiłł z PiS 
uzyskał 41,16 proc. głosów. Podobne pro-
porcje w tej rywalizacji zanotowane zo-
stały w gminie Grodzisk, gdzie zwycięzca 
otrzymał 61,04 proc. głosów. 

n  Anna Redel

Wyczekane miejsce
– To jedna z pierwszych świetlic, która 
powstała w gminie. W tym roku minęło 
20  lat mojego sołtysowania i cieszę się, że 
coś po mnie zostanie. To wyproszone, wy-
czekane i wymarzone przeze mnie miejsce, 
które tętni życiem. Na działce za świetlicą 
powstanie boisko, plac zabaw i siłownia – 
mówiła Małgorzata Sobol, sołtys Kozerek 
i radna Rady Miejskiej.

Mszę św. dziękczynną odprawił ks. ka-
nonik Dariusz Gal, proboszcz parafii św. 
Anny. Chór Cantata wystąpił z bogatym re-
pertuarem – od pieśni sakralnych i patrio-
tycznych po utwory ludowe i rozrywkowe.

– Dzięki autorskim pomysłom udaje nam 
się wygrywać różnego rodzaju granty, co 
pozwala na pozyskanie sprzętu i organiza-
cję zróżnicowanych, nowatorskich zajęć, np. 

z robotyki. Zostaliśmy Pracownią Orange, 
dzięki czemu idziemy z duchem czasu. Naj-
większą inspiracją są dla mnie dzieci, ale 
świetlica jest miejscem otwartym także dla 
dorosłych i seniorów – mówiła Dominika 
Staniaszek, koordynatorka świetlicy.

Na zakończenie na uczestników wydarze-
nia czekał słodki poczęstunek, w tym jubile-
uszowy tort. n  (ar)

Tak głosowaliśmy w Grodzisku

Taneczna rehabilitacja Historia w kamieniu

Obchodom tradycyjnie towarzyszył bal 
na 350 par. Zanim jednak seniorzy ruszy-
li do tanecznej rehabilitacji, Janusz Czyż, 
przedstawiciel warszawskiego zarządu 
okręgowego Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów, podziękował 
za aktywną pracę zarządowi rejonowemu 
w Grodzisku, jak również podkreślił do-
brą współpracę z władzami gminy Gro-
dzisk. A na potwierdzenie swoich słów 
przekazał duże złote odznaki za działal-
ność związkową. Przyznano je Bogdano-
wi Kossakowskiemu, przewodniczącemu 
zarządu rejonowego PZERiI w Grodzisku, 
oraz Krzysztofowi Kozerze, prezesowi 
Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wydarzenie było także okazją do wrę-
czenia podziękowań i dyplomów za ak-
tywne zaangażowanie w pracę na rzecz 
seniorów przez zarząd rejonowy i władze 
gminy Grodzisk.

– Pracować dla seniorów to ogromna 
przyjemność i nasz obowiązek – mówił 
burmistrz Grzegorz Benedykciński pod-
czas wręczania podziękowań. – To także 
dzięki wam, wieloletnim mieszkańcom 
tu pracującym i odprowadzającym po-
datki, mogliśmy tak wiele zrobić dla roz-
woju gminy – podkreślał burmistrz.

Po części oficjalnej parkiet w hali 
sportowej zapełnił się podczas występu 
gwiazdy wieczoru Jacka Szyłkowskiego. 
Do tańca grał także zespół Marka Mu-
sińskiego.

Warto dodać, że spotkania z okazji 
Święta Seniora odbyły się także w grodzi-
skich Klubach Seniora na osiedlu Cen-
trum, w Łąkach i na osiedlu Kopernik.  

n  (miecz.)

Od dziesięciu lat w okresie poprzedzającym 
dzień Wszystkich Świętych na grodziskim 
cmentarzu parafialnym organizowany jest 
spacer historyczny. Nie inaczej było w tym 
roku – na trasie znalazły się nagrobki zabyt-
kowe, miejsca pochówku znanych mieszkań-
ców oraz miejsca pamięci świadczące o histo-
rii założonej w 1819 roku nekropolii.

– Poruszamy się po terenie bardzo bogatym 
poznawczo. Oprócz tego, że to jest miejsce 
wiecznego spoczynku uświęcone tyloma po-
chówkami, to jest wykuty w kamieniu pod-
ręcznik historii Grodziska – mówi Łukasz 
Nowacki, który jak zawsze wcielił się w rolę 
przewodnika. – Tu spoczywają osoby, które 
zainicjowały w Grodzisku pewne procesy, 
tak jak dr Michał Bojasiński, założyciel za-
kładu wodoleczniczego, który nadał miastu 
renomę podwarszawskiego uzdrowiska, Jan 
Haeberle, jeden z pionierów lokalnego prze-
mysłu, czy Piotr Krupiński, który był organi-
zatorem grodziskiej oświaty, albo dr Mateusz 
Chełmoński, prekursor powszechnej służby 
zdrowia – dodaje Łukasz Nowacki. Gościem 
specjalnym spaceru był regionalista Tadeusz 
Murzyn, który przybliżył postaci związane 
z Kozerkami. n  (kb)
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– Przez ten czas bardzo dużo się zmieniło – 
pojawiła się świadomość, że takie osoby są 
w naszym społeczeństwie, pozmieniały się 
przepisy, postrzeganie osób niepełnospraw-
nych przez urzędników, bardziej dostępne 
stały się budynki, komunikacja publiczna. 
Do średniej unijnej nadal mamy bardzo da-
leko, bo w UE nawet do 70 proc. niepełno-
sprawnych jest aktywnych zawodowo. Ale 
to też się u nas zmienia – mówi Marek Ko-
narzewski, który audycję wymyślił, gdy jako 
rehabilitant pracujący z niepełnosprawnymi 
tłumaczył i informował indywidualnie swo-
ich pacjentów o przysługujących im przywi-
lejach, ulgach, a także zmianach w  przepi-
sach. – Pomyślałem, że skoro mamy lokalne 

radio, to mogę to samo powiedzieć jedno-
cześnie wielu słuchaczom – dodaje.

Najpoważniejsza zmiana w audycji nastą-
piła w grudniu ubiegłego roku, niestety jej 
okoliczności były bardzo smutne. 

– W czwartek mówił, że przyjedzie poże-
gnać na jakiś czas słuchaczy, bo musi podre-
perować zdrowie. W piątek poprosił, żebym 
pożegnał słuchaczy w jego imieniu, bo nie 
da rady przyjechać. A w niedzielę zadzwo-
nił telefon, wyświetlił się numer Jurka, ale 
usłyszałem głos jego żony. Następnego dnia 
w  jego imieniu pożegnałem słuchaczy już 
na zawsze… – Marek Konarzewski wspo-
mina zmarłego 16 grudnia ubiegłego roku 
dziennikarza Jerzego Fijałkowskiego, z któ-

rym przez 19 lat współtworzył audycję na 
antenie Radia Bogoria.

„My jesteśmy” nie tylko informuje o  rze-
czach interesujących dla osób niepełno-
sprawnych, ale także promuje aktywność 
poprzez zapraszanie do studia ludzi, którzy 
mimo swoich ograniczeń potrafią odnieść 
sukces. Wśród gości byli więc sportowcy, au-
torzy książek, doktoranci. – Nie chcemy sko-
jarzeń, że jak niepełnosprawny to ma siedzieć 
w domu i czekać na przelew z opieki społecz-
nej – mówi Marek Konarzewski, który sam 
jest najlepszym przykładem, że niepełno-
sprawność nie wyklucza aktywności. n  (kb)   

– Jestem osobą niewidomą i bardzo 
przeszkadza mi dym oraz nieprzyjem-
ny zapach, które dostają się do mojego 
mieszkania. Nie da się go w takiej sytu-
acji przewietrzyć. Dlaczego mam bier-
nie palić? – pyta nasz rozmówca, który 
jako rozwiązanie swojego problemu 
sugeruje wprowadzenie w spółdzielni 
zakazu palenia na balkonach.

W związku z tym pomysłem zwróci-
liśmy się z zapytaniem do Grodziskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

– Jest to jednostkowy przypadek 
w naszej spółdzielni. Żadnej innej skar-
gi na ten temat w przeciągu kilkunastu 
lat nie było. To konflikt sąsiedzki. Roz-
mawialiśmy wielokrotnie z  właścicie-
lem lokalu poniżej, ale on nie potwier-
dza sytuacji, aby celowo i złośliwie 
palił papierosy na balkonie przez cały 
dzień. Nie zamierzamy wprowadzać 
jakichkolwiek zakazów palenia na 
balkonach, bo będą nieegzekwowalne, 
nieznajdujące jakiegokolwiek oparcia 
w przepisach obowiązującego prawa, 
a więc martwe – odpowiedział Krzysz-
tof Kozera, prezes zarządu GSM. n  (ar)

To źródło bije od 55 lat, od kiedy w grodzi-
skiej Polfie założono Klub Honorowych 
Dawców Krwi. Obecnie zakład nosi nazwę 
Gedeon Richter Polska, a klubowi patronu-
je Jan Kustosz – legendarna postać w Polfie. 
Swój jubileusz krwiodawcy obchodzili 9  li-
stopada w gościnnych progach Mediateki. 
Klub działający pod patronatem PCK tworzą 
obecnie 53 osoby, obecni i byli pracownicy 
oraz ich rodziny, którzy pod wodzą Henryki 
Nowakowskiej oddają rocznie około 40  li-
trów tego bezcennego leku. Klubowicze nie 
poprzestają na oddawaniu krwi, aktywnie 
włączając się także w inne akcje społeczne. 
Jak mówił burmistrz Grzegorz Benedykciń-
ski, gmina Grodzisk jest dumna z honoro-
wych dawców krwi i docenia ich działania. 
Z okazji jubileuszu ufundowała dla klubowi-
czów wycieczkę do Pragi. Podczas gali Anna 
Dzięcioł, Tomasz Wrzodak, Andrzej Zawada 
i Krzysztof Kamiński otrzymali honorowe 
odznaczenia zasłużonych krwiodawców. 
Były też upominki dla wszystkich klubowi-

czów oraz jubileuszowy tort, a dla krwiodaw-
ców wystąpili młodzi tancerze z  Egurrola 
Dance Studio. Warto dodać, że w Grodzisku 
działają trzy Kluby HDK, poza Gedeon Rich-
ter Polska takie zrzeszenia istnieją jeszcze 
przy zarządzie powiatowym PCK oraz przy 
Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto spo-
łeczność grodziskiego ZSTiL nr 2 dwa razy 
w roku organizuje akcję promującą honoro-
we oddawanie krwi.   n  (miecz.)

Niepełnosprawność  
nie wyklucza aktywności

Sąsiedzkie 
dymienie

Czerwone źródło nadziei

Chełmoński a komunikacja

Gdy w 1999 roku Marek Konarzewski i Jerzy Fijałkowski rozpoczynali 
emitowany na falach Radia Bogoria program „My jesteśmy”, była to 
pierwsza cykliczna audycja poświęcona osobom niepełnosprawnym. 
W październiku od tego momentu minęło 20 lat.

Do redakcji zadzwonił mieszkaniec 
Osiedla Kopernika, który zgłosił 
sprawę uciążliwości związanych 
z paleniem papierosów przez 
sąsiadów na balkonie lokalu 
znajdującego się poniżej.

„Polna droga”, „Kurka wodna”, „Potok 
Ruczaj” czy „Kaczeńce” – w sumie sześć 
obrazów Józefa Chełmońskiego wykorzy-
stano do udekorowania przystanków au-
tobusowych w Czarnym Lesie. Pomysł na 
tak oryginalne zastosowanie reprodukcji 
dzieł znajdujących się w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie zrodził się pod-
czas jednego z zebrań wiejskich.

– Zgłosił go nasz mieszkaniec Jerzy 
Żmigrodzki. Obecny podczas spotkania 
Marek Krajewski, reprezentujący Urząd 
Miejski, obiecał wszelką pomoc przy re-

alizacji tego pomysłu. Myślę, że efekt jest 
więcej niż zadowalający – mówi sołtys 
Czarnego Lasu Ewa Błońska, podkreślając, 
że rozmieszczenie obrazów nie jest przy-
padkowe, bo np. na przystanku w pobliżu 
sklepu znalazła się „Wypłata robocizny”, 
zaś niedaleko siedziby sołtysa można oglą-
dać „Sprawę u wójta”.  n  (kb)
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OKRĘG nr 2

Nie wiedziałem, że jesteśmy semaforkami 

Janusz Okurowski, 66 lat, 
rzemieślnik, emeryt. W Radzie 
Miejskiej po raz pierwszy. 
Kandydował w okręgu nr 2  
z listy KW Prawo  
i Sprawiedliwość. 
 

W trakcie kampanii wyborczej był Pan 
przedstawiany jako bezpartyjny działacz 
społeczny. Na czym koncentruje się Pana 
działalność społeczna?

– W 2003 r. powołałem w Grodzisku 
oddział Krajowego Związku Lokatorów 
i  Spółdzielców, którego od początku je-
stem przewodniczącym. Zostałem rów-
nież powołany na stanowisko wiceprezesa 
struktur krajowych tego związku, który 
ma kilkadziesiąt oddziałów w całym kraju. 
Moja działalność społeczna związana jest 
z mieszkalnictwem, a szczególnie ze spół-
dzielczością mieszkaniową.
I jakie są efekty tej działalności?

– Efekty wszyscy znają: zastraszanie, pasz-
kwile, napad, po którym wylądowałem w szpi-
talu, zniszczony samochód, sprawy sądowe… 
Chodziło mi raczej o efekty pozytywne…

– Od ponad 10 lat jestem przedstawicielem 
związku w komisjach sejmowych, od wielu lat 
współpracujemy z senator Lidią Staroń i uda-
ło się wprowadzić zmiany do prawa spółdziel-
czego. Wcześniej członkostwo było związane 
z osobą, a teraz związane jest z lokalem i nie 
ma możliwości pozbawienia członka spół-
dzielni jego uprawnień, a takie sytuacje były 
wcześniej na porządku dziennym. 
W jaki sposób zrodziło się to wyjątkowe 
zainteresowanie sprawami spółdzielczo-
ści mieszkaniowej?

– Około roku 2000 wybrałem się pierwszy 
raz na walne zgromadzenie członków spół-
dzielni. Od dziecka jestem rzemieślnikiem, 
zajmowałem się usługami, produkcją, han-
dlem detalicznym i hurtowym, więc miałem 
rozeznanie w cenach usług czy materiałów. 
I dla mnie było szokiem, że praca, która była 
warta 50 zł, była wyceniona przez spółdzielnię 
na 450 zł. I tak zaczęła się niezbyt dla mnie 
miła przygoda ze spółdzielnią i trwa do dzisiaj. 
Do Rady Miejskiej kandydował Pan nie 
po raz pierwszy – w przeszłości bezsku-
tecznie ubiegał się Pan o wybór do Rady 
Miejskiej dwukrotnie ze stowarzyszenia 
Grodziszczanie, a wcześniej z Inicjatywy 
Sąsiedzkiej. Dlaczego zdecydował się Pan 
na start z listy PiS?

– Bo mi zaproponowano jedynkę na liście. 
Grodziszczanie proponowali mi dwójkę. Nie 
traktuję poprzednich startów jako porażek, 
bo nie kandydowałem z myślą o zdobyciu 
mandatu, tylko chciałem pomóc przyjacio-
łom. Teraz uznałem, że trzeba swoją wiedzę 

i doświadczenie wykorzystać, w szczególno-
ści jeśli chodzi o gospodarność, i tym razem 
startowałem z celem zdobycia mandatu. 
W poprzednich kadencjach wielokrotnie 
uczestniczył Pan w sesjach jako obserwator. 
Jak wrażenia po roku uczestniczenia w pra-
cach Rady Miejskiej w roli radnego?

– Nie wiedziałem, że na sesji jesteśmy se-
maforkami: rączka do góry. Owszem, są 
dyskusje na komisjach, ale komisja ma 6-8 
radnych i tylko opiniuje dany temat, a de-
cyduje 21-osobowa Rada Miejska. Jak mam 
przekonać 20 osób, kiedy na głos w dyskusji 
przewidziane jest dwa razy po 5 minut, bo tak 
jest zapisane w Statucie Gminy? A dlaczego 
nie 20 sekund albo pół godziny? Do tej pory 
nie mogę się doczekać opinii prawnej, na ja-
kiej podstawie ten zapis został wprowadzony. 
Jak dostaję dietę, to chciałbym mieszkańcom 
przynieść pewien spokój, przekonanie, że jest 
ktoś, kto patrzy na ręce. A ja patrzę na ręce. 
To mieszkańcy mogą być spokojni…

– Tylko że mi nie dają wszystkich infor-
macji, choć mam do nich prawo. Gdybym 
miał informacje, to mógłbym coś zapropo-
nować, na przykład jak zmniejszyć koszty. 
Mamy w radzie sporo nauczycieli – jakie oni 
mają pojęcie o gospodarce? Pieniądze z  bu-
dżetu muszą być wydawane tak, żeby obcią-
żenie społeczeństwa było jak najmniejsze, 
a jednocześnie, by społeczeństwo miało jak 
największą korzyść. Prosty przykład: chcą 
pobudować tężnię za milion w Parku Skarb-
ków, gdzie jest smog. Złożyłem wniosek, żeby 
wykupić stawy na Chlebni, gdzie stoi 40 ha 
zbiorników. Dlaczego tego się nie robi? Pan 
burmistrz złożył wniosek, żeby nie brać od 
województwa 14 mln zł za wykupy pod ob-
wodnicę. I ci nauczyciele z Ziemi Grodziskiej, 
których prosiłem, żeby ten wniosek odrzucili, 
zagłosowali za rezygnacją z tych pieniędzy. 
Za to jak zapytałem, ile pan Struzik, kolega 
partyjny pana burmistrza, nam dotował, to 
się okazało, że 220 tys. zł w całym roku.
Pan Struzik nie daje niczego z własnej 
kieszeni, tylko jako marszałek Mazowsza 
podejmuje decyzje w sprawie pieniędzy 
wojewódzkich, które również pochodzą 
z naszych podatków.

– Oczywiście, że to są pieniądze publicz-
ne, ale ile za 14 mln zł mogliśmy zrobić! Jak 
patrzę, to mi serce krwawi, że co chwila 
są wymieniane kwiatuszki. I ciągnik cho-
dzi przez cały dzień i podlewa, nawet kie-
dy deszczyk pada. To są ogromne koszty! 

Gdzie tu jest gospodarność? Posadzić krze-
wy, żeby dawały tlen. Bo ile da kwiatuszek? 
A czuł pan chociaż zapach?
Głosował Pan przeciw uchwale o nowych 
stawkach za odbiór odpadów. 

– Ustawodawca źle skonstruował ustawę, 
bo wprowadził odpowiedzialność zbiorową, 
jak za Hitlera. Miasto powinno wypuścić 
worki z kodem kreskowym i przydzielić każ-
demu mieszkańcowi. Wtedy by było wiado-
mo, kto segreguje, a kto nie. Dlaczego nasz 
Zakład Gospodarki Komunalnej, dysponują-
cy całą infrastrukturą i ludźmi, nie przystąpił 
do przetargu na odbiór odpadów? 14 mln zł, 
które lekką ręką oddaliśmy marszałkowi, 
byłoby na śmieciarki i jeszcze by zostało. 
A w sprawie ceny – uważam, że to za drogo.
Co uważa Pan za największy problem 
Grodziska?

– Sprawa śmieci. Kwestia dróg będzie roz-
wiązana, bo państwo rzuciło pieniądze, żeby 
zrobić remonty dróg. Jest za duże zagęszcze-
nie, zwiększanie liczby mieszkańców skut-
kuje zwiększoną ilością transportu i przez 
to mamy smog. Mamy za duże utwardzenia 
nawierzchni – kiedyś woda wsiąkała, a dzi-
siaj spływa i przy dużym deszczu się topimy.
Gmina według Pana ma jakieś sukcesy?

– Sukcesów trochę jest, ludzie się cieszą, 
ile nabudowano nowych budynków, jak się 
Grodzisk rozrasta. Władza też nie zasypia 
gruszek w popiele – jak wchodzę do urzędu, 
to tam masa dyplomów jest. Mamy budo-
wać halę widowiskową na trzy tysiące osób, 
wszyscy się cieszą, ale jak tam stanie 2 ty-
siące samochodów, to jak karetki dojadą do 
szpitala? Ktoś o tym myślał? 
Pan o tym myśli.

– A dlaczego reszta nie myśli? Przecież 
w Radzie Miejskiej są ludzie z wyższym wy-
kształceniem, ale mają cienkie pojęcie o go-
spodarce. 
A Pan ma lepsze?

– Powiem tak: jak miałem osiem lat, to 
rodzice wysyłali mnie i starszego o pięć lat 
brata z towarem do odbiorcy na bazarze Ró-
życkiego. Ale pieniądze trzymałem ja. Od 
dziecka byłem wyćwiczony. Nikogo nie chcę 
urazić, ale jak czuję, że mam rację, to nie od-
puszczę. Ale jeśli ktoś udowodni, że ma racje, 
to mu ją przyznam.
Dziękuję za rozmowę.   

Rozmawiał Krzysztof Bońkowski
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Łukasz Nowacki, 
40 lat, animator kultury, 

specjalista ds. historii 
miasta. W Radzie 

Miejskiej po raz pierwszy. 
Przewodniczący Komisji 

ds. Honorowego 
Obywatelstwa. 

Kandydował w okręgu 
nr 1 z KWW Ziemia 

Grodziska. 

Jest Pan pracownikiem Ośrodka Kultury, 
a więc jednostki budżetowej gminy. To 
ułatwia czy utrudnia pełnienie mandatu 
radnego?

– Dzięki pracy w Ośrodku Kultury od 
wielu lat mogę aktywnie uczestniczyć w ży-
ciu miasta i obserwować prace samorządu 
niejako od wewnątrz, więc to na pewno uła-
twienie. Dla mnie wybór do Rady Miejskiej 
jest niebywałym wyróżnieniem. Starałem 
się prowadzić kampanię bezpośrednią, sku-
piając się na rozmowach z ludźmi i okazało 
się, że praca moja, moich koleżanek i kolegów 
z Ośrodka Kultury, a czuję się również ich re-
prezentantem w Radzie Miejskiej, jest bardzo 
dobrze oceniana, a wymiar kulturalny nasze-
go wspólnego dobra, jakim jest Grodzisk, to 
dla mieszkańców bardzo ważna sfera. 
Z wykształcenia jest Pan animatorem kul-
tury. Pracę w Ośrodku Kultury zaczynał 
Pan w „Bogorii”. Jak wyglądała pańska dro-
ga do specjalisty ds. historii miasta?

– Moja przygoda z animacją kultury za-
częła się jeszcze w szkole średniej w Galerii 
Instrumentów Folkowych w Łąkach, gdzie 
razem z Antkiem Kanią, Katarzyną Kanią 
i grupą przyjaciół założyliśmy Klub Młodych 
Twórców – niezależny młodzieżowy ośro-
dek kultury. Jedną z aktywności klubu było 
redagowanie „Klucza”, dodatku do „Gazety 
Grodziskiej”, co zaowocowało zaproszeniem 
od Agnieszki Papieskiej do pracy w „Bogorii”. 
Kiedy już się zadomowiłem w Ośrodku Kul-
tury, ówczesny dyrektor Andrzej Okurowski 
zaproponował mi prowadzenie zajęć teatral-
nych, później pojawił się klub filmowy i inne 
inicjatywy. Gdy powstało Centrum Kultury, 
a w nim Sala Historii Miasta, dyrektor Paweł 
Twardoch obsadził mnie w roli jej opiekuna. 
Muszę dodać, że jeśli chodzi o lokalną histo-
rię, miałem świetnych nauczycieli: Marka 
Cabanowskiego, Elżbietę Potyńską, Aurelię 
i  Janusza Sobierajów – dzięki nim rozwi-
nąłem w  sobie potrzebę zgłębiania dziejów 
Grodziska. Czuję się jednak cały czas ani-
matorem kultury, więc tam, gdzie widzę taką 
możliwość, staram się tę naszą grodziską rze-
czywistość zmieniać. 
Swego czasu echem odbiła się sprawa prze-
kształcenia Willi Radogoszcz z galerii et-
nograficznej w Galerię Młodych. Teraz jest 
tam kino. Jak Pan, jako osoba, która prze-
pracowała w Radogoszczy ponad pięć lat, 
ocenia te przekształcenia?

– Przekształcenie wynikało z okresu trwa-
łości projektu, a także z pewnego niedostatku 
przestrzeni dla młodzieży. Pięcioletnia dzia-
łalność Radogoszczy jako galerii etnograficz-
nej dała Grodziskowi bardzo wiele i pozosta-
wiła trwałe efekty, jak choćby trzy cykliczne 
imprezy, czyli festiwal Sploty, Noc Muzeów 
i Piknik Historyczny w Łąkach. Dzisiaj Rado-
goszcz się zmienia – w willi powstała świetnie 
wyposażona sala kinowa, natomiast nie rezy-
gnujemy z edukacji. Wciąż będą się tam od-
bywać lekcje, wykłady, spotkania, kameralne 
koncerty, swoje miejsce nadal będzie miała 
Galeria Młodych. 
Przez pięć lat istnienia w formule galerii 
Willa Radogoszcz pełniła rolę miejskie-
go muzeum. Gdzie obecnie mogą udać się 
mieszkańcy zainteresowani historią?

– Część ekspozycji została przeniesiona 
do Willi Niespodzianka. Kolejnym krokiem 
w celu umożliwienia zapoznania się z historią 
Grodziska jest stworzenie wirtualnego mu-
zeum. Myślę, że to nas czeka w najbliższym 
czasie. Przeniesienie zmagazynowanych 
obecnie zbiorów do nowego miejsca nastąpi, 
jeżeli ziszczą się plany budowy nowej siedziby 
Szkoły Muzycznej. Wówczas muzeum wróci 
na swoje miejsce, czyli do Dworku Skarbka, 
gdzie niegdyś funkcjonowało Muzeum Re-
gionalne. Na razie mamy możliwość prezen-
towania i wiedzy, i zbiorów za pomocą narzę-
dzi wirtualnych m.in. w Poczekalni PKP. 
Obaj znamy słowa „Grodzisk to miasto, któ-
re siebie nie kocha”. One nadal są aktualne?

– To powiedzenie lata temu ukuł Janusz 
Sobieraj dla zobrazowania faktu, że grodzisz-
czanie nie doceniają tego, co mają. Teraz te 
proporcje według mnie się zmieniły. Wiedza 
o tym, co mamy i z czego możemy być dumni, 
bardzo wzrosła. Były lata, kiedy Dwór Skarb-
ka groził zawaleniem, Willa Radogoszcz po-
rastała chaszczami, dwór w Radoniach był 
ruiną, a z Szonertówki odpadały kolejne ele-
menty elewacji. Dzisiaj widzimy te wszystkie 
zabytki w pełnej krasie jako obiekty całkowi-
cie odrestaurowane – zarówno przez gminę, 
jak i prywatnych właścicieli. Do udanych 
modernizacji można dodać Zakład dr. Boja-
sińskiego czy Willę Niespodzianka. Myślę, 
że pod tym względem Grodzisk swoją lekcję 
odrobił. Oczywiście wciąż istnieją sprawy 
palące, takie jak willa Haeberlego czy dwór 
Adama Chełmońskiego, ale w obu przypad-
kach jest szansa na pozytywny finał. 

Nie martwi Pana, że z krajobrazu miejskie-
go znikają jednak przedwojenne budynki?

– Oblicze miasta się zmienia i dla wielu 
osób, które w Grodzisku żyją od dziecka, 
również dla mnie, jest to jakaś wyrwa senty-
mentalna. Ale mam świadomość, że miasto 
nie jest skansenem, zmian nie unikniemy, 
a gmina nie jest w stanie uratować wszystkich 
„starych” domów, pomijając fakt, że często 
stanowią one własność prywatną lub gro-
żą zawaleniem. Pamiętajmy, że te obiekty są 
rozbierane zgodnie z prawem na podstawie 
decyzji inspektora nadzoru budowlanego 
i za zgodą konserwatora zabytków. To zawsze 
wzbudza skrajne emocje – jedni cieszą się, że 
pozbyliśmy się „slumsów”, inni ubolewają, że 
ginie znany im krajobraz. 
Mieszka Pan w pobliżu Gór Szwedzkich. 
Informacje o tym, że budowa obwodnicy 
miasta staje się coraz bardziej realna, cieszy 
Pana czy budzi obawy?

– Z pewnością cieszy, że ta wyczekiwana 
i szalenie ważna dla ogółu mieszkańców in-
westycja doczeka się realizacji. Wszyscy czu-
jemy, że obwodnica jest konieczna. Oczywi-
ście istnieją obawy związane ze skalą robót, 
utrudnieniami wynikającymi z budowy czy 
dostępnością Gór Szwedzkich, które są chęt-
nie odwiedzanym miejscem rekreacji. Jestem 
jednak przekonany, że władze dołożą wszel-
kich starań, aby komfort życia mieszkańców 
Łąk nie uległ pogorszeniu, i zniwelują ewen-
tualne niedogodności. Dlatego w związku 
z  obwodnicą odczuwam pozytywne oczeki-
wanie, że wreszcie Grodzisk stanie się mia-
stem bardziej przyjaznym i dla kierowców, 
i  dla pieszych, wolnym od TIR-ów i mniej 
zakorkowanym. 
Która dzielnica jest Panu bliższa – Łąki czy 
Osiedle Kopernika?

– Na osiedlu przy ul. Bairda mieszka-
łem bardzo długo. Natomiast wywodzę się 
z Łąk, gdzie spędziłem dzieciństwo, miesz-
kali tu moi dziadkowie, potem moi rodzice. 
Od kilku lat mieszkam tu z żoną i z dziećmi 
i to jest miejsce, w którym chcemy żyć. Ale 
radnym jest się nie tylko dla swojej dzielnicy, 
więc chociaż Łąki noszę w sercu, pamiętam, 
że mam do spłacenia dług zaufania wobec 
mieszkańców wszystkich części miasta.
Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał Krzysztof Bońkowski
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W Dniu Edukacji Narodowej 14 października burmistrz Grodziska i starosta powiatu 
grodziskiego zaprosili do Centrum Kultury pracowników gminnej i powiatowej oświaty,  
by uhonorować osoby szczególnie zaangażowane w pracę.

W rolę konferansjerów uroczystości wcie-
liły się Ewa Burzyk, dyrektor gminne-
go Biura Oświaty, oraz Anna Kowalska, 
nowa naczelnik Wydziału Oświaty, Kul-
tury i Sportu w starostwie, a artystycznej 
inauguracji dokonał uzdolniony pianista 
Juliusz Ruszkiewicz z 8 klasy Szkoły Pod-
stawowej nr 4. 

– Życzę, abyście na co dzień mogli 
szczycić się i chwalić swoimi wychowan-
kami. Życzę, aby ta praca przynosiła mnó-
stwo satysfakcji, jak również dawała wa-
runki do godnego życia – mówił starosta 
Marek Wieżbicki.

Do życzeń dołączył się burmistrz Grze-
gorz Benedykciński.

– Za wami trudny rok związany m.in. 
z  wyczerpującym strajkiem. Od nauczy-
cieli i obsługi zależy jakość naszej oświaty, 
dlatego dziękujemy za wasz wielki wysi-
łek, tym bardziej że bardzo podniósł się 
poziom nauczania w szkołach, co jest dla 
nas wielką radością – mówił burmistrz.

Tegoroczne Nagrody Burmistrza Gro-
dziska trafiły do przedstawicieli kadry 
pedagogicznej: Barbary Michalskiej, Ma-
rioli Majer, Iwony Słupek-Dudy, Danuty 
Grabowskiej, Grażyny Kaczorowskiej, 
Ewy Marciniak, Sylwestra Stankiewicza 
i  Joanny Citlak oraz pracowników ad-

ministracji i obsługi: Elżbiety Sado, Kry-
styny Rybińskiej-Kierlańczyk i Danuty 
Chmielarskiej.

Nagrody Starosty wręczono dyrekto-
rom placówek oświatowych: Agnieszce 
Klonowskiej, Cezaremu Skalskiemu, An-
drzejowi Chojnackiemu, Zbigniewowi 
Reludze, Agnieszce Zegarłowicz oraz na-
uczycielom: Beacie Malinowskiej, Beacie 
Waś, Marii Dziarczykowskiej, Annie Pań-
czyk, Elżbiecie Stankiewicz, Katarzynie 
Biernat i Annie Kasperkiewicz.

Wśród laureatów Wyróżnienia Burmi-
strza znaleźli się: Maria Więcek, Hanna 
Wojciechowska, Olga Łubianka, Agniesz-
ka Konarska, Joanna Osiadacz, Beata Jacy-
niuk, Jacek Przybysz, Agnieszka Gimbut, 
Magdalena Pawłowska, Dominika Kazi-
mierczak-Kowalewska, Bogumiła Ogo - 
nowska, Jolanta Smidel-Włodarczyk, 
Marta Mierzwińska i Monika Kaniowska 
z kadry pedagogicznej oraz przedstawicie-
le administracji i obsługi: Agnieszka Wy-
rzykowska, Agnieszka Grzegorska, Da-
nuta Strzelecka, Halina Włodarkiewicz, 
Irena Chaber, Małgorzata Jarkiewicz, 
Grażyna Skonieczna, Agnieszka Mirgos 
i Beata Laźmirska.

Na Wyróżnienia Starosty zasłużyli 
nauczyciele – Danuta Zawadka, Monika 

Zowczak, Emilia Zyzek, Magdalena Gołę-
biewska, Aleksandra Kaczmarek, Sylwia 
Kołeczko, Danuta Paterek, Małgorzata 
Cretti-Bujnowska, Miłosz Jankowski, Anna 
Jurasz, Iga Żuk i Luiza Wiśniewska oraz 
pracownicy administracji i obsługi – Ewa 
Ulatowska i Elżbieta Korczak-Idzińska.

Wręczono także Wyróżnienia Burmi-
strza dla przedstawicieli instytucji współ-
pracujących z gminną oświatą, a otrzy-
mali je Zuzanna Murzyn ze ZHP, Dorota 
Olejnik – dyrektor Biblioteki Publicznej, 
Paweł Twardoch – dyrektor Ośrodka Kul-
tury, Agata Gebel z Państwowej Szkoły 
Muzycznej, Karina Więch ze Świetlicy 
w  Kozerach Nowych i kpt. inż. Damian 
Matysek z Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej.

Ponadto tytułem Zasłużony dla Gminy 
Grodzisk wyróżniono Kazimierza Ryb-
kę, byłego prezesa oddziału powiatowego 
ZNP, zaś Stanisław Wiśniewski i Elżbieta 
Bartosiak, założyciele Chóru Viva La Mu-
sica, otrzymali okolicznościowe dyplomy 
z podziękowaniami.

Na zakończenie uroczystości wystąpił 
zespół El Salsero, który swoją muzyką 
przeniósł zebranych w energetyzujący 
świat południowych rytmów.

n Tekst i fot. Anna Redel

Od 15 lat jestem egzaminatorem Okrę-
gowej Komisji Egzaminacyjnej i z tego 
tytułu rokrocznie spędzam majowe week-
endy przy sprawdzaniu prac maturalnych 
z matematyki. W tym roku po raz pierw-
szy zdarzyło mi się przyznać maksymalną 
liczbę punktów (100%) za pracę na pozio-
mie rozszerzonym. To nie bagatela! (…)

Miałem wielką ochotę poznać osobiście 
autora (autorkę?) tej pracy, porozmawiać 
o źródłach sukcesu i planach życiowych na 
przyszłość. Rozszyfrowanie kodu szkoły 
(niewtajemniczonym wyjaśnię, że prace 
maturalne są zakodowane i egzaminator 
nie wie, czyją pracę poprawia) zaprowa-

dziło mnie do… Grodziska Mazowieckie-
go. Tą szkołą okazało się liceum w Zespole 
Szkół nr 1 (z tradycją sięgającą 1906 roku), 
a najlepszym tegorocznym absolwentem 
okazał się Jakub Jan Dziedzic.

Spotkanie z nim i rozmowa sprawiła mi 
wielką radość. To bardzo budujące spotkać 
młodego, mądrego człowieka, który wie, 
czego chce, i poważnie myśli o życiu, który 
w dodatku jest skromny i nie widzi w swo-
im wyczynie niczego nadzwyczajnego. Po 
prostu nauka sprawia mu przyjemność. 
Nauczyciele w rozmowie też nie przecenia-
li swojej roli (…). Do matury przygotowy-
wał się solidnie. Już w szkole podstawowej 

brał udział w konkursach matematycz-
nych i  kołach zainteresowań, ale nie jest 
żadnym kujonem. Jest normalnym nasto-
latkiem, lubiącym także literaturę, roz-
rywkę, jazdę na nartach i rowerze. 

(…) Szkoła jest dumna ze swego ucznia 
i  doceniła jego pracę. Od 2006 roku rok-
rocznie przyznaje nagrody imienia Ka-
zimierza Ryglewicza (był profesorem 
grodziskiego LO w latach 1930-1978) za 
najlepsze wyniki uzyskane podczas eg-
zaminu maturalnego. Jakub otrzymał ją 
w  tym roku z  rąk prof. Tomasza Michal-
skiego z SGH. 

n  Wojciech Dąbrowski 

Zdolny maturzysta z ZS nr 1 

Podziękowania za wysiłek 
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Szkoła jak marzenie

Złoty pracownik

– To wielka chwila, ukoronowanie funkcjonowania szkoły, która jest bardzo rodzinna. 
Dzięki naszemu patronowi mamy kogo naśladować. Cieszę się, że akurat to ja kieruję 
szkołą w okresie tak zacnego jubileuszu – mówił Piotr Ciesielczyk, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Adamowiźnie, który 28 października podczas obchodów 100-lecia 
placówki wcielił się w rolę patrona szkoły – dr. Mateusza Chełmońskiego.

Kierownik administracyjny Szkoły Podstawowej w Książenicach 
otrzymał wyjątkowe odznaczenie państwowe. Leszek Sokołowski 
24 października został uhonorowany Medalem Złotym za 
długoletnią służbę od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Jubileusz zainaugurowała msza św. w ko-
ściele św. Matki Teresy z Kalkuty w Adamo-
wiźnie z udziałem ks. bp. Piotra Jareckiego, 
który życzył społeczności szkolnej rozwija-
nia międzypokoleniowego dialogu.

Po przejeździe do Grodziska nastąpił 
przemarsz. W ślad za bryczką wiozącą m.in. 
dyrektora Ciesielczyka uczniowie prze-
mierzyli deptak i ulicami miasta dotarli do 
Centrum Kultury. Meta pochodu była nie-
przypadkowa – jubileuszowa gala odbyła 
się w sali widowiskowej CK. Rozpoczęło ją 
utrzymane w konwencji legendy o powsta-
niu szkoły przedstawienie teatralne przygo-
towane przez uczniów i nauczycieli. 

– Ta szkoła powstała z marzenia dra 
Chełmońskiego oraz innych światłych lu-
dzi z tej miejscowości, którzy chcieli kształ-
cić młodzież. To historia godna i warta 
upamiętnienia. Nawiązywaliśmy do herbu 
szkoły, w którym znajduje się źródło jako 
symbol wiedzy – mówiła Grażyna Mackie-
wicz, która wraz z Magdaleną Bagińską wy-
reżyserowała spektakl. Za część muzyczną 
odpowiedzialna była Małgorzata Grabska.

Kolejne punkty programu to występ ze-
społu wokalnego Piccolo pod dyrekcją Piotra 
Symeli, projekcja filmu o szkole w  realizacji 
Macieja Świechowskiego oraz przemówienia.

– W myśl Jana Zamoyskiego „Rzeczy-
pospolite zawsze takie będą, jakie ich mło-
dzieży chowanie” w imieniu mieszkańców 
składam serdeczne gratulacje i podzięko-
wania za wychowanie i edukację wielu po-
koleń dzieci i młodzieży – mówił Jarosław 
Józefowicz, wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej i sołtys Adamowizny.

Na zakończenie gali podsumowano szkol-
ne konkursy o Puchar Stulecia. Konkurs 
historyczny o patronie Mateuszu Chełmoń-
skim wygrali: Rozalia Dorn w kategorii klas 
4-5 i Adrian Wołowski w kategorii klas 6-8. 
Laureatką konkursu literackiego „Wspo-
mnienia szkolnych pokoleń” została Jagoda 
Rogowska z kl. 5b, zaś drugi konkurs literac-
ki na wspomnienia o szkole wygrała Ame-
lia Fornalik z kl. 6b. Zorganizowano dwa 
konkursy plastyczne: „Szkoła przyszłości. 
Nasza szkoła za 100 lat”, w którym I miejsce 
zajęła Weronika Szymańska z kl. 6b, i „Dok-
tor Mateusz Chełmoński – Nasz Patron”, 
w  którym przyznano 21 wyróżnień. „By 
czas nie zaćmił i w niepamięć obrócił” to 
temat konkursu genealogicznego, w którym 
zwyciężyła Lucyna Zych z kl. 5b. Najlepszy 
w konkursie szachowym okazał się Karol 
Twardowski z kl. 2c. Na pierwszym miejscu 
podium w „Biegu Stulecia” stanęła klasa 8a.

Podczas obchodów poza społecznością 
szkolną, przedstawicielami władz samo-
rządowych oraz licznie przybyłymi gośćmi 
obecni byli potomkowie patrona szkoły – 
Piotr Stefański i Maria Jóźwikowska z ro-
dzinami. Absolwenci wspominali placówkę 
z dużą dozą serdeczności.

– Cieszę się, że do tej szkoły chodziłem 
i dziękuję za to, co dostałem. Byli tam lu-
dzie, którym naprawdę zależało na tym, aby 
młode pokolenie otrzymało dobrą forma-
cję. Ukształtowano mój kręgosłup ducho-
wy poprzez przekazywanie norm postępo-
wania. Pamiętam lekcje religii – może już 
wtedy zrodziło się moje powołanie – mówił 
ks. prof. Mieczysław Nowak, absolwent 
szkoły i jednocześnie chrześniak Mateusza 
Chełmońskiego.

W ciepłym słowach o szkole opowiadali 
obecni wychowankowie.

– Bardzo dobrze mi się uczy w tej szkole. 
Są wspaniali nauczyciele, przyjemna atmos-
fera. Ważne jest dla mnie to, że moja prabab-
cia, babcia i mama chodziły do tej szkoły. 
Wyedukowano tutaj moje najbliższe osoby 
i  teraz mnie, z czego jestem bardzo dumna  
– mówiła Wiktoria Grzybowska z kl. 8a.

  n Tekst i fot. Anna Redel

– W styczniu złożyliśmy cztery wnioski o 
przyznanie medalu do Kuratora Oświaty w 
Warszawie. Pozytywnie rozpatrzono tylko 
jeden wniosek, który motywowaliśmy tym, 
że pan Leszek ma 38-letni staż pracy. Odkąd 
pracuje w naszej szkole cały czas daje się po-
znać jako osoba rzetelna i godna zaufania. 
Zawsze służy pomocą w kwestiach admi-
nistracyjnych, technicznych. To świetny fa-
chowiec, który wzorowo wywiązuje się z po-
wierzonych mu obowiązków oraz podejmuje 
się działań wykraczających poza ich zakres. 
Swoją pracę wykonuje sumiennie i solidnie, 

jest dyspozycyjny i obowiązkowy. Dzieli się 
swoim doświadczeniem – wychwala swojego 
podwładnego Krystyna Szymańska, dyrek-
tor SP w Książenicach.

Odznaczenie wręczono Leszkowi Soko-
łowskiemu 24 października podczas obcho-
dów Dnia Edukacji Narodowej na Mazowszu 
w auli Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie.

– To była piękna uroczystość. Czułem się 
bardzo dostojnie, byłem dumny i cieszyłem 
się, że pracuję w tak wspaniałej szkole. To dla 
mnie ogromne wyróżnienie. Podstawą mojej 

pracy jest współpraca z dyrekcją, zarządza-
nie personelem obsługi, czuwanie nad całym 
budynkiem. Naprawy, inwestycje, serwisy, 
przeglądy ppoż., obsługa osób wynajmują-
cych pomieszczenia szkolne – to część zakre-
su moich obowiązków – mówił Leszek Soko-
łowski, który od 7 lat mieszka w Grodzisku.

n Anna Redel

Podziękowania za wysiłek 
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Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada to w Grodzisku 
zawsze uroczystość podniosła, jak również radosna. Tegoroczna 
101 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości była 
szczególnie miła dla dwóch zasłużonych mieszkanek Grodziska.

Rejonowy Cech Rzemiosł 
Różnych w Grodzisku 
obchodził 8 listopada jubileusz 
200-lecia powstania rzemiosła 
na terenie Grodziska oraz 
55-lecie oddania do użytku 
budynku Domu Rzemiosła.

– Chcemy docenić najwyższym gminnym 
tytułem Honorowego Obywatela Grodzi-
ska dwie wspaniałe kobiety. Danutę Po-
kropek, wieloletniego dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 2, wyróżniamy za jej nie-
prawdopodobne zaangażowanie oraz wy-
chowanie wielu wspaniałych nauczycieli 
i uczniów. Aurelii Sobieraj dziękujemy za 
lata pracy z harcerzami i ratowanie spuści-
zny historycznej miasta – mówił Grzegorz 
Benedykciński, burmistrz Grodziska, który 
wraz z  Joanną Wróblewską, przewodni-
czącą Rady Miejskiej, wręczał odznaczenia 
podczas miejskich obchodów na deptaku.

W ramach obchodów w samo południe 
na placu Króla Zygmunta Starego licznie 
zebrani mieszkańcy wspólnie odśpiewali 
hymn państwowy. Podczas mszy św. w in-
tencji ojczyzny w kościele św. Anny homi-
lię wygłosił ks. Janusz Starosta, dziekan 

dekanatu grodziskiego. Pod pomnikiem 
Wolności i Zwycięstwa delegacje złożyły 
kwiaty. Radny Łukasz Lewandowski od-
czytał okolicznościowy list od ministra 
Mariusza Błaszczaka. Za oprawę mu-
zyczną uroczystości odpowiedzialna była 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą 
Tomasza Kirszlinga.

W Centrum Kultury koncert „Piosen-
ki dla Niepodległej” dała Retro Orchestra, 
profesjonalnie i z dużym wyczuciem wyko-
nując utwory z okresu międzywojennego. 

Rodzinna Gra Miejska „Serce w plecaku” 
rozgrywała się w 7 punktach rozlokowa-
nych na terenie miasta w m.in. Poczekalni 
PKP, Willi Niespodzianka, Antykwariacie 
Pod Psem.

– To spacer przez dzieje Polski od insu-
rekcji kościuszkowskiej do czasu konspiracji 
z okresu II wojny światowej. Staraliśmy się 

pokazać heroizm Polaków i wysiłki podej-
mowane przez nich na rzecz odzyskiwania 
niepodległości. Na uczestników czekały za-
dania wiedzowe i zręcznościowe, np. nauka 
tańców dworskich czy szyfrowanie meldun-
ków – mówił Łukasz Nowacki, specjalista 
ds. historii miasta, który wraz z pracowni-
kami Ośrodka Kultury zorganizował grę, 
angażującą całe rodziny.

n Tekst i fot. Anna Redel

– Kiedyś do naszego cechu należało 1500 
rzemieślników, obecnie mamy zrzeszo-
nych 20 osób. Dawniej trzeba było przejść 
kurs czeladniczy, mistrzowski. W budyn-
ku przeprowadziliśmy niejedną renowację, 
dzięki czemu nadal wygląda okazale – mó-
wił Marek Kowalski, Starszy Cechu.

Uroczystość była okazją do wręczenia 
odznaczeń. Honorową Odznakę Rze-
miosła przyznano Jadwidze Godlewskiej 
i  Ewie Kosińskiej. Następne wyróżnienia 
to medale im. Jana Kilińskiego – srebrne 

Święto rzemiosła 
otrzymali: Stanisław Krajewski, Jan Bia-
łowarczuk, Waldemar Jankowski, Dariusz 
Naporowski, Agnieszka Oracka, Jacek Fe-
ręczkowski i Henryk Tuszyński. Złote me-
dale trafiły do: Sławomira Duranowskiego, 
Bogumiła Stelmacha i Adama Siuciaka. 
Platynowymi medalami zostali docenieni: 
Tadeusz Feręczkowski, Stefan Dobrogost, 
Marek Kowalski i ks. prałat Eugeniusz 
Dziedzic. Ponadto przekazano pamiątko-

we grawertony i podziękowania w formie 
dyplomów.

– Pierwszymi rzemieślnikami na ziemi 
grodziskiej byli Żydzi. Dokumentem po-
twierdzającym jest księga, która zachowa-
ła się do dziś – mówiła Agnieszka Oracka, 
sekretarz w zarządzie grodziskiego cechu, 
która reprezentuje fryzjerstwo.

Na zakończenie obchodów z recitalem 
wystąpiła Renata Zarębska.  n (ar)

Podniosła może być radosna 
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Aligator czy chuligator?

Przybliżanie Bliskiego Wschodu 

Pływająca ambasada 

Uczniowie mogli dowiedzieć się, że słowa 
miewają wiele znaczeń, nauczyć się, w jaki 
sposób powstają nowe wyrazy, a także po-
znać różnicę między aligatorem i „Chuli-
gatorem” – bohaterem jednego z wierszy. 
Delikatne oświetlenie stworzyło odpo-
wiedni nastrój do obejrzenia wywodzą-
cego się z Japonii teatrzyku kamishibai 
i bajki o szewczyku Dratewce.

– Czarownica była zła i bardzo dobrze, że 
nie żyje – komentował jeden z uczestników.

Nie zabrakło też przedstawicielki 
twórców literatury – jednym z gości spe-
cjalnych była Katarzyna Kowalewska, 

grodziska pisarka, autorka humorystycz-
no-przygodowej powieści łotrzykowskiej 
„Pijany Skryba”, a także opowiadań, któ-
re ukazały się w antologiach. Jedno z nich 
powstało w ramach projektu literackiego 
„Autostop(y)”. Co ciekawe, środki na wy-
danie publikacji zostały zebrane przez 
portal crowdfundingowy. 

– Ludzie, którzy wspierali ten projekt, 
mogli sobie kupić słowo, zdanie albo 
charakterystykę głównego bohatera – 
opowiadała autorka o „Autostopach”, 
na które złożyło się dziesięć opowiadań 
o wolności autorstwa różnych pisarek. 

– Musiałyśmy potem wykorzystać te sło-
wa, imiona i zdania – dodaawała.

Wśród atrakcji przygotowanych przez 
pracowników biblioteki znalazły się rów-
nież zajęcia plastyczne, teatr cieni, poszu-
kiwanie bibliotecznego skarbu, a także 
opowieści i gawędy Sylwii Bąbik oraz ks. 
Dariusza Patera. Najmłodsi czytelnicy 
opuścili bibliotekę z uśmiechami na twa-
rzach i ręcznie zrobionymi zakładkami 
do książek z motywem sowy – symbolem 
nauki i mądrości.

  n Jana Rytelewska

Z okazji ogólnopolskiej Nocy Bibliotek 
wiele atrakcji przygotowała również gro-
dziska Biblioteka Publiczna. 5 paździer-
nika w Mediatece najmłodsi czytelnicy 
mogli obejrzeć seans filmowy pt. „Ptyś 
i Bill” w specjalnie przygotowanym kinie 
familijnym. Nie mniejszym zaintereso-

waniem cieszyła się sala youmedia, gdzie 
każdy miał możliwość zagrania w pre-
mierową grę FIFA20. Poza tym drukarka 
3D, roboty, interaktywna tablica i okulary 
VR zawsze przyciągają tłumy miłośników 
technologii. Tego wieczoru nie zabrakło 
również młodzieży z bibliotecznego wo-
lontariatu, która zorganizowała kącik gier 
planszowych i karcianych i zaopiekowała 
się młodszymi dziećmi podczas głów-
nego punktu Nocy Bibliotek, jakim było 
spotkanie z Tanyą Valko, autorką „Arab-
skiej Sagi”, które zgromadziło czytelni-
ków wschodnich romansów i pasjonatów 
kultury arabskiej. Orientalistka i  dyplo-
matka przez prawie 25 lat mieszkała m.in. 
w Libii, Arabii Saudyjskiej, Indonezji czy 
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 
Jak sama przyznała, nie może już żyć bez 
ich klimatu, zapachu palonej kawy i mio-
dowych ciasteczek, wołania muezzina 
na modlitwę i życzliwości tamtejszych 

mieszkańców. Wiele mówiła również 
o tolerancji, otwartości i świecie wielokul-
turowym. Opowiadała o podróżowaniu 
i życiu poza PRL-owską wtedy ojczyzną.

– W większości opisuję kraje, w których 
mieszkałam i które doskonale znam. Za-
wsze byłam blisko ludzi, obserwowałam 
ich codzienność i próbowałam zrozumieć 
ich kulturę. Spędzałam czas z kobietami 
w kuchni, przygotowywałam tradycyjne 
potrawy, np. kuskus lub baklawę. Niektó-
re opowieści moich znajomych były jak 
z „Baśni tysiąca i jednej nocy” i inspiro-
wały mnie do pisania – opowiadała Tanya 
Valko, która po spotkaniu chętnie nawią-
zywała kuluarowe dyskusje, odpowiadała 
na pytania i podpisywała książki. Na ko-
niec wszyscy dostali pamiątkowe zakład-
ki do książek i zaproszenie na następną 
edycję Nocy Bibliotek za rok.

  n Katarzyna Mandes

– Szukaliśmy angażującego sposobu mó-
wienia o polskiej historii. VR to techno-
logia, która tworzy obraz świata dookoła 
– 360° w trójwymiarze, co pozwala na 
odwzorowanie rzeczywistości i wywo-
łuje złudzenie przestrzenne – że niektóre 
rzeczy są bliżej, inne dalej – mówił Zyg-
munt Fit, wiceprezes Fundacji Koncept 
Kultura – organizatora edukacyjnego 
przedsięwzięcia.

Projekt skierowany jest do szkół oraz 
widzów w wieku powyżej 12 lat. Pokazy 

odbywały się w Wielkiej Brytanii, USA 
i Japonii.

– Chcemy dotrzeć z przekazem histo-
rycznym do jak największej liczby osób 
i pokazać, że nauka historii może być do-
skonałą przygodą. MS „Piłsudski” pły-
wał w latach 1935-1939 i nazywany był 
pływającą ambasadą polskiej kultury, bo 
wnętrza statku zaprojektowało 79 polskich 
architektów, designerów, malarzy, rzeźbia-
rzy. To statek symbol, który związał swoje 
losy z niepodległą, międzywojenną Polską 

W piątkowy wieczór, 4 października, grodziska Biblioteka 
Pedagogiczna zaprosiła uczniów szkół podstawowych wraz 
z  rodzicami do udziału w Nocy Bibliotek – ogólnopolskiej akcji, 
która odbyła się już po raz piąty. Tegorocznej edycji towarzyszyło 
hasło „Znajdźmy wspólny język”. 

W Mediatece od 7 do 10 listopada można było wyruszyć w podróż po 
pokładzie polskiego transatlantyku MS „Piłsudski” za pomocą techno-
logii Virtual Reality w ramach Wirtualnego Teatru Historii „Niepodległa".

– mówiła Anna Osiadacz, prezes fundacji, 
której siedziba mieści się w Milanówku.

W ramach projektu stworzono naj-
większą na świecie internetową platformę 
interaktywną, która opowiada o trans-
atlantyku: www.mspilsudski.pl.

   n Tekst i fot. Anna Redel
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A dzieje się naprawdę dużo i to na wyso-
kim poziomie – w czasie trzygodzinnego 
przeglądu były tańce (te ludowe i nowocze-
sne), były przedstawienia teatralne (te kla-
syczne i kukiełkowe), były pieśni chóralne 
i mocne rytmy afrykańskich bębnów.

– Przegląd jest jedną z inicjatyw reali-
zowanych w ramach projektu „Kultura na 
horyzoncie”, który prowadzimy jako fun-
dacja przy dofinansowaniu ze środków 
gminnych. Zależało nam na tym, żeby 
pokazać, jak duży potencjał mają szkoły 
wiejskie – zarówno jeśli chodzi o uczniów, 

jak i nauczycieli. Są fantastyczne grupy, 
które robią mnóstwo ciekawych rzeczy, 
tylko nie mają, gdzie tego pokazać – mó-
wiła Monika Koziarska, wiceprezes Fun-
dacji Przyjaciele Szkoły w Książenicach.

Wysoki poziom przeglądu wyznaczył 
już inauguracyjny spektakl teatru kukieł-
kowego Akuku z Książenic, który przygo-
tował przedstawienie „Dwie Dorotki”. 

– Teatr lalek jest dla mnie najbardziej 
dziecięcą formą w sensie odbioru. Przed-
stawienie zrobiliśmy z myślą o młodszych 
odbiorcach, dzieciach z klas 1-3, dla któ-
rych przedstawienia robi się dużo rzadziej. 
Ta grupa wiekowa jest trochę pomijana 
w   życiu szkolnym, jakby ci uczniowie 
byli dopiero w okresie oczekiwania. Tym-
czasem oni już są uczestnikami szkoły 
i bardzo wdzięcznymi odbiorcami – mówi 
opiekunka grupy Akuku Paulina Badura, 

z wykształcenia filozof, na co dzień wycho-
wawca świetlicy i nauczyciel matematyki. 

W kolejnych odsłonach przeglądu za-
prezentowały się utalentowane wokalnie 
Piszczałki z Adamowizny, roztańczeni 
zerówkowicze z Izdebna Kościelnego, 
chór szkolny z Książenic oraz zespół Lej-
dis dance z Adamowizny. O tym, że 
twórczości szkolnej nieobca jest klasyka, 
przypomnieli siódmoklasiści z Izdebna 
Kościelnego, którzy wystawili fragment 
„Balladyny”, a Frycki z Książenic poka-
zały doskonałą znajomość tańców ludo-
wych. O rozkołysanie publiczności zadbał 
zespół Piccolo z Adamowizny, właściwy 
rytm nadała sekcja bębniarska z Książe-
nic, zaś finał należał do Huraganu. Tak 
właśnie nazywa się grupa teatralna z Ksią-
żenic, która przygotowała niezwykle mą-
dry i dojrzały spektakl „Jeszcze nie czas”, 
ze znakomitymi rolami Jeremiasza Janic-
kiego i Maksymiliana Janickiego – starego 
i młodego lisa. 

– Jest on o życiu, jak również o śmierci, 
ale może nie w taki bardzo smutny sposób 
– zapowiedziała przedstawienie opiekun-
ka grupy Joanna Citlak, która wyreżyse-
rowała sztukę napisaną przez Martę Gu-
śniowską.  

Przeglądowi towarzyszyła ciesząca się 
dużym zainteresowaniem uczniów wysta-
wa ptasiej fotografii Jacka Wierzejskiego.

n Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

Intro z Akuku, finał z Huraganem

Awaria sprzyjała

Utalentowani uczniowie ze 
szkół w Książenicach, Izdeb-
nie Kościelnym i Adamowiźnie 
wystąpili na scenie Mediateki 
podczas I Przeglądu Zespo-
łów Artystycznych z Wiejskich 
Szkół Podstawowych Gminy 
Grodzisk Mazowiecki. Impre-
za, zorganizowana 25 paź-
dziernika przez Fundację Przy-
jaciele Szkoły w Książenicach, 
była okazją nie tylko do pre-
zentacji, lecz także spotkania 
i obejrzenia tego, co dzieje się 
w poszczególnych szkołach 
wiejskich.

Orkiestra z Chmielnej była gwiazdą tego-
rocznego Dnia Sąsiada, corocznej imprezy 
organizowanej przez Bibliotekę Publicz-
ną i Grodziską Spółdzielnię Mieszkanio-
wą dla mieszkańców Osiedla Kopernika. 
20 października w hali sportowej przy ul. 
Westfala panował klimat biesiadny, choć 
nie zabrakło pokazów tańca, szermierki, 
tenisa stołowego, na scenie można było 
oklaskiwać iluzjonistę i zespół wokalny 
z SP nr 2, dyrygowany przez Roberta Dzie-
kańskiego. Wśród rozmaitych konkursów 
jeden wyróżniał się szczególnie – do jego 
rozstrzygnięcia powołano nawet jurorów. 

– Do jury konkursu na najsmaczniejsze 
ciasto zaprosiliśmy prezesa GSM Krzyszto-
fa Kozerę, burmistrza Grzegorza Benedyk-
cińskiego, przewodniczącą Rady Miejskiej 
Joannę Wróblewską, dyrektora Ośrodka 
Kultury Pawła Twardocha oraz naszego 
lokalnego cukiernika Edwarda Błaszczy-
ka – mówiła Dorota Olejnik, dyrektor Bi-
blioteki Publicznej, nie ukrywając radości 
z  wysokiej frekwencji podczas imprezy.  
– Na pewno sprzyjała nam pogoda i… 
awaria internetu na osiedlu. Ale zapew-
niam, że nie mieliśmy z nią nic wspólnego 
– dodawała.

Autorką najsmaczniejszego ciasta decy-
zją jurorów okazała się Zofia Kulik. A przez 
cały czas trwania Dnia Sąsiada imprezie to-
warzyszyło studio Radia Bogoria. n (kb)
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Niepielęgnowany dar zanika 
Z Marcinem Łukaszem Mazurem, kompozytorem, pedagogiem, 
dyrygentem, który został laureatem tegorocznych „Bursztynowych 
Nutek”, statuetki przyznawanej przez wydawnictwo „Pani 
Twardowska”, rozmawiał Krzysztof Bońkowski. 
Jak mówi Alicja Twardowska, teoretyk 
muzyki, redaktor, popularyzator mu-
zyki, „Bursztynowe Nutki” trafiają do 
„ludzi z pasją, którzy autentycznie przy-
czyniają się do umuzykalniania nasze-
go prawie już głuchego społeczeństwa”. 
Każda nagroda cieszy, ale ta chyba ma 
szczególny wymiar?

– To nagroda środowiskowa dla arty-
stów pedagogów, pracujących z młodzie-
żą, tworzących muzykę. Przyznawana jest 
od pięciu lat, a wśród dotychczasowych 
laureatów znaleźli się m.in. Urszula Smo-
czyńska, Andrzej Gębski, Adam Skorup-
ka, Dorota Gellner, a także dobrze zna-
na w  Grodzisku Joanna Pietrzak, a więc 
bardzo zacne grono. Wszyscy laureaci 
to ludzie, którzy pracy z młodzieżą bądź 
twórczości dla dzieci poświęcili dziesiątki 
lat. W mojej pracy te dwie płaszczyzny łą-
czą się, ponieważ z jednej strony od ponad 
35 lat prowadzę chóry dziecięce, młodzie-
żowe, młodych dorosłych, a oprócz tego 
od wielu lat komponuję muzykę chóralną 
w przeważającej części na chóry dziecię-
ce i młodzieżowe. Ten aspekt również był 
podkreślony podczas laudacji wygłoszonej 
przez wybitnego znawcę muzyki dawnej 
Włodzimierza Sołtysika podczas uroczy-
stości wręczenia statuetek, która odbyła 
się 10 października w siedzibie ZAiKS-u 
w Warszawie. 

Dla Pana ważniejsza jest twórczość kom-
pozytorska czy praca pedagogiczna?

– Na statuetce napisane jest „za wybit-
ne osiągniecia w rozwijaniu wrażliwości 
muzycznej dzieci i młodzieży”. Rozwijanie 
wrażliwości muzycznej odbywa się zarów-
no poprzez pedagogikę, jak i poprzez twór-
czość kompozytorską, obie te działalności 
są równoległe i się uzupełniają. Na pewno 
praca pedagogiczna powoduje, że wyobra-
żenie dźwiękowe chóru, świadomość jego 
możliwości są dla mnie zupełnie oczywi-
ste. Wiem, co się da zaśpiewać, a czego 
chór dziecięcy czy młodzieżowy zaśpiewać 
nie jest w stanie. Jako dyrygent mam moż-
liwość konfrontowania moich wyobrażeń 
kompozytorskich z praktyką.   

Podczas uroczystości wystąpił założony 
i  kierowany przez Pana od 19 lat Gro-
dziski Chór Bogorya.  Ile  jest 
pracy artystycznej, a ile  
pedagogicznej w przypad-
ku takiego ama-
torskiego chóru 
młodzieżowego?

– Chór jest or-
ganizmem żywym. 
Były takie roczniki, 
które w chórze śpie-

wały bardzo długo, więc na pewno przy 
dojrzałym muzycznie zespole procent pra-
cy artystycznej jest znacznie wyższy, niż na 
przykład w latach ostatnich, kiedy średnia 
wieku chórzystów znacznie się obniżyła. 
Każdy kierownik jakiejkolwiek grupy ar-
tystycznej dąży do rozwoju i stabilizacji, 
żeby członkowie, którzy się kształcą rok-
-dwa, kontynuowali pracę jak najdłużej. 
Wtedy można korzystać z efektów wielo-
letniej pracy. Osoby nowe również łatwiej 
się uczą, gdy znajdą się w otoczeniu tych 
bardziej doświadczonych. 

Do chóru trafiają wyłącznie dzieci wybit-
nie uzdolnione wokalnie?

– Zwykle dziewczęta, które do nas 
trafiają, mają już świadomość, że ładnie 
śpiewają – bo dowiedziały się od pani 
w szkole, babci, mamy, koleżanek. I rze-
czywiście często umiejętności śpiewu są, 
natomiast my je kształcimy od strony 
technicznej, czyli prawidłowego oddechu, 
ułożenia ust czy pozycji ciała, jak również 
od strony artystycznej – unikania wszel-
kiego rodzaju przesady w interpretacji, 
właściwego akcentowania, podejścia do 
frazy melodycznej. W większości mamy 
do czynienia z dziewczętami uzdolnio-
nymi muzycznie, dla których śpiew jest 
oczywistą formą wyrazu. Nabór jest tak 
naprawdę stały – każdą muzykalną osobę, 
która się zgłosi, z chęcią przyjmiemy. Na-
tomiast co pewien czas na początku roku 
szkolnego organizujemy przesłuchania 
w szkołach podstawowych. Oglądamy 
też przeróżne występy szkolne i  jeśli wi-
dzimy, że ktoś się wyróżnia wokalnie, 
proponujemy udział w chórze Bogorya. 
Staramy się wyłuskać te osoby, które mają 
zdolności i lubią muzykować.

Nabory potwierdzają, że nasze społe-
czeństwo jest coraz mniej muzykalne? 
A  może bywają roczniki bardziej lub 
mniej rozśpiewane?

– Na pewno śpiew przestał być integral-
ną częścią naszego życia. Jeszcze kilkadzie-
siąt lat temu chcąc zaproponować dziecku 
jakąkolwiek formę aktywności muzycznej, 
trzeba było zaśpiewać albo samemu zagrać 
na instrumencie. W tej chwili jesteśmy oto-

czeni niezliczoną liczbą odtwarza-
czy muzyki, począwszy od 

telefonów. To, że nie 
musimy wykonywać 
muzyki na co dzień, 
powoduje, że traci-
my tę umiejętność 
jako społeczeństwo. 
Zawsze byli ludzie, 

którzy mówili o  sobie, że słoń 
im na ucho nadepnął, że nie mają słu-

chu. W rzeczywistości osób zupełnie nie-
muzykalnych jest bardzo mało. Natomiast 
jest dużo osób, które nigdy nie próbowały 
śpiewać i kiedy mają 40-50 lat, to jasne, 
że nagle nie zaczną tego robić. Jeśli ktoś 
w pewnym momencie nie dostrzeże, że ma 
dar śpiewu, nie zacznie go pielęgnować, to 
ten dar zaniknie i rolą pedagogów jest, by 
w odpowiednim momencie wydobyć te za-
soby, które młody człowiek posiada.

A jaka jest rola rodziców w funkcjonowa-
niu chóru?

– Bardzo duża – począwszy od moty-
wacyjnej, poprzez logistyczną, bo dojazd 
dzieci na próby to bardzo istotny aspekt 
organizacyjny. Dobrze jeżeli rodzice sami 
mają doświadczenia z zespołów artystycz-
nych i dostrzegają wartość tej sztuki, którą 
uprawiamy. Bo trzeba sobie powiedzieć, 
że to sztuka niszowa. Znacznie łatwiej 
włączyć karaoke, dziecko trochę dośpie-
wa, trochę niedośpiewa, ale efekt jest faj-
ny. Natomiast my się rzucamy na głęboką 
wodę, ponieważ w śpiewie a capella na trzy 
czy cztery głosy wszelkie niedociągnięcia 
są wyraźnie słyszalne dla odbiorcy, który 
przy podkładzie mechanicznym nawet by 
nie zwrócił na nie uwagi.  

Czy źródeł wspomnianej przez Alicję 
Twardowską postępującej głuchoty spo-
łeczeństwa należy szukać w edukacji 
szkolnej?

– Za sukcesem szkoły w dziedzinie na-
uczania muzyki stoi nauczyciel. Jeżeli na-
uczyciel nauczania początkowego sam jest 
muzykalny, lubi śpiewać, potrafi grać na 
instrumencie i chętnie korzysta z tych na-
rzędzi w edukacji, to również jego ucznio-
wie będą bardziej muzykalni. Wystarczy, 
że w klasie uczy osoba, która nie ma takiej 
potrzeby, takiego wykształcenia, takiego 
zamiłowania, nie będzie tego robić i w efek-
cie jej uczniowie nie będą mieli możliwo-
ści muzykowania w szkole. Ale w naszym 
społeczeństwie cały czas jest bardzo wiele 
osób muzykalnych, wrażliwych na muzykę 
i kochających jej piękno. I właśnie dla nich 
warto dążyć do doskonałości technicznej 
i głębi wyrazu artystycznego. 
Dziękuję za rozmowę. 
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Maciej Maleńczuk kolejny raz przyciągnął 
tłumy wielbicieli swojego talentu, którzy 
7 października szczelnie wypełnili salę 
widowiskową Centrum Kultury. Tym ra-
zem charyzmatyczny i nieprzewidywalny 
artysta zabrał fanów w podróż do korze-
ni swojej twórczości, czasów ulicznych 
i  barowych, czyli mocnego, szorstkiego 
i  minimalistycznego grania. Koncert był 
pewnego rodzaju retrospekcją dotychcza-

sowych dokonań Maleńczuka, składającą 
się z zestawu pieśni czasów młodzień-
czych, jak również późniejszych perfor-
mensów, które zyskały olbrzymią popu-
larność wśród wiernej muzykowi części 
publiczności. 

Artyście na scenie towarzyszyła sek-
cja rytmiczna, czyli muzycy znani m.in. 
z  Piwnicy pod Baranami czy projektu 
Maleńczuk gra Młynarskiego: Wiesław Ja-

mioł za perkusją oraz Dominik Wywrocki 
z kontrabasem, którzy wykonali razem po-
nad dwadzieścia utworów. Podczas dwugo-
dzinnego koncertu znalazło się miejsce na 
klasyki m.in. „Ostatnią nockę”, „Tango li-
bido”, „Sługi za szlugi”, „Synu” czy „Dawna 
dziewczyno”, a także mnóstwo życiowych 
anegdot oraz komentarzy do bieżących wy-
darzeń społeczno-politycznych.

n Tekst i fot. Katarzyna Mandes

Podróż  
na ulicę

Czas  
na barok

W rytmie ewangelizacji 

Godny następca Bakera

– Będzie to koncert-test – zapowiedział 
23 października znany już grodziskiej pu-
bliczności Andrzej Jagodziński. Trio tego 
pianisty jazzowego od dawna bierze na 
warsztat klasykę. Po muzyce Chopina przy-
szedł czas na barok, czyli Jana Sebastiana 
Bacha. Muzycy przymierzają się do nagra-
nia płyty z muzyką tego kompozytora. 

Koncert w Centrum Kultury artyści 
rozpoczęli od Preludium C-dur. Później 
wykonali m.in. pierwszą część Partity c-
-moll „Simfonia” i drugą część Koncertu 
fortepianowego d-moll. Na zakończenie za-
prezentowali Arię na strunie G pochodzącą 
ze Suity orkiestrowej D-dur. Jest to jedno 
z  najczęściej wykonywanych i najbardziej 
obecnych we współczesnej kulturze po-
pularnej dzieł Bacha. Aria była wielokrot-
nie aranżowana na różne instrumenty, 
wykorzystywana w  filmach, programach 
telewizyjnych, reklamach, a nawet grach 
komputerowych. Jej fragmenty znalazły się 
w utworze „A Whiter Shade of Pale” grupy 
Procol Harum.

Na pytanie, czy muzykom, którzy grają 
ze sobą od wielu lat, udało się z muzyki Ba-
cha wydobyć coś nowego, odpowiedź jest 
pozytywna. Znalazło się nawet miejsce na 
solo perkusji Czesława Bartkowskiego. Jan 
Sebastian Bach na pewno nie miałby nic 
przeciwko temu żeby w ten sposób grać 
jego muzykę. Test został zaliczony, a na bis 
zabrzmiał… Chopin.

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Na zaproszenie protestanckiej wspólnoty 
Pojednanie z Grodziska 5 października 
w Mediatece wystąpił James Killian, per-
kusista z Los Angeles, któremu na scenie 
towarzyszyła grająca na fortepianie cór-
ka, zaś na instrumentach klawiszowych 
zagrał pastor z Berlina. Muzycy zapre-
zentowali klasyczne pieśni chrześcijań-

skie we współczesnych aranżacjach. Wie-
le z nich odnosiło się do takich pojęć jak 
łaska, która jest jednym z fundamentów 
teologii protestanckiej.

James Killian opowiadał o swoim za-
miłowaniu do gry na perkusji, w czym 
wspierali go rodzice, mocnym stylu życia 
jako muzyka, depresji i spotkaniu z czło-
wiekiem, który zachęcił go do czytania 
Biblii. Odtąd diametralnie zmieniło się 
jego życie. Artysta obecnie gra na per-
kusji w zespołach chrześcijańskich. – Na 
świecie jest wielu muzyków, którzy grają 
przed wielotysięczną publicznością, ale 
dla mnie największą przyjemnością jest 
grać dla ludzi, którzy kochają Boga – mó-
wił James Killian, który zachęcał do lek-
tury Biblii. 

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Po pięciu latach przerwy 19 październi-
ka w Grodzisku ponownie zagościł per-
kusista Eric Moore, który na co dzień 
występuje m.in. z Erosem Ramazzottim, 
ale bardzo chętnie dzieli się swoimi do-
świadczeniami z innymi muzykami pod-
czas tradycyjnych „DrumClinic”.

Gościa i publiczność powitał burmistrz 
Grzegorz Benedykciński, podkreślając, 
że jest najbardziej kochającym bębny 
burmistrzem w naszym kraju. 

Eric Moore naukę gry na perkusji roz-
począł w wieku 4 lat udzielając się w mu-
zyce w kościołach i grając gospel. Jest 
zdobywcą wielu prestiżowych nagród. 

Współpracował m.in. z grupą Sly&The 
Family Stone. W Grodzisku nie tylko fe-
nomenalnie grał, lecz także odpowiadał 
na liczne pytania dotyczące swojej edu-
kacji muzycznej, techniki gry, instru-
mentów itp. 

Na początku października zmarł jeden 
z najwybitniejszych perkusistów rocko-
wych, filar grupy Cream Ginger Baker, 
który swego czasu w poszukiwaniu in-
spiracji i nowych rytmów zapędził się do 
Afryki. Obecność takich muzyków jak 
Eric Moore jest dowodem, że Ginger Ba-
ker ma godnych następców. 

n  Sławomir Sadowski
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Jarosław Kryśko z Kijowa jest inicjatorem i twórcą lwowskiego cechu lirników oraz uczniem kijowskiej szkoły 
lirników. Jego występ 5 października w Poczekalni PKP podczas 5. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Folkowej w Grodzisku był jednym z najciekawszych podczas tej imprezy.

Artysta spowodował, że przez ponad go-
dzinę publiczność w skupieniu słuchała 
pieśni pochodzących z XVI, XVII czy po-
łowy XVIII w. wykonywanych po ukraiń-
sku, co może świadczyć o jego maestrii.

Z lirą chodzili kiedyś niewidomi śpiewa-
cy, dzięki temu mieli swoje miejsce w spo-
łeczeństwie. Byli uważani za pośredników 
między światem widzialnym i niewidzial-
nym, ewangelicznych posłańców dobrej no-
winy. Grywali też na weselach czy po prostu 
zabawiając dzieci i młodzież. Prześladował 
ich carat, a wielu ich kontynuatorów zgła-
dzono za Stalina w latach 30. XX wieku. 

Dzisiaj na lirnikach także spoczywa 
obowiązek grania na ulicach. 

– To test na pokorę i służenie ludziom – 
przyznał Jarosław Kryśko, który wykonu-
jąc psalmy i kantyczki zamykał oczy. – To 
pomaga w koncentracji, zwłaszcza gdy wo-
kół chodzą ładne kobiety – dodał lirnik, 
ceniony przez etnomuzykologów.

Na repertuar artysty składają się zre-
konstruowane utwory doby kozackiej i sa-
kralne pieśni staroruskie. Współczesnej 
Ukrainy nie można pojąć bez znajomości 
np. etosu kozaków – ludzi wolnych, nieza-
leżnych i wędrownych.

Komu nogi rwały się do tańca, ten mógł 
tego samego dnia skorzystać z propozycji 
kapeli trans-folkowej Pokrzyk z Krakowa 
i wziąć udział w potańcówce.

Odpoczynek zapewniały natomiast mi-
łosne pieśni kurpiowskie wykonywane 
w Centrum Kultury 11 października, czyli 
ostatniego dnia festiwalu, przez Adama 
Struga. Brzmiało dobrze, ale wolę Ada-
ma Struga z zespołem albo przynajmniej 
z akordeonem.

Na zakończenie wydarzenia zorganizo-
wanego przez Akademię Profil wystąpił 
zespół Dziady Kazimierskie. Koncert był 
wisienką na torcie tegorocznego festiwalu. 
Włodek Dembowski – wokalista zespołu, 
znany jako Paprodziad pełnił rolę wo-
dzireja i opowiadał historie z Kazimierza 
Dolnego.

n  Sławomir Sadowski
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RE

KL
AM

A

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW 
ważny od dnia 15.12.2019 r.

 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, 
że rozkład jazdy pociągów ważny od dnia 15.12.2019 r. (sezon 
2019/2020) nie ulegnie zmianie w odniesieniu do rozkładu jazdy 
obowiązującego od dn. 1.10.2019 r., ale dodatkowo w dniach 
24.12.2019 r. oraz 24.12.2020 r. pociągi WKD będą kursowały 
wg świątecznej organizacji ruchu. 

– Rozkład jazdy pociągów w ramach oferty przewozowej WKD, 
obowiązujący w sezonie 2019/2020 zachowuje swoje mocne 
strony, takie jak wysoka częstotliwość i regularność odjazdów 
z poszczególnych stacji i przystanków osobowych – podkreśla 
Michał Panfil, Prezes Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Skierowanie do ruchu dodatkowego, 14. obiegu w rozkładzie 
jazdy pociągów ważnym od dnia 01.10.2019 r. wyczerpało 
możliwości aktualnej przepustowości infrastruktury kolejowej 
WKD i na najbliższą przyszłość pozostaje on optymalny z punktu 
widzenia jej zdolności eksploatacyjno-technicznych. 

– Znaczące zmiany w rozkładzie jazdy będą możliwe po 
zakończeniu inwestycji dotyczącej budowy drugiego toru linii 
kolejowej nr 47 na szlaku Grodzisk Maz. Radońska – Podkowa 
Leśna Główna, nie wykluczając konieczności kompleksowego 
przekonstruowania całego rozkładu jazdy pociągów – podkreśla 
Michał Panfil, Prezes Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

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
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Serce i inne ślady

Dworzanin bez usprawiedliwienia

Andrzej Pettyn jest miłośnikiem i znawcą historii Milanówka. Podczas promocji 
swojej najnowszej książki „Śladami Fryderyka Chopina w Milanówku” wspominał, że 
jego przygoda z muzyką Chopina rozpoczęła się w 1949 roku dzięki nauczycielkom 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Milanówku: Stanisławie Tomczak oraz Irenie 
Steuermark, które zaszczepiły w nim miłość do twórczości kompozytora.

Ustanowienie przez Sejm RP roku 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego znalazło odzwierciedlenie 
w programie imprez Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów. 27 października o twórczości autora „Innego świata” oraz 
trudnych relacjach łączących go z gospodarzem Stawiska mówił prof. Rafał Habielski z Uniwersytetu Warszawskiego.  

Później była wizyta w Żelazowej Woli, 
a  chopinowskie zainteresowania A. Pettyn 
kontynuował w szkole średniej. Powoli po-
znawał ludzi, którzy mogli opowiedzieć o hi-
storii przeniesienia urny z sercem Chopina 
z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie do 
kościoła św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku. 
Natrafił na książkę Piotra Mysłakowskie-
go „O Chopinie w Grodzisku i okolicach”, 
a ponieważ nie było w niej wzmianki o tym 
fakcie, zyskał dodatkową motywację do 
pracy. Miał wsparcie wybitnego pianisty 
i pedagoga, zmarłego w ubiegłym roku Ho-
norowego Obywatela Podkowy Leśnej prof. 
Kazimierza Gierżoda. Zbierając materiały 
do książki A.  Pettyn nie ograniczył się do 
faktu przechowywania na plebanii kościoła 
św. Jadwigi urny z sercem kompozytora od 
9.09.1944  r. do 17.10.1945  r., ale rozszerzył 

badania o związki Milanówka z jego muzy-
ką, m.in. podczas okupacji, po wojnie oraz 
współcześnie.

Autorowi książki udało się zlokalizować 
w Milanówku 23 miejsca, które związane 
były z naszym wielkim kompozytorem. 
Mapa miejsc powiązanych z Chopinem 
znajduje się na okładce. Twórca prostu-
je przy okazji nieprawdziwe informacje, 
także tę o zniszczeniu urny z sercem. Fakt 
przechowywania urny opisuje bardzo 
szczegółowo.

Na pewno warto było na książkę pocze-
kać, gdyż już 9 lat temu autor zapowiedział 
jej powstanie. Znawca historii Milanówka 
był m.in. wiceprzewodniczącym Rady Po-
wiatu Grodziskiego. W listopadzie 2008 
r. z  okazji 10-lecia powiatu grodziskiego 
otrzymał medal „Mecenasa Kultury” za 

„wybitną działalność we wspieraniu dzia-
łalności kulturalnej na terenie powiatu 
grodziskiego”. Dzisiaj A. Pettyn uważa, 
że Chopin i  jego muzyka są wielką szan-
są promocji Milanówka, np. dzięki zor-
ganizowaniu przeglądu sztuk teatralnych 
nawiązujących do życia i twórczości kom-
pozytora.

W promocji zorganizowanej w  170. 
rocznicę śmierci Chopina i 75. rocznicę 
przywiezienia urny z jego sercem do Mi-
lanówka uczestniczyli m.in. burmistrz 
Milanówka Piotr Remiszewski, ks. prałat 
Zbigniew Szysz oraz radni miasta. Nie za-
brakło również muzyki Chopina.

Książkę bogato ilustrowaną przez Ma-
riusza Koszutę wydała Arkuszowa Dru-
karnia Offsetowa z Grodziska.

    n Tekst i fot. Sławomir Sadowski
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Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów

Rembud

Sebastian Laskowski
tel. kom. 784 797 190
e-mail: slaskowski1@poczta.onet.pl

 Usługi Remontowo-Budowlane od A do Z
 Zewnętrzne docieplenia budynków

Historyk wskazał, że dysku-
sja na ten temat związana jest 
z  pytaniem: czy osoba taka 
jak Herling-Grudziński, two-
rząca na Zachodzie i nie zna-
jąca realiów PRL-u, ma pra-
wo osądzać morale pisarzy, 
którzy w tej rzeczywistości 
funkcjonowali? Herling-Gru-
dziński krytykował niektóre 
powieści Iwaszkiewicza, ce-
nił opowiadania, natomiast 
odrzucał jego postawę poli-
tyczną. Nie znajdował uspra-
wiedliwienia dla „postawy 
dworzanina” i funkcji „para-

sola ochronnego”, jaką Iwasz-
kiewicz pełnił wobec pisarzy 
działających w kraju. 

Jeśli Herling-Grudziński 
i  Iwaszkiewicz to nie mo-
gło zabraknąć odniesień do 
Włoch. Konstanty Andrzej 
Kulka, Andrzej Gębski i An-
drzej Wróbel wykonali m.in. 
utwory Francesco Geminia-
niego i Niccolo Paganiniego.

Ponadto do 5 stycznia 
w  galerii na drugim piętrze 
muzeum można oglądać wy-
stawę malarstwa Magdaleny 
Spasowicz. Prace powstały na 

plenerach krajowych i zagra-
nicznych. Ekspozycja przed-
stawia obrazy pełne głębi, 
zachwycające autentyzmem 
i szczerością. Pierwszą część 
stanowią płótna pokazujące 
miejsca darzone przez ma-
larkę szczególnym sentymen-
tem – Krakowskie Przed-
mieście, ulice warszawskiej 
Pragi, Krościenka, Kazimie-
rza Dolnego. Druga – pejzaże 
Zachodniego Mazowsza – ro-
dzinnych Bieniewic i nieodle-
głego Błonia.

    n Sławomir Sadowski
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Po Polsce i okolicy
– Rzeczywiście, zakończyliśmy już wy-
cieczki rowerowe, które organizowaliśmy 
od przełomu maja i czerwca. Ostatnia 
odbyła się we wrześniu, a na finał przygo-
towaliśmy ognisko – mówi Kamil Szpot 
z Poczekalni PKP. Przez cały rok w placów-
ce dostępne są za to mapy rowerowe z pro-
pozycjami sześciu tras, które umożliwiają 
przemierzenie gminy, np. szlakiem insty-
tucji, terenów rekreacyjnych czy pamiątek 
po czasach szlacheckich, więc osoby ak-
tywne turystycznie bez względu na aurę, 
na pewno znajdą coś dla siebie. 

Również bez względu na porę roku z Po-
czekalnią można wyruszyć w Polskę – dwa 
razy w miesiącu organizowane są jedno-
dniowe wycieczki autokarowe.

– Na początku wycieczki odbywały 
się  tylko w ramach Strefy Aktywnego Se-
niora i były adresowane do osób 60+. Ponie-
waż zainteresowanie taką formą spędzania 
wolnego czasu było ogromne również w in-
nych grupach wiekowych, postanowiliśmy 
zaproponować także wycieczki otwarte. 
W  pierwszym roku sporo jeździliśmy po 
Mazowszu, dużo było tematów warszaw-
skich, bo nie każdy był w Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, Muzeum Polin, 
Wilanowie czy Centrum Nauki Kopernik. 
Natomiast w tym roku wybieramy się rów-
nież dalej, odwiedziliśmy m.in. Kazimierz, 
Lublin, Sandomierz, czyli ciekawe miejsca, 
do których można dojechać w ciągu 3-4 
godzin – mówi Monika Samoraj. Progra-
my planowanych wycieczek wraz z ceną 
i terminami można znaleźć na specjalnych 
ulotkach – niebawem będą dostępne har-
monogramy na okres od lutego do czerwca. 

Którędy do urzędu?
Znajdująca się na grodziskim dworcu pla-
cówka oprócz pełnienia funkcji Centrum 
Informacji Turystycznej, gdzie można do-
wiedzieć się choćby, jak dotrzeć do kościoła, 
pobliskich Radziejowic, Urzędu Skarbowe-
go czy szpitala, albo poprosić o sprawdzenie 
połączeń dalekobieżnych, jest również zwy-
kłą dworcową poczekalnią, choć z uwagi na 
aranżację wnętrza przymiotnik „zwykła” 
nie do końca do tej przestrzeni pasuje.

– Od poniedziałku do piątku, od 7 do 19, 
można tu poczekać na pociąg przeglądając 
codzienną prasę przy dźwiękach muzyki – 
mówi Monika Samoraj. Dodatkowym atu-
tem jest wyposażenie, a ciekawą atrakcję dla 
młodszych i starszych stanowią interaktyw-
ne multimedia – do wejścia zachęca kon-
duktor, który opowiada o Grodzisku, wzrok 
przyciągają ruchome pocztówki, przybliża-
jące dawny Grodzisk, interaktywna mapa 
miasta, szkatułki przedstawiające historię 
i wnętrza Dworku Skarbków i Willi Foksal. 
Najmłodsi chętnie zasiadają do gry w budo-
wanie własnego pociągu lub memo – oczy-
wiście z akcentami grodziskimi.

W kierunku sztuki
Oprócz eskpozycji stałej raz w miesiącu 
można zapoznać się z nową wystawą czaso-
wą – prezentowane są prace zarówno uzna-
nych twórców, jak i debiutantów. Specjal-
nie dla nich Poczekalnia stworzyła projekt 
„Moja pierwsza wystawa”.

– Nikomu nie zaglądamy w pesel, wśród 
naszych debiutantów mieliśmy i 15-letnią 
artystkę, i ponadosiemdziesięcioletniego 
rzeźbiarza. Projekt skierowany jest do uta-
lentowanych mieszkańców gminy, którzy 
do tej pory publicznie nie prezentowali 
swoich prac. Sprawujemy pełną opiekę ku-
ratorską, zapraszając twórców do współ-
pracy na każdym etapie przygotowania 
wystawy – od selekcji, przez przygotowa-
nie plakatu i ulotki, po zaplanowanie roz-
mieszczenia prac i ich fizyczne zawieszenie 
oraz oczywiście wernisaż, podczas którego 
przeprowadzamy rozmowę z autorem – 
mówi Monika Samoraj. 

Ekspozycje powstają również przy oka-
zji spotkań Grodziskiego Klubu Podróż-
nika, w którym goszczący w Poczekalni 
globtroterzy przybliżają tradycje i kulturę 

odwiedzanych krajów, dzieląc się nie tyl-
ko dokumentacją fotograficzną, lecz także 
swoimi doświadczeniami i obserwacjami. 
Często podróżom tym towarzyszy niety-
powy akcent – niektórzy wyruszali w dro-
gę na bambusowym rowerze, inni szlakiem 
reaktorów jądrowych, a jeszcze inni – jak 
Anna i Mikołaj Budni z Grodziska – udali 
się do Chin autostopem. 

W stronę kultury
– Jako filia Ośrodka Kultury prowadzimy 
również zajęcia animacyjne, starając się, by 
obecny był w nich kontekst podróży. Stąd 
na przykład Muzyczna Lokomotywa, czy-
li koncerty skierowane do najmłodszych 
mieszkańców – od niemowlęctwa do ok. 
piątego roku życia. Prowadzące cykl już 
trzeci rok Katarzyna Płocińska i  Aleksan-
dra Tkaczyk na każde spotkanie zapraszają 
muzyków, dzięki którym maluchy oswajają 
się z muzyką metodą Edwina E. Gordona. 
Dla nieco starszych dzieci przygotowaliśmy 
z kolei cykl Muzyczne Podróżniaki, na któ-
ry zapraszamy do Mediateki – mówi Moni-
ka Samoraj, podkreślając, że pojawienie się 
w pobliżu takiego obiektu pozwala wzboga-
cić również ofertę Poczekalni. – Przy więk-
szych przedsięwzięciach korzystamy z go-
ścinności Mediateki, natomiast na dworcu 
możemy zorganizować bardziej kameralne 
koncerty czy spotkania, jak choćby trwa-
jący już trzeci sezon cykl spotkań z dzieja-
mi Grodziska. W tym roku historyk sztu-
ki Jakub Bendkowski opowiada o  historii 
grodziskich dworów szlacheckich. Mamy 
też spotkania autorskie, gościli u nas m.in. 
Marek Niedźwiecki, Jacek Hugo-Bader czy 
Angelika Kuźniak – mówi szefowa CIT. 

Najnowszą propozycją Poczekalni PKP 
są warsztaty ilustratorskie – podobnie jak 
w  przypadku pozostałych działań stacjo-
narnych udział w nich jest bezpłatny, choć 
obowiązują zapisy.

A do wszystkich obszarów działalności 
animacyjnej, edukacyjnej, krajoznawczej 
czy informacyjnej trzeba dodać jeszcze 
działalność usługową, bowiem w Pocze-
kalni PKP można wyrobić Grodziską Kartę 
Mieszkańca, zakupić bilety na wydarze-
nia organizowane przez Centrum Kultury, 
a także nabyć grodziskie gadżety i pamiątki.

n Krzysztof Bońkowski

Z kontekstem podróży
Choć październik w tym roku był 

wyjątkowo łaskawy, a i niektóre 
z listopadowych dni kuszą do 

wypraw pieszych i rowerowych, 
pełnia sezonu turystycznego 

już za nami. Nie znaczy to, że 
w Poczekalni PKP, gdzie znajduje 
się grodziskie Centrum Informacji 

Turystycznej, nastąpił martwy 
sezon, bo – jak to w filiach Ośrodka 

Kultury – paleta aktywności jest 
bardzo urozmaicona, a rozwinięcie 

skrótu PKP jako „Przestrzeń 
Kulturze Przyjazna” dodatkowo 

zobowiązuje.  
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Podziękowanie
Pięknie się kłania pacjent z Grodziska 
panu chirurgowi M. Łazarzowi ze Szpitala 
Zachodniego za udaną operację woreczka 
żółciowego, która przedłużyła mu życie.

Zdzisław Kalata
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Z Józefem Wilkoniem, wybitnym polskim malarzem, rzeźbiarzem, twórcą plakatów, cenionym na całym świecie ilustratorem 
książek, patronem Fundacji Arka, który 9 października był gościem Biblioteki Publicznej, rozmawiała Katarzyna Mandes.
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Sztuka jest...
– ...nieodzowną częścią mojego życia, któ-

ra nadaje sens pracy i pozwala mi mieć ma-
rzenia. Kontakt ze sztuką w ogólnym syste-
mie edukacyjnym jest potrzebny jak tlen do 
oddychania i wydaje potem nieoczekiwane 
owoce. To uzupełnienie wszystkich dziedzin 
życia. Ludzie muszą zrozumieć, że sztuka to 
nie tylko obrazy, rzeźby, grafiki w galeriach 
artystycznych. To też budynki, infrastruk-
tura, detale życia codziennego, które nas 
otaczają – na przykład grodziska Biblioteka 
Publiczna w Mediatece, która jest dla mnie 
pozytywnym zaskoczeniem. To przestrzeń 
pozwalająca na rozwój i rozpowszechnianie 
artyzmu, inspirująca, motywująca, porusza-
jąca zmysły.
Jak bardzo zmieniła się definicja sztuki na 
przestrzeni kilkunastu ostatnich lat?

– Bez względu na to, co sądzimy i jak war-
tościujemy różne rzeczy, sztuka po prostu 
jest albo jej nie ma. Bezdyskusyjnie rządzi 
się swoimi prawami, ma czasem nieoczy-
wiste granice. Dla miłośników i  znawców 
sztuki są zauważalne na pierwszy rzut oka, 
ale w szerokiej dyskusji publicznej w grę 
wchodzi szereg zróżnicowanych gustów. 
Ta różnorodność powoduje, że stosunek do 
sztuki mamy wieloraki. Szczęściem byłoby, 
żebyśmy się wszyscy w niej odnajdywali i ją 
rozumieli, a przede wszystkim rozpozna-
wali, która jest prawdziwa i wartościowa. 
Dlatego tak istotny jest kontakt ze sztuką już 
od najmłodszych lat. Jednym z moich naj-
większych marzeń jest powstawanie nowej 
sieci bibliotek, centrów kultury, miejsc edu-
kacyjnych z bogatym wyposażeniem, aby się 
rozwijać. Chciałbym, żeby było więcej tak 
pięknie zaprojektowanych budynków w pol-
skiej przestrzeni publicznej.
Pańska twórczość jest znana i ceniona na 
całym świecie. Wystawy podbiły rynek 
sztuki m.in. w USA, Niemczech, Japonii, 
Austrii i we Włoszech. Jak bardzo różni 
się pojmowanie sztuki i jej popularyzacja 
poza Polską?

– Tak naprawdę nie ma żadnej różnicy 
i nie musimy mieć zbędnego kompleksu, że 
Polska jest jakimś grajdołkiem. Jesteśmy na-
rodem bardzo zróżnicowanym, jeśli chodzi 
o zaangażowanie w sztukę, jej tworzenie, 
jak również krytycyzm. Nawet w Paryżu czy 
Nowym Jorku trafiają się nieporozumienia 
dotyczące tego, co jest dobre i piękne – nawet 
jeszcze większe niż u nas. Możemy być cał-
kowicie zadowoleni z tego, co się u nas dzieje 
i powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby 
jeszcze bardziej rozwijać to, co mamy.

Które prace zajmują wyjątkowe miejsce 
w Pana sercu?

– Zawsze interesowała mnie różnorod-
ność. Nie ograniczałem się do kilku technik 
czy materiałów. Były w mojej twórczości eks-
perymenty z cieczą, fakturą, pastelami, ilu-
stracjami, przestrzenią, rzeźbą. Najbardziej 
atrakcyjne są dla mnie rzeczy, nad którymi 
pracuję obecnie, bo jest to coś nowego i budzi 
największe emocje. Jednak potem do niektó-
rych prac szczególnie lubię wracać albo nie 
rozstaję się z nimi. Tak było z małym jagniąt-
kiem, które zostawiłem sobie w domu, kiedy 
wykonywałem całą szopkę, która jest od kil-
ku lat na Bielanach, przy kościele kamedu-
łów. Zwierzątko powinno być w projekcie, ale 
nie mogłem się z nim rozstać. Uśmiecham się 
za każdym razem, kiedy je widzę.
W sztuce kieruje się Pan natchnieniem 
czy planem?

– Z tym bywa bardzo różnie, ale w więk-
szości moje prace są spontaniczne i impro-
wizowane. Towarzyszy im wielki trud, bo 
czasami zdarza się, że godzinami przepra-
cowuję różne wersje tego samego tematu, 
a wtedy cała podłoga jest zaścielona praca-
mi. Niektóre rzeczy powstają w  mgnieniu 
oka, a niektóre rodzą się w trudach – trudno 
powiedzieć, co jest lepsze. Ale potrafię też 
odpoczywać, lenić się i nikt mnie wtedy do 
niczego nie zmusi. Potem włączam się w ro-
botę i zastygam w tym, przenoszę się jakby 
do innego świata, lepiej czuję i widzę. Często 
chodzę spać o piątej nad ranem, bo jestem 
nocnym markiem. Przedpołudnia są dla 
mnie zupełną ciszą i relaksem, dopiero wie-
czorem budzę się do życia i pracy. Kocham 
spędzać czas w moim leśnym ogrodzie, słu-
chać ptaków i szumu wiatru.
Jak powstawały „Wilkołaki”, które moż-
na aktualnie zobaczyć w parku w Radzie-
jowicach?

– Wilkołaki to wymyślone przeze mnie 
demony i dobre duchy leśne, z którymi koja-

rzę las i puszczę. Mam specjalny stosunek do 
lasu, jest miejscem szczególnym. Dokładnie 
tak jak w kontakcie ze sztuką, ludziom jest 
również potrzebna umiejętność przebywa-
nia i korzystania z  dobrodziejstw lasu. To 
jest piękno natury, ogromne oddziaływanie. 
Zróbmy wszystko, aby chronić nasze lasy 
i wchodząc do nich czuć się, jakby wchodzi-
ło się do świątyni. Ja tak to czuję i tak rozu-
miem, to jest dla mnie najważniejsze. Dlatego 
dominującym tematem moich prac są moje 
ukochane zwierzęta w różnych odsłonach. Są 
częścią natury. Czasami ze łzami w oczach 
patrzę, co dzieje się w Polsce z naturą.
Jakie plany na najbliższą przyszłość?

– Mam szereg pomysłów i mam nadzieję, 
że uda mi się je zrealizować. Chciałbym zi-
lustrować jeszcze „Pamiątki Soplicy” Hen-
ryka Rzewuskiego. Jest to przepiękna, bo-
gata narracja z szeroką akcją w cudownym 
języku polskim. Jednak to będzie wymagało 
masy czasu, podobnie jak projekt „Don Ki-
chota” i „Pana Tadeusza”.
Nie da się nie zauważyć, że z wielką ochotą 
bierze Pan udział w zajęciach z dziećmi...

– Warsztaty w grodziskiej bibliotece będę 
długo pamiętał i wspominał. Wykonali-
śmy wspólnie wiele prac z cudowną, spon-
taniczną, dziecięcą intuicją i  wyobraźnią. 
Najgorszą sytuacją jest dla mnie widok bez-
radnego młodego człowieka trzymającego 
pustą, białą kartkę i niewiedzącego, co z nią 
zrobić. To właśnie najmłodsi powinni mieć 
nieznającą granic kreatywność, bo tworzą 
dopiero swój świat. A często widzę ich za-
gubienie, bo uczone są funkcjonowania tyl-
ko w wyznaczonych, sztywnych granicach. 
„To należy”, „to powinno być takie, a nie 
takie” – nie wolno tak mówić. Dzieci czę-
sto uczy się od razu osi symetrii, geometrii, 
linii prostej horyzontu, a to najgorszy błąd. 
Nie ograniczajmy siebie nawzajem.
Dziękuję za rozmowę.

Nie ograniczajmy siebie nawzajem 

Bezpłatne warsztaty terapeutyczne
Grodziskie Stow. „13” na rzecz osób za-
grożonych wykluczeniem społecznym 
zaprasza na bezpłatne warsztaty terapeu-
tyczne:

24 XI – Stres w procesie wykluczenia 
społecznego. Różne formy przeciwdziała-
nia stresowi.

8 XII – Funkcjonowanie Rodzin, 
w których rodzice spotykają się z proble-
mem wykluczenia społecznego.

15 XII – Ucieczka od problemów wy-
kluczenia społ. Izolowanie i koncentro-
wanie się na mediach społ.

Kontakt: tel. 793 309  909, e-mail:  
info@trzynastka-grodzisk.pl, fb: Grodzi-
skie Stowarzyszenie 13

Spotkania są bezpłatne. Prowadzone 
przez psychologów: Jurek Patoka i Ewa 
Głowacka-Patoka. Zadanie dofinansowa-
ne z budżetu Gminy Grodzisk Maz.
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Kapliczka i pamięć

Alkoholizm w rodzinie

Mimozami jesień się zaczyna

Cieszymy  
się życiem

28 września delegacja Światowego Związ-
ku Żołnierzy AK ośrodka „Osa” brała 
udział w odsłonięciu tablicy pamiątko-
wej poświęconej żołnierzom niezłomnym 
z  grupy Krzysztof. Tablica znalazła się na 
zrekonstruowanej kapliczce przydrożnej 
w Kuklówce Radziejowickiej. W związku 
z przebudową drogi XIX-wieczny obiekt 
sakralny pierwotnie planowano przesunąć, 
okazało się to jednak niemożliwe z uwagi 
na zły stan murów i brak fundamentów, bo-
wiem budowla posadowiona została na po-
lnych okrąglakach. Staraniem p. Jacentego 
Suzdorfa, syna jednego z żołnierzy grupy 
Krzysztof, kapliczkę rozebrano, postawio-
no od nowa, a stare cegły zachowano we 

wnętrzu budowli. Grupa Krzysztof powsta-
ła po zakończeniu II wojny światowej, na-
leżało do niej wielu chłopców z Grodziska. 
Ci bardzo młodzi ludzie przynależność do 
tej organizacji opłacili więzieniem i repre-
sjami. Tablica upamiętnia również tych, 
którzy z Kuklówki w czasie wojny zginęli 
z rąk okupanta. Poświęcenia kapliczki do-
konał ks. proboszcz z Kuklówki. Jedynym 
żyjącym żołnierzem grupy Krzysztof jest 
kol. por. Stefan Łuczyński, ps. „Kropiciel”, 
należący do Środowiska „Osa”, reprezento-
wanego podczas uroczystości przez przed-
stawicielki. Grodziskie władze reprezento-
wał starosta Marek Wieżbicki. 

n  Środowisko „Osa”

Nadużywanie alkoholu przez jednego 
członka rodziny destabilizuje funkcjono-
wanie całej rodziny. 

Jeżeli picie bliskiej osoby przeszkadza Ci 
normalnie żyć…

Jeżeli wydaje Ci się, że gdyby on lub ona 
przestali pić, to Twoje życie byłoby lepsze…

Jeżeli często zadajesz sobie pytanie, dla-
czego on lub ona piją, i szukasz winy także 
w sobie…

Zaufaj nam. My też kiedyś szukałyśmy 
pomocy.

„Grupy Rodzinne Al-Anon są wspólnotą 
krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją 

one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne 
problemy przez dzielenie się swoimi do-
świadczeniami, siłą i nadzieją. Jesteśmy 
przekonani, że alkoholizm jest chorobą 
rodzinną i że zmiana naszego nastawienia 
może przyczynić się do jej wyleczenia” – 
Preambuła do Dwunastu Stopni Al-Anon.

Zapraszamy do Grupy Grodziskiej Al-
-Anon „Drogowskaz”. Spotkania w każ-
dy piątek, godz. 19.00, sala przy kościele 
MBNP, I piętro, ul. Piaskowa 21, Grodzisk 
Mazowiecki.

n  Alanonka
(imię i nazwisko do wiadomości redakcji) 

To nazwa biwaku III Szczepu NS im. Ja-
nusza Korczaka, który odbył się w Kłudnie 
Starym w dniach 20-22 września 2019 r. 

Ani ziąb, ani deszcz, ani wiatr nie wy-
straszyły zuchów i harcerzy i nie znie-
chęciły do wyjazdu na biwak do trady-
cyjnego Kłudna Starego. Po przyjeździe 
20 września odbyło się zakwaterowanie, 
pionierka, zdobnictwo. Po otwarciu biwa-
ku odbyło się szkolenie z samarytanki. Po 
kolacji, w parku była gra – poszukiwanie 
Lampy Aladyna ukrytej w dziupli drzewa. 
Znalazła ją dh. Kasia Markowska, która 
otrzymała ją na własność. Wieczorem – 
kominek przy zapalonej Lampie Aladyna. 

21 września był dniem pełnym wra-
żeń i emocji. Przed południem szkolenie 
z terenoznawstwa z zaliczeniem do biegu. 
Po południu odbył się bardzo ważny bieg 
harcerski na stopnie. Uczestniczyli w nim: 
4 harcerki i 5 harcerzy, w tym druh Maciek 

Reisch na wózku. Przed wieczorem har-
cerze poszukiwali nad stawem ukrytego 
jachtu kapitana Teligi oraz kotwicy. Jacht 
odnalazła dh. Kinga Rogalska, a kotwicę 
znalazł dh Kamil Przyłucki. Eksponaty 
przeszły na własność znalazców. W kręgu 
została odśpiewana piosenka „Gdzie ta 
keja i gdzie ten jacht”. 

Wieczorem – ognisko. Strażnikami 
ognia byli harcerz Maciek Reisch i jego 
tata. Pierwsza część to wspomnienia hm. 
Zdzisława Sadowskiego o wspólnych 
pierwszych krokach harcerskich z córką 
Ewą. W tej części harcerze śpiewali pio-
senki, których nauczyła ich podharcmistrz 
dh. Ewa Kapuścińska, która odeszła na 
wieczną wartę 15 stycznia 2019 roku. 

Druga część to festiwal piosenki. Śpie-
wali prawie wszyscy, harcerze i zuchy. 

22 września – uroczysty apel, na któ-
rym startujący w biegu otrzymali wyższe 

stopnie, a śpiewający na festiwalu – dy-
plomy. Były także wybory miss i mistera. 
Na biwaku harcerzy odwiedzili Dyrektor 
ZSS im. H. Szczerkowskiego, Starosta 
oraz Komendant Hufca.

My, rodzice, dziękujemy opiekunom: 
hm. Zdzisławowi Sadowskiemu, pwd. 
Katarzynie Kapuścińskiej-Salach, pwd. 
Iwonie Koblak i pedagog Elżbiecie Przy-
stupie za ciekawy biwak oraz umożliwie-
nie uczestniczenia w nim: zuchnie Karo-
linie Majczynie oraz harcerzom Maćkowi 
Reischowi i Mateuszowi Michalakowi 
na wózkach oraz nam, rodzicom. Dzięki 
kadrze instruktorskiej zuchy, harcerze 
zapominają o swoich kłopotach, pokonu-
ją największe słabości, odnajdują radość 
życia. Można powiedzieć, że pokonują 
nieprzetarte szlaki. 

Dziękujemy. Czuwaj!
n  Rodzice

Już po raz czwarty celebrowaliśmy w Klu-
bie Łąki Dzień Seniora. Tradycyjnie było 
smacznie, wesoło i międzypokoleniowo. 
Nasza zaprzyjaźniona grupa sześciolatków 
Myszki pod kierunkiem pani Ewy i pani 
Malwiny z Przedszkola nr 5 im. Pszczółki 
Mai uświetniła to wydarzenie rewelacyj-
nym występem. Do wspólnego śpiewania 
włączyli się goście – wiceburmistrz Piotr 
Galiński, sekretarz gminy Maria Grabow-
ska, dyrektor Przedszkola w Łąkach Rena-
ta Prędkopowicz, radny Łukasz Nowacki, 
przedstawiciele grodziskiego oddziału 
PZERiI z przewodniczącym Bogdanem 
Kossakowskim oraz ks. Piotr Ambroziak 
z  tutejszej parafii. Był też Mieczysław 
Osiadacz, który zamieścił krótką relację 
w Radiu Bogoria. O muzyczną oprawę 
zadbał nasz kolega akordeonista Marian 
Stankiewicz, a  koleżanki z sekcji kuli-
narnej przygotowały prawdziwy festiwal 
smaków. Dzień Seniora to dla nas ważne 
święto. Cenimy te wspólne spotkania i ra-
dosną atmosferę, jaką potrafimy stworzyć 
w naszym Klubie. Lubimy tańczyć, śpie-
wać, żartować – po prostu cieszyć się ży-
ciem. Takiego optymizmu i pozytywnego 
myślenia życzymy wszystkim Seniorkom 
i Seniorom w naszej gminie. 

n  Danuta Dubielecka,
Opiekun Klubu Seniora Łąki
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Tak naprawdę chyba wszyscy, czyli piłkarze, sztab szkoleniowy, władze 
klubu, kibice, na początku listopada pragnęli, aby przerwa zimowa 
rozpoczęła się jak najszybciej. Wtedy przyjdzie czas na analizy, rosza-
dy, przezbrojenia, a przede wszystkim na zresetowanie głów i rozpo-
częcie wszystkiego, czyli operacji „III liga w Grodzisku”, od nowa. 

24
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Rezerwy Pogoni Grodziska w kolejnych 
5  meczach zanotowały 3 zwycięstwa, remis 
oraz porażkę, szczególnie bolesną, bo po-
niesioną w derbowym, wyjazdowym star-
ciu z  Chlebnią. Jednak trzeba przyznać, że 
w  tym spotkaniu drużyna zaprezentowała 
się wyjątkowo słabo. Najbardziej bolą jednak 
porażki przy zielonym stoliku, a taka rzecz 
spotkała podopiecznych trenera Macieja 
Przybylskiego, którym odebrano punkty za 
wygrany 3:1 mecz 1 kolejki z SEMP-em Ur-
synów. Powodem było nieopłacenie kary za 
żółte kartki z poprzedniego sezonu, jedne-
go z zawodników. Szkoda straconych w ten 
sposób punktów, ale mimo to nasz oparty 
na wychowankach zespół wciąż jest rewela-

cją rozgrywek, zajmując w lidze okręgowej 
5 miejsce z 24 pkt na koncie, z nieznaczną 
stratą 5 pkt do lokat premiowanych awan-
sem oraz grą w barażach. W poprzednich 
sezonach nerwowo oglądaliśmy się za sie-
bie, pilnując przewagi nad strefą spadkową, 
a  dziś nasi „rezerwiści” patrzą na dystans, 
jaki dzieli ich od lidera.

Wyniki: Ryś Laski (w) 1:1 (Mikołaj Cza-
plicki), Grom W-wa (d) 5:2 (Franciszek Ra-
tajczyk – 2, Mateusz Kinast, Szymon Lesz-
czyński, Jakub Kołaczek), Błonianka II (w) 
5:2 (Ratajczyk – 2, Mateusz Skorupa, Kinast, 
Leszczyński), Perła Złotokłos (d) 3:1 (Patryk 
Szymański – 2, Czaplicki), Chlebnia (w) 1:2 
(Bartłomiej Nowak)     (mś)

Patrzą przed siebie

Rezerwy Chlebni przyzwyczaiły nas 
w tym sezonie do gry w kratkę. Podobnie 
było w ostatnich meczach. Z jednej strony 
nieudane pojedynki w derbach powiatu, 
zakończone klęską z Wrzosem Między-
borów czy wstydliwym remisem z Turem 
Jaktorów, z drugiej – efektowne zwycię-
stwo nad Zaborowianką. Trudno w tym 
wypadku określić, które oblicze zespołu 
jest prawdziwe. Na jedną kolejkę przed za-

kończeniem rundy jesiennej podopieczni 
trenera Pawła Żeglińskiego z 12 pkt zaj-
mowali w tabeli A-klasy 11 miejsce.

Wyniki: Wrzos Międzyborów (w) 0:4, 
Tur Jaktorów (d) 0:0, LKS Osuchów (w) 
3:3 (Marcel Omieciński, Piotr Chłystek, 
Krzysztof Wieczorek), Naprzód Brwinów 
(d) 2:3 (Adrian Żakowski, Chłystek), Za-
borowianka (d) 3:0 (Adam Laskowski, 
Krzysztof Mamla, Żakowski).    (mś)

11 medali, w tym 2 złote, zdobyli reprezen-
tanci UKS Budo rywalizujący w ju-jitsu, 
podczas rozegranego w Mińsku X Turnieju 
NoGI Fight Grappler Cup, na starcie które-
go stanęło ponad 400 zawodników. Najlepsi 
w swoich kategoriach okazali się Zuzanna 
Matusak i Marcin Żywiołek, srebrne medale 
wywalczyli Sandra Wróblewska, Kamil Ko-
marek, Jakub Cegiełko i Daniel Lipiński, zaś 
brązowe – Wiktor Mazur, Cezary Lipiński, 
Julia Lewandowska, Tomasz Król oraz Ma-
rek Posiadała.

UKS Budo był organizatorem DPD Mi-
strzostw Polski JKA, które odbyły się w Grodzi-
skiej Hali Sportowej. Znakomity występ w tych 
zawodach zanotował Jakub Malicki, który mimo 
przebytej niedawno kontuzji zdobył mistrzo-
stwo Polski w kumite i wicemistrzostwo w kata. 
Kto wie, czy nie będziemy mieli w Grodzisku ko-
lejnego olimpijczyka, bowiem karate znalazło się 
w programie Igrzysk w Tokio w 2020 roku.

3 medale w zawodach Polskiej Ligi Karate 
w Opolu wywalczyli zawodnicy UKS Sparta 
Grodzisk. Julia Dobrowolska zdobyła sre-

bro w kata juniorów, zaś 2 brązowe – w kata 
i kumite juniorów młodszych, padły łupem 
Karoliny Grzędzińskiej (na zdjęciu, z czerwo-
nym pasem). Z kolei w XVII edycji opolskie-
go Challengera, na trzecim stopniu podium 
w gronie juniorów stanęli Łukasz Mojsa i Ka-
mil Rasztawicki.    (mś)

Rezerwy w kratkę

Mistrz Malicki i inne sukcesy na macie 

u

Bliżej czołówki
Gdyby nie wpadka na własnym bo-
isku w starciu z Rysiem Laski, ostat-

nie występy Chlebni można by ocenić 
bardzo wysoko, skoro ekipa trenera Grze-
gorza Sitnickiego zanotowała w pozosta-
łych spotkaniach 3 zwycięstwa oraz bar-
dzo cenny remis na wyjeździe z walczącą 
o awans Spartą Jazgarzew. Bardzo ważna, 
nie tylko z powodów prestiżowych, okaza-
ła się derbowa wygrana u siebie z rezerwa-
mi Pogoni Grodzisk, które do tego spotka-
nia zajmowały fotel wicelidera. Może bez 
fajerwerków, ale po dość słabym starcie 
piłkarze Chlebni systematycznie groma-
dzą punkty i kto wie, czy na zakończenie 
rundy jesiennej, nie zajmą miejsca w ścisłej 
czołówce tabeli ligi okręgowej z szansami 
na włączenie się do walki o awans. Na dwie 
kolejki przed końcem rundy z 22 pkt pla-
sują się na 7 pozycji. I co ważne, strata do 
prowadzących zespołów nie rośnie, tylko 
stopniowo się zmniejsza.

Wyniki: GLKS Nadarzyn (d) 2:0 (Mi-
chał Ocipka – 2), Sparta Jazgarzew (w) 0:0, 
Ryś Laski (d) 1:2 (Filip Kamiński), Bło-
nianka II (w) 3:1 (Damian Warmiak, Do-
minik Jarczak, Michał Gwiazda), Pogoń II 
Grodzisk (d) 2:1 (Maciej Zawitaj, Ocipka).  

   (mś)

u
Sytuacja w tabeli po 15 kolejce spotkań 
była dramatyczna, ale na szczęście nie 

beznadziejna. Tylko zdobycie kilku punk-
tów w ostatnich jesiennych meczach może 
pozwolić na uniknięcie wiosną heroicznego 
pościgu za bezpieczną strefą. Pogoń, z 12 pkt 
na początku listopada zajmowała 16 miejsce, 
mając 5 przewagi nad KS Wasilków, jeden 
nad Polonią W-wa oraz tracąc 1 do Lechii 
Tomaszów, 2 do Ursusa, 4 do Ruchu Wyso-
kie Maz. oraz 5 do Olimpii Zambrów. Wiele 
wskazuje na to, że pięć z tych zespołów trze-
ba będzie wyprzedzić, aby zająć 13 pozycję 
i się utrzymać, bowiem w II lidze poważne 
kłopoty z uniknięciem degradacji mogą 

mieć Legionovia i Pogoń Siedlce, co zwiastu-
je zwiększenie liczby spadkowiczów w naszej 
III lidze z trzech do pięciu.

Iskierkę nadziei na lepsze wyniki dało 
efektowne, wyjazdowe zwycięstwo nad 
Lechią, jednak cóż z tego kiedy w następ-
nym meczu, przed własną publicznością, 
podopieczni trenera Roberta Moskala nie 
potrafili udowodnić swej wyższości nad za-
mykającym tabelę Wasilkowem. Nasz zespół 
ma kłopot z wykorzystaniem atutu własne-
go boiska, na którym wygrał zaledwie je-
den mecz, a ostatnie porażki z będącymi na 
pewno w naszym zasięgu ekipami z Morąga 
i Skierniewic, tę trudną do wytłumaczenia 

niemoc, tylko potwierdzają. Ostatnie me-
cze zapowiadają się bardzo ciężko: wicelider 
Znicz Biała Piska, trzeci w tabeli Sokół Alek-
sandrów Łódzki, a między nimi wyjazdowy 
pojedynek z gatunku o 6 pkt, z Ruchem Wy-
sokie Maz. Czy po tych spotkaniach, które 
odbędą się już po zamknięciu numeru, hu-
mory będą lepsze? Oby…

Wyniki: Kaczkan Huragan Morąg (d) 0:1, 
Lechia Tomaszów Maz. (w) 5:0 (Michał Strzał-
kowski – 2, Patryk Szymański – 2, Damian Ja-
roń), KS Wasilków (d) 1:1 (Szymański), Olim-
pia Zambrów (w) 2:2 (Grzegorz Gulczyński, 
Franciszek Ratajczyk), Unia Skierniewice  
(d – na zdjęciu) 1:2 (Michał Gładysz).    (mś)

Punkty potrzebne
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W drugim meczu tegorocznej Ligi Mistrzów tenisiści stołowi Dartomu Bo-
gorii Grodzisk, po trwającym ponad 3 godziny meczu, ulegli we własnej hali 
FC Saarbruecken 2:3. A rozpoczęło się znakomicie, po tym jak Panagiotis 
Gionis pokonał 3:1 Shang Kuna z Chin.

Na właściwe tory Awans  
w kieszeni 

Srebro Badowskiego

Pingpongowa młodzież

Frycowe trzeba zapłacić 

Wyfechtowali 

W drugiej grze, która tego wieczoru była 
najbardziej dramatyczna, Marek Badow-

ski nie powtórzył sukcesu z ubiegłego roku, 
kiedy to zwyciężył utytułowanego Patricka 
Franziskę, przegrywając tym razem 2:3. Kie-
dy Pavel Sirucek wygrał 3:0 z Rumunem Cri-
stianem Pleteą, wyprowadzając nasz klub na 
prowadzenie 2:1, wydawało się, że podobnie 
jak w  ubiegłorocznych rozgrywkach, Dartom 
Bogoria wyjdzie zwycięsko ze starcia z nie-
mieckim klubem. Niestety końcówka należała 
do gości z Zagłębia Saary. Najpierw Franziska 
pokonał 3:0 Gionisa, a następnie Shang Kun 
również bez straty seta wygrał z Badowskim.

Mimo porażki grodziscy zawodnicy zasłu-
żyli na słowa uznania, bo stoczyli wyrówna-
ny bój z bardzo silnym rywalem. Dwumecz 
z  francuskim Villenevois przyniósł dwa łatwe 
zwycięstwa po 3:0, w których nasi zawodnicy 
oddali rywalom zaledwie 5 setów. Sporo pro-
blemów „Panosowi” sprawił w tych meczach 

Rosjanin Wasilij Łakiejew, jednak w obu przy-
padkach nasz Grek wygrał po tie-breakach. 
Sam dla siebie klasą był Pavel Sirucek, który 
pokonał dwukrotnie bez straty seta asa rywali, 
Nimę Alamiyana z Indii. Nie zawiódł również 
Badowski, pewnie zwyciężając Jewhena Pry-
szepę oraz Vildana Gadieva.

Dzięki tym zwycięstwom na dwie kolejki 
przed końcem fazy grupowej Dartom Bogo-
ria z 7 pkt zajmuje 2 miejsce, mając już pewny 
awans do najlepszej ósemki klubów w Europie.

Wyniki: FC Saarbruecken (d) 2:3 (Gionis – 
Shang Kun 3:1, Badowski – Franziska 2:3, Si-
rucek – Pletea 3:0, Gionis – Franziska 0:3, Ba-
dowski – Kun 0:3) Ping Pong club Villenevois 
(w) 3:0 (Sirucek – Alamiyan 3:0, Gionis – Ła-
kiejev 3:2, Badowski – Pryszepa 3:1), Villene-
vois (d) 3:0 (Gionis – Łakiejew 3:2, Badowski 
– Gadiev 3:0, Sirucek – Alamiyan 3:0).

  Michał Śliwiński

Kolarskie żniwa
Adrian Kowalczyk, Łukasz Szymań-
ski i  Marcin Żak wywalczyli brąz 

w  wyścigu drużynowym juniorów podczas 
rozegranych w Pruszkowie Mistrzostw Pol-
ski Zrzeszenia LZS w kolarstwie  torowym. 
Prawdziwe żniwo, w postaci 24  medali, re-
prezentanci Grodziskiego Klubu Kolarskiego 
Opty – Mazowsze, zebrali w Mistrzostwach 
Mazowsza na torze. Najlepiej z grona naszych 
zawodników spisali się: zdobywca 4 złotych 
krążków – Tymoteusz Zygmunt oraz Mar-
celina Świderska, która wywalczyła 3 złote 
medale i jeden srebrny. Pozostali grodziscy 
medaliści to: Jakub Soszka (2  złote, srebro, 
brąz), Milena Tuszyńska (złoto, srebro, 2 brą-
zowe), Maciej Noceń (złoto, srebro), Mikołaj 
Nowacki (złoto, brąz), Michał Kwiatkowski 
(2 srebrne), Patryk Dąbski (srebro) i Dawid 
Jurasz (brąz).     (mś)

Po dość niemrawym początku kra-
jowych rozgrywek na właściwe tory 

wracają tenisiści stołowi Dartomu Bogorii. 
W ostatnich dwóch meczach Lotto Super-
ligi odnieśli pewne zwycięstwa: wyjazdowe 
nad Polonią Bytom oraz u siebie z Dojlida-
mi Białystok. Dzięki temu po 6 kolejkach 
podopieczni trenera Tomasza Redzimskiego 
z 14 pkt zajmowali 2 miejsce, tracąc 3 do lide-
rującego Dekorglassu Działdowo.

Wyniki: Polonia Bytom (w) 3:1 (Pavel Siru-
cek – Antonin Gavlas 2:3, Panagiotis Gionis – 
Robert Floras 3:0, Marek Badowski – Hang Siu 
Lam 3:2, Gionis – Gavlas 2:0), Dojlidy Białystok 
(d) 3:0 (Gionis – Wang Zeng Yi 3:1, Sirucek – 
Youngyin Li 3:1, Badowski – Przemysław Wa-
laszek 3:1).    (mś)

Jeden z największych sukcesów w swej 
karierze, jeśli chodzi o występy indywidu-

alne, zanotował reprezentant Dartomu Bogorii 
Marek Badowski, który zajął 2 miejsce podczas 
rozegranego w Cetniewie ITTF Pro Tour Chal-
lenge Polish Open. W drodze do finału odniósł 
pięć pewnych zwycięstw, w decydującej grze nie 
dał jednak rady Chińczykowi  Xu Yingbinowi, 
przegrywając 1:4.    (mś)

Druga na trzecim, trzecia na pierwszym. 
Bardzo udany początek rozgrywek II ligi za-
notowali zawodnicy drugiej drużyny Dar-
tomu Bogorii. Klubowa młodzież, wsparta 
rutynowanym Jackiem Szachnowskim, od-
niosła 3 zwycięstwa i z 6 pkt zajmuje 3 miejsce 
w tabeli. Z kolei występujący w IV lidze trzeci 
zespół grodziskiego klubu z 6 pkt na koncie 
zajmuje fotel lidera.
8 zwycięstw dało złoty medal Zofii Śliwce 
podczas rozegranego w Wałbrzychu I Grand 
Prix Polski Młodziczek. Michał Gawlas wy-
walczył dwa brązowe medale, w singlu i deblu, 
w turnieju Slovakia Cadet Open, który odbył 
się w Nitrze. Nie pozwala zapomnieć o sobie 

Miłosz Redzimski, który zdobył srebrny me-
dal podczas rozegranego w Gorzowie Wlkp. 
I Grand Prix Polski Juniorów. Sukces tym 
większy, że Miłosz rywalizował z przeciwni-
kami o 4 lata starszymi. Wcześniej Redzimski 
uplasował się na 6 pozycji w holenderskim 
Nordwijk, podczas turnieju dla 10 najwy-
żej sklasyfikowanych europejskich kadetów. 
Z kolei w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata 
Kadetów, które odbyły się we Władysławowie, 
nasz zawodnik, grając w parze z Mateuszem 
Zalewskim, zdobył brązowy medal. Ponadto, 
w turnieju drużynowym, doprowadził naszą 
reprezentację do 4 miejsca, zaś indywidualnie 
uplasował się na 5 pozycji.   (mś) 

Historyczny debiut w II lidze siatkarzy Spar-
ty Grodzisk nastąpił w meczu we własnej hali 
przeciwko ekipie Tubądzin Volley MOSiR 
Sieradz. Podopieczni trenera Mateusza Mosu-
ra, mimo dobrej postawy i wyrównanej walki 
przez większość tego spotkania, nie dali rady 
rywalom, ulegając 1:3 (-23,-14,22,-22).

W drugim spotkaniu nasi siatkarze zmie-
rzyli się na wyjeździe z liderem swej grupy 
LKS-em Czarni Wirex Rząśnia. Pojedynek 
rozpoczął się sensacyjnie, od wygranej Spar-
tiatów w pierwszym secie do 23. Później jednak 
na parkiecie dominowali już gospodarze, zwy-
ciężając w pozostałych partiach do 13, 18 i 22. 
Mecz w Rozprzy, przeciwko LUMKS Kasztela-
nowi, przyniósł naszej drużynie pierwszy zdo-
byty punkt. Wszystko za sprawą porażki po 
tie-breaku (21,-23,26,-20,-10), choć mogło być 
jeszcze lepiej, bowiem po trzech setach, pod-
opieczni trenera Mosura prowadzili 2:1.

W drugoligowej tabeli grupy 3 grodziski 
klub z dorobkiem 1 pkt zajmuje przedostatnie, 
7 miejsce, mając do rozegrania zaległe spotka-
nie z AZS-em Częstochowa. 

Frycowe jak na razie płaci też debiutujący 
w  rozgrywkach IV ligi drugi zespół Sparty, 
który poniósł dwie porażki: wyjazdową 0:3 
(-16,-11,-14) z MUKS Tie-Breakiem Piastów 
oraz u siebie, również 0:3 (-16,-11,-24), z Żyrar-
dowskim Stowarzyszeniem Siatkarskim Len.

W zupełnie innych humorach są prowa-
dzone przez trenera Tomasza Lukowskiego, 
trzecioligowe siatkarki Sparty, które z kom-
pletem 6 pkt prowadzą w rozgrywkach. Zło-
żyły się na to dwie wyjazdowe wygrane: 3:0 
(23,18,14) z  WTS Warka oraz 3:0 (23,13,20) 
z KS Halinów.     (mś)

Sporo udanych występów okraszonych licz-
nymi medalami zanotowali reprezentanci 
Grodziskiego Klubu Szermierczego. W tur-
nieju „Młodzi Waleczni”, który odbył się 
w  Ząbkach, 1 miejsca zajęły: Maja Karlic-
ka (młodziczki) oraz Emilie Leduc (dzieci). 
Turniej o Puchar Burmistrza Pragi Południe 
przyniósł złoto Maksa Buśkiewicza i srebro 
Makarego Mosaka w młodzikach oraz brąz 
w młodziczkach – Lidii Tabędzkiej. Ponadto 
w rywalizacji dzieci triumfowali: Emilie Le-
duc oraz Ignacy Banasiak, zaś  2 miejsca zaję-
li: Oliwia Dwornik i Daniel Gobulev.

W zorganizowanych przez klub zawodach 
„Milanowska Szabla”, gdzie na starcie stanęła 
ponad setka zawodników z Polski i Białoru-
si, srebro wywalczyła Lidia Tabędzka, a brąz 
– Emilie Leduc, Oliwia Dwornik, Stanisław 
Jeznach, Ignacy Banasiak.     (mś)
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Krzyżówka z Honorowym 
Obywatelem Grodziska

Rozwiązanie zawierające imię 
i nazwisko jednego z Hono-
rowych Obywateli Grodziska 
Mazowieckiego utworzą 
litery z pól ponumerowanych 
w prawym dolnym rogu i 
uszeregowane od 1 do 16.

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  

Poziomo:
3. lęk przed otwartą przestrzenią; 8. Han-
na – piosenkarka znana z takich przebojów 
jak: „Mam ochotę na chwileczkę zapomnie-
nia” i „Ja dla pana czasu nie mam”; 10. Julio 
– najwybitniejszy piosenkarz hiszpański; 
11. filmowy porucznik odtwarzany przez 
Tellyego Savalasa; 12. nicpoń; 14.  możli-
wość sukcesu; 15. lekki dywan perski z weł-
ny wielbłądziej; 16. komórki jajowe ryb, 
z których produkuje się kawior; 20. narząd 
słuchu; 21. gaz, połączenie azotu z wodo-
rem; 23. coś co pochodzi z minionej epoki, 
a przetrwało w niezmienionej formie do 
dziś; 26. rzucają nim lekkoatleci; 27. beczka 
na wino lub piwo; 28. zmartwienie, kłopot; 
30. wypadek drogowy, zderzenie; 31. imię 
legendarnej królowej Asyrii, założycielki 
wiszących ogrodów w Babilonie.

Rozwiązanie  
krzyżówki z nr. 292:

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

Grodziski Klub Filmowy – czwartki, godz. 20.15

Aktualne informacje na temat 
repertuaru na:   

www.centrumkultury.eu 

Fundatorem nagrody jest u 

W krzyżówce zaszyfrowane 
było hasło „Bolesław Stępniew-
ski”. Zwyciężczynią zosta-
ła p.  Małgorzata Kuczyńska.  
Po odbiór nagrody zapraszamy 
do siedziby redakcji: Centrum 
Kultury, ul.  Spółdzielcza  9, 
II piętro. 

Podziękowania

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

Uwaga,  
krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki cze-
kamy do 3 grudnia. Odpowiedzi 
prosimy nadsyłać na adres redak-
cji. Nagrodą jest zaproszenie dla 
dwóch osób do Kina Centrum 
Kultury na dowolnie wybrany se-
ans filmowy.

Pionowo:
1. rodzaj rygla, antaba; 2. płyną z oczu; 
3. imię Kurosawy, wybitnego reżysera ja-
pońskiego; 4. Michał Kleofas (1765-1833) 
kompozytor słynnego poloneza „Pożegna-
nie ojczyzny”; 5. lampa błyskowa; 6.  zna-
mię, szrama; 7. silna trucizna używana 
głównie do produkcji środków owadobój-
czych; 9. dowódca kozacki; 13.  wymarły 
słoń z okresu lodowcowego; 14. imię Hay-
ek – aktorki meksykańskiej znanej m.in. 
z roli w filmie „Desperado”; 15. mały sta-
tek pasażerski kursujący w obrębie miast; 
17. saboty, obuwie na drewnianych po-
deszwach; 18. list bez podpisu; 19. jedna 
z  konkurencji narciarskich; 22. niezawo-
dowiec; 24. samiec rysia i żbika; 25. miasto 
w Japonii na wyspie Honsiu; 29. uniwersal-
ny rozpuszczalnik.
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W imieniu własnym oraz wychowanków Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej „Inspiracja”, którzy uczest-
niczyli w wyjeździe wakacyjnym zorganizowanym przez 
Grodziski Klub Żeglarski „Czysty Wiatr”, składam ser-
deczne podziękowania panu prezesowi Mirosławowi 
Łyszkowskiemu za przygotowanie oraz wspaniałą orga-
nizację całej akcji wyjazdowej. Prowadzone w trakcie jej 
trwania zajęcia w sposób ciekawy, nowatorski i profesjo-
nalny zmierzały do zwiększenia świadomości i wrażli-
wości społecznej dzieci oraz aktywnego gromadzenia 
pozytywnych doświadczeń. Uczyły umiejętności rozpo-
znawania dobra i zła oraz motywowania do pokonywa-
nia trudności w dążeniu do wartości i celów życiowych. 
Wspomnienia o niesamowitej przygodzie z żaglami oraz 
nabyte umiejętności pozostaną już na zawsze.

Dyrektor Placówki, Grażyna Walczyk
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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 Firma Probet zatrudni sprzątaczki i pracowników 
gospodarczych z orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności. Praca na terenie Błonia, Piaseczna, 
Mszczonowa, Tomaszowa Mazowieckiego. Oferujemy 
dojazd i umowę o pracę. Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt pod nr. tel. 798 912 400
n Pan poszukuje pracy fizycznej przy remontach, 
a także w hydraulice. Tel. 516 671 120

Podziękowania

W dniach 27-30 września Funda-
cja Wdzięczności Niepokornym 
im. ks. Sylwestra Zycha zorga-
nizowała wyjazd do Gdyni na 
XI  Festiwal Filmowy „Niepokorni 
Niezłomni Wyklęci”. W 27-osobo-
wej grupie obecni byli działacze 
opozycji demokratycznej z naszego 
terenu oraz uczniowie szkół z gmi-
ny Grodzisk – laureaci organizo-
wanego przez Fundację konkur-
su o Niepokornych. 27 września 
uczestniczyliśmy w Gali otwarcia 
Festiwalu, podczas której siostry 
Patrona naszej Fundacji odebrały 
nagrodę „Sygnet Wolności”. W so-
botę rano byliśmy na pokazie filmu 
„Niepodległy – opowieść o Januszu 
Krupskim”. Następnie na terenie 
Festiwalu otworzyliśmy stoisko, na 
którym prezentowaliśmy publika-
cje związane z naszym Patronem, 
foldery o działalności żołnierzy 
AK Ośrodka Gąbka – Osa oraz 
materiały promujące naszą gminę. 
Korzystając ze słonecznej pogody 
pojechaliśmy na gdańską starówkę 

i do Sopotu. Po powrocie spotka-
liśmy się z wiceburmistrzem Gro-
dziska Tomaszem Krupskim, który 
brał udział w pracach Festiwalu. 
Uczestnicy wyjazdu byli obecni na 
wielu imprezach festiwalowych, 
m.in. na pokazach filmów, spek-
taklach teatralnych, wystawach 
i  spotkaniach z weteranami walki 
o wolną Polskę. W niedzielę po-
jechaliśmy do Gdańska zwiedzić 
Europejskie Centrum Solidarności 
oraz Muzeum II Wojny Światowej. 
O godz. 18 w Teatrze Muzycznym 
w Gdyni wzięliśmy udział w gali 
zamknięcia Festiwalu. Po koncer-
cie zamykającym Festiwal spo-
tkaliśmy wiele znanych osób ze 
świata kultury i mediów, z którymi 
nawiązaliśmy kontakty. Kontakty 
te mogą być pomocne w realizacji 
zadań Fundacji, która integruje 
środowisko lokalnych działaczy 
opozycji demokratycznej oraz 
przybliża ich działania na rzecz 
Wolnej Polski.

 Radosław Marek Gawroński

Trzy dni z Niepokornymi
Organizatorzy XV Powiatowego 
Przeglądu Twórczości Artystycz-
nej Osób Niepełnosprawnych 
„Ogrody Integracji” wyrażają ser-
deczne podziękowania dla firm, 
instytucji oraz osób, które okazały 
wsparcie i zaangażowanie w orga-
nizację wydarzenia oraz ufundo-
wały nagrody dla niepełnospraw-
nych uczestników Przeglądu: 
Starostwo Powiatu Grodziskiego, 
Urząd Miejski w Grodzisku Ma-
zowieckim, Centrum Kultury 
w  Grodzisku Mazowieckim, Ga-
zeta „Bogoria”, Radio Bogoria, 
Budokrusz, Dromet, Wzorek, 
MPM agd S.A., Inter-Team, Sma-
żalnia ryb „U Stasia”, Mechani-
ka Pojazdowa „Łu-car”, Salon 
Urody „Kleopatra”, Grodziska 
Spółdzielnia „Malwa”, Andrea, 
Magot Bis, Galeria Instrumentów 
Folkowych, Przedszkole Publicz-
ne „Tęczowe Ognisko”, Medika 
Aparaty Słuchowe, Orticon S.C., 
Fuji Foto, Sklep Sportowy Hubert 
Łazicki, Sklep Gem, Kwazar, Ko-
piMar, Reklamy Wdowiak, PSS  
„Społem”, Studio Materacy, Sklep 
„Maxa”, Sklep Jubilerski Brylant, 
Janina i Łukasz Koperscy, Integri-
ty Partners, Kopier Technik, Fir-
ma ECE, Bosch-Servis „Wocar”, 
Gabinet Terapii i Wspomagania 
Rozwoju Dziecka „Huśtawka”, 
Kodak Marcela Krysińska, Dru-
karnia Sieradzki, Wyrób Pieczą-
tek Obińscy, Aryzta Polska S.A., 
Pracownia Cukiernicza   Edward 

Błaszczyk, Czarpol, Restauracja 
„Piknik”, Pizzeria „Biesiadowo”, 
Restauracja „Kogiel Mogiel”, Piz-
zeria „DaGrasso”, Restauracja 
„Tajemniczy Ogród”, Kwiaciar-
nia Zbigniew Surała, Kwiaciar-
nia – „Piwnica pod kwiatami”, 
Wiesta P.U.H, Kawowe Cuda, 
L’oréal Warsaw Plant, Makbud, 
Duo-Tes, GRAfit, Wierzbowe 
Ranczo – Wake House, Firleje, 
Pizzeria Bella, WIPER, Restau-
racja „U  Klimka”, „Zielona re-
stauracja”, Kaczmarek Remonty, 
Cukiernia i kawiarnia Dariusz 
Laskowski, Bajolandia, Tomasz 
Deliś – Zakład garmażeryjny, 
Piekarnie cukiernie Putka, Kan-
tor Wymiany Walut Dariusz 
Radecki, psycholog.com.pl, Hotel 
Holiday Park, Swedeponic Pol-
ska, Party Time, Straż Miejska, 
portal „niepełnosprawni.pl”, 
Magazyn „Integracja”, Warsz-
tat Terapii Zajęciowej Malwa 
Plus z Grodziska Mazowieckiego 
i Warsztat Terapii Zajęciowej 
KSNAW z Milanówka, Środo-
wiskowy Dom Samopomocy 
KSNAW z Podkowy Leśnej, Wo-
lontariusze z Zespołu Szkół nr 1 
w Grodzisku Mazowieckim.
Wszystkim serdecznie  
dziękujemy!

Grażyna Rymarczyk,
Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie  
w Grodzisku Mazowieckim
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