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Zarażamy Kulturą!  
Choć działalność wszystkich placówek kulturalnych została 12 marca zawieszona, nie 
znaczy to, że załoga Centrum Kultury nie pracuje. Wręcz przeciwnie! Aktywność została 
przeniesiona do przestrzeni internetowej – w ramach projektu „Zarażamy Kulturą!” na FB 
Centrum Kultury i youtube odbywają się wirtualne wycieczki, publikowane są interesujące 
filmy, a także propozycje zajęć, które można zorganizować w warunkach domowych. 

Redakcja

Spokój i rozsądek
wydaje Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki od 1992 roku ISSN 1233–0337

Zdrowych, radosnych  
Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą,  
nadzieją i miłością,

spokojnego czasu spędzonego  
w rodzinnym gronie,
dającego wytchnienie  

i odpoczynek
życzą 

  Joanna Wróblewska
Przewodnicząca  
Rady Miejskiej

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz 

Grodziska Mazowieckiego

Szanowni Państwo,
w tym szczególnym

dla nas wszystkich czasie
życzę Państwu

spokojnych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych

pełnych miłości i rodzinnego ciepła,
oraz nadziei na lepsze jutro.

 
Paweł Twardoch

Dyrektor Ośrodka Kultury
w Grodzisku Maz.

wraz z pracownikami.

Słyszeliśmy, że gdzieś tam w Chinach jest, 
ale przecież już nie raz i nie dwa „coś” krą-
żyło po świecie, a nas omijało. Nawet gdy 
pojawił się we Włoszech, głosy ostrzeżenia 
traktowane były jako przesadne. Sytuacja 
zaczęła się zmieniać od 4 marca, gdy został 
potwierdzony pierwszy przypadek korona-
wirusa w Polsce. Następne dni przyniosły 
wyjątkową dynamikę zmian rzeczywistości 
i zachowań – zamknięte szkoły, instytucje 
publiczne, ograniczenia. Społeczeństwo, 
choć nieprzygotowane mentalnie, stanęło 
na wysokości zadania. Apele o  ogranicze-
nie wychodzenia z domu okazały się za-
dziwiająco skuteczne, ostrożni jesteśmy też 

w przestrzeni publicznej – trzymamy zdro-
wy dystans.

Bieżący numer kończyliśmy, gdy rozpo-
czynała się nowa rzeczywistość, dlatego 
w  dużej mierze stanowi on swego rodzaju 
kartkę ze „starego świata”, co też ma swoją 
wartość, bo pokazuje, jak bogata w wyda-
rzenia jest nasza grodziska normalność, za 
którą już zaczynamy tęsknić.

Warto podkreślić, że bardzo szybko zadziałał 
grodziski samorząd – komunikat Burmistrza 
Grodziska Maz. o czasowym zamknięciu placó-
wek kultury i obiektów sportowych, pojawił się 
wcześniej, niż zapadły decyzje rządowe związa-
ne z ograniczeniami w działalności instytucji.      

W obecnej sytuacji musimy zachować spo-
kój i rozsądek, bo z jednej strony nie ma po-
wodów do paniki, z drugiej – koronawirusa 
w żadnym razie nie należy lekceważyć. Dlate-
go stosujmy się do zaleceń ministerstwa zdro-
wia i inspekcji sanitarnej i… bądźmy cierpliwi.

I właśnie cierpliwości oraz umiejętności 
godzenia się z ograniczeniami życzymy na 
nadchodzące Święta Wielkiej Nocy, a przede 
wszystkim zdrowia, spokoju i poczucia, że 
nawet w czasach koniecznej izolacji wokół 
jest życzliwe otoczenie. I niech te święta bez 
względu na okoliczności upłyną w świątecz-
nej atmosferze.

Redakcja
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Wyludnione ulice centrum Grodziska 19 marca
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Procesy w Ognisku 

W grodziskim Ognisku Pla-
stycznym oglądać można było 
wystawę podsumowującą dzia-
łania pracowni Procesy Form 
Plastycznych. Projekt polegał 
na wspólnym działaniu arty-
stycznym na zadany temat. 
Wzięło w nim udział 9 osób. 
Moderatorkami projektu były 
Zuzanna Sierocińska i Wero-
nika Kocewiak, które pozosta-
wiły uczestnikom dowolność 
wyrazu artystycznego. Zaczęło 

się od analizy obrazów Matis-
se’a, ale później doszły inne 
formy: rysunek, grafika, rzeź-
ba, kolaż, instalacja, film, foto-
grafia, kompozycja, intermedia 
oraz działania performatywne. 
Na wystawie pojawiły się m.in. 
bryły nacinane i formowane 
z papieru oraz graficzny za-
pis inicjałów osób biorących 
udział w projekcie.     

    Tekst i fot.  
Sławomir Sadowski   

    

Linoryt jest ulubioną techni-
ką Katarzyny Sielskiej, miesz-
kanki Grodziska, której wy-
stawa „Japońskie inspiracje” 
zagościła w Poczekalni PKP. 
Wernisaż odbył się 6 marca.

– Od dziecka interesowa-
łam się kulturą Japonii, a li-
noryt odkryłam na studiach. 
Technika polega na wyci-
naniu dłutkami i nożykami 
jakiegoś wzoru w matrycy, 
którą jest linoleum. Jest to 
druk wypukły, działa jak 
stempel. To, co ma być białe, 
wycinamy, a to, co ma być 

czarne, zostawiamy. Po nało-
żeniu farby wałkiem, kładzie 
się papier i odbija prasą lub 
ręcznie – mówiła Katarzyna 
Sielska, która jest absolwent-
ką łódzkiej ASP, gdzie studio-
wała projektowanie graficzne 
i grafikę artystyczną.

Kilkanaście inspirujących 
linorytów przed  stawia baśnie 
japońskie. Niektóre prace 
pojedynczo opowiadają całą 
legendę, a  inne są cyklem 
poświęconym jednej bajce 
o księżniczce księżycowej.

   Anna Redel 
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„Anatomia” – to tytuł no-
wego programu Michała Lei 
i zarazem główny temat jego 
wystąpienia na grodziskiej 
scenie standapowej w Media-
tece, gdzie 17 lutego widzowie 
mogli posłuchać doświad-
czonego improwizatora i go-
spodarza programu „Michał 
Leja Show”. W roli supportu 
wystąpił Tomek Machnicki, 
a program poprowadził Piotr 
Zola Szulowski. Połączenie 
niecodziennego spojrzenia 
na świat tych trzech komi-

ków stworzyło mieszankę 
wybuchową. Michał Leja po-
rusza kontrowersyjne tema-
ty, takie jak płeć, mniejszo-
ści seksualne, religia, kolor 
skóry czy polityka. Opowia-
dał także o  indywidualnych 
przeżyciach, przemyśleniach, 
skupiając się na swoim ży-
ciu, radościach, rozterkach 
czy niepowodzeniach. A to 
wszystko z odrobiną absurdu 
i niecodziennego, czarnego 
humoru.

  Katarzyna Mandes 

Z odrobiną absurdu

Sześcioro uczniów grodziskich 
szkół może poszczycić się ty-
tułem mistrzów świata. Sandra 
Trybuś, Jakub Matela, Patry-
cja Trybuś, Maciej Michalak, 
Michał Halicki i  Marcin Ha-
licki są członkami działającej 

w Błoniu formacji tanecznej 
Brawko, która jeszcze w grud-
niu wzięła udział w zorganizo-
wanych w Krakowie Mistrzo-
stwa Świata WDC Formacji 
Tanecznych, zwyciężając w ka-
tegorii do lat 16.   (kb)

Brawo Brawko! 

Moc improwizacji 
Taniec, ruch, mowa ciała 
i  dźwięki – tylko tyle potrze-
ba, aby stworzyć wyjątkowy 
i  niekonwencjonalny spektakl 
artystyczny. Kiosk Ruchu, to 
międzypokoleniowy teatr ru-
chu, działający przy CKiIO 
w Podkowie Leśnej, który 
25  stycznia zawitał do Pocze-
kalni PKP. Spektakl „Numer. 
vol. 2” jest pewnego rodzaju 
eksperymentem, który opiera 
się na improwizacji i tworzony 
jest na żywo przez ciąg decy-
zji, podejmowanych przez trzy 
grupy – publiczność, która 
wybiera na bieżąco muzykę, 
podając numer jednego ze stu 
utworów z listy, choreograf-
kę decydującą o długości jego 

trwania oraz artystów, którzy 
puszczają swoje artystyczne 
wodze fantazji i wspólnie decy-
dują, jakich technik improwi-
zacji ruchowej użyją, aby stwo-
rzyć pojedyncze, krótkie sceny 
oraz cały spektakl. Natomiast 
widzowie mogli indywidualnie 
interpretować obraz i ruchomą 
sztukę polegając tylko na wy-
obraźni, skojarzeniach i  uczu-
ciach. W tym niełatwym przed-
sięwzięciu wzięli udział Mila 
Drzewicka, Sławek Drzewicki, 
Filomena Grodzicka, Izabela 
Kaczmarczyk, Anna Kwaśniak, 
Krystyna Słowik oraz Aleksan-
dra Zdunek odpowiedzialna za 
choreografię i muzyczny kolaż. 

  Katarzyna Mandes 

Dłutkami i nożykami 

w skrócie2
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Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
ostatni czas został zdominowany przez 
działania związane z zagrożeniem korona-
wirusem, który nieubłaganie przybył też do 
Polski. Jest to czas niezwykle dla nas trud-
ny. Do tego momentu, czyli 17 marca, w na-
szej gminie nie wystąpił jeszcze żaden przy-
padek zakażenia, ale należy się spodziewać, 
że my również będziemy mieli z tą chorobą 
do czynienia. Dlatego musieliśmy podjąć 
trudne decyzje, jak ta o wstrzymaniu wpłat 
w kasie Urzędu Miejskiego oraz ogranicze-
niu przyjmowania interesantów. Zamknę-
liśmy Targowisko Miejskie, Centrum Kul-
tury, Bibliotekę, Pływalnię Miejską, Stadion 
i place zabaw. Odwołaliśmy imprezy i spo-
tkania. Nie działają szkoły, przedszkola 
i żłobki. Zawiesiliśmy również zajęcia w ra-
mach Strefy Aktywnego Seniora, ponie-
waż to właśnie osoby starsze są szczególnie 
dzisiaj narażone. Zaapelowałem także do 
klubów sportowych i organizacji pozarzą-
dowych o odwołanie wszelkich zajęć.

Bardzo mnie cieszy stanowisko Episko-
patu Polski, że nieobecność na Mszy św. 
w obecnym czasie zagrożenia, nie jest grze-
chem. Zwłaszcza dla osób starszych prze-
bywanie przez dłuższy czas w zamkniętych 
pomieszczeniach jest niebezpieczne, dla-
tego apeluję, by pomagać seniorom w  od-
słuchaniu i  obejrzeniu Mszy św. w radio, 
telewizji i Internecie. Pamiętajmy, że osoby 
w podeszłym wieku są grupą szczególnie 
narażoną i musimy je chronić.

Wirus przenosi się z człowieka na czło-
wieka. Jeżeli nie damy mu możliwości prze-
mieszczania, to jest szansa, że unikniemy 
lawinowego wzrostu zachorowań. Pamię-
tajmy, że chociaż 80 proc. zakażonych prze-

chodzi tę chorobę dość bezpiecznie, to ok. 
20 proc. przechodzi ciężko, zwłaszcza osoby 
starsze. W związku z tym spora część z nich 
wymaga hospitalizacji i zastosowania respi-
ratorów. Pojawienie się jednocześnie dużej 
grupy chorych może nieść ze sobą proble-
my, dlatego ograniczenie spotkań i przeby-
wania razem jest tak bardzo ważne. W ten 
sposób możemy przyczynić się do tego, by 
ta groźna choroba łagodnie przechodziła 
w naszej gminie. 

Na sesji Rady Miejskiej podjęliśmy decyzję 
o zakupie trzech respiratorów oraz dwóch 
urządzeń monitorujących pracę serca. Po-
magamy w ten sposób naszemu szpitalowi, 
który może mieć zwiększoną liczbę pacjen-
tów. Mamy też zabezpieczone środki na to, 
aby w razie konieczności wspomóc szpital 
i inne służby w zakupie strojów ochronnych 
itd. Rozważamy również uruchomienie 
ewentualnego dowożenia leków i  zakupów 
dla osób samotnych i starszych. Nie chcemy, 
by w trudnym momencie musiały wycho-
dzić ze swoich domów i mieszkań.

Cały czas zastanawiamy się nad tym, 
jakie jeszcze działania podejmować w celu 
ochrony zdrowia mieszkańców. Kluczowe 
są dla nas doświadczenia włoskie, które 
pokazują, że trzeba być przygotowanym 
również na dużą liczbę zachorowań. Wie-
rzę jednak w rozsądek naszych miesz-
kańców, w zrozumienie powagi sytuacji 
i  odpowiedzialne powstrzymanie się od 
niekoniecznych wizyt, niepotrzebnych 
spotkań czy takich, które mogą odbyć się 
później. Jednocześnie proszę, by unikać 
bezpośredniego przychodzenia do urzę-
dów i załatwiać sprawy telefonicznie oraz 
mailowo. Pamiętajmy, że każde publiczne 
miejsce to ryzyko infekcji, a priorytetem 

Wstępniak od Burmistrza

jest uniknięcie masowego zakażenia na 
terenie gminy.

Sporo emocji ostatnio też budziła trudna 
i niezwykle dla nas istotna kwestia budo-
wy Centralnego Portu Komunikacyjnego, 
a  szczególnie planowane przebiegi linii 
kolejowych i drogowych. Odbyliśmy spo-
tkania konsultacyjne, mieszkańcy złożyli 
swoje uwagi. Jest również stanowisko Rady 
Miejskiej wyrażające sprzeciw wobec pro-
pozycji przebiegu tych linii na terenie na-
szej gminy. 

Jest to bardzo wstępna faza konsultacyj-
na i będziemy mieli jeszcze sporo czasu, 
aby o tym dyskutować. Na dzisiaj zrobili-
śmy wszystko, co należało i sądzę, że bę-
dzie to potem miało pozytywny wpływ na 
ostateczne decyzje. 

Szanowni Państwo, pamiętajmy, że 
przed nami czas próby. Jako mieszkańcy 
gminy Grodzisk Mazowiecki stanowimy 
wspólnotę i nie możemy zapominać o tych, 
którzy mogą się znaleźć w trudnej sytuacji. 
Myślę tu o osobach samotnych i starszych. 
Nie możemy zapomnieć o naszych sąsia-
dach, którzy mogą potrzebować pomocy. 
Trzeba pamiętać, że są obok i nie zostawiać 
ich samych. Apeluję o to, byśmy okazali 
serce i  dużą solidarność w ciężkich chwi-
lach. Wierzę, że zdamy ten egzamin.

   Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Z racji bliskości planowanego lotniska 
materiały przedstawione przez spółkę 
CPK do konsultacji były uważnie śledzo-
ne przez mieszkańców gminy Grodzisk. 
Niestety, czytelność opublikowanych map 
i przejrzystość ich opisu pozostawiała wie-
le do życzenia, co tylko potęgowało niepo-
kój. W związku z tym w kilku miejscowo-
ściach odbyły się spotkania mieszkańców, 
ostatnie z nich dotyczyło południowej czę-
ści gminy i zostało zorganizowane 7 mar-
ca w Mediatece. Data zbiegła się z począt-
kiem rozprzestrzeniania się koronawirusa 
w kraju. Mimo nadzwyczajnej sytuacji ter-
min konsultacji nie został przedłużony 
przez decydentów z CPK.

– W obecnej sytuacji tego typu spo-
tkania nie powinny być organizowane. 
Organizuję to spotkanie z jednego tylko 

powodu, żeby nie być podejrzewanym 
o to, że uciekam od trudnych tematów 
– mówił burmistrz Grzegorz Benedyk-
ciński, który podkreślał, że w przedsta-
wionych przez CPK propozycjach tylko 
jeden z wariantów dotyczy południowej 
części gminy, a konkretnie Wężyka. – 
Deklaruję, że zrobimy wszystko, żeby ten 
piękny rejon, który również dla nas jako 
mieszkańców jest zapleczem natury, nie 
został dotknięty przez trasę szybkiego 
ruchu. Nie możemy też zostawić naszych 
sąsiadów z Radziejowic czy Jaktorowa – 
mówił burmistrz, który podkreślał, że 
znacznie większy problem w związku 
z planowaną infrastrukturą obsługują-
cą CPK dotyczy północy gminy, gdzie 
znalazły się niekorzystne dla mieszkań-
ców warianty przebiegu linii kolejowej. 

Którędy do CPK?
Do 10 marca każdy zainteresowany mógł zgłaszać uwagi i wnioski do 
dokumentu Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu 
Komunikacyjnego (SSL), a dokładnie do głównego opracowania, zawierającego 
m.in. założenia budowy nowych linii kolejowych CPK i odcinków dróg. 

Stąd też wcześniej odbyły się spotkania z 
mieszkańcami miejscowości położonych 
wzdłuż autostrady. Jak podkreślał bur-
mistrz, decyzja o budowie i lokalizacji 
CPK w gminie Baranów jest odgórna i nie 
mamy na nią wpływu, natomiast należy 
zrobić wszystko, by związana z obsługą 
lotniska infrastruktura drogowa i kolejo-
wa powstała w jak najkorzystniejszych dla 
mieszkańców gminy wariantach. Dlatego 
burmistrz zaapelował o składanie uwag, 
deklarując pomoc urzędników w formal-
nej stronie tego procesu.

9 marca podczas sesji nadzwyczajnej 
krytyczne wobec SSL stanowisko przyjęła 
Rada Miejska (więcej na str. 4). 

Kolejnym etapem prac nad projektem 
SSL będzie strategiczna ocena oddziały-
wania na środowisko.  Ocenie tej będzie 
poddany projekt dokumentu sporządzo-
ny z uwzględnieniem wyników konsul-
tacji prowadzonych obecnie. W ramach 
strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko mieszkańcy ponownie zostaną 
poproszeni o wyrażenie opinii, zgłoszenie 
uwag lub wniosków.

    Sławomir Sadowski, kb
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Lutową sesję zdominował temat gospodarki 
odpadami. Dyskutowano o ewentualnym ko-
dowaniu worków na śmieci, własnej zbiórce 
czy też o kontrolach worków ze śmieciami 
przygotowanych do odbioru. – Uchwalono 
pięć uchwał dotyczących gospodarowania 
odpadami. Jedna z nich obowiązywała będzie 
do końca czerwca tego roku i dotyczy wzoru 
deklaracji, jakie składają mieszkańcy – mówi 
Zofia Śliwińska, naczelnik wydziału gospo-
darki odpadami. W związku z tym osoby, 
które nie zadeklarowały segregacji odpadów, 
proszone są o zmianę deklaracji i zobowiąza-
nie się do segregacji. Najistotniejsza jednak 
jest zmiana stawek opłat. Ponieważ zgodnie 
z ustawą segregacja będzie obowiązkowa i nie 
będzie można zadeklarować braku segrega-
cji, opłata za odpady wyniesie 25 zł od oso-
by, natomiast jeżeli właściciel nieruchomości 
nie będzie wypełniał obowiązku selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych, dotknie go 
opłata podwyższona w kwocie 50 zł od osoby. 
Z końcem czerwca wygasa również umowa 
z firmą odbierającą aktualnie śmieci. Obecnie 
grodziski magistrat przygotowuje się do ogło-
szenia przetargu. 

Oprócz wysokości stawek za śmieci radni 
próbowali wypracować sposób kontrolowania 
segregacji odpadów. Padały różne pomysły, 
wśród nich m.in. wprowadzenie działań kon-
trolno-informacyjnych we współpracy ze stu-
dentami czy też segregację, głównie w  spół-
dzielniach mieszkaniowych, w mieszkaniach, 
a nie przy śmietnikach. – Widzę tutaj jeden 
główny problem: jak, a raczej gdzie ludzie 
mieszkający w mniejszych mieszkaniach mają 
składować te worki ze śmieciami? W łazien-
kach, na balkonach? Przecież tam nie ma fi-
zycznie miejsca – mówił burmistrz Grzegorz 
Benedykciński. 

Na sesji rozpatrzono również skargę na 
działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w  Książenicach. Skarga ta została uznana 
za bezzasadną. – Skargę składał mieszka-
niec, który zauważył, że po godzinie 22.00 
na terenie szkoły przebywają osoby starsze, 
nieuprawnione do przebywania na terenie 
placówki. W rzeczywistości byli to rodzice 

uczniów oraz członkowie Stowarzyszenia 
Przyjaciele Szkoły w Książenicach, którzy 
przygotowywali organizowany nazajutrz jar-
mark – wyjaśnił Tomasz Suchożebrski, prze-
wodniczący komisji skarg, wniosków i petycji.

Radni przyjęli też uchwałę w sprawie po-
wierzenia grodziskiej Bibliotece Publicznej 
zadań Biblioteki Powiatowej dla Powiatu 
Grodziskiego. – Nasza biblioteka od kilku już 
lat pełni funkcję biblioteki powiatowej. Rada 
wyraziła jedynie zgodę, aby w aneksie do po-
rozumienia o wykonywanie tych czynności 
ustalić nowe zasady wynagradzania dyrektora 
i księgowego biblioteki – mówi Maria Gra-
bowska, sekretarz gminy. Są to koszty, które 
ponosi Starostwo Powiatowe. Teraz dodatki 
z tytułu tych funkcji będą ustalane kwotowo, 
a nie procentowo licząc od pensji zasadniczej.

9 marca radni spotkali się na sesji nad-
zwyczajnej, by w formie stanowiska wyrazić 
opinię Rady Miejskiej na temat Strategiczne-
go Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Cen-
tralnego Portu Komunikacyjnego. A opinia 
ta jest negatywna – Rada Miejska „wyraża  
sprzeciw oraz opiniuje negatywnie koncepcję 
budowy przez spółkę CPK linii kolejowych 
dużych prędkości oraz trasy szybkiego ruchu 
przebiegających przez tereny gminy Gro-
dzisk Mazowiecki. (…) Żaden z przedstawio-
nych wariantów kolejowych jak i drogowych 
przebiegający przez tereny Gminy Grodzisk 
Mazowiecki nie jest akceptowalny przez spo-
łeczność lokalną jak i władze samorządowe” – 
można m.in. przeczytać w uchwalonym przez 
radnych stanowisku. 

Ponadto z uwagi na pierwsze przypadki 
koronawirusa w Polsce i dynamicznie zmie-
niającą się sytuację epidemiologiczną Rada 
Miejska upoważniła Burmistrza Grodziska 
Mazowieckiego do uruchomienia w razie 
konieczności rezerwy budżetowej na cele me-
dyczne, m.in. na zakup dodatkowych respira-
torów dla Szpitala Zachodniego. 

 (budzik, kb) 
Z treścią wszystkich uchwał, protokołami, 

transmisjami z sesji oraz imiennymi wyni-
kami głosowań jawnych można zapoznać 

się na stronie bip.grodzisk.pl.

Zwołaną na 26 lutego sesję Rady Miejskiej zdominował temat 
gospodarki odpadami. 9 marca odbyła się sesja nadzwy-
czajna, podczas której radni przyjęli stanowisko w sprawie 
Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego 
Portu Komunikacyjnego, a także wyrazili zgodę na uruchomienie 
rezerwy finansowej na cele medyczne.
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Z wielkim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Śp. Anny Jankowskiej
wieloletniego inspektora  

ds. kadrowych 
dla gminnych i powiatowych 

placówek oświatowych.
Szczere kondolencje i wyrazy 

głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim

składają
Dyrektor i pracownicy  

Biura Oświaty  
Gminy Grodzisk Mazowiecki

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Pani  
Anny Jankowskiej
wieloletniego inspektora ds. 
oświaty, odpowiedzialnej za 

sprawy kadrowe pracowników 
placówek oświatowych z terenu 

gminy Grodzisk Mazowiecki 
i dawnego powiatu grodziskiego.

Łączymy się w żalu  
z Najbliższą Rodziną  

i Przyjaciółmi
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Joanna Wróblewska,
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 

Grzegorz Benedykciński

    Pani 
 Bożenie Malczewskiej
serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci
Siostry

składają
Dyrektor i pracownicy  

Biura Oświaty 

WieśCi Z RAtusZA

Serdecznie dziękujemy Pani Elżbiecie 
Stępień, dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Grodzisku Maz., za zaproszenie 
na Xv Międzyszkolny Festiwal Piosen-
ki „Śpiewaj razem z nami”. I śpiewali-
śmy z wykonawcami, bo wiele utworów 
pamiętamy z czasów swojej młodości. 
Według nas wszyscy uczestnicy zostali 

zwycięzcami, bo swoje talenty świetnie 
zaprezentowali na grodziskiej scenie. 
Piękne wydarzenie, wspaniała mło-
dzież. Dziękujemy za gościnność i nie-
zapomniane chwile wzruszeń.

Danuta Dubielecka,  
Opiekunka Klubu Seniora Łąki

Podziękowanie

    Maryli i Wojtkowi 
Hardtom

z powodu śmierci
Mamy i Teściowej
szczere wyrazy współczucia

składają
Pracownicy Willi Niespodzianka

    Szczere wyrazy współczucia 
po stracie
Syna

Mieczysławowi 
Matuszewskiemu

składają
Pracownicy Ośrodka Kultury
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Laury za innowacyjność 

Powstańcze opowieści

Chciałoby się wyróżnić wszystkich 

Dr Hanna Celnik poprowadziła 24 lutego 
w Mediatece wykład pod tytułem „Od od-
krycia Aleksandra Fleminga do produkcji 
penicyliny w Polsce”, rozpoczynający cykl 
spotkań poświęconych historii medycyny. 
Słuchacze poznali losy odkrywcy penicyli-
ny – Aleksandra Fleminga, historię leku na 
frontach drugiej wojny światowej i wreszcie 
stałą produkcję, również w Polsce. Drugi 
wykład poświęcony był historii wielkich 

epidemii, czyli między innymi czarnej 
śmierci oraz ospy prawdziwej. Tym samym 
historia dogoniła współczesność – fakt, że 
temat poświęcony epidemiom przypadł na 
termin, gdy w Polsce pojawiły się pierwsze 
przypadki koronawirusa, był całkowitym 
przypadkiem, bowiem harmonogram spo-
tkań został ustalony znacznie wcześniej. 
Z uwagi na sytuację cykl został zawieszony 
po drugim wykładzie.

Wykładowczyni poza pracą jako lekarz 
dermatolog i wenerolog jest również między 
innymi historykiem medycyny. Do 2018  r. 
kierowała Zakładem Historii Medycyny 
w  Warszawskim Uniwersytecie Medycz-
nym, jest członkiem Komisji Badań nad 
Historią Nauk Medycznych KHNiT Polskiej 
Akademii Nauk oraz autorką książek z dzie-
dziny historii medycyny. 

   Jana Rytelewska 

Kształtowanie postaw obywatelskich przez 
grodziską Bibliotekę Publiczną i ułatwienie 
dostępu do  kultury takimi technologiami 
jak np. książkomat zostało docenione przez 
kapitułę konkursu Innowacyjny Samorząd 

2020 i zaowocowało zwycięstwem Grodzi-
ska w kategorii gmin miejsko-wiejskich. 
Na konkurs organizowany przez Serwis 
Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej 
wpłynęły 304 projekty zgłoszone przez 181 
jednostek samorządowych.

– Wygrała nasza codzienna praca i in-
nowacyjne pomysły całego zespołu bi-
blioteki, wygrał samorząd, który  zawsze 
nas wspiera, wygrali nasi czytelnicy, któ-
rzy  chcą z  nami współtworzyć to  miej-
sce i wygrała cała społeczność instytucji 
kultury! – komentuje dyrektor Biblioteki 

Publicznej Dorota Olejnik. Wraz z zespo-
łem stworzyła przy ul. Bartniaka miej-
sce, gdzie można nie tylko wypożyczyć 
książkę, ale i skorzystać z przestrzeni do 
spotkań, życia kulturalnego i zapoznania 
się z nowymi technologiami. – Dla naszej 
biblioteki jest to wyjątkowe wyróżnienie, 
ponieważ wygrała kultura i to w konkur-
sie, który nie jest konkursem branżowym. 
Rywalizowaliśmy z  projektami związa-
nymi z  ekologią, pozyskiwaniem energii 
czy strefą komunikacji – dodaje pani dy-
rektor.    (kb)

– Osoby, które oglądamy, przeszły elimi-
nacje w szkołach, co już jest dla nich suk-
cesem. Cieszę się, że możemy zarażać mu-
zyką innych. Jest to tym przyjemniejsze, że 
sama bardzo dobrze się bawię podczas tej 
imprezy – mówiła Elżbieta Stępień, dyrek-
tor SP nr 4.

Wystąpiło około 140 wykonawców, 
w tym 4 zespoły i 18 solistów, z 9 szkół 
podstawowych. W jury festiwalu zasiedli: 

Marta Maliszewska – wokalistka, uczest-
niczka telewizyjnych talent show, m.in. 
„voice of Poland”, która śpiewa z zespołem 
SPEAR, Tomasz Kirszling – muzyk orkie-
strowy i sceniczny, kapelmistrz Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej w Grodzisku oraz 
Sławomir Zygmunt – muzyk, wokalista, 
dziennikarz i pisarz.

– Był bardzo wysoki poziom i chciało-
by się wyróżnić wszystkich, bo zasługują 

na to chociażby za to, że pięknie śpiewa-
ją i wychodzą odważnie na scenę. Jednak 
liczba nagrodzonych jest ograniczona. Ale 
byliśmy dość jednogłośni – mówił Tomasz 
Kirszling.

W kategorii zespół zwyciężył duet Mar-
celina Nocny i Juliusz Ruszkiewicz z  SP   
nr  4 z Grodziska za wykonanie utwo-
ru „Lubię wracać tam, gdzie byłem już” 
Zbigniewa Wodeckiego. Wśród solistów 
najlepsza okazała się Gabriela Pacholska 
z SP  Wiskitki, która zaśpiewała „Kiedy 
jesteś tu”, piosenkę z filmu „Zaplątani”. 
Duet przygotowała Renata Gowin, nato-
miast solistkę – Iwona Maciejewska.

– Zupełnie nie spodziewałam się, że wy-
gram. Nie do opisania są uczucia, które mi 
towarzyszą. To był mój pierwszy występ na 
takiej scenie – mówiła Gabriela Pacholska.

   Tekst i fot. Anna Redel

Swoje wokalne talenty 3 lutego w sali widowiskowej Centrum Kultury zaprezentowali uczestnicy XV Międzyszkol-
nego Festiwalu Piosenki „Śpiewaj razem z nami” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 w Grodzisku.

Historia dogoniła współczesność

Przedszkole nr 4 przy ul. Górnej zaprosiło 
9 marca do swojej placówki uczestników 
powstania warsza w skiego.

– Zainspirowała nas ogólnopolska kam-
pania BohaterOn, która ma na celu uhono-
rowanie powstańców. Chcieliśmy zapoznać 
z ich historią grupy sześciolatków i go-
ścinnie III klasę z SP nr 1 – mówiła Ksenia 
Bukowska, nauczycielka Przedszkola nr 4, 
a jednocześnie przedstawicielka Hufca ZHP.

Po interesującej prezentacji artystycznej 
dzieci do najmłodszych przemawiali: por. 

Ryszard Dworak, ps. Szczwany Lis, kpt. Zo-
fia Gordon, ps. Iskra, oraz kpt. Jerzy Woj-
ciewski, ps. Strzała.

– Przeszedłem przez cztery obozy kon-
centracyjne w bardzo ciężkich warunkach, 
bo chorowałem, m.in. na tyfus plamisty. 
Byłem bardzo wycieńczony. W momencie 
wyzwolenia miałem 16 lat i ważyłem tylko 
29 kilogramów, więc wynosili mnie na no-
szach – mówił Jerzy Wojciewski, żołnierz 
Zgrupowania Kampinos.

  Tekst i fot. Anna Redel
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Honorowy Obywatel Grodziska 
Maz. Stefan Łuczyński, porucznik 
AK, ps. Kropiciel, członek Grupy 
„Krzysztof” – organizacji polskiego 
podziemia antykomunistycznego po 
II wojnie światowej, aktywny działacz 
Światowego Związku Żołnierzy AK 
Obwodu „Bażant” Ośrodka „Gąbka” 
– „Osa” w Grodzisku Maz. odebrał 
1 marca z rąk Prezydenta RP medal 
Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

IV Szczep ZHP im. Dzieci Walczącej 
Warszawy obchodził 7 marca swoje 
święto. Podczas harcerskiego spo-
tkania hm. Aleksandra Kapuściak 
przekazała funkcję komendanta 
szczepu swojemu następcy.

Kropiciel  
u prezydenta 

Uroczystość, podczas której odznaczeniami 
państwowymi uhonorowano przeszło dwa-
dzieścia osób zasłużonych dla niepodległo-
ści i suwerenności Polski, odbyła się w Pa-
łacu Prezydenckim w Narodowym Dniu 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

Zarówno okoliczności wydarzenia, jak 
i  obecność wśród odznaczonych Stefa-
na Łuczyńskiego nie były przypadkowe. 
Urodzony w Grodzisku Maz. 8 stycznia 
1927 r., wychowywał się w domu rodzin-
nym przy ul. Królewskiej, uczęszczając 
do Szkoły Podstawowej nr 1. Wyrobiony 
dzięki postawie ojca patriotyzm nakazał 
mu po wybuchu wojny wstąpić do kon-

spiracji. W  grudniu 1942 r. został zaprzy-
siężony do AK, przyjmując zaczerpnięty 
z „Pana Tadeusza” pseudonim „Kropiciel”. 
W podziemnej organizacji służył naj-
pierw w Szarych Szeregach, a od kwietnia 
1943 do zakończenia okupacji niemieckiej 
w 31 plutonie służby liniowej grodziskiego 
ośrodka AK „Osa”. Po wkroczeniu wojsk 
radzieckich, wobec sowietyzacji Polski, 
wraz ze swoim plutonem dowodzonym 
przez Janusza Zabłockiego, ps. Krzysztof, 
powrócił do konspiracji. Działająca na te-
renie powiatu grodziskiego partyzancka 
grupa Krzysztofa prowadziła akcje zbrojne 
i sabotażowe przeciwko władzom komuni-
stycznym, nie unikając otwartych potyczek 
z funkcjonariuszami MO i UB. W czerwcu 
1945 r. w lasach młochowskich partyzanci 
rozbili wysłaną przeciw nim z grodziskie-
go UB grupę operacyjną. Rozpoczęły się 
aresztowania członków oddziału. Stefan 

Łuczyński aresztowany został 25 czerwca. 
Przetrzymywany w siedzibie PUB przy 
ul.  Traugutta 19 został przewieziony do 
warszawskiego więzienia „Toledo” na Pra-
dze i skazany przez sąd wojskowy na 5 lat 
pozbawienia wolności. Odbity podczas 
transportu do więzienia we Wronkach, 
ukrywał się do lutego 1948 r. 

– To niezwykle wzruszająca chwila – 
móc zobaczyć, dotknąć bohaterów, praw-
dziwych Niezłomnych, którzy nie dali 
się złamać i  zniszczyć w najtrudniejszych 
czasach; którzy w najtrudniejszych cza-
sach walczyli o  prawdziwie niepodległą, 
suwerenną i wolną Polskę – powiedział 
prezydent Andrzej Duda do odznaczonych 
w okolicznościowym przemówieniu. 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że słowa te, 
podobnie jak medale, znalazły właściwych 
adresatów. 

n  Łukasz Nowacki

– Czuję się zrealizowana, ale munduru 
nie odwieszam do szafy. Jeśli tylko młodzi 
będą chcieli skorzystać z mojej pomocy, 
będę zawsze służyła instruktorską radą – 
mówiła dh. Aleksandra Kapuściak.

Komendant Hufca ZHP Grodzisk phm. 
Piotr Skuba zwolnił po 36 latach druhnę 
Aleksandrę Kapuściak z zajmowanej funk-
cji i mianował na nią pwd. Jana Piwowarka. 
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Zmiana warty
– Harcmistrzyni Ola to instruktor bar-

dzo pracowity, dążący zawsze do doskona-
łości. Jesteśmy jej wdzięczni za długoletnie 
zaangażowanie – mówił dh Piotr Skuba.

W ramach obchodów szczepowego 
święta zaprezentowane zostało pouczają-
ce przedstawienie poświęcone patronowi 
szczepu. Nie zabrakło wielu podzięko-
wań dla Aleksandry Kapuściak i gratula-
cji dla nowego komendanta szczepu.

– Moja poprzedniczka sporo mnie 
nauczyła, o czym świadczy fakt, że to 
właśnie ona była i jest opiekunem mo-
ich prób instruktorskich. Od zawsze 
biorę z niej przykład – mówił druh Jan  
Piwowarek.

n  Tekst i fot. Anna Redel
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Z okazji zbliżającej się Wielkiej Nocy  
pragniemy Mieszkańcom Powiatu Grodziskiego 

 życzyć zdrowych, pogodnych i pełnych spokoju Świąt. 
Niech Zmartwychwstanie Pańskie 
 – symbol nowonarodzonego życia,  

będzie czasem wzmocnienia więzi z drugim człowiekiem,  
niech przyniesie nadzieję oraz siłę do podejmowania nowych działań.

Sławomir Kamiński
Przewodniczący Rady Powiatu 

Grodziskiego

Marek Wieżbicki
Starosta Grodziski
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Językowe wyzwanie

Kobiecy problem

– Było bardzo dużo chętnych. Zaprezento-
wało się ponad 20 osób. Moje wrażliwe ucho 
filologa wychwyciło drobne niedociągnięcia 
językowe, ale większość dała radę – mówi-
ła Blanka Paluch, organizatorka konkursu, 
nauczycielka angielskiego w ZSTiL nr 2.

Młodzi artyści rywalizowali w dwóch 
kategoriach. Wśród uczniów szkół podsta-
wowych bezkonkurencyjne były przedsta-
wicielki Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w  Międzyborowie: Karuna Morgulec 
(I  miejsce) i Olga Stawicka (II miejsce). Na 

trzecim miejscu znalazła się Lena Jankowska 
z SP nr 1 w Grodzisku.

Wśród uczniów szkół ponadpodstawo-
wych najlepsza okazała się Zuzanna Kozioł 
(na zdjęciu) z ZSTiL nr 2 w Grodzisku. Dru-
gie miejsce zajęła Alicja Maculewicz z LO im. 
T. Zana w Pruszkowie. Jako trzecia uplaso-
wała się Oliwia Fijałkowska z LO im. T. Ko-
ściuszki również z Pruszkowa. Wyróżnienia 
trafiły do Zuzanny Kijo i Emilii Strzelczyk 
z ZS nr 1 w Grodzisku, Marty Żak ze Spo-
łecznego LO w Milanówku oraz Yaryny 

Fedysh i Julii Woźniak z ZSTiL nr 2 w Gro-
dzisku. Nagrodę publiczności zdobył Kacper 
Kapuściak z ZS nr 1 w Milanówku.

– Tym przedsięwzięciem promujemy na-
ukę języka angielskiego w szkole – mówił 
Andrzej Chojnacki, dyrektor ZSTiL nr 2, 
który wraz z Wiolettą Hajdus, dyrektorem 
PSM w Grodzisku, oraz Anną Kowalską, 
naczelnikiem Wydziału Oświaty, Kultury 
i  Sportu w grodziskim starostwie, zasiadł 
w jury konkursu.

n  Tekst i fot. Anna Redel

Podczas 10 edycji Konkursu Piosenki Angielskiej „You can sing” 
organizowanej przez ZSTiL nr 2 w Grodzisku ujawniły się liczne 
talenty wokalno-lingwistyczne.

Przedstawicielki PCK i marki 
Always zawitały 10 marca do 
ZSTiL nr 2 w Grodzisku w związku 
z kampanią #AkcjaDonacja mającą 
na celu zmniejszenie skutków ubó-
stwa menstruacyjnego w Polsce.

7 i 8 lutego Mediateka tętniła życiem również 
po godzinach oficjalnego otwarcia. Grupa 
wolontariuszy Biblioteki Publicznej zorgani-
zowała wspólne nocowanie, podczas którego 
pod opieką Magdaleny Żerek, koordynatorki 
wolontariatu, i Piotra Moczydłowskiego, eks-
perta technologii w YouMedia, wypróbowała 
wszystkie możliwości Biblioteki Publicznej 
i zapoznała się z ofertą dla nastolatków. Po-
wstały dwie strefy filmowe z ekranizacja-
mi książek młodzieżowych, strefa rozmów 
i strefa rozrywki w YouMediach, gdzie chętni 
grali w gry karciane, planszowe i korzystali 

z dostępnych technologii – robotów, vR-u 
i długopisów 3D. Była to jedna z nielicznych 
okazji, kiedy wszyscy wolontariusze spotkali 
się razem, ponieważ na co dzień biorą udział 
w różnych aktywnościach i pracach – m.in. 
pomagają w zajęciach dla młodszych dzie-
ci, porządkują księgozbiór, tworzą audycje 
w Radiu Bogoria, uczestniczą w spotkaniach 
tematycznych i autorskich lub warsztatach. 

– Wolontariat w bibliotece to jedna z lep-
szych rzeczy, które spotkały mnie w życiu 
– powiedziała 16-letnia Amelia Replińska, 
która już od dwóch lat jest w grupie wolonta-
riackiej ze swoją rówieśniczką Małgosią Gór-
niewską. – Nigdy nie myślałam, że będę się 
aż tak cieszyć z przychodzenia do biblioteki. 

Osiem lat spędzonych w wolontariacie bar-
dzo dobrze wspomina również Magdalena 
Molska, pełnoletnia już była wolontariusz-
ka. – Nadal uwielbiam wpadać do biblioteki, 
rozmawiać z czytelnikami. Atmosfera jest 
nieziemska i jestem w otoczeniu książek. 

  n  Tekst i fot. Katarzyna Mandes

Z książką po godzinach

Leśni przy 
Logistycznej

W styczniu  
jeszcze się  
przytulali

Jak wynika z badań przeprowadzonych 
przez organizatorów akcji, niemal 1 na 
6 dziewcząt opuściła zajęcia lekcyjne pod-
czas miesiączki ze względu na brak dostę-
pu do artykułów higienicznych.

– Nie zdawałam sobie sprawy, że skala 
tego problemu jest tak duża. Ale nie zdzi-
wiło mnie to, że mogą być dziewczyny, 
które nie mają pieniędzy na podpaski. 
Sama wywodzę się z rodziny, która nie jest 
majętna – mówiła Paulina Sykut-Jeżyna, 
ambasadorka projektu.

Ponadto w szkole gościły: Małgorzata 
Szukała z PCK, Mariola Mirek, przedsta-
wicielka marki Always, oraz dr Monika 

Perkowska, psycholog dzieci i młodzie-
ży, która przeprowadziła z uczennicami 
ZSTiL nr 2 warsztaty o budowaniu pew-
ności siebie w okresie dojrzewania.

– Na 500 szkół do akcji dostało się 7 na-
szych, czyli: ZS nr 1, ZSTiL nr 2, SP nr 5, 
SP nr 6, ZSS im. H. Szczerkowskiego 
z Grodziska, SP w Adamowiźnie i SP 
w  Kuklówce, które otrzymały produkty 
higieniczne Always – mówiła obecna na 
spotkaniu Bożena Bajkowska, kierownik 
Oddziału Rejonowego PCK.  n  (ar)

Forwardery, przyczepy zrywkowe oraz 
ciągniki rolnicze – takie i inne maszyny 
związane z leśnictwem można było zo-
baczyć podczas Forest Show, które po raz 
pierwszy odbyło się w gminie Grodzisk. 
Ponadto 7 marca przy ul. Logistycznej 
rywalizowali w zawodach operatorzy 
maszyn leśnych oraz drwale. Organiza-
torem było Wydawnictwo Las Media. 

n (budzik)

Wernisaż wystawy „Kolekcja Przytuleń” 
połączony z performancem Małgorzaty 
Nierodzińskiej, podczas którego moż-
na było stworzyć swój unikatowy por-
tret przytulenia, odbył się w grodziskiej 
Mediatece. Chętnych do przytulenia się 
z artystką nie brakowało. Wydarzenie 
miało miejsce 31 stycznia, w dniu Mię-
dzynarodowego Dnia Przytulania, co 
tylko uzmysławia, jak w ciągu kilku ty-
godni zmieniła się nasza rzeczywistość. 
W związku z rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa podobny performance 
w marcu byłby nie do pomyślenia. Prace 
można było oglądać do 14 lutego. 

n (budzik)
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    Pani Joannie Kozdrak
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
Mamy
składają

Dyrektor i pracownicy  
Biura Oświaty

    Koledze
Mieczysławowi 

Matuszewskiemu
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
Syna

Koleżanki i koledzy  
ze Środowiska „Osa” AK

    Koleżance
Danusi Rybickiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci małżonka

Kazimierza
składają

Dyrygentka  
z Chórem UTW Fermata
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Baryton spinto bohaterski 

Żelazna dama o złotym sercu

22 stycznia pożegnaliśmy z Chórem UTW 
Fermata z Grodziska Mazowieckiego wy-
bitnego artystę wielkiego formatu Dariu-
sza Biernackiego, którego miałam zaszczyt 
znać 20 lat. Łączyła nas muzyczna przygo-
da, pozostały wspomnienia z działalno-
ści w Milanówku oraz taśmy wideo. Były 
to  wielkie widowiska słowno-muzyczne 
z chórem Cantabile oraz innymi uczestni-
kami, w których brało udział 50-80 osób.

Ostatnimi laty często występował w gro-
dziskim Centrum Kultury. Podejmował On 
różne wyzwania zachwycając swym pięk-
nym głosem i kunsztem aktorskim, lecz 
śpiewał także sercem. Lubił tę wielką scenę 
w grodziskim Centrum Kultury lub Media-
tece i serdeczną widownię, która witała Go 
entuzjastycznie, co dodawało Mu skrzydeł.

6 stycznia 2019 r. podczas Koncertu No-
worocznego Chóru UTW Fermata wystą-

pił gościnnie bawiąc widownię z Marysią 
Wdowiak. Uroczo i frywolnie wykonali 
znane arie operetkowe „Usta milczą, dusza 
śpiewa”, „Wielka sława to żart” i inne ulu-
bione melodie. 8 marca mimo choroby ba-
wił z chórzystkami panie z okazji ich świę-
ta. 14 listopada uświetnił Dzień Seniora 
występując w Centrum Kultury ze swoimi 
czterema młodymi uczennicami: Kariną 
Fedorets, Patrycją Korszeń, Patrycją Pru-
szyńską, Katarzyną Sulimą. Owacjom i bi-
som nie było końca.

Wciąż widzę Jego rozpromienioną, 
szczęśliwą twarz, gdy wchodząc na scenę 
słyszał zapowiedź: „Przed państwem wy-
stąpi baryton spinto bohaterski pan Da-
riusz Biernacki”.

Już nie wystąpi…
Dyrygentka Alicja Paciorek  

wraz z Chórem UTW Fermata

Swoim życiem, pracą i aktywnością udo-
wadniała, że niepełnosprawność nie 
oznacza wykluczenia, a osoby niepełno-
sprawne są pełnoprawnymi członkami 
społeczeństwa. Uczyła swoich podopiecz-
nych, obarczonych rozmaitymi dysfunk-
cjami, że choroba nie przekreśla szansy 
na rozwój i realizację swoich pasji czy 
dzielenie się wrażliwością, pozostałych 
zaś przekonywała, że osoby chore mogą 
być nie tylko wyzwaniem, ale także da-
rem wyzwalającym pokłady empatii i po-
zwalającym inaczej, na pewno mądrzej, 
spojrzeć na świat. Po walce z ciężką cho-
robą, w styczniu odeszła Ewa Magdziak, 
wieloletnia Przewodnicząca Zespołu ds. 
Orzekania o  Niepełnosprawności w Po-
wiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 
pomysłodawczyni, założycielka i pierwsza 
kierowniczka Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej działających pod egidą stowarzysze-
nia Malwa Plus, organizatorka Przeglądu 
Twórczości Artystycznej Osób Niepełno-
sprawnych „Ogrody Integracji”, inicjator-
ka warsztatów Onko-Music, Zasłużona 
dla Gminy Grodzisk Maz. 

Ewa Magdziak dla społeczności Grodzi-
ska, szczególnie dla środowiska osób nie-
pełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów, 
była osobą wyjątkową i niezastąpioną. Ze 
względu na swoje wykształcenie (była ma-

gistrem oligofrenopedagogiki, terapeutką, 
trenerką kinezjologii i NLP) i doświad-
czenie zawodowe pełniła rolę mentorki 
i ostatecznej instancji, ale także ducha 
sprawczego i akuszerki wielu działań na 
rzecz wyrównywania szans i przywraca-
nia społecznych kompetencji osób niepeł-
nosprawnych. Warto podkreślić, że swoich 
podopiecznych nie traktowała z pobłażli-
wością, jak „dzieci gorszego Boga” – prze-
ciwnie, walcząc o ich dobro, komfort życia 
i lepszą przyszłość umiała stawiać wyma-
gania, motywować do wysiłku, zachęcać 
do przekraczania własnych ograniczeń, 
pozostając osobą czułą i empatyczną, ale 
twardo stąpającą po ziemi. Jej charyzma, 

bezpośredni sposób bycia i niekwestio-
nowany autorytet sprawiały, że nie było 
dla niej rzeczy nie do załatwienia. Tam, 
gdzie inni załamywali ręce, ona działała – 
otwierając drzwi urzędów, kieszenie spon-
sorów, ludzkie serca i sumienia. Otwierała 
oczy i dawała nadzieję – przede wszystkim 
tym, za których czuła się odpowiedzialna, 
pokazując im, jak wiele potrafią i co mogą 
osiągnąć, ale także nam wszystkim, któ-
rym nie tylko ukazywała potrzeby i pro-
blemy osób niepełnosprawnych, ale udo-
wadniała, że ich świat jest równie piękny, 
choć inny i że dzięki spotkaniu z nim mo-
żemy stać się lepszymi ludźmi. 

Ostatnim przedsięwzięciem Ewy Mag-
dziak były prowadzone w Bibliotece Pu-
blicznej warsztaty Onko-Music – spotka-
nia leczące dusze ludzi zmagających się 
z chorobą nowotworową. Nawet własny ból 
i niepewność okazały się dla niej pretek-
stem do aktywności na rzecz innych. Pod-
czas niedawnego jubileuszu 25 lat WTZ 
Malwa Plus – pierwszego „dziecka” Ewy 
Magdziak – jedna z uczestniczek warszta-
tów powiedziała, że dzięki nim poczuła, że 
niebo istnieje naprawdę. Jeśli dzięki pani 
Ewie niebo zstąpiło na ziemię, to można 
mieć pewność, że gdzieś tam, poza granicą 
doczesności, stanęło przed nią otworem.

Łukasz Nowacki 

Wspomnienie
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Inspektor Dariusz Lubański, dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji 
w Grodzisku, 21 lutego w Mediatece podczas uroczystej zbiórki z okazji zdania 
obowiązków na zajmowanym stanowisku zakończył czynną służbę w policji.

Do naszej redakcji napisała czytelniczka zaniepokojona losem pomnika przyrody 
znajdującego się w Parku Skarbków w pobliżu restauracji. Chodziło o prowadzone 
przez właścicieli lokalu prace związane z tworzeniem zabudowy tarasowej.

Wzruszony komendant

Z laudacji odczytanej podczas uroczystości 
można było się dowiedzieć m.in., że swo-
ją służbę rozpoczął 1 października 1990 r. 
w  Komendzie Rejonowej Policji w Grodzi-
sku, a w ciągu 30 lat pracy dał się poznać 
jako policjant ceniący sobie współdziałanie 
w grupie i dobrą atmosferę w pracy. Jako 
kierownik jednostki wielokrotnie inicjował 
działania wspierające podwładnych.

Ceremonia sprawiła, że nie zabrakło łez 
wzruszenia.

– Załogo moja kochana, dziękuję wam 
za codzienną, rzetelną, żmudną pracę. Tak 
dobre oceny, które uzyskiwaliśmy, to wła-
śnie wasza zasługa – mówił łamiącym się 
głosem Dariusz Lubański, który pożegnał 
się nie tylko z ze współpracownikami, lecz 
również ze sztandarem.

Funkcjonariusze także z trudem żegnali 
się z byłym komendantem.

– Obserwowałem i podziwiałem jego 
spokój i humor, którymi na co dzień za-
rażał wszystkich – mówił podinspektor 

Wojciech Bogiel, dotychczasowy I zastępca 
komendanta, któremu od 22 lutego powie-
rzono obowiązki Komendanta Powiatowe-
go Policji w Grodzisku.

W ciepłych słowach o Dariuszu Lubań-
skim wypowiadali się obecni na spotkaniu 
samorządowcy.

– To siódmy komendant w mojej karie-
rze i pierwszy pochodzący z Grodziska. Jest 
niezwykle skromny i charakteryzuje się 
wysoką kulturą osobistą. Jestem wdzięcz-
ny za lata pracy na rzecz naszego poczucia 
bezpieczeństwa – mówił Grzegorz Bene-
dykciński, burmistrz Grodziska. n  (ar)

Skontaktował się z nami czytelnik, którego 
syn jest zarejestrowany w grodziskim Po-
wiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bez-
robotna. Czytelnik skarży się, że choć syn 
w ramach świadczonego przez PUP pośred-
nictwa pracy wyszedł z inicjatywą założe-
nia działalności gospodarczej i oczekiwał 
skierowania na szkolenie, otrzymał propo-
zycje pracy w zupełnie innym charakterze.

O komentarz poprosiliśmy dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy Hannę Wi-

lamowską. – Osoba bezrobotna, zarówno 
z  prawem do zasiłku jak i bez, ma obo-
wiązek zgłaszania się do urzędu pracy 
w  wyznaczonym terminie w celu przy-
jęcia propozycji odpowiedniej pracy lub 
innej formy pomocy proponowanej przez 
urząd. Pośrednictwo pracy obok doradz-
twa zawodowego i organizacji szkoleń jest 
podstawową usługą, jaką świadczymy dla 
zarejestrowanych osób bezrobotnych. Je-
śli w dniu wizyty w  urzędzie jest oferta 

re
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W trosce o drzewo

Praca priorytetem

Nasza czytelniczka chciała wiedzieć, czy 
działania podejmowane przez restaura-
cję są legalne i czy to nie szkodzi drzewu. 
W związku z tym zwróciliśmy się z zapy-
taniem do wydziału ochrony środowiska 
Urzędu Miejskiego.

– Działania realizowane są pod nadzo-
rem dendrologa i mają na celu wykonanie 

podestów nietrwale związanych z gruntem 
oraz wygrodzenia strefy korzeniowej drze-
wa w celu zapobiegania zagęszczania gleby 
pod koroną pomnika przyrody. Wszelkie 
prace prowadzone są ręcznie w celu unik-
nięcia zniszczenia systemu korzeniowego 
drzewa – zapewnił Łukasz Kapuściak, szef 
gminnej ochrony środowiska.  n  (ar)

 Pięknych spotkań w gronie rodziny,  
nieustannej obecności wiary, nadziei i miłości  

oraz dużo zdrowia i radości  
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

składa
Zarząd wraz z pracownikami Spółki

pracy, którą dany bezrobotny mógłby 
wykonywać, to ją otrzymuje. Propono-
wanie pracy jest priorytetem. W  przy-
padku braku oferty pracy rozważana 
jest inna forma pomocy z uwzględnie-
niem planów osoby bezrobotnej i jej sy-
tuacji na rynku pracy. Na temat innych 
form pomocy, np. szkolenia czy środki 
na działalność, zainteresowani bezro-
botni mogą uzyskać informacje u do-
radców klienta, osobiście lub telefonicz-
nie – poinformowała dyrektor Hanna 
Wilamowska.  n  (ar)
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OKRĘG nr 3

nasi radni10

Małgorzata Sobol, 56 lat, 
sołtys Kozerek. w Radzie 
Miejskiej od 2010 roku. 
Kandydowała w okręgu nr 3 
z Kww Ziemia Grodziska.

Mieszkańcy pytają  
o kanalizację  
i oświetlenie
Wolałaby Pani, by wybory do Rady Miej-
skiej odbywały się według ordynacji więk-
szościowej, jak w 2014 roku, czy bardziej 
odpowiada Pani ordynacja proporcjonalna 
zastosowana w 2010 i 2018 roku?

– Uważam, że ordynacja większościowa 
była optymalna. Zasady wyborów w okręgach 
jednomandatowych są bardziej przejrzyste 
zarówno dla wyborców, jak i kandydatów.
Pytam, bo w 2014 roku uzyskała Pani naj-
wyższy odsetek poparcia spośród wszyst-
kich kandydatów, a tym razem na objęcie 
funkcji radnej musiała Pani poczekać aż 
wygaśnie mandat Piotra Galińskiego, któ-
ry został wiceburmistrzem. Było nerwowo?

– Nerwówki nie było, bo miałam świado-
mość, że po wygaszeniu mandatu wicebur-
mistrza Piotra Galińskiego zostanę radną. 
Natomiast na pewno było trochę przykro, 
bo człowiek się starał przez dwie kadencje, 
a  jednak duża liczba kandydatów spowo-
dowała, że zdobycie mandatu nie było ta-
kie oczywiste. To też mankament wyborów 
w dużych okręgach, że z jednej strony pracu-
je się na wspólną listę, a z drugiej – jest jakaś 
rywalizacja między kandydatami z tego sa-
mego ugrupowania.
Jest Pani sołtysem Kozerek, położonych 
w  tej części gminy, gdzie intensywnie roz-
wija się mieszkalnictwo. Czy infrastruktura 
nadąża za wzrostem liczby mieszkańców?

– I tak, i nie. Oprócz ulicy Planetarnej 
wszystkie drogi mają zadowalającą na-
wierzchnię, woda miejska jest, gaz jest, na-
tomiast w Kozerkach brakuje kanalizacji. 
Ale coś drgnęło i w tej kwestii. Jesteśmy po 
rozmowach z prezesem ZWiK-u i panem 
burmistrzem, mieszkańcy dostali umowy 
przedwstępne związane z kanalizacją.
Od kilku lat w Kozerkach działa m.in. 
Akademia Tenisowa Tenis Kozerki. Takie 
inwestycje przynoszą miejscowości więcej 
zysków czy uciążliwości?

– Uważam, że to jest zysk. To duża promo-
cja dla Kozerek. Poza tym obecność takiego 
kompleksu jest dodatkowym argumentem 
w  kwestii infrastruktury i budowy wspo-
mnianej kanalizacji. 
Jakie mieszkańcy Kozerek mają nastawie-
nie do budowy obwodnicy, której realiza-
cja wydaje się coraz bliższą perspektywą?

– Nie słyszałam, by ktoś był przeciw. 
Mieszkańcy są zadowoleni, bo w godzinach 
porannych korek na drodze 719 zaczyna się 
już przy kapliczce w Kozerkach. Szczególnie 
uciążliwe są środy, czyli dni targowe. 
Obwodnica będzie kolejnym po linii kole-
jowej elementem, który podzieli wieś. 

– Obwodnica będzie przebiegała skra-
jem miejscowości, więc tu nie dostrzegam 

potencjalnych problemów. Myślę, że budo-
wa obwodnicy to dobra okazja, by dokonać 
pewnych regulacji administracyjnych, które 
mogłyby ułatwić funkcjonowanie w tym 
rejonie. W zeszłym roku zaproponowałam, 
żeby poszerzyć granice miasta do obwod-
nicy, część Kozer położoną po południowej 
stronie torów kolejowych przyłączyć do Ko-
zerek, z kolei część Kozerek znajdującą się 
po północnej stronie torów przyłączyć do 
Kozer. Burmistrz o pomyśle wypowiedział 
się pozytywnie, natomiast rozważania na ten 
temat są zawieszone do czasu wybudowania 
obwodnicy. W tej chwili najbardziej uciążli-
wy jest brak przejazdu, bo komunikacja mię-
dzy dwiema częściami jednej wsi – zarówno 
w przypadku Kozerek, jak i Kozer – odbywa 
się przez tunel w Grodzisku. 
Jak odnosi się Pani do coraz bardziej szcze-
gółowych informacji na temat planów bu-
dowy infrastruktury obsługującej Cen-
tralny Port Komunikacyjny?

– Najbardziej zaniepokojeni są mieszkań-
cy północnej części gminy – Izdebna Ko-
ścielnego, Kłudzienka, Żukowa. Obawiają 
się, żeby nie było nerwówki, jaka była przy 
okazji planów budowy linii 400 kv. Wśród 
mieszkańców okolic Kozerek na razie nie 
ma niepokoju związanego z budową CPK. 
Ryzyko, że ta infrastruktura dotknie rów-
nież Kozerek, istnieje, choć wydaje się, że jest 
niewielkie. Staram się być w tej sprawie na 
bieżąco. Była przez moment koncepcja pla-
nistyczna, by jedna z linii kolejowych prze-
biegała między Kozerkami a Chyliczkami. 
Na szczęście, ten pomysł jest już nieaktualny. 
Powstawanie kolejnych świetlic w gminie 
przyjmuje Pani z zadowoleniem czy z oba-
wą, że świetlica w Kozerkach nie jest już tą 
jedyną, a jedną z wielu?

– Cieszę się, bo na początku świetlica 
w Kozerkach była do dyspozycji pięciu wsi – 
Kozerek, Makówki, Czarnego Lasu, Władko-
wa i Kozer Nowych. Na dziś korzystają z niej 
trzy wsie, a lada chwila zostaną tylko Kozerki 
i Władków, bo Czarny Las będzie miał swoją 
świetlicę. O jej budowę również zabiegałam, 
wspierając starania pani sołtys Czarnego 
Lasu Ewy Błońskiej. 
Kiedy rozmawialiśmy przed czterema 
laty, wspominała Pani, że będzie się starać 

o  ścieżkę rowerową do Jaktorowa, budo-
wę boiska wielofunkcyjnego w Kozerkach 
i placu zabaw przy świetlicy.

– Ostatnio w sprawie ścieżki rowerowej 
zadałam pytanie na komisji, bo tyle czasu 
już przypominam o tej inwestycji, ścieżki ro-
werowe robi się przy drogach powiatowych, 
a u nas cisza. Dostałam od pana burmistrza 
odpowiedź, z której wynika, że z uwagi na 
znaczny koszt inwestycja zostanie podzielona 
na dwa etapy – najpierw wybudowana zosta-
nie ścieżka od ul. Chełmońskiego w Grodzi-
sku do ul. Jowisza w Kozerkach, a w drugim 
etapie – od Jowisza do granicy gminy. Jeśli 
chodzi o boisko wielofunkcyjne i plac zabaw, 
to w ubiegłym roku gmina zakupiła za świe-
tlicą działkę, więc jest już zarezerwowane 
miejsce na obie te inwestycje. 
Jakie są Pani priorytety w bieżącej kadencji?

– Dokończenie przebudowy nawierzch-
ni dróg, budowa kanalizacji i oświetlenia 
ulicznego, bo o to najczęściej pytają miesz-
kańcy Kozerek, Władkowa i Czarnego Lasu, 
których czuję się reprezentantką. Poza tym 
zależy mi na odblokowaniu planu zagospo-
darowania przestrzennego, co mam nadzieję 
nastąpi z chwilą, gdy zacznie się budowa ob-
wodnicy. Bo na razie Kozerki z małymi wy-
jątkami nie mają planu zagospodarowania 
i  ludzie nie mogą mieć działek mniejszych 
niż 3000 metrów. 
Cztery lata temu zapowiadała Pani ry-
chłe wydanie książki o historii Kozerek, 
tymczasem książka rzeczywiście została 
wydana w ubiegłym roku, ale nakładem 
własnym autora, Tadeusza Murzyna. Czy 
w  związku z tym sołectwo ma jeszcze ja-
kieś plany wydawnicze?

– Plany wydawnicze mamy i są już w trak-
cie realizacji, bo jak ustalił autor wspo-
mnianej książki Tadeusz Murzyn, pierwsza 
wzmianka o Kozerkach pojawiła się w 1590 
roku, a więc w czerwcu przypadać będzie 
430-lecie istnienia miejscowości, co zamie-
rzamy uczcić m.in. wydaniem albumu.
Dziękuję za rozmowę.

n  Rozmawiał Krzysztof Bońkowski
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OKRĘG nr 1
Dariusz Świderski, 34  lata, 
nauczyciel. w  Radzie Miej-
skiej po raz pierwszy. Kan-
dydował w okręgu nr 1 
z Kww Ziemia Grodziska. 

Czuję się częścią  
lokalnego środowiska

Jakie wrażenia po kilkunastu miesiącach 
sprawowania mandatu?

– Pierwsze miesiące to czas nauki, pozna-
wania, jak działa Urząd Miejski, jak działa 
rada, na czym polega funkcja radnego i jakie 
daje możliwości. A według mnie te możli-
wości są bardzo duże, bo wszelkie pomysły 
zawsze są analizowane przez kierownictwo 
Urzędu Miejskiego i w wielu przypadkach 
są realizowane. Ale też muszę podkreślić, że 
polityka Urzędu Miejskiego istotnie pokry-
wa się z moimi oczekiwaniami. Często moje 
kroki są wręcz ubiegane. Bardzo doceniam 
jednak to, że wszelkie pomysły radnych są 
traktowane poważnie. 
„Uważam, że potrzebny jest głos młodego 
pokolenia, które dba o interes młodych ro-
dzin i rozwój zdrowego trybu życia” – prze-
konywał Pan w kampanii wyborczej. Głos 
młodego pokolenia był dotychczas słabo 
słyszalny?

– Na pewno zawsze mógłby być słyszalny 
lepiej. Głos młodych dotyczy przede wszyst-
kim miejsc, w których rodziny mogłyby 
spędzać czas razem, a więc parków, placów 
zabaw. Ich zawsze było dużo, bo Grodzisk 
jest miastem przyjaznym rodzinie, ale wiele 
takich miejsc wymaga modernizacji, wiele 
obiektów sportowych wymaga remontów. 
Szkoły, które teraz są wyremontowane, jesz-
cze rok temu również potrzebowały wielu 
zmian. Czasy się zmieniają, młodzież i mło-
de pokolenie potrzebuje dostosowania mia-
sta do ich potrzeb. Teraz coraz bardziej re-
alnym pomysłem jest rewitalizacja deptaka, 
który ostatnimi czasy nieco zamarł. To rów-
nież może być świetne miejsce do spędzania 
czasu dla młodzieży. 
Należy Pan do najmłodszych radnych. Czy 
w Radzie Miejskiej istnieją podziały poko-
leniowe?

– Jedną z pierwszych rzeczy, na którą zwró-
ciłem uwagę, było skrócenie dystansu poko-
leniowego z inicjatywy bardziej doświad-
czonych radnych, którzy od razu dali do 
zrozumienia, że można liczyć na ich pomoc. 
Wszelkie pomysły są konsultowane w szer-
szym gronie ludzi w różnym wieku, mających 
różne priorytety. I uważam za cenne to, że nie 
zamykamy się w grupach wiekowych. 
Jest Pan nauczycielem wychowania fizycz-
nego w Szkole Podstawowej nr 5, ale to nie-
jedyny Pana związek ze sportem.

– Istotnym zajęciem jest praca animatora 
na orliku przy ul. Nadarzyńskiej, gdzie pro-

wadzę zajęcia z młodzieżą, a także zajmuję 
się organizacją Grodziskiej Ligi Szóstek, 
która skupia 37 drużyn, co daje w sumie 500 
zawodników rywalizujących co weekend na 
boisku. Oczywiście z uwagi na aktualną sy-
tuację początek rozgrywek został wstrzyma-
ny. To jest jedna z największych lig amator-
skich na Mazowszu, a ja mam przyjemność 
być jej organizatorem od 10 lat. Ponadto 
jestem trenerem piłki nożnej z dyplomem 
UEFA „A”. Obecnie pracuję w A-klasowej 
Passovii, natomiast piłkarsko wywodzę się 
z  klubów grodziskich – jestem wychowan-
kiem Pogoni, później grałem w  Chlebni, 
gdzie nie tylko rozwijałem się jako zawod-
nik, ale i dostałem możliwość pracy w  roli 
trenera. Czuję się częścią lokalnego środowi-
ska, nie tylko sportowego, ale i kulturalnego.
Mamy w Grodzisku mistrzów Polski w te-
nisie stołowym. Czy uważa Pan, że takie 
kluby jak Pogoń, Sparta czy Chlebnia po-
winny aspirować do osiągnięć na szczeblu 
centralnym?

– Wyniki sportowe zawsze wiążą się z fi-
nansami. Ale myślę, że Grodzisk jest mia-
stem, które zasługuje na to, by wszystkie klu-
by grały o jak najwyższe cele.  
W gminie jest mnóstwo klubów sporto-
wych. Czy jest miejsce na kolejne?

– Sport staje się modny, coraz więcej ludzi 
wychodzi z domu, żeby pobiegać, coraz wię-
cej dzieci jest zachęcanych przez rodziców, 
żeby ćwiczyć w klubach sportowych. Dlate-
go myślę, że dla każdego pomysłu i dla każ-
dego klubu znajdzie się miejsce. Tym bar-
dziej jeżeli to będzie klub z obszaru, którego 
jeszcze w okolicy nie ma, np. klub futsalo-
wy, który mógłby powstać na nowej hali, 
być może piłka ręczna. Grodzisk jest bardzo 
przyjazny stowarzyszeniom i klubom spor-
towym, a  chętni do uprawiania zawsze się 
znajdą. Poza tym nowa hala sportowa jesz-
cze poszerzy możliwości.
Domyślam się, że jest Pan zwolennikiem 
budowy hali sportowej. Natomiast pewne 
wątpliwości u niektórych wzbudzają koszty 
tej inwestycji. 

– Dla mnie sprawa jest oczywista. W 2000 
roku zbudowaliśmy pływalnię miejską, któ-
ra już jest za mała i teraz zastanawiamy się, 
jak ją rozbudować, zbudowaliśmy halę na 
Westfala, swego czasu ogromną i całkowicie 
nam wystarczającą. Teraz na meczach siat-
karskich drugoligowej Sparty kibice stoją w 
drzwiach, bo nie mają gdzie usiąść. Wydaje 

mi się, że perspektywa kilku lat dowiedzie, że 
rozmiar hali jest trafiony. Warto pamiętać, 
że z obiektu korzystać będzie również Szko-
ła Podstawowa nr 6, która będzie prowadzić 
tam nie tylko lekcje wychowania fizycznego, 
ale i inne zajęcia dydaktyczne. Kosztów nie 
przeskoczymy, ale uważam, że są one ade-
kwatne do rozmiarów inwestycji. 
Zasiada Pan w komisji rozwoju i budżetu 
oraz komisji oświaty, kultury, kultury fi-
zycznej i sportu. Która z nich jest bardziej 
interesująca?

– Obie komisje wybrałem z pełną świado-
mością. Komisja oświaty jest mi bliska z racji 
zawodu, jaki wykonuję, natomiast od zawsze 
moją pasją były liczby, sprawy budżetowe 
i wszystko, co z nimi związane. Dodatkowo 
pasjonujące jest uczestniczenie w rozmo-
wach o tym, w jakim kierunku miasto bę-
dzie się rozwijało, i udział w wyszukiwaniu 
pomysłów na to, by mieszkańcom żyło się 
w gminie Grodzisk jak najlepiej. 
„Chciałbym mieć wpływ i wyrażać swo-
je zdanie na tematy związane z rozwojem 
naszych szkół, przedszkoli i żłobków” – to 
kolejny cytat z kampanii. Jakie jest zatem 
pańskie zdanie na ten temat?

– Remonty, które zostały poczynione 
w  czasie wakacji, były rekordowe. Serce ro-
śnie, kiedy się widzi skalę zmian. Oczywiście 
zostało jeszcze dużo do zrobienia, przede 
wszystkim modernizacja Szkoły Podstawo-
wej nr 4, budowa szkoły w Szczęsnem. Ogól-
nie dzieje się dużo i dzieje się dobrze. Jak do-
damy do tego planowane przedszkole i żłobek 
przy ul. Okrężnej, to jest szansa, by w nieod-
ległej przyszłości wszystkie dzieci mogły tra-
fić do publicznych placówek oświatowych. 
Rozmawiamy w momencie, gdy odnoto-
wano pierwszych kilkanaście przypadków 
koronawirusa w Polsce. Jakie w związku 
z tymi niepokojącymi informacjami panu-
ją nastroje w oświacie?

– Na pewno jest wielki niepokój, ale rów-
nież wielka mobilizacja i zrozumienie dla 
wszelkich niezbędnych zabiegów w celu za-
hamowania epidemii.
Dziękuję za rozmowę. 

n  Rozmawiał Krzysztof Bońkowski
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Z repertuaru kajakarza i zecera
Dzięki niemu w Grodzisku występowali 
najlepsi muzycy jazzowi, a mieszkańcy mo-
gli poczuć dumę, że ich miasto ma intere-
sującą historię – na koncert pamięci Marka 
Cabanowskiego, podróżnika, dziennikarza 
muzycznego, historyka i samorządowca 
przez dwie kadencje piastującego funkcję 
przewodniczącego Rady Miejskiej, przy-
była jego rodzina, przyjaciele i miłośnicy 
dobrej muzyki. 29 stycznia w Mediatece 
zabrzmiały piosenki z repertuaru Andrzeja 
Zauchy, który podobnie jak zmarły w 2006 
roku Honorowy Obywatel Grodziska Ma-
zowieckiego miał szerokie zainteresowa-
nia – był zecerem, kajakarzem, a przede 
wszystkim piosenkarzem, choć zaczynał 

od gry na perkusji w wieku 8 lat w zastęp-
stwie swojego chorego ojca, gdy ledwo do-
sięgał do „stopy”. 

Wokalista Janusz Szrom przypomniał, 
że zbierając materiały do monografii o naj-
starszych w Polsce i Europie Warsztatach 
Jazzowych w Chodzieży wielokrotnie na-
trafiał na artykuły M. Cabanowskiego. 

Na repertuar koncertu złożyły się utwo-
ry zebrane przez J. Szroma w pierwszej mo-
nografii „Song Book”, zawierającej całość 
dorobku artystycznego Andrzeja Zauchy. 
Usłyszeliśmy jedyny anglojęzyczny utwór 
zespołu Dżamble, w którym występował 
A. Zaucha, „Georgia On My Mind”, jeden 
z pierwszych przebojów „Wymyśliłem Cie-

bie” oraz „Nieobecność”, „Nieprzewidziane 
kłopoty Andrzeja Z.”, balladę nagraną z ze-
społem Extra Ball „Król bójek w dyskote-
ce”, „Masz przewrócone w głowie”, „C’est 
la vie – Paryż z pocztówki”, „Byłaś serca 
biciem”, „Bądź moim natchnieniem”. 

Janusz Szrom wystąpił z zespołem 
w  składzie: Andrzej Jagodziński (forte-
pian), Andrzej Łukasik (kontrabas) i Mar-
cin Jahr (perkusja).

Znakiem firmowym A. Zauchy był nieco 
chrapowaty głęboki głos o „czarnej” bar-
wie, artystę cechowała także swoboda we 
frazowaniu i wyczucie swingu, które sły-
chać w muzyce zespołu. 

n   Sławomir Sadowski

STACJA BENZYNOWA

Spokojnych Świąt Wielkanocnych, 
pogody ducha  

oraz niezapomnianych chwil  
w rodzinnym gronie 

życzy 
AR-STAN

Stacja Paliw BP, ul. Matejki 6

  

Niech te święta Wielkanocne  
będą pełne nadziei i wiary, 

radośnie spędzone  
w gronie rodzinnym

życzy 

Porozumienie  
Samorządowe  

„Ziemia  
Grodziska”
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Wszystkim  
naszym klientom  

i czytelnikom  
gazety Bogoria  

zdrowych i pogodnych  
Świąt Wielkanocnych

życzy 
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SAS został tak skonstruowany, że cha-
rakteryzuje się dużą różnorodnością 
zajęć – od intelektualnych po ruchowe. 
Podczas finału zaprezentowały się cztery 
grupy. Jako pierwsi wystąpili uczestnicy 
zajęć tańca towarzyskiego.

– Często seniorzy nie mieli wcześniej 
czasu albo możliwości nauczyć się tań-
czyć. A jest to możliwe w każdym wieku, 
to tylko kwestia dopasowania trudności 
choreograficznej. Uczyłem seniorów za-
równo tańców standardowych, jak i la-
tynoamerykańskich – mówił instruktor 
Jarosław Korycki.

Pokazy dali także członkowie grupy tai 
chi pod kierownictwem Ewy Błaszkow-
skiej oraz uczestnicy zajęć tańców latino 
prowadzonych przez Annę Asińską. Na 

zakończenie imprezy wystąpiła przygo-
towana przez Joannę Cichoń grupa te-
atralna z autorskim przedstawieniem na 
podstawie tekstów Agnieszki Osieckiej. 
Ponadto Małgorzata Nocny opowiedzia-
ła o akcji „Serce na dłoni” związanej z 
walentynkami, w ramach której szyto 
serca, by rozdawać je na ulicach miasta 
14 lutego.

– Seniorzy stali się widoczni w grodzi-
skiej społeczności. SAS dał możliwość 
nawiązywania relacji, co zmniejsza pro-
blem samotności wśród osób starszych,  
a także pozwolił rozwijać pasje i nabywać 
nowe umiejętności. To udany projekt spo-
łeczny, a frekwencja stałych uczestników 
potwierdza, że był to strzał w dziesiątkę 
– mówił wiceburmistrz Tomasz Krupski.

W foyer kina można było obejrzeć wy-
stawę prac uczestników warsztatów „Two-
rzywa plastyczne” pod tytułem „Zagrajmy 
w: papier! nożyce! drewno!”.

– Na specjalne życzenie seniorów wzię-
liśmy na warsztat decoupage, czyli techni-
kę zdobniczą, która polega na przykleje-
niu motywu papierowego na odpowiednio 
spreparowane podłoże – mówiła instruk-
torka Marta Zawadzka.

Niestety realizacja kolejnej edycji Stre-
fy Aktywnego Seniora w marcu napotkała 
na poważne komplikacje – w związku ze 
wzrostem zagrożenia rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa, który szczególnie niebez-
pieczny jest dla osób starszych, władze miej-
skie podjęły decyzję o zawieszeniu zajęć. 

n  Tekst i fot. Anna Redel

– Łącznie było około 90 grup zajęciowych. Z programu korzystało ponad 600 osób. Dużo osób 
przychodziło na koncerty i pokazy filmowe. Odbiór był bardzo pozytywny – podsumował Marcin Łukasz 
Mazur, koordynator Strefy Aktywnego Seniora, której szósty finał odbył się 5 lutego w Centrum Kultury.

Korowodem rozpoczął się bal karnawałowy społeczności 
Warsztatów Terapii Zajęciowej stowarzyszenia Malwa Plus. 
Impreza odbyła się 7 lutego w Mediatece.

Strzał w dziesiątkę

Karnawałowe przebudzenie

– Wszyscy lubimy się bawić i w naszej sie-
dzibie często robimy dyskoteki na miarę 
naszych możliwości, ale chcemy się inte-
grować z innymi placówkami zrzeszają-
cymi osoby niepełnosprawne. Taką dużą 
imprezę robimy raz w roku już od około 
20 lat – mówiła Iwona Mejsner, kierownik 
WTZ w Grodzisku.

Poza gospodarzami w zabawie wzię-
li udział członkowie WTZ z Żyrardowa, 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
z  Podkowy Leśnej oraz delegacja Zespo-
łu Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczer-
kowskiego w Grodzisku.

– Jesteśmy zaprzyjaźnieni z WTZ 
w  Grodzisku i nasi podopieczni jak tyl-
ko się dowiedzieli o tej imprezie, od razu 
obmyślali stroje, jakie będą zakładać. Jest 
niesamowita atmosfera – mówiła Aneta 
Nalej, kierownik WTZ z Żyrardowa.

Podczas rozmaitych animacji i zabawy 
przy dźwiękach muzyki uczestnikom to-
warzyszyli ich opiekunowie.

– To pełne radości i energii spotkanie. 
Dla naszych uczestników jest to swego ro-
dzaju przebudzenie, bo oni bardzo chcą 
brać udział w takich uroczystych chwi-
lach, podczas których mogą zapomnieć 

o swojej niepełnosprawności. Czy to oso-
by na wózkach, czy niewidome – ruszają 
do tańca – mówiła Justyna Potyńska, pra-
cownik klubu pobytu dziennego działają-
cego przy Malwie Plus.

n  Tekst i fot. Anna Redel

Z okazji nadchodzących Świąt 
Wielkanocnych  

zdrowia, spokoju i wielu 
 powodów do radości

 życzą
 Zarząd i pracownicy

Zakładu Gospodarki Komunalnej



BOGORIA nr 296 marzec 2020

kultura14

– Chcieliśmy pokazać, że jako ludzie mamy wspólne korzenie, niezależnie od szerokości i długości 
geograficznej, a nawet od epoki, w jakiej żyjemy – tak Aldona Józefowicz, koordynatorka 
tegorocznych „Splotów”, wyjaśnia tytuł 7. Grodziskich Spotkań Wielokulturowych, które odbywały 
się w dniach 17 lutego – 3 marca i po raz kolejny pokazały, że choć impreza ma doskonale znaną 
formułę, to przyciąga coraz szerszą widownię, wciąż zachwyca i zaskakuje. 

Ponad dwadzieścia wydarzeń kulturalnych 
w ciągu dwóch tygodni oczywiście musi 
robić wrażenie, jednak to nie ilość decydu-
je o entuzjastycznym przyjęciu „Splotów” 
przez publiczność, lecz jakość, a ta, nieza-
leżnie, czy to koncert, prelekcja, wykład, 
warsztaty lub seans, była na najwyższym 
poziomie. Zadbali o to organizatorzy, czyli 
Willa Niespodzianka i Centrum Kultury, 
jak również inne placówki Ośrodka Kul-
tury zaangażowane w przedsięwzięcie, jak 
Mediateka czy Kino Wolność.

Preludium

– 6 tysięcy ludzi, z czego 3,5 tysiąca to 
mieszkańcy Grodziska, nagle znajduje 
się w sytuacji kompletnie ekstremalnej: 
podzielone rodziny, wywiezieni ludzie, 
właściwie z pełną świadomością, że jadą 
na śmierć. Dlatego dzisiaj ich wspomina-
my. Wspominamy ich również dlatego, 
żeby pamiętać, że nienawiść, pogarda, 
nieszanowanie poglądów, odmienności 
skutkuje zawsze tym samym: zbrodnią – 
mówił burmistrz Grzegorz Benedykciński 
podczas uroczystości upamiętniającej 79. 
rocznicę likwidacji getta w Grodzisku.

Obchody, przypominające, że w dniach 
10-14 lutego 1941 roku decyzją Niemców 
stłoczona na niewielkim śródmiejskim 
kwartale miasta społeczność żydowska 
z  Grodziska i okolic została wywieziona 
do getta warszawskiego, a potem trafiła do 
obozów zagłady, odbyły się 17 lutego przy 
ul. rtm. W. Pileckiego (dawnej 17 Stycz-
nia), gdzie znajduje się pomnik poświęco-
ny grodziskim Żydom, i jak co roku stano-
wiły inaugurację „Splotów”.

– Stoimy w miejscu, gdzie kiedyś znajdo-
wała się synagoga i biło serce żydowskie-
go świata. Wokół tego miejsca skupiali się 
wyznawcy judaizmu mieszkający w  Gro-
dzisku na przestrzeni przeszło 400 lat. 
Bezlitosna ręka historii zmiotła z krajobra-
zu miasta tę społeczność, która przez wiele 
lat dokładała swój własny kawałek życia 
do rozwoju i tożsamości miasta. Co roku 
staramy się o tym dramatycznym momen-
cie w dziejach Grodziska pamiętać. Z tego 
bolesnego wydarzenia musimy także wy-
ciągać wnioski i starać się tę kulturę pol-
sko-żydowską rozszerzać, przypominać – 
powiedział Łukasz Nowacki, specjalista do 
spraw historii miasta.

Legendy
Podtrzymywaniu opowieści o przenika-
niu się kultury polskiej i żydowskiej nie-
wątpliwie służył koncert zespołu Kroke, 
który wystąpił w Centrum Kultury tuż po 
uroczystości. Nazwa wywodzi się z języka 
jidysz, w którym Kroke oznacza po prostu 
Kraków. Założona w 1992 roku przez To-
masza Kukurbę, Tomasza Latę i Jerzego 
Bawoła grupa cieszy się statusem legendy, 
a trio do współpracy zapraszali m.in. Ste-
ven Spielberg, Nigel Kennedy czy Peter 
Gabriel. O ile w myśl powiedzenia nie od 

razu Kraków zbudowano, o tyle Kroke już 
w pierwszych dźwiękach otwierającego 
koncert utworu „Light in the Darkness” 
zbudowało magię muzyki zaklętą w al-
tówkę, kontrabas i akordeon. Anegdoty 
opowiadane przez Jerzego Bawoła i zna-
komita praca techniki scenicznej pracow-
ników Centrum Kultury dopełniły dzieła 
– publiczność, zaczarowana i oczarowana 
fenomenalnymi aranżacjami, mogła mieć 
jedynie chwile wątpliwości, czy zespół gra-
jąc na bis utwór „Ajde Jano” nie zatracił 
się w improwizacji, gdyż wariacje na te-
mat doskonale znanej melodii tak dalece 
oddzieliły się od bałkańskiego oryginału, 
by na finał jednak powrócić do głównego 
tematu.

Na drugi koncert uczestnicy „Splotów” 
musieli poczekać niemal do zakończenia 
cyklu. Ale czekać było warto, bo 29 lute-
go w Mediatece wystąpił Księżyc, zespół 
reprezentujący psychodeliczno-etniczny 
minimal. Koncert nosił wszelkie znamio-
na spektaklu, o cechach performance’u 
angażującego publiczność.

– To są zespoły otoczone kultem nie 
tylko przez swoich fanów. To nie są wy-

Niestandardowa optyka
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konawcy, do których mamy dostęp na co 
dzień – mówi Łukasz Nowacki.

Świat pod ręką
Niezwykłym przeżyciem dla uczestników 
były spotkania z kulturami świata przed-
stawionymi niejako od wewnątrz. 

– W tym roku zdecydowaliśmy, że za-
prosimy nie tylko podróżników czy znaw-
ców kultury poszczególnych krajów, lecz 
ich mieszkańców, którzy w danej kulturze 
wzrastali i znają ją od środka – mówiła Al-
dona Józefowicz.

Dzięki temu goście „Splotów” mieli 
okazję skosztować somalijskich pieroż-
ków, zwanych sambusa i przygotowanych 
przez Elmi Abdiego, napić się aromatycz-
nej kawy, której spożywanie i parzenie 
jest w Erytrei rytuałem łączącym rodzinę, 
przyjaciół i sąsiadów, o czym opowiedziała 
Senait Cieplińska, a także wykonać filcowy 
dywanik wspólnie z Elmirą Abasbekową, 
która przybliżyła historię filcu w Kirgizji, 
gdzie używany jest on do wyrobu strojów, 
czapek, a nawet butów i ozdób. Z kolei dy-
namicznej, obfitującej w przerywniki mu-
zyczne i fragmenty filmów, prezentacji tra-
dycji i obyczajów Japonii dokonali Pedro 
Pedrito i Masato Yokoe. Nie zabrakło też 
tańca – afrykańskiego uczyła viola Woj-
ciechowska, zaś klasyczny indyjski kathak 
przybliżyła Magdalena Niernsee.

Odległe i fascynujące
Zupełnie różne bieguny miały trzy wykła-
dy przewidziane w programie „Splotów”. 
Co nie znaczy, że nie posiadały wspólne-
go mianownika – każdy z nich był na swój 
sposób odkrywczy, opowiadał o sprawach 
pozornie powszechnie znanych, jednak 
nieszablonowe ujęcie i osobowości prele-
gentów sprawiały, że kwestie te ukazywane 
były w zupełnie niestandardowej optyce.

– Dla mnie kluczowym wydarzeniem 
było spotkanie z profesorem Andrze-
jem Fabianowskim, który o Mickiewiczu 
i  związanych z nim wątkach żydowskich 
opowiedział w taki sposób, że słuchacze 
zapałali chęcią powrotu do dzieł wieszcza, 
by przekonać się o istnieniu rozmaitych 
pokładów i sensów, o których większość 
z  nas nie miała pojęcia – komentuje Łu-
kasz Nowacki.

Skłaniające do refleksji i rewizji wła-
snych przekonań było spotkanie z teolożką 
Zuzanną Radzik pt. „Emancypantki, ko-
biety, które zbudowały Kościół”. Podob-
nie jak wykład „Tak różni, a tak podob-
ni”, podczas którego dr Bożena Józefów 

Czerwińska uzmysłowiła słuchaczom, jak 
rozwiniętą kulturę mieli ludzie pierwotni, 
jakim bogactwem dysponowali niesłusz-
nie postponowani neandertalczycy, a tak-
że jak rozbudowane życie duchowe mają 
małpy – niektóre gatunki kultywują cere-
moniał pogrzebowy.

Miejsca z historią
Nieodmiennym powodzeniem w czasie 
„Splotów” (i nie tylko) cieszą się spacery 
historyczne prowadzone przez Łukasza 
Nowackiego. Tym razem fani turystyki 
połączonej z edukacją mieli okazję prze-
mierzyć ulice szlakiem chasydów, odwie-
dzając miejsca związane z czterowieko-
wym istnieniem społeczności żydowskiej 
w Grodzisku, a także wysłuchać opowie-
ści o wielokulturowej przeszłości miasta, 
o której przypomina wiele materialnych 
pamiątek. Mimo powtarzalnej formuły, 
spacery gromadziły za każdym razem kil-
kudziesięcioosobową grupę uczestników.

– Oczywiście staram się dodawać nowe 
informacje czy w jakiś sposób profilować 
przekaz, by był on ciekawy również dla 
tych, którzy na spacerze historycznym są 
nie po raz pierwszy. Niektórzy przychodzą 
z czystej ciekawości, bo spacer pozwala 
wejść do miejsc niedostępnych na co dzień. 
Wielu uczestników po raz pierwszy od-
wiedziło Izbę Tradycji w Gedeon Richter, 
cmentarze żydowski i ewangelicki czy zbór 
ewangelicznych chrześcijan. W tym roku 

pojawiło się sporo osób, które od niedawna 
mieszkają w Grodzisku i chciały zapoznać 
się z historią i tożsamością tego miasta – 
opowiada Łukasz Nowacki.

Dziesiąta muza
Nowością na tegorocznych „Splotach” 
była mocna obecność dziesiątej muzy. 
Dotychczas filmy stanowiły przeważ-
nie uzupełnienie innych form, natomiast 
w programie siódmej edycji stanowiły au-
tonomiczne wydarzenia.

– Do tej pory nie było takiego miejsca, 
w którym można by było w profesjonalny 
sposób zrobić kameralny seans. Dzięki 
uruchomieniu Kina Wolność mogliśmy 
wykorzystać jego przestrzeń na cykl „Fil-
my z czterech stron świata”. Niemal każdy 
seans przyciągał pełną widownię – mówi 
Aldona Józefowicz.

W ramach „Splotów” kinomani mogli 
zobaczyć takie obrazy jak „Ága” Milko 
Lazarova, „Nie jestem czarownicą” w re-
żyserii Rungano Nyoni, „Rzeka” autor-
stwa Emira Baigazina oraz dzieło Ciro 
Guerry i Cristiny Gallego „Sny wędrow-
nych ptaków”. 

– Były takie osoby, które starały się 
obejrzeć wszystkie seanse, co też wyma-
gało pewnej fizycznej odporności, bo fil-
my trwały średnio po 2 godziny, a między 
projekcjami była około godzinna przerwa 
– dodaje Łukasz Nowacki. 

Kino Wolność doskonale sprawdziło 
się również jako miejsce spektaklu Teatru 
cieni Ka, polsko-tureckiej grupy teatralnej 
prezentującej karagöz, turecki teatr cieni 
wpisany na Listę Niematerialnego Dzie-
dzictwa UNESCO.

Dzień po zakończeniu 7. Grodziskich 
Spotkań Wielokulturowych, 4 marca, po-
twierdzony został pierwszy przypadek ko-
ronawirusa w Polsce, co w ekspresowym 
tempie spowodowało zmianę otaczają-
cej nas rzeczywistości. Oby tegoroczne 
„Sploty” nie okazały się ostatnią imprezą 
ze „starego świata”, bo jak pokazało ol-
brzymie zainteresowanie poszczególnymi 
wydarzeniami, zapotrzebowanie na tego 
typu przedsięwzięcia, promujące  nurty 
odległe od mainstreamu, jest ogromne. 
Liczmy więc na to, że rzeczywistość jak 
najszybciej powróci do znanej nam normy 
i mapa kulturalna Grodziska znów będzie 
mogła zapełnić się tak znakomitymi wy-
darzeniami. 

  n Krzysztof Bońkowski
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Po trzykroć Leonardo

Walentynki dla Paulinki
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Kolejnym z szeregu wydarzeń poświęconych wsparciu 
Paulinki Tężyckiej, którą czeka kosztowna operacja, był 
koncert charytatywny 14 lutego w Mediatece.

Na czym polegał fenomen Le-
onarda da vinci? Czy swój ge-
niusz ukrywał w rysunkach? 
Jacy byli jego uczniowie i na-
śladowcy? Na te pytania odpo-
wiedział Przemysław Głowacki 
podczas trzech spotkań, które 
na przełomie stycznia i  lutego 
odbyły się w Mediatece i  były 
poświęcone genialnemu Wło-
chowi. Wykłady historyka 
sztuki i edukatora muzeal-
nego, który jest wykładowcą 
Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, Warszawskiej 
Szkoły Filmowej i grodzi-
skiego Publicznego Ogniska 
Plastycznego uzupełniały się 
wzajemnie i pozwoliły słucha-
czom poznać postać słynnego 
Leonarda, który od wieków fa-
scynuje swoimi nowatorskimi 
wynalazkami i  arcydziełami 

sztuki. Słuchacze mogli rów-
nież poznać najnowsze teorie 
dotyczące jego życia, dorobku 
i najważniejszych dzieł, np. 
historię najdroższego obra-
zu – „Salvator Mundi”. Pro-
wadzący opowiedział także 
o najnowszych wystawach prac 
włoskiego geniusza, na które 
przyjeżdżają znawcy sztuki 
z  całego świata. Szczegółowo 
i precyzyjnie omówił niektóre 
z najcenniejszych dzieł, a przy 
okazji obalił również najpo-
pularniejsze mity na ich te-
mat, które funkcjonują m.in. 
dzięki książce „Kod Leonarda 
da vinci” Dana Browna. Cykl 
spotkań „3x Leonardo da vin-
ci” został zorganizowany przez 
Ośrodek Kultury i Publiczne 
Ognisko Plastyczne.

n Katarzyna Mandes

– To inicjatywa Młodzieżowej 
Grupy Konsultacyjnej realizo-
wana w ramach projektu Galeria 
Młodych. Z radością korzysta-
my z wokalnych talentów dzieci 
i  młodzieży. To są bardzo zde-
terminowane osoby – mówiła 
Mariola Goździkowska z Media-
teki, koordynatorka koncertu.

Jako pierwsi na scenie wy-
stąpili podopieczni Dagma-
ry Jaworskiej. Było pięć grup 
w  różnym wieku, które zapre-
zentowały się w repertuarze o 
tematyce miłosnej. Potem sce-
ną zawładnął zespół Caps Lock 
wspierany przez Piotra Gąs-
sowskiego. Kapelę tworzy pięć 
dziewczyn – Amelia Chechłacz 
(perkusja), Jana Kunanets (pia-
nino, bas), Kamila Warmińska 
i  Agnieszka Mykytyn (obie: gi-

tara i bas) oraz wokalistka Jana 
Rytelewska, która również sta-
wia swoje pierwsze dziennikar-
skie kroki na naszych łamach.

Gwiazdą wieczoru była Pauli-
na Mróz, która dała koncert mu-
sicalowy. W jego trakcie można 
było usłyszeć utwory z takich 
przedstawień jak „Miss Sajgon” 
czy „Nędznicy”.

– Musical wywodzi się z ope-
ry. Z muzyki klasycznej prze-
szedł ewolucję w kierunku mu-
zyki rozrywkowej. Jest bardzo 
trudnym repertuarem, bo to nie 
tylko wokal, ale także gra ak-
torska – mówiła Paulina Mróz, 
która jest studentką Wydziału 
Wokalno-Aktorskiego Uniwer-
sytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina w Warszawie.

n Tekst i fot. Anna Redel

Przejazdy
dla seniorów

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

Uprawnieni
Osoby, które ukończyły 60 lat.                          

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

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

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

Arie, czardasze, miłosne duety

Akwarele jak akryle

Szansę, by zapoznać się ze zdjęciami po-
jedynczymi, fotoreportażami, projektami 
dokumentalnymi, mieli ci, którzy galerię 
handlową przy ul. Sienkiewicza odwiedzili 
między 18 lutego a 9 marca. 

Jury tegorocznego konkursu przewodni-
czył trzykrotny laureat World Press Photo 
Espen Rasmussen z Norwegii.

– Charakterystyczne było to, że wie-
le fotografii dotyczyło codziennego życia, 
w  różnych kategoriach. Pokazują uniwer-
salne tematy, jak uzależnienie młodzieży od 

smartfonów czy istotę posiadania szczęśliwej 
rodziny – te same wyzwania współczesnego 
świata znajdziemy w fotografii prasowej w 
Norwegii, Szwecji czy Finlandii – komento-
wał Espen Rasmussen.

Z ponad 4 tys. prac nadesłanych na kon-
kurs jury zakwalifikowało do finału 58 zdjęć 
pojedynczych i 11 reportaży, wśród których 
znalazły się zarówno opowieści o zapomnia-
nej wojnie na Ukrainie, dramatycznym losie 
uchodźców, jak i o stającej się atrakcją tury-
styczną zamkniętej strefie Czarnobyla. Na 

wystawie można było również zobaczyć fina-
łowe zdjęcia z osobnego konkursu – Young 
Poland – przeznaczonego dla fotografów po-
niżej 26. roku życia. 

Ogólnopolski Konkurs Fotografii Praso-
wej Grand Press Photo organizuje od 2005 
roku magazyn „Press”. To konkurs dla za-
wodowych fotoreporterów pracujących w re-
dakcjach prasowych, internetowych, w agen-
cjach fotograficznych oraz dla freelancerów. 

Na podstawie informacji prasowej
n Krzysztof Bońkowski

Sernik wiedeński to puszysty, tradycyjny 
sernik. Ale tradycyjnie było również 24 lu-
tego w Centrum Kultury podczas koncertu 
ostatkowego. Okazji do wzruszeń nie bra-
kowało za sprawą arii, czardaszy i miło-
snych duetów z operetek Johanna Straussa, 
Franza Lehara czy Imre Kalmana. W takim 
repertuarze wystąpili dobrze znani grodzi-
skiej publiczności: sopranistka Agata Sava, 
skrzypek Artur Banaszkiewicz, który na-
grał ostatnio fantazję na temat jedynej ope-
ry Ignacego Jana Paderewskiego „Manru”. 

Bardzo ciepło zostali przyjęci sopranist-
ka Anna Ogińska, która wykonała m.in. 
„Wspomnij mnie” z musicalu „Upiór w ope-
rze” Andrew Lloyda Webbera oraz tenor 
Oskar Jasiński. Wspólnie wykonali „Dum-
kę na dwa serca” promującą niegdyś film 
„Ogniem i mieczem”. Śpiewakom towarzy-
szył zespół Maes Quartet. Ponieważ koncert 
nosił podtytuł „Z klasą i humorem”, nie za-
brakło dowcipów i odrobiny poezji Wisławy 
Szymborskiej. 

 n   Tekst i fot. Sławomir Sadowski

– To, co robi z akwarelą, swoją ulubioną 
techniką, jest niesamowite i godne podzi-
wu. Sama akwarela malowana w sposób 
tradycyjny jest techniką bardzo trudną, 
bo poprawki są niemożliwe, a on swoimi 
działaniami sprawia, że akwarela wygląda 
jak obraz malowany akrylami czy farbami 
olejnymi – mówił Krzysztof Wasilewski, 
kurator wystawy „Czterdzieści lat minę-
ło… Rysunek, malarstwo”, stanowiącej 
podsumowanie 40-lecia działalności ar-
tystycznej Zbigniewa Osińskiego, uro-
dzonego w Żyrardowie absolwenta war-
szawskiej ASP, wielokrotnego laureata 
nagród ministerialnych. Wernisaż odbył 
się 7 marca w foyer Kina Centrum Kul-
tury, gdzie zgromadziła się liczna grupa 

wielbicieli talentu artysty, który oprócz 
radości z faktu przybycia gości, dzielił się 
również gorzkimi refleksjami na temat 
kondycji percepcji sztuki.

– Jeżeli do centrów handlowych trafiają 
obrazy, które są podpisane „obraz olej-
ny”, to znaczy, że świadomość odbiorcy 
jest zerowa. Zginęła plastyka w szkołach, 
nie uczą fachowcy, nie ma komu przeka-
zać prawdziwej wiedzy na temat plastyki. 
Niekiedy mam kolegów, którzy nie potra-
fią sprecyzować, jaką techniką maluję. To 
co ma powiedzieć laik? – mówił Zbigniew 
Osiński, który nadmienił, że od pewnego 
czasu maluje na papierach gruntowych, co 
jego sztukę tworzenia akwareli czyni jesz-
cze bardziej unikatową. n  (kb)

Po raz pierwszy w Grodzisku można było zobaczyć wystawę finałowych 
zdjęć Grand Press Photo 2019. Organizatorzy – magazyn „Press” i Funda-
cja Grand Press – na ekspozycję ponad 260 fotografii ukazujących Polskę 
i świat wybrali Galerię Grodova, która została partnerem wystawy miejskiej.

InformacjaKomunikat
PCK OR Grodzisk Maz informuje, 
że od połowy lutego 2020 r. nasz 
magazyn znajduję się przy ul. Trau-

gutta 40 nr 4. O terminach pomocy dla 
osób można dowiedzieć się w placówce 
OPS i w kasie  przy ul. Kilińskiego 2 (kino 
Wolność) oraz na miejscu. Jednocześnie 
informacje są udostępnione w  ochronie 
obok bankomatu. Zapraszamy.

Bajkowska Bożena, PCK OR GM,  
koor. dział. społ. 

fo
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Z okazji zbliżają-
cych się Świąt Wiel-
kiej Nocy, życzymy 
wszystkim Bardom, ich Ro-
dzinom oraz Sympatykom naszego 
Stowarzyszenia, dużo, dużo zdrowia 
i spokoju rodzinnego.

Jednocześnie, w  związku z zaistnia-
łą sytuacją w naszym kraju, serdecznie 
przepraszamy za zmianę terminu kon-

ferencji prasowej 
i koncertu, promu-
jącego najnowszy 

album płytowy pt. „Pla-
netyzacja Świadomości” 

Władysława Komendarka. Po ustaleniu 
nowych dat niezwłocznie poinformuje-
my.

Leszek Strug-Kwiatkowski  
i Bardowie Zachodniego Mazowsza
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W niektórych grodziskich placówkach 
pojawiły się zeszyty z szarą, nieco asce-
tyczną okładką i literami układającymi 
się w słowo „Ślad”. Wydawnictwo to jest 
nomen omen śladem po wystawie, jaką 
w grudniu dzięki dofinansowaniu z bu-
dżetu Miasta Łodzi zorganizowało Sto-
warzyszenie Nowa Kultura i Edukacja, 
które co prawda aktywność przejawiało 
dotychczas głównie w polskim Manche-
sterze, jednak siedzibę ma w Grodzi-
sku, gdzie również prowadzi i planuje 
różne przedsięwzięcia. Wystawa „Ślad” 
miała miejsce w łódzkiej Fabryce Sztu-
ki i poświęcona była działalności autor-
skiej Galerii Ślad Janusza Zagrodzkiego, 
istniejącej w latach 1978–1987. Co cieka-
we, z powiatem grodziskim łączy wysta-
wę nie tylko siedziba organizatora, lecz 
także postać bohatera – profesor Janusz 
Zagrodzki, historyk sztuki, krytyk, au-
tor wystaw sztuki współczesnej i tekstów 
krytycznych, uczestnik niezależnego ru-
chu artystycznego  od lat jest mieszkań-
cem Podkowy Leśnej.  n  (kb)

Olga Bołądź, ceniona aktorka filmowa 
i  teatralna, która wielokrotnie nomino-
wana była do prestiżowych nagród za 
role kobiece, 2 marca zawitała do Gro-
dziska, aby na deskach sceny Centrum 
Kultury zaprezentować monodram „To 
tylko sex”. Wielki przebój West Endu 
w  opracowaniu artysty kabaretowego 
Szymona Jachimka, związanego z kaba-
retem Limo, przyciągnął liczną publicz-
ność. Sztuka w reżyserii Giovanniego 
Castellanosa to komedia o rzadko spoty-
kanym charakterze, ponieważ w spektakl 
wpisana jest interakcja z publicznością. 
Pierwsza część składała się z monologo-
wego wykładu z dużą dozą humoru i iro-
nii, a w drugiej części widzowie zadawali 
pytania coach Edycie. Aktorka we współ-

pracy z publicznością przełamuje kolejne 
tematy tabu dotyczące codzienności i ży-
cia intymnego. Doskonała gra aktorska, 
profesjonalizm oraz naturalność, jaką 
prezentuje artystka sprawia, że wytwa-
rza się prawdziwa więź między sceną 
a  widownią. Półtoragodzinny spektakl 
mija w mgnieniu oka. Olga Bołądź oswo-
iła tematykę ludzkiej seksualności, łącząc 
ciężar i powagę tematu z lekkością prze-
kazu. Przedstawiła paradoksy najpopu-
larniejszych stereotypów i nie drwiąc 
z coachingu, ukazała również tragiko-
miczny wymiar tego zawodu. Grodziska 
publiczność przyjęła aktorkę z wielkim 
entuzjazmem i nagrodziła jej sztukę te-
atralną gromkim aplauzem.

  n  Katarzyna Mandes

Wyjątkowo atrakcyjnie wyglądał program tegorocznego Miasta Kobiet, 
corocznej imprezy adresowanej przez Bibliotekę Publiczną do mieszkanek 
gminy. Impreza miała potrwać od 9 do 13 marca. Niestety plany pokrzyżo-
wała sytuacja epidemiologiczna w kraju związana z rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa, co nie znaczy, że całkowicie je przekreśliła.

Kino Centrum Kultury zaprosiło 16 lu-
tego wielbicieli polskiej sztuki filmowej 
na seans specjalny filmu „Futro z mi-
sia” z udziałem twórców i gwiazd.

Ślady po Śladzie

Tabu z dystansem

Kawa i aforyzmy  
zamiast goździków

Tym razem postawiono na rozwój osobi-
sty. Zorganizowano warsztaty z ekspert-
kami w dziedzinach życia codziennego 
– począwszy od dbania o urodę, na meto-
dach wychowawczych kończąc. O kosme-
tykach naturalnych opowiedziała Agata 
Farfan Trojanowska, ekspert branży Be-
auty&Fashion, a zarazem wykładowczyni 
estetyki WSIiZ w Warszawie, która przy-
bliżyła, jak odróżniać kosmetyki natural-
ne od ekologicznych, a także przedstawiła 
prawdy i mity na ich temat.

W Pawilonie Kultury panie mogły wziąć 
udział w kulturalnym wietrzeniu babskiej 
szafy, podczas którego można było przy-
nieść swoje ubrania i wymienić z innymi 
czytelniczkami oraz spróbować swoich sił 
na zajęciach pilates. Dla młodszych dziew-
czyn odbył się turniej tańca „Just Dance” 
na Play Station 4 i warsztat robienia biżu-
terii. Na wszystkie panie zamiast goździ-
ków czekały kawa i aforyzmy. 

W Bibliotece Głównej przygotowano 
także akcję „Kobiece Style”, która polega-

ła na stworzeniu  specjalnej półki z litera-
turą wybraną przez kobiety. 

Oryginalnym pomysłem było spotka-
nie z Iloną Grabowicz, przedstawicielką 
Geek Girls Carrots – największej grupy 
zrzeszającej kobiety w branży techno-
logii w  Polsce. Programistka języków 
kodowania, m.in. znanego Pythona i R, 
opowiedziała o  programowaniu w me-
dycynie i w biologii, o bioinformatyce, 
swoich badaniach naukowych i sieciach 
neuronowych. Ekspertka zapewniła, 
że świat technologii szybko się zmienia  
i pomimo stereotypów jest w nim wiele 
miejsca dla pań.

Jak zapowiada Biblioteka Publiczna, 
spotkanie dla rodziców z psychoterapeut-
ką Urszulą Lipner, a także wywołujące 
duże zainteresowanie spotkanie autor-
skie z Katarzyną Nosowską, które zostały 
odwołane z uwagi na sytuację epidemio-
logiczną, odbędą się w innym terminie.

n  Katarzyna Mandes

Bagaż komediowy

Zanim rozpoczęła się projekcja Bohdan 
Łazuka, który w filmie wcielił się w rolę 
księdza, zaśpiewał „Bal na Gnojnej”. Po-
tem do widzów przemówił Michał Mi-
lowicz, który był nie tylko aktorem, ale 
także współreżyserem, współscenarzystą 
i producentem tego filmu.

– Jest to komedia sensacyjna, lekka, ła-
twa i przyjemna, z dowcipem dialogowym 
– podana w taki sposób, aby zapomnieć 
o  problemach dnia codziennego. Wulga-
ryzmy, które się pojawiają, mają nieść za 
sobą również bagaż komediowy – przeko-
nywał Michał Milowicz.

Film powstał w trzech miejscowościach: 
Zakopanem, Szczecinie i Tczewie. Wystą-
pili w nim m.in. Olaf Lubaszenko, Prze-
mysław Sadowski, Cezary Pazura, Izabella 
Miko i Sławomir Zapała. Akcja filmu zbu-
dowana jest wokół zaginionych 120 kg ma-
rihuany i zaangażowanych w poszukiwania 
członków mafii, policjantów i agentów CBŚ.

Michał Milowicz wspominał o współ-
pracy z Bohdanem Łazuką.

– To żywa legenda. Ma prawdziwy dar. 
Perły lecą mu z ust, tak kwieciście i zabaw-
nie potrafi opowiadać. Jest wybitną jed-
nostką, od której trzeba tylko i wyłącznie 
się uczyć – mówił Michał Milowicz.

n  Anna Redel
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Drodzy Czytelnicy.
Ostatnio otrzymuję coraz więcej zapytań 

dotyczących nowej ustawy o zarządzie suk-
cesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycz-
nej. Uczestnicy moich konferencji pytają 
mnie o to, w jaki sposób nowe przepisy 
wpływają na prowadzenie rozmów z klien-
tami przedsiębiorcami.

Dlaczego moment śmierci przedsiębior-
cy, który prowadzi jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą jest tak niebez-
pieczny?

Zgodnie z dotychczas obowiązu-
jącymi przepisami wraz ze śmiercią 
przedsiębiorcy kończy się bowiem 
byt przedsiębiorstwa, następcy nie 
będą mogli posługiwać się nume-
rem NIP i REGON, nie będą mieli 
także dostępu do firmowego ra-

chunku bankowego.
W takiej sytuacji stanęła pewna 

szczecińska firma, mająca sieć cu-
kierni na północy Polski. Prowadzona 
była jako jednoosobowa działalność 

gospodarcza. Gdy nieoczekiwanie 
zmarł właściciel, firma przestała funk-
cjonować. Następcy z dnia na dzień 
stracili możliwość posługiwania się 
numerem NIP i REGON, nie mieli 

dostępu do rachunku bankowego, wszystkie umowy o pracę oraz 
umowy handlowe wygasły. Na domiar złego właściciel pozostawił 
żonę, która po jego śmierci również zachorowała oraz troje dzieci, 
które nie mogły dojść do porozumienia w zakresie tego, kto ma 
przejąć stery w firmie. Potrzebna była ogromna determinacja 
członków rodziny i zaangażowanie szeregu doradców, aby firma 
mogła znowu zacząć funkcjonować.

Nowa ustawa ma pomóc w przejęciu przedsiębiorstwa przez 
spadkobierców w bardziej „miękki” sposób. Przyjrzyjmy się teraz 
najistotniejszym zapisom tej ustawy. Ustawa reguluje zasady tym-
czasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsię-
biorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospo-
darczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej „CEIDG”, oraz konty-
nuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzysta-
niem tego przedsiębiorstwa.
PRZEDSIĘBIORSTWO W SPADKU

W ustawie pojawia się pojęcie przedsiębiorstwo w spad-
ku. Przedsiębiorstwo w spadku obejmuje składniki niematerialne 
i materialne, przeznaczone do wykonywania działalności gospo-
darczej przez przedsiębiorcę, stanowiące mienie przedsiębiorcy 
w chwili jego śmierci.  Przepisy ustawy odnoszące się do przedsię-
biorstwa w spadku stosuje się odpowiednio do udziału przedsię-
biorcy w majątku wspólnym wspólników spółki cywilnej.

Właścicielem przedsiębiorstwa w spadku w rozumieniu ustawy 
jest osoba, która  powołana została do spadku z ustawy albo te-
stamentu albo nabyła przedsiębiorstwo albo udział w przedsię-
biorstwie na podstawie zapisu windykacyjnego. Co jest też bar-
dzo ważne, właścicielem jest również małżonek przedsiębiorcy, 
któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku. Chodzi 
o to, że przy  firmach, które należą do wspólnego majątku, poło-
wa firmy należy do żyjącego małżonka, a druga połowa należy do 
masy spadkowej.

Jak dzieli się własność przedsiębiorstwa w spadku po-
między właścicieli? 

Wielkość udziałów w przedsiębiorstwie w spadku ustala się we-
dług wielkości udziałów spadkowych lub udziałów we współwła-
sności przedsiębiorstwa.  Jeśli, na przykład mamy współmałżonka 
i dwoje pełnoletnich dzieci, a firma należała do majątku wspól-
nego małżonków, to sytuacja wygląda następująco: połowa firmy 
należy do współmałżonka, a druga wchodzi w skład masy spad-
kowej. Zakładając, że nie było testamentu i działa dziedziczenie 

ustawowe, ta druga połowa dzielona jest pomiędzy dzieci i współ-
małżonka w częściach równych. Przenosząc to na proporcje wła-
sności w przedsiębiorstwie w spadku, do współmałżonka należy 
4/6 firmy, a do dzieci po 1/6.
USTANOWIENIE ZARZĄDU SUKCESYJNEGO

Do ustanowienia zarządu sukcesyjnego wymagane jest  
spełnienie trzech warunków:

1. powołanie zarządcy sukcesyjnego;
2. wyrażenie zgody osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego 

na pełnienie tej funkcji;
3. dokonanie wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego.
Zarząd sukcesyjny może być ustanowiony na dwa sposoby:
1. Przedsiębiorca złożył wniosek o wpis do CEIDG zarządcy suk-

cesyjnego (zostaje on wtedy automatycznie ustanowiony w dniu 
śmierci przedsiębiorcy)

2.  Po śmierci przedsiębiorcy wniosek o wpis do CEIDG  
zarządcy sukcesyjnego składają:

•  małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział 
w przedsiębiorstwie 

• w spadku lub
•  spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy,  

który przyjął spadek, albo
•  spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął 

spadek albo
•  zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, 

jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu 
udział w przedsiębiorstwie w spadku.

W powyższych przypadkach do powołania zarządcy sukcesyj-
nego wymagana jest zgoda osób, którym łącznie przysługuje 
udział w przedsiębiorstwie w spadku większy niż 85/100.

Powołanie zarządcy sukcesyjnego albo wyrażenie zgody na 
powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedstawiciela usta-
wowego osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych 
albo której zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, 
nie wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego. Czyli w przypad-
ku, kiedy powołana do dziedziczenia jest niepełnoletnia osoba, 
zarządcę sukcesyjnego wybiera opiekun prawny bez ingerencji 
sądu opiekuńczego.

Bardziej ryzykowną dla ciągłości biznesu i zabezpieczenia in-
teresu rodziny opcją, wydaje się być możliwość wyboru zarządcy 
sukcesyjnego przez – uwaga – nie spadkobierców (czyli osoby, 
które dysponują prawomocnym postanowieniem sądu o stwier-
dzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia), 
lecz osoby które przyjęły spadek, ale mogą jeszcze nie zostać 
uznane przez sąd za spadkobierców. Zarządca sukcesyjny może 
zostać zatem wybrany np. przez osobę, która zostanie później 
uznana za niegodną dziedziczenia, bądź z innych przyczyn nie sta-
nie się spadkobiercą

Zarządca sukcesyjny dokonuje czynności zwykłego zarzą-
du w sprawach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa 
w spadku. Zarządca sukcesyjny dokonuje czynności przekracza-
jących zakres zwykłego zarządu za zgodą wszystkich właścicieli 
przedsiębiorstwa w spadku, a w przypadku braku takiej zgody 
– za zezwoleniem sądu. Oczywiście, jeśli właścicieli nie ma na co 
dzień w firmie, to trudno im będzie kontrolować wszystkie poczy-
nania zarządcy sukcesyjnego, jeśli jest on osobą trzecią. Czasami 
może to rodzić sytuacje, w których zarządca sukcesyjny wykro-
czy działaniem poza czynności zwykłe, a właściciele dowiedzą się 
o tym dużo później, kiedy pewnych spraw nie będzie już można 
odwrócić lub będzie to bardzo trudne.

Na szczęście sąd opiekuńczy ogranicza zarząd sukcesyjny ma-
jątkiem osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych 
albo której zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, 
jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego sprawo-
wania zarządu majątkiem tej osoby. Sąd opiekuńczy określa, jakie 
czynności w zakresie zarządu majątkiem osoby, która nie ma zdol-
ności do czynności prawnych albo której zdolność do czynności 
prawnych jest ograniczona, nie mogą być przez zarządcę sukce-
syjnego dokonywane bez zezwolenia sądu.

Jeżeli ktoś z Państwa prowadzi działalność albo zna przedsię-
biorców zapraszam do kontaktu i kontynuacji tematu.

www.ida-kawka.pl
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– Projekt „Moja pierwsza wystawa” ma 
na celu stworzenie szansy dla początkują-
cych artystów na zaistnienie w przestrzeni 
publicznej, lecz poziom sztuki jest bardzo 
wysoki. Tak też jest w przypadku Natalii 
Morytko, która zaskoczyła mnie swoim pro-
fesjonalizmem, skromnością i dojrzałością 
w tworzeniu grafik, obrazów. Zachwyciła 
mnie subtelność kolorów i staranna, wyspe-
cjalizowana kreska autorki – powiedział wi-
ceburmistrz Tomasz Krupski 7 lutego w Po-
czekalni PKP podczas wernisażu wystawy 
„Słuchając ciszy” autorstwa Natalii Morytko.

Artystka dzieciństwo spędziła w Opy-
pach i to właśnie te zielone tereny sprawiły, 
że pokochała spacerować po lasach, obser-
wować przyrodę i rysować dzikie zwierzęta. 
Natura, przyroda, krajobrazy i zwierzęta są 
głównymi tematami jej prac. Kredki, pastele 
i farby towarzyszyły jej od najmłodszych lat.

– W przyrodzie odnajduję nieskażone 
piękno, cudowną harmonię i ład stworzony 
przez Boga. Obserwując w ciszy zachody 

i wschody słońca, pory roku, światło, kon-
trasty, barwy, czuję się szczęśliwa. Lubię 
zachwycać się codziennością, która jest czę-
sto niezauważana i niedoceniana. To cisza 
pozwala mi wchodzić w głąb siebie i potem 
przelewać swoje myśli, sposób patrzenia na 
świat, uczucia, zachwyty na papier za po-
mocą wyrazistych cienkopisów i lekkich 
akwareli – powiedziała Natalia Morytko. 

n Katarzyna Mandes

Harmonia, 
piękno i ład

Zachwycający głos
Poczekalnia PKP 22 lutego zaprosiła na niecodzienne wydarzenie. 
Tego dnia dworcową przestrzeń wypełnił niezwykły głos Dominika 
Strzelca, niewidomego mieszkańca Brwinowa.

Biblioteka Publiczna gościła 28 lutego 
Aleksandrę „Alex” Siemiradzką z wy-
dawnictwa Waneko, która opowiadała 
o mandze w kontekście działalności 
wydawniczej.

Zaika – restauracja indyjska

Grodzisk Mazowiecki, ul. Szkolna 2a, tel. 22 755 78 03, FB: ZAIKA Indian Restaurant

Od wtorku do piątku, w godzinach 11:00-15:00, proponujemy zestawy obiadowe za 23 zł

Zapraszamy  
Wtorek-Niedziela  

11:00-21:00

W T O R K I  
– Butter Chicken  
lub Palak Paneer

Czyli kurczak w so-
sie maślano-pomi-
dorowym lub ser 

w szpinakowym sosie

Ś r O d y 
– Garlic Chicken 
Masala lub Vege 

Korma
Czyli kurczak w sosie 
masala lub warzywa 

w sosie korma

Opis serwowanych 
potraw znajduje się 

na stronie  
www.zaika.pl

W każdym zestawie 
jest wybrane danie, 

ryż, chleb naan, 
sałatka. Proponujemy 
dostawę przy zamó-
wieniu powyżej 40 zł.

C Z W A R T K I
– Chicken Tikka  
Masala lub Mix  

Vege Curry
Czyli grillowany kurczak 

w sosie masala lub 
warzywa w sosie curry

P i ą T K i 
– Chicken Korma  
lub Matar Paneer

Czyli kurczak w sosie 
korma lub ser w sosie 

matar

– Dominik sam się do nas zgłosił. Jak usły-
szeliśmy jego możliwości, nie było innego 
wyjścia jak zorganizować to spotkanie, 
które przyciągnęło tak wiele osób, że in-
nym artystom życzę podobnej frekwencji 
– mówił Kamil Szpot z Poczekalni PKP.

Podczas koncertu zatytułowanego „Ży-
cia mała garść” można było usłyszeć utwo-
ry z repertuaru Mieczysława Szcześniaka, 
Andrzeja Rosiewicza, Zbigniewa Wodec-

kiego, Ryszarda Rynkowskiego i Stanisła-
wa Sojki.

– Zacząłem śpiewać, jak miałem 9 lat. 
Spotkanie z publicznością bardzo wiele 
dla mnie znaczy. Chcę ludziom dawać ra-
dość. Sam czerpię z tego ogrom satysfakcji 
– mówił Dominik Strzelec, który jest lau-
reatem licznych konkursów, np. Festiwalu 
Zaczarowanej Piosenki w Krakowie i Fe-
stiwalu „Integracja Malowana Dźwiękiem” 
w Bochni. 

Koncert wraz z Dominikiem Strzel-
cem, którego śpiew zachwycił publiczność, 
współtworzyli konferansjerka Ewa Jasiń-
ska oraz gitarzyści Wiesława Karpińska 
i Michał Wojciechowski.

– Jestem wdzięczny panu Dominiko-
wi, że zechciał się z nami podzielić swoim 
ogromnym talentem. Ma piękny głos, zro-
bił na mnie ogromne wrażenie – mówił 
Michał Olenowicz, obecny na koncercie 
asystent Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych.

n Tekst i fot. Anna Redel

Arkana mangi

– Manga to japoński 
komiks. Wyróżnia 
się stylem rysowa-
nia oczu, mnogością 
wątków w historiach 
oraz tym, że każdy 
znajdzie coś dla sie-
bie. Niektóre mangi 
są tworzone tylko 
dla dzieci, inne dla 
poszczególnych grup zawodowych, np. księ-
gowych. W Polsce bardzo dużo fanów to mło-
dzież między 13 a 18 rokiem życia, przeważnie 
dziewczyny – mówiła Aleksandra Siemiradz-
ka, sekretarz redakcji Waneko, które jest dru-
gim najstarszym w Polsce wydawnictwem 
mangowym, działającym na rynku od ponad 
20 lat. Jego założycielem jest Kenichiro Wata-
nuki, rodowity Japończyk, który postanowił 
przenieść element codzienności mieszkańców 
Kraju Kwitnącej Wiśni do Polski. 

n Tekst i fot. Anna Redel
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Wolę dawać rozrywkę
W związku z premierą książki „Pudełko z pamiątkami”, 
której akcja osadzona jest w Grodzisku, z autorką Katarzyną 
Kowalewską rozmawiał Krzysztof Bońkowski. 
Hanna Greń ostrzega, że tej książki nie 
da się odłożyć, dopóki się jej nie przeczy-
ta, a ja do tego ostrzeżenia mogę się do-
łączyć. „Pudełko z pamiątkami” czyta się 
jednym tchem. Podobnie się pisało?

– Nie mam tak, jak Remigiusz Mróz czy 
inni znani autorzy, że wyznaczam sobie 
liczbę godzin lub stron do napisania, tylko 
piszę zrywami. Kiedy mam czas, potra-
fię napisać bardzo dużo, a z „Pudełkiem 
z pamiątkami” pędziłam wyjątkowo, bo 
chciałam jak najszybciej tę historię z sie-
bie wypisać.

Miała Pani całą powieść w głowie czy po-
znawała Pani losy bohaterów wraz z ko-
lejnymi napisanymi stronami?

– Każdy pisarz ma swoją metodę na bu-
dowanie powieści. Moja wygląda tak, że 
rozrzucam kartki na stole, zapisuję różne 
pomysły, które potem ewoluują i wykluwa 
się z nich najlepszy według mnie. Wypisuję 
sobie początek, czyli miejsce, w które chcę 
wrzucić mojego bohatera, zapisuję koniec, 
czyli azymut, do którego mój bohater 
ma dążyć przez całą powieść, trzy-cztery 
punkty zwrotne, a resztę… wypełniam 
tekstem. Tworzę jeszcze Cv najważniej-
szych bohaterów, zawierające ich wygląd, 
cechy charakteru. To bardzo ułatwia pra-
cę, bo mam dość krótką pamięć, więc zda-
rza mi się zapomnieć, jaki kolor oczu ma 
mój bohater.

Co zdecydowało, że właśnie w Grodzi-
sku postanowiła Pani umieścić swoich 
bohaterów?

– Mówi się, że najlepiej jest pisać 
o  czymś, co znamy. Wszystkich tajemnic 
Grodziska może jeszcze nie poznałam, bo 
mieszkam tutaj dopiero dwa i pół roku, ale 
miasto znam na tyle dobrze, że bez trudu 
mogłam sobie wyobrazić miejsca, w któ-
rych znalazła się moja bohaterka, drogi, 
które przemierzała, czy warunki, w jakich 
się znajdowała. 

Wzorowała się Pani na postaciach z Gro-
dziska? Zadaję pytanie z lekkim nie-
pokojem, bo jednym z bohaterów jest 
niebudzący sympatii redaktor naczelny 
lokalnego czasopisma. 

– Muszę pana rozczarować, ponieważ 
wszystko, co piszę, to fikcja. Dla mnie pisa-
nie to praca jak każda inna. Nie wpisuję się 
w mit romantycznego pisarza, na którego 
spływa wena. Oczywiście zawsze się poja-
wi ktoś, kto odnajdzie jakieś swoje cechy 
w bohaterze. Ale, grodziszczanie, możecie 
spać spokojnie, to nie jest książka o was, 
jest za to o waszym pięknym mieście. Bar-
dzo się cieszę, że nie żywi pan urazy za tego 
redaktora naczelnego. Zapewniam, że jego 
też sobie wymyśliłam. 

Główną bohaterką Pani książki jest Aśka 
Maciejska, nieco zbuntowana wobec 
świata trzydziestolatka. Ile Aśki w Kaśce, 
ile Kaśki w Aśce?

– Narracja pierwszoosobowa zawsze 
narzuca skojarzenia z autorem, ale debiu-
tancką powieść też pisałam w pierwszej 
osobie, a głównym bohaterem był mężczy-
zna. Oczywiście ciężko jest się całkowicie 
zdystansować od swojego bohatera. Nie 
potrafiłabym napisać książki o bohater-
ce, której nie lubię, a w sumie lubię siebie, 
mamy wiele punktów stycznych. Ale Aśka 
to nie jestem ja.

W jednym z wywiadów wyczytałem, że 
zamierza Pani nieco spoważnieć. Czy 
„Pudełko z pamiątkami” jest początkiem 
tego procesu? Bo mimo humoru pojawia-
ją się wątki na wskroś poważne – trauma 
z dzieciństwa, molestowanie, gwałt, sa-
motne rodzicielstwo…

– Powiedziałabym, że jest to początek 
tego procesu, ale nie należy się spodzie-
wać, że kiedyś zostanę poważną autorką. 
Tę działkę zostawiam lepszym od siebie pi-
sarzom, którzy potrafią rozbierać poważne 
problemy na czynniki pierwsze. Ja wolę da-
wać rozrywkę. 

Swego czasu prowadziła Pani blog, przed-
stawiając się jako kandydatka na pisarkę. 
Mimo publikacji drugiej już powieści 
i obecności w antologiach prozy nadal 
Pani tylko kandyduje?

– Awansowałam, ale jeszcze nie na pi-
sarkę. Teraz uważam się za osobę piszącą. 
Dążę jednak do bycia pisarką i traktuję to 
śmiertelnie poważnie. 

Jak się zaczęła Pani przygoda z pisaniem?
– Samo wyszło, nie miałam takiego po-

stanowienia. Przełomem było zapisanie 
się na kurs kreatywnego pisania, który 
pozwolił mi uwierzyć w siebie. Spotyka-
liśmy się przez kilka tygodni i zadaniem 
w trakcie całego kursu było napisanie opo-
wiadania. Okazało się, że to był pierwszy 
rozdział mojej pierwszej książki. Każdy, 
kto ma kreatywny umysł, próbuje coś z sie-
bie wyrzucić, a nie umie malować, śpiewać 
ani grać na żadnym instrumencie, powi-
nien spróbować. Nie uważam, że z piórem 
w  ręku trzeba się urodzić. Może takimi 
urodzonymi pisarzami są Olga Tokar-
czuk czy Wiesław Myśliwski, ale jest cała 
masa Stephenów Kingów. Dla każdego jest 
miejsce, w dodatku ci rzemieślnicy mają 
ogromne nakłady. To znaczy, że masa ludzi 
chce czytać te książki. 

Da się z pisania wyżyć?
– Jak się jest w top 20 to pewnie tak. Ja 

nie jestem i dlatego wciąż pracuję na eta-
cie. Co nie znaczy, że nie lubię swojej pracy. 

Bardzo lubię. Z wy-
kształcenia jestem 
tłumaczem angiel-
skiego i rosyjskie-
go, a od 12 lat pra-
cuję w Urzędzie 
Patentowym RP. 
Trafiłam tam 
z ogłoszenia, 
więc widać 
można się do-
stać do admi-
nistracji pu-
blicznej bez 
pleców.

Spotkałem 
się z informacją, że 
jest Pani wielbicielką badmintona.

– Badminton to bardzo ważna sprawa 
w moim życiu! Po studiach stwierdziłam, 
że muszę się poruszać i znalazłam przy 
AZS UW sekcję badmintona, w którego 
– jak mi się zdawało – grałam w dzieciń-
stwie. Jak weszłam na pierwszy trening, 
okazało się, że o grze w badmintona nie 
mam bladego pojęcia. Badminton zmienił 
moje życie.

Jakie wrażenia z dwuipółletniego życia 
w Grodzisku? 

– Zakochałam się w tym mieście! Po-
chodzę z Leźnicy Wielkiej. To jest miej-
scowość pod Łodzią, gdzie znajduje się 
jednostka wojskowa z blokami mieszkal-
nymi dla pracowników jednostki i ich 
rodzin, a mój ojciec był żołnierzem. Całe 
osiedle można było obejść w ciągu 15 mi-
nut, więc dla dziecka bardzo fajne miejsce, 
bo wokół byli sami znajomi. Natomiast 
dla nastolatka, który chce poznawać 
świat, to miejsce strasznie nudne. Takim 
oto sposobem wylądowałam na studiach 
w Warszawie. Musiałam mieszkać w sa-
mym centrum, obejść wszystkie imprezy, 
wszystkie koncerty, wypić wszystkie piwa. 
Przemieszkałam tam 18 lat. Mój mąż po-
chodzi z Grodziska, wychował się w domu 
i w kawalerce się po prostu dusił. Ja też się 
zmieniłam i stwierdziłam, że imprezy już 
mnie nie kręcą i wolałabym czytać książki 
na leżaku. A że mąż ma akurat umiejętno-
ści remontowo-budowlane i miał działkę, 
to wybór był oczywisty. 

Dziękuję za rozmowę. 
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Jubileuszowe X Grodziskie Kolędowanie odbyło się w dniach 1-2 lutego w kościele Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy przy ul. Piaskowej. Duża liczba chórów, które prezentowały się w latach ubiegłych, i jeszcze więcej 
chętnych do podziwiania chórzystów sprawiły, że organizatorzy zdecydowali się podzielić przegląd na dwa dni. 

Za sprawą uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. T. Bairda licznie zgroma-
dzona publiczność w sali widowiskowej Centrum Kultury przeniosła się 1 lutego 
w muzyczny świat „Alicji w Krainie Czarów”. Młodzi artyści oczarowali zebranych.

Dwie pierwsze edycje kolędowania odbyły 
się w dawnym Kinie Wolność, ale począw-
szy od trzeciej, chóry korzystają z gościn-
ności parafii na Piaskowej i życzliwości 
ks. proboszcza Jarosława Miętusa. Kościół 
zapewnia bardzo dobrą akustykę, co ma 
kapitalne znaczenie. 

Podczas tegorocznego przeglądu wystą-
piły zarówno zespoły, które w Grodziskim 
Kolędowaniu biorą udział od pierwszej 
edycji, jak Grodziski Chór Cantata pod 
dyrekcją Barbary Paszkiewicz, jak i debiu-
tujący w tej formie muzycznego spotkania 
– jak chór UTW Fermata pod dyrekcją 
Alicji Paciorek i Zespół Wokalny Żółwi-
ki ze Szkoły Podstawowej w Żółwinie pod 
dyrekcją Marty Semkiw. 

Publiczności zaprezentowały się rów-
nież Chór Szkoły Podstawowej nr 5 pod 
dyrekcją Andrzeja Siwika, chór viva La 
Musica pod dyrekcją Stanisława Wiśniew-
skiego, chór Adoramus Parafii MBNP 
pod dyrekcją Małgorzaty Grabskiej, która 
dyrygowała również Chórem Państwowej 
Szkoły Muzycznej I Stopnia im. T. Bairda, 

Chór Szkoły Podstawowej nr 2 pod dy-
rekcją Roberta Dziekańskiego oraz Chór 
Szkoły Podstawowej w Książenicach, któ-
ry  poprowadził Tadeusz Robaszyński-
-Janiec. Program uzupełniły występy so-
listów, w  tym Michała Polichta ze Szkoły 
Podstawowej w Żółwinie. 

Nie mogło zabraknąć oczywiście Gro-
dziskiego Chóru Bogorya, który w tym 
roku obchodzi 20-lecie działalności i dał 
dotychczas ponad 300 koncertów pod dy-
rekcją Anny Asińskiej i Marcina Łukasza 

Mazura, inicjatora corocznego kolędowa-
nia w wykonaniu grodziskich chórów.

Choć nazwa przeglądu ukierunkowała 
repertuar, okazał się on bardzo różnorod-
ny. W wykonaniu uczestników można było 
usłyszeć rozmaite pieśni bożonarodze-
niowe od najbardziej popularnych kolęd, 
przez pastorałki góralskie, amerykańską 
piosenkę bożonarodzeniową „The Little 
Drummer Boy” aż po przedwojenne pereł-
ki z dawnych śpiewników. 

n Sławomir Sadowski

Jubileuszowo i dwudniowo 

Spektakl kompletny

– Tego samego dnia, w którym mieliśmy 
w  zeszłym roku premierę bajki „Piotruś 
Pan”, zrodził się pomysł na zaprezentowanie 
historii Alicji. Na początku nie wiedziałam, 
jak ugryźć tę bajkę, bo jest pełna niedomó-
wień – mówiła Paulina Duda, pomysłodaw-
czyni i reżyser spektaklu. – W tym roku do 
występu zgłosiła się rekordowa liczba dzie-
ci. Początkowo mieliśmy próby raz w tygo-
dniu, ale od stycznia pracowaliśmy dużo 
bardziej intensywnie – dodała.

Ogromny wkład pracy zaowocował zna-
komitym rezultatem. Na scenie wystąpiło 
kilkudziesięcioro uczniów, a grupę aktor-

sko-taneczno-wokalną wspierała orkiestra 
smyczkowa pod kierownictwem Milenny 
Kamińskiej, nauczycielki PSM.

– To już czwarta bajka z kolei i mam ta-
kie poczucie, że się rozwijamy. Jestem bar-
dzo zadowolona z efektu tej długiej i cięż-
kiej pracy. Tym bardziej że co roku w bajce 
prezentują się inne dzieci, bo one rosną, 
zmieniają klasy, a to są najmłodsi ucznio-
wie – mówiła Wioletta Hajdus, dyrektor 
szkoły muzycznej.

W rolę Alicji wcieliła się Oliwia Radom-
ska. Nie tylko odtwórczyni głównej posta-
ci, ale także wszyscy pozostali mali artyści 

wykazali się dużymi umiejętnościami sce-
nicznymi, ku uciesze i zachwytowi widzów.

– Dzięki wam uczestniczyliśmy w wyda-
rzeniu wyjątkowym, weszliśmy w bajkowy 
świat Lewisa Carrolla. Zrobiliście to w spo-
sób magiczny. Jesteście bardzo utalentowa-
ni. To rzecz niebywała, bo był to spektakl 
kompletny pod każdym względem. Nie 
sposób wyrazić słów uznania – jesteście 
po prostu naszą dumą – zwrócił się do 
młodych artystów wiceburmistrz Tomasz 
Krupski tuż po zakończeniu spektaklu.

  n Anna Redel
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W przededniu 40. rocznicy śmierci Jaro-
sława Iwaszkiewicza, który zmarł 2 marca 
1980 roku, w Stawisku odbyła się prezenta-
cja lutowego numeru miesięcznika „Twór-
czość” poświęconego pisarzowi. Zawar-
tość pisma omówił jego redaktor naczelny 
Bohdan Zadura. Gościem specjalnym 
była Krystyna Irzykowska-Pytel – wierna 
czytelniczka książek Iwaszkiewicza, któ-
ra w 1976 r. wysłała do pisarza pierwszy 
list, wyrażając zachwyt i wdzięczność za 
jego twórczość. W ten sposób nawiązała 
się ciekawa relacja: pisarz – czytelniczka. 
Autorów listów łączyła nie tylko troska 

o  odbudowanie dworku w Byszewach, 
w którym pisarz przebywał w młodości, ale 
także podobna wrażliwość i gust literacki. 
Ich korespondencja liczy w sumie 67 listów 
i  kart pocztowych i obejmuje lata 1976-
1979. Iwaszkiewicz był nadawcą 31 listów, 
K.  Irzykowska-Pytel 36 pozostałych. Pod-
czas spotkania w Stawisku mówiła nie tylko 
o swojej korespondencji z pisarzem, której 
charakter najlepiej oddają słowa „czułość 
i  wzruszenie”, ale także o osobistych spo-
tkaniach z autorem „Czerwonych tarcz”. 

W muzeum można było oglądać rów-
nież wystawę „Sérénité – stary poeta 

ze Stawiska”, na której zaprezentowane 
zostały m.in. fotografie Anny Włodek 
– wnuczki pisarza – oraz rękopisy, archi-
walia, pamiątki i książki ze zbiorów mu-
zeum w Stawisku. 

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Poeta ze Stawiska

Do Jackowa po szczęście

Solo na 
djembe 

Romantycznie  
i nostalgicznie 

Jak nożem uciął 

„Opowieść Griota” to debiut reżyser-
ski mieszkańca Podkowy Leśnej Adama 
Różańskiego. Film z 2008 roku jest do-
kumentem muzycznym o pochodzącym 
z  Burkina Faso mistrzu gry na afrykań-
skim bębnie djembe – Adama Dramé. Mu-
zyk jest potomkiem rodu griotów Dramé. 
Słowo griot oznacza poetę, rytualnego 
pieśniarza i wędrownego muzyka, który 
uważany jest za przechowującego ustną 
tradycję swojego ludu lub wioski. 

Narratorem filmu jest Adama Dra-
mé, który o swojej grze na djembe mówi, 
że wypracował na nią własny sposób. 
W 1979 r. zaczął karierę solową na djembe, 
a na koncie ma już 15 płyt. 

15 lutego w CKiIO w Podkowie Leśnej 
można było nie tylko obejrzeć film, ale 
także wysłuchać koncertu Adama Dramé, 
który w Polsce gościł już po raz czwarty.       

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Koncertem walentynkowym „Miłość Ci wszystko 
wybaczy” w wykonaniu zespołu kontrabasisty Woj-
ciecha Pulcyna rozpoczęła się druga edycja koncer-
tów z cyklu „Jazz w Milanówku”. Muzycy w Starym 
Kinie zaprezentowali przede wszystkim kompozycje 
z wydanej kilka lat temu przez Bogdana Hołownię 
i  Wojciecha Pulcyna płyty z jazzowymi aranżacja-
mi piosenek Henryka Warsa. Zgodnie z zapowiedzią 
organizatorów było romantycznie i nostalgicznie. 
Z W. Pulcynem wystąpili: Kuba Stankiewicz (forte-
pian) i Sebastian Frankiewicz (perkusja). 

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

– Tę książkę chciałam napisać od dawna. 
Praca nad nią zajęła mi dwa lata – tak o 
powieści „Wyprawa po szczęście” mówi-
ła jej autorka, mieszkanka Grodziska Ewa 
Giers, podczas spotkania w Muzeum im. 
A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku 23 lute-
go. Jest to powieść obyczajowa z wątkiem 
miłosnym i skrywaną rodzinną tajemnicą. 
Główną osią powieści są losy głównej bo-
haterki Melanii Zalewskiej, która na prze-
łomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku przyby-
wa do Chicago, aby zarobić na wymarzone 
mieszkanie w Polsce. Już w samolocie po-
znaje przystojnego Pawła, w którym z wza-
jemnością się zakochuje. 

Książka bazuje na doświadczeniach au-
torki, która również pracowała w słynnym 
Jackowie. – Nie jest to książka tylko dla 
kobiet – zaznacza Ewa Giers i dodaje, że 
obecnie pracuje nad dwoma następnymi 
publikacjami.

Spotkanie poprowadziła redaktor 
Agnieszka Goleniak z Radia Bogoria.

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Najnowsza książka Krzysztofa Bieleckiego „Nóż” prze-
nosi nas do 1977 roku. Akcja powieści z „gwiazdorską 
obsadą”, bowiem spotykamy w niej Kazimierza Deynę 
i Czesława Niemena, toczy się w rodzinnym mieście 
pisarza – Kutnie. Książka z wątkiem kryminalnym 
jest w istocie antykryminałem. Dlaczego tytuł „Nóż”? 
Jak wyjaśnił podczas spotkania w Muzeum im. A. i J. 
Iwaszkiewiczów w Stawisku 26 stycznia jej autor, tytuł 
wynika z upodobania do jednosylabowych słów i prze-
konania, że żyjemy w pokrojonym świecie. To jed-
nocześnie motyw z piosenki „Dziwny jest ten świat”, 
gdzie złym słowem można zabić tak, jak nożem.

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

fo
t. 

ar
(2

)



BOGORIA nr 296 marzec 2020

Widziane z Adamowizny 

Bądźcie dumni! 

Czy mieszkańcy miast uratują polską/podgrodziską wieś? Ludnościowo pewnie 
tak, ale co dalej? Wieś, którą jeszcze dość dobrze pamiętamy, jako miejsce 
związane z rolnictwem i tradycyjnym stylem życia, już nie istnieje. 

Czy mieszkańcy wsi potrzebują miastowych 
obrońców uciekających z miast od kurzu 
i hałasu w nadziei znalezienia na wsi ciszy 
i spokoju? Poszukiwania czystego powietrza 
i wytchnienia od zgiełku miast to jedno, ale 
ważniejszy jest bagaż doświadczeń i planów 
na przyszłość, jaki przywożą ze sobą nowi 
mieszkańcy. Jeśli jest to trochę kapitału, 
energii i chęci zmiany rzeczywistości, to 
przy udziale starych mieszkańców wszyscy 
na tym skorzystają. Jeśli natomiast lokalna 
wspólnota ma im służyć raczej jako zasób 
do realizacji własnych celów, to nic dobrego 
z tego nie wyjdzie.

Zupełnie do niedawna Adamowizna nie-
wiele odbiegała od swoich poprzedniczek 
utrwalonych na obrazach Chełmońskiego. 
Wodę braliśmy z własnych studni, drogi 
były po kostki w błocie, szamba wylewały na 
podwórza, paliło się odpadami gumowymi 
z Putki. O smogu słyszano, że był w Londy-
nie. Wydawało się, że szkoła podstawowa 
w Adamowiźnie wydaje ostanie tchnienie.

Na szczęście przyszedł rok 1989 i przed 
wszystkimi otworzyła się szansa na nowe 
życie. Skok cywilizacyjny, jaki dokonał się 
na polskiej wsi w latach 90., po akcesji do 
Unii Europejskiej w 2004 r. objął swym za-
sięgiem, na szczęście, także Adamowiznę. 
Teraz mamy tu miejską wodę, gaz, kanaliza-
cję, przedszkole, kościół, szkołę z obiektami 
sportowymi, atrakcyjne tereny rekreacyjne 
i kulturalne, komunikację autobusową, dro-
gi i dogodny dojazd do dowolnego miejsca 
w powiecie, a przy tym okolicę bez nadmier-
nego zanieczyszczenia środowiska natural-
nego. Liczba mieszkańców Adamowizny 
niemal się podwoiła.

 Pojawia się pytanie: co znaleźli tutaj, 
czego nie mieli u siebie? Odpowiedź znaj-
dziemy w ogłoszeniach biur nieruchomości. 
Cicha, spokojna okolica to poważny atut, 
ale oderwana od „cywilizacji” nie stanowi 
żadnej atrakcji. Może jako szkoła przetrwa-
nia. Woda i prąd to absolutny standard, ale 
znacznie lepiej to wygląda, gdy dodamy do 
tego gaz, kanalizację, przystanek komunika-

cji autobusowej czy dobrą, asfaltową drogę 
dojazdową. Ostatnio doszedł światłowód. 
Ale tym czymś, co najbardziej przyciągało, 
zwłaszcza młodych i ambitnych, to pobliska 
szkoła, przedszkole, sklepy, kościół. Jakie sto-
sowano wabiki na potencjalnych nabywców 
nieruchomości? Cytaty z ogłoszeń: „piękne 
malownicze miejsce w doskonałej lokaliza-
cji. Blisko do szkoły, przedszkola, przystan-
ku PKS, sklepu”, „działka jest idealnie poło-
żona, jest w centrum Adamowizny, np. do 
szkoły podstawowej, przedszkola, kościoła, 
przystanku autobusowego oraz sali zabaw 
dla dzieci z najlepszymi lodami domowej ro-
boty na świecie:)”. 

A zatem to nie walory przyrodnicze były 
magnesem ściągającym tu Polaków. Przyby-
li, bo znaleźli tu gotowe, wspaniałe miejsce 
do zamieszkania z możliwością rozwijania 
swych zainteresowań zawodowych w pobli-
skim Grodzisku i Warszawie.

Ale im więcej mieszkańców tym więcej po-
trzeb i problemów. I to tu, na miejscu. Szkoła 
w Adamowiźnie zaczęła pracować na dwie 
zmiany, przedszkola pękały w szwach. Do-
jazdy do pracy, lekarza, sklepu stały się coraz 
bardziej uciążliwe. Codzienne życie wymaga 
bowiem czegoś więcej niż spokoju, ciszy i zie-
leni. Każdy ma jakieś potrzeby egzystencjal-
ne, które muszą być zaspokojone, a im bliżej 
domu z opieką, wychowaniem, nauką i co-
dziennymi sprawunkami, tym lżej i łatwiej. 
I więcej czasu dla rodziny. 

Stąd pomysł budowy w Adamowiźnie 
lokalnego centrum usługowego w postaci 
szkoły, apteki, przychodni zdrowia i super-
marketu. Istniejąca infrastruktura technicz-
na zachęcała wręcz do jej wykorzystania, 
a  Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy za-
praszało do tworzenia takich lokalnych cen-
trów usługowych. Nowe inwestycje, to także 
nowe miejsca pracy i warunki do aktywizacji 
mieszkańców, wzrostu atrakcyjności terenów 
i wyższe ceny gruntów. Może dojrzeliśmy 
do utworzenia w Adamowiźnie Ochotniczej 
Straży Pożarnej, organizacji, która nie tylko 
podnosi lokalnie poziom bezpieczeństwa, ale 
jest także ważnym ośrodkiem życia społecz-
nego i kulturalnego na wsi?

 Nowe, atrakcyjne inwestycje mogły przy-
czynić się tylko do zdynamizowania prze-
mian na wsi. Postęp i nowoczesność zagości-
łyby w  domach mieszkańców Adamowizny 
w  jeszcze szerszym zakresie. Ale co z tymi, 
którzy tego nie chcą, którzy porzucili miasto 
na rzecz spokojnej wsi? Dla tych, którzy przy-
byli do Adamowizny w poszukiwaniu dawnej 
wsi, było to nie do zaakceptowania. Postano-
wili działać i znaleźli sposób uniknięcia tej 
„apokalipsy”. Uruchomili procedurę uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania 
wsi, upatrując w tym szansę wywrócenia za-
pisanego w Studium porządku prawnego.

W 914 małych i średnich miejscowościach 
w Polsce żyje ok. 40 proc. Polaków. W 2019 
roku sytuację w tych miejscowościach zbadał 
Polski Instytut Ekonomiczny. Okazuje się, 
że 43 proc. z przebadanych małych miejsco-
wości to miasta niewykorzystanych szans, 
z  brakiem kompleksowych strategii rozwoju 
i  z groźbą wyludnienia. Ośrodki te postrze-
gają siebie jako kultywujące tradycje, a swoją 
przyszłość dostrzegają w rozwiniętym zakre-
sie usług. Instytut zaleca szereg działań po-
zwalających uniknąć najgorszego scenariusza 
– spadku liczby ludności, najlepszego mierni-
ka postępu technicznego i rozwoju społeczne-
go. Widzi to przede wszystkim w przyciąganiu 
inwestorów i wspieraniu lokalnego kapitału.

A zatem budować czy ograniczać? Uła-
twiać czy utrudniać? Jak pogodzić sprzeczne 
interesy mieszkańców? Jak ma wyglądać pod-
grodziska wieś XXI wieku? Tradycyjnie, jak 
na kartach z przeszłości, czy nowocześnie, jak 
na planach urbanistów z dynamicznie rozwi-
jającą się infrastrukturą społeczną?

Oczywiście każdy model rozwoju musi 
odbywać się zgodnie z prawem i słusznym 
interesem każdego mieszkańca. Musi być 
sensownie dopasowany do charakteru każdej 
miejscowości. Ale tradycjonaliści winni wie-
dzieć, że świat od zawsze jest w ruchu, że każ-
dy potrzebuje lepiej i wygodniej żyć, że nasze 
otoczenie nigdy nie przestanie się zmieniać, 
choćby nie wiem jak tęsknić za dzieciństwem 
i utraconym rajem. A krytycy postępu? Też są 
potrzebni. To taki hamulec bezpieczeństwa. 
Oby tylko nas nie wykoleił.

n Jacek Grabowski

28 lutego grodziskie zuchy i harcerze ob-
chodzili Dzień Myśli Braterskiej.  W tym 
roku gospodarzem świeczkowiska był 
V Szczep ZHP im. Obwodu AK „Bażant” 
a  prowadzącą dh. hm. Joanna Kowa-
lewska. Spotkanie grodziskich harcerzy 
zaszczycili swoją obecnością zastępca dy-
rektora SP nr 5 p. Iwona Wójcik-Mikulska, 
a także małżeństwo instruktorskie, a zara-
zem Honorowi Obywatele Grodziska phm. 
Aurelia Sobieraj i hm. Janusz Sobieraj. 

Główną myślą tegorocznego DMB był cy-
tat Roberta Baden Powella: „Posłannic-
twem moim jest rozprzestrzenianie przy-
jaźni i braterstwa na całym świecie”.

W ramach świątecznej zbiórki zuchy, 
harcerze i instruktorzy grodziskiego huf-
ca ZHP przypominali i analizowali cyta-
ty sławnych ludzi. Były również piosenki 
i pląsy o przyjaźni i braterstwie. (…)

Ponadto 29 lutego wszystkie zuchy ob-
chodzą swoje święto „imieniny zucha” 

i z  tej okazji wszystkim zuchom życzymy, 
aby Wasz zuchowy mundur przenosił Was 
w świat baśni i przygód, w którym razem 
zrobicie to, co zrobić mogą tylko najdziel-
niejsi! Bądźcie dumni z tego, że jesteście 
zuchami.

n phm. Piotr Skuba,  
Komendant Hufca ZHP Grodzisk Maz.
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Nawet ustawa z 11 września 2015 roku 
o  osobach starszych nie precyzuje sze-
rzej, kto to jest osoba starsza. Stwierdza 
jedynie, że osoba starsza to osoba, która 
ukończyła 60 rok życia. W dokumentach 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecz-
nej, gdy mowa o osobach starszych, przyj-
muje się, że jest to osoba, która ukończyła 
60 rok życia, i nazywa się ją ładnie brzmią-
cym słowem „senior”. I wydaje się, że po-
sługiwanie się tym słowem powinniśmy 
rekomendować wszystkim, którzy mówią 
o osobach starszych – łącznie z tymi, któ-
rych to dotyczy.

Kim jest emeryt?
Emeryt to osoba, która przepracowała 
ustawowo wymaganą liczbę lat, przestała 
pracować i otrzymuje emeryturę. Według 
przepisów ustawy o emeryturach męż-
czyźni przechodzą na emeryturę po ukoń-
czeniu 65 roku życia, a kobiety – 60 roku 

życia. Są jednak emeryci, którzy z racji wy-
konywanych zawodów stali się nimi sporo 
wcześniej, np. pracownicy różnych służb 
mundurowych, nauczyciele. Choć mają 
status emeryta, to do momentu ukończe-
nia 60 roku życia seniorami jednak nie są.

Kim jest rencista? Kim inwalida?
Rencista to w obiegowej opinii osoba, któ-
ra nie pracuje, najczęściej czasowo, z uwa-
gi na stan zdrowia, niezależnie od tego, 
ile ma lat życia i jaki ma staż zawodowy, 
i  otrzymuje rentę zamiast emerytury. 
Taka osoba może otrzymać emeryturę, 
gdy osiągnie ustawowy wiek emerytalny.

Inwalida to osoba, która będąc czynną 
zawodowo, ze względu na przebyte choro-
by czy wypadek, straciła zdrowie lub ule-
gło ono znacznemu pogorszeniu, co unie-
możliwia wykonywanie pracy. Osoby te 
otrzymują rentę inwalidzką. Inwalidami 
często nazywa się też ludzi, którzy nigdy 

Zacznijmy od nazewnictwa 
W mowie potocznej, w prasie, radio i telewizji, gdy mowa o ludziach 
starszych, słyszymy różne słowa ich określające. Najczęściej używa się 
słów emeryt, senior, starszy czy stary człowiek. Czasami jeszcze słyszy się 
rencista czy inwalida. Co ciekawe, niejednolite i nieprecyzyjne określenia 
osób starszych padają z ust osób sprawujących funkcje publiczne 
różnych szczebli. Również osoby, których problem starzenia się dotyczy, 
niejednokrotnie same nie wiedzą, jak o sobie mówić.

strona seniora 25

Zdrowych, pogodnych  Świąt Wielkanocnych,  
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju  
mieszkańcom Grodziska Maz. i Milanówka 

 życzy 
 Rada Nadzorcza 

 i Zarząd  Grodziskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej

nie pracowali, bo cierpią na różne scho-
rzenia od urodzenia lub zapadli na nie 
przed uzyskaniem pełnoletności. Utrzy-
mują się z rent socjalnych lub zasiłków 
pomocy społecznej. Trudno jest rozróżnić 
pojęcia rencisty i inwalidy, gdyż dotyczą 
one osób dotkniętych tym samym proble-
mem, który nazywa się niepełnospraw-
ność.

Językoznawcy postulują zatem, aby 
zaprzestać używania słowa inwalida 
i  rencista, gdyż mają one negatywne za-
barwienie. Rekomendują oni, aby słowa 
te zastąpić słowem „niepełnosprawność”. 
A osoba niepełnosprawna to taka, której 
stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy 
trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza 
lub uniemożliwia nie tylko wykonywanie 
pracy, ale i samodzielne funkcjonowanie 
w życiu codziennym.

Ogół społeczeństwa, a nie tylko osoby 
zainteresowane, powinny pochylić się 
nad problemami seniorów i osób niepeł-
nosprawnych, a proces zmiany postrzega-
nia ich można rozpocząć od precyzyjnego 
nazewnictwa. A to może dalej zaowo-
cować empatią – życzliwością dla ludzi 
z problemami.

n Teresa Fifielska-Nowak
Przewodnicząca Rady Seniorów
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Góry nie rozpoznają płci 

Z wykształcenia i zawodu magister inżynier 
trakcji elektrycznej, a z zamiłowania podróż-
niczka i miłośniczka wspinaczki wysokogór-
skiej, szybownictwa, motocrossu – z najmłod-
szą Polką, która zdobyła w 2018 roku Koronę 
Ziemi i autorką książki „Siła marzeń” Miłką Rau-
lin, przy okazji spotkania autorskiego zorgani-
zowanego przez Bibliotekę Publiczną 5 lutego 
w Mediatece, rozmawiała Katarzyna Mandes.

Kiedy postanowiłaś, że zdobędziesz Koronę 
Ziemi?

– Pomysł zdobycia Korony Ziemi długo 
we mnie dojrzewał. Góry są dla mnie prze-
strzenią, w której ładuję baterie. W  pew-
nym momencie stwierdziłam, że chcę być 
w pewien sposób z nimi połączona. Ale jak 
to zrobić pracując na pełnym etacie i mając 
do dyspozycji tylko 26 dni urlopu. Moja pa-
sja do wspinaczki i gór nie mogła z dnia na 
dzień stać się moją jedyną pracą, więc po-
stawiłam na romansowanie z nimi od czasu 
do czasu… Równolegle do pracy zawodowej 
wychowywałam mojego małego syna i żeby 
zrealizować marzenia, codziennie po 22.00 
siadałam, aby projekt „Siła Marzeń” mógł się 
ziścić. Doba była dla mnie zdecydowanie za 
krótka. Przed rozpoczęciem Korony Ziemi 
na swoim koncie miałam samotne wejścia na 
sześciotysięczne szczyty w Himalajach Indii, 
Nepalu oraz wyprawy w  Andy. A jak to się 
zaczęło? W 2011 roku wracałam z Kiliman-
dżaro i pomyślałam sobie – właściwie dla-
czego by nie zdobyć Korony Ziemi? Siedem 
lat później, 22 maja 2018 roku, mając 35 lat, 
spełniłam swoje największe marzenie, stając 
na szczycie Mount Everestu. Była to 9 góra z 
9 szczytów w mojej górskiej Koronie Ziemi. 
Zdobyłam Aconcaguę, Elbrus, Masyw vin-
sona, Kilimandżaro, Mount Blanc, Piramidę 
Carstensza, Denali i Górę Kościuszki.
Co sprawiło, że udało Ci się spełnić swoje 
marzenie?

– W górach jest tak jak w życiu – dużo za-
leży od szczęścia, ale ja zawdzięczam dużo 
swojej konsekwencji w działaniu i pracowito-
ści. To te dwie cechy pozwoliły mi dziś być 
tu gdzie jestem. W projekcie „Korona Ziemi” 
starałam się wszystko od początku do końca 
zaplanować. Aby zminimalizować niespo-
dzianki, wiele potencjalnych przeciwności 
eliminowałam przed wyprawą.

„Najmłodsza Polka z Koroną Ziemi” 
– brzmi dumnie.

– W dziedzinach, które są zarezerwowane 
tylko dla mężczyzn, w tym także we wspi-
naczce, kobietom jest zawsze trochę trud-
niej. Jednak nie trzeba się tym przejmować, 
bo tylko od nas zależy, jak sobie poradzimy 
i jak bardzo jesteśmy zmotywowane, żeby 
pokonać przeciwności. Góry nie rozpoznają 
płci, a w ekstremalnych warunkach różnice 
się rozmywają – każdy jest równy i ma takie 
same szanse. Faktycznie, kobiety mają mniej 
tężyzny fizycznej, ale zdecydowanie więcej 
siły psychicznej i lepiej od mężczyzn radzą 
sobie z długotrwałym stresem, a to w górach 
są chyba najważniejsze cechy.
Wspinaczka to tylko droga na szczyt czy 
coś więcej?

– We wspinaczce wszystko jest dla mnie 
ważne. Zaczynając od długiego procesu 
przygotowań, aż po wdrapanie się ponad 
chmury. Od momentu gdy zaczynam my-
śleć, gdzie chcę pojechać, poprzez całą re-
alizację projektu – pozyskanie funduszy, 
promocję przedsięwzięcia, przygotowanie 
sprzętu, kondycji, treningi, zebranie prak-
tycznej wiedzy, spakowanie się – aż do zdo-
bycia szczytu, który jest tak naprawdę tylko 
wisienką na torcie, podsumowaniem.
Wspinaczka i podróże to zajęcie dla indy-
widualistów?

– Najczęściej podróżuję sama, ponieważ 
niektóre decyzje wolę podejmować samo-
dzielnie. Chyba wynika to z braku cierpliwo-
ści. Zawsze gdy wyjeżdżam ze znajomymi, 
każdy ma inne zdanie, propozycje, a przede 
wszystkim potrzeby, które często nie są 
zbieżne z moimi. Dla mnie najważniejsze 
jest wyciąganie z podróży jak najwięcej re-
fleksji, przemyśleń, wiedzy, otwartości na 
świat, pokory. Faktem jest też, że dużo lepiej 
odbiera się inne, nowe miejsca, egzotyczne 
dla nas zakątki świata, gdy nie mówi się po 
polsku, a człowiek nie rozprasza się obec-
nością swoich rodaków i może skupić się 
na tym, co jest dookoła niego. W samotnej 
podróży ma się bardziej wyostrzone zmysły 
i jest się pochłoniętym innością i chęcią jej 
zrozumienia.
Kompani jednak się zdarzają.

– Tak! Ostatnio podróżujemy wspólnie 
z  Biegunem – naszym psem. W zeszłym 
roku uruchomiliśmy projekt „4x4x4, czyli 
cztery łapy, cztery kółka, cztery szczyty”. Zo-

baczymy, gdzie nas zawieje w tym roku. Bie-
gun wszedł już na 5000 m n.p.m., chcieliśmy 
zdobyć górę Ararat, czyli najwyższy masyw 
wulkaniczny w  Turcji. Niestety ze wzglę-
du na złą pogodę nie udało nam się stanąć 
na wierzchołku. Podróżowanie z  psem nie 
oznacza dodatkowych kłopotów. Biegun jest 
świetnym towarzyszem i przyjacielem. Trze-
ba po prostu zorganizować wyprawę trochę 
pod możliwości kudłatego przyjaciela.
W zeszłym roku odbyła się pierwsza edycja 
Twojego „Festiwalu Przygody – Siła Ma-
rzeń”. Jak narodził się ten pomysł?

– Pewnego dnia stwierdziłam, że chcia-
łabym wszystkich pozytywnych wariatów 
zebrać w jednym miejscu i czasie, aby inspi-
rować innych. Trzeba pomagać sobie w or-
ganizacji podróży, w rozwijaniu swoich pasji 
i dzielić się swoim doświadczeniem. Prak-
tyczne wskazówki – takie jak gdzie szukać 
noclegu, jak dojechać, żeby było tanio i bez-
piecznie, co warto zobaczyć poza utartymi 
szlakami – są bardzo przydatne. Chciała-
bym inspirować ludzi i sprawiać, żeby mieli 
odwagę mieć marzenia i je spełniać. Dlatego 
stworzyłam Siłę Marzeń –  Festiwal Przy-
gody, podczas którego, poza niesamowity-
mi prelegentami i  znanymi podróżnikami, 
będzie można też zobaczyć galerię zdjęć, 
wygrać nagrody, wziąć udział w konkursie 
pt. „Rzuciłam wszystko czy podjęłam wy-
zwanie”. Będą również food trucki, koncert, 
warsztaty, a przede wszystkim przyjacielska 
atmosfera, więc zapraszam od 15 do 17 maja 
do Dzielnicowego Ośrodka Kultury na Ur-
synowie. Ze względu na sytuację epidemio-
logiczną alternatywnym terminem jest 4, 5 
oraz 6 września. W tym roku organizujemy 
już drugą edycję festiwalu, a naszym mottem 
będą słowa Richarda Bacha – „Każde marze-
nie jest nam dane wraz z siłą potrzebną do 
jego spełnienia”.
Co planujesz w najbliższej przyszłości?

– Mam tak dużo marzeń, że boję się, że nie 
starczy mi życia na ich realizację. Jedne są 
mniejsze, drugie większe, ale wszystkie tak 
samo ważne, bo motywują mnie do działa-
nia. Sprawiają, że uśmiecham się i rozwijam 
każdego dnia. Jednym z oficjalnych marzeń, 
które niedługo się spełnią, jest wydanie dru-
giej książki – premiera on-line odbędzie się 
25 marca, a tytuł to „Siła marzeń, czyli jak 
zdobyłam Everest”.
Dziękuję za rozmowę.
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Dziękujemy!

27 lutego to dla mnie szczególna data. 10 lat temu 
zdobyłam swój pierwszy olimpijski medal. Dziś, 
równo dekadę później, przyszedł czas, by powie-
dzieć – Koniec! Koniec mojej sportowej kariery, 
koniec ścigania się na łyżwach.
Na lodowisku spędziłam 24 lata, to był wspaniały 
czas. Moje marzenie, by jechać na Igrzyska Olim-
pijskie, spełniło się aż trzykrotnie – Vancouver 2010, 
Soczi 2014 i Pjongczang 2018. O medalach nie śmia-
łam myśleć… mam dwa – brąz i srebro. Brakuje złota, 
ale ono od zawsze jest w nazwisku.

Odkładam łyżwy, kończę karierę jako spełnio-
ny i szczęśliwy sportowiec. Mówię „pas” nie tylko ze 
względu na wiek. Mój mocno wyeksploatowany orga-
nizm nie pozwoliłby mi na przygotowanie się do kolej-
nych Igrzysk, choć bardzo chciałam.

Nie sposób podziękować wszystkim osobom, które 
spotkałam na swojej sportowej drodze. Ale chciała-
bym wymienić „wielką czwórkę” – moich trenerów 
– Krzysztofa Filipiaka, Marka Pandyrę, Ewę Białkow-
ską i Witolda Mazura. Chciałabym też podziękować 
moim koleżankom z drużyny – Natalii Czerwonce, 
Katarzynie Woźniak i Katarzynie Bachledzie-Curuś. 
Jazda z Wami nie zawsze była prosta, ale za to bardzo 
szybka.

DZIĘKUJĘ mojej rodzinie – Mamo, Wiola, Kamil 
– bez Was nie byłabym tam, gdzie jestem, i nie była-
bym tym, kim jestem.

Drodzy kibice – DZIĘKUJĘ, że byliście. Na dobre 
i na złe.

Spełniłam sportowe marzenia, teraz czas na inne.
Luiza Złotkowska

Choć cztery lata później, na Igrzyskach w So-
czi, nasza drużyna z Luizą Złotkowską w skła-
dzie wywalczyła medal z jeszcze cenniejszego 
kruszcu, zdobywając srebro, w kibicowską pa-
mięć mocniej zapadł właśnie brąz z vancouver. 
Była to ogromna niespodzianka i… pierwszy 
medal olimpijski dla polskich panczenów od 
50 lat! Wielu mieszkańców gminy Grodzisk 
wówczas być może nie zdawało sobie sprawy, 
że ta drobna blondynka jest naszą krajanką, 
która wychowała się w Chrzanowie Dużym. 
Dwa olimpijskie krążki to najbardziej spekta-
kularne osiągnięcia, ale Luiza Złotkowska ma 
w dorobku również medale Mistrzostw Świata 
i Uniwersjady, jest także multimedalistką Mi-
strzostw Polski. Reprezentowała barwy MKS-
-MOS Pruszków-Milanówek,  AZS Zakopane, 
KS Orzeł Elbląg, LKS Poroniec Poronin, by 
wrócić w rodzinne strony i na swoje trzecie 
Igrzyska w Pjongczangu pojechać jako zawod-
niczka UKS Sparta Grodzisk. Od 2018 roku de-

cyzją wyborców zasiada w grodziskiej Radzie 
Miejskiej.

Gratulujemy pięknej kariery, dziękujemy za 
moc sportowych emocji i wzruszeń, których 
nam dostarczyła, i życzymy, by mimo zakoń-
czenia kariery nigdy nie zabrakło powodów do 
uśmiechu i spotkań w naszej redakcji!

n  Krzysztof Bońkowski 
Zdjęcia oraz tekst Luizy Złotkowskiej pochodzą 
z jej oficjalnego profilu na FB

– Niewiele pamiętam, po-
nieważ prawie nieustan-
nie płakałam ze szczęścia 
– tak Luiza Złotkowska 
wspominała moment zdo-
bycia brązowego meda-
lu Igrzysk Olimpijskich 
w  Vancouver w druży-
nie z  Katarzyną Woźniak 
i  Katarzyną Bachledą-
-Curuś. 27 lutego 2020 
roku, w dziesiątą rocznicę 
tego wydarzenia, nasza 
panczenistka, która przez 
ostatnie lata reprezento-
wała UKS Sparta Gro-
dzisk, ogłosiła zakończe-
nie kariery sportowej.
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eSensei UKS Budo Jakub Malicki po raz 
czwarty z rzędu został Mistrzem Polski w Ja-
pan Karate Association, w dodatku wygry-
wając wszystkie walki przed czasem. Jego 
klubowi koledzy wywalczyli 11 medali pod-
czas rozegranego w Mińsku Mazowieckim 
vII Grand Prix Polski w brazylijskim jiu-
-jitsu. Na starcie turnieju stanęło ponad 800 
zawodniczek i zawodników z całego kraju. 
Złote medale zdobyli Maksymilian Grabek 
i Arkadiusz Grabek, srebro wywalczyli Ceza-
ry Lipiński, Marcin Żywiołek i Jakub Cegieł-

ko, który dodatkowo w innej kategorii stanął 
na trzecim stopniu podium, a pozostałe brą-
zowe krążki padły łupem Sandry Wróblew-
skiej, Marka Posiadały-Wolickiego, Wiktora 
Mazura, Olafa Szulca i Kacpra Gregorczyka.

Z kolei 6 medali przywieźli z Legnicy, 
gdzie rozegrane zostały zawody Polskiej 
Ligi Shinkyokushin Karate, młodzi karatecy 
grodziskiej Sparty (na zdjęciu), prowadzeni 
przez sensei Tomasza Basiaka. W konku-
rencji kata złoto zdobył Kamil Rasztawicki, 
srebro stało się udziałem Julii Dobrowolskiej 
i Łukasza Mojsy, a brąz – Aleksandry Fran-
kiewicz. Z kolei w kumite najlepszy okazał 
się Rasztawicki, a Mojsa zajął 2 miejsce.

Grodziski Klub Taekwon-do zorganizował 
Międzywojewódzki Turniej będący elimina-
cjami do Mistrzostw Polski. Najlepiej z grona 
podopiecznych Dariusza Młynarskiego spi-
sali się startujący w kategorii dzieci Wanda 
Pokropek, która zdobyła srebrny medal, oraz 
zdobywcy brązowych krążków – Lena La-
skowska i Krzysztof Augustyn.     (mś)

Walki na medal 

Wydawało się, że historyczny awans do 
półfinału elitarnej Ligi Mistrzów tenisiści 
stołowi Dartomu Bogorii Grodzisk mają na 
wyciągnięcie ręki. Niestety, zaliczka w po-
staci wygranej 3:1 w pierwszym meczu nie 
wystarczyła, bowiem w rewanżu UMCC Je-
katerynburg odrobił straty i zwyciężając 3:1, 
przy bilansie setów 19:16, zapewnił sobie 
awans do czwórki najlepszych klubów Sta-
rego Kontynentu. Podopieczni trenera To-
masza Redzimskiego byli bardzo blisko od 
osiągnięcia wymarzonego celu, ponieważ 
dzieliły ich od niego zaledwie dwie piłki… 

Kiedy w pierwszej grze Pavel Sirucek 
uległ 0:3 (-10,-8,-5) Andrejowi Gacinie, 
stało się niemal pewne, że stosunek setów 
w dwumeczu będzie korzystny dla rywa-
li. Dlatego aby myśleć o awansie nasi za-
wodnicy  musieli wygrać dwa pojedynki. 
Pierwszy i, jak się niestety później okazało, 
ostatni krok ku temu celowi uczynił Pa-

nagiotis Gionis, pokonując 3:1 (5,8,-8,10) 
Aleksandra Szibajewa. Trzecia gra oka-
zała się decydująca dla losów dwumeczu. 
Marek Badowski prowadził z Jonathanem 
Grothem 2:1 (9,-7,10) i  w czwartej partii 
9:7, co powodowało, że od awansu dzieli-
ły nasz zespół tylko dwie piłki. Tylko i aż. 
Niestety, Duńczyk wygrał tego seta do 9 
oraz następnego do 5 i  o wszystkim miał 
zadecydować pojedynek Gionisa z Gaci-
ną. Grek w  barwach Bogorii nie dał rady 
świetnie tego dnia dysponowanemu Chor-
watowi i wraz z przegraną 0:3 (-11,-12,-9) 
umarła nadzieja na historyczny awans do 
półfinału Ligi Mistrzów.

Mimo to zawodnikom naszego klubu 
należą się wielkie brawa za postawę w te-
gorocznych rozgrywkach. To na pewno 
zaprocentuje w przyszłości, być może już w 
najbliższym sezonie.

 Michał Śliwiński

Dwie piłki od półfinału Panczeniści  
w formie

Reprezentująca barwy grodziskiej 
Sparty Marta Dobrowolska wywal-

czyła 3 medale podczas rozegranych w To-
maszowie Mazowieckim zawodów XXvI 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, bę-
dących Mistrzostwami Polski juniorów. 
Wychowanka trenera Sławomira Chmury 
zdobyła złoto w wyścigu drużynowym oraz 
2 brązowe krążki w wyścigu masowym i na 
3000 m. W tych samych zawodach dwu-
krotnie na najwyższym stopniu podium 
stanął wychowanek Sparty, obecnie repre-
zentujący barwy UKS 3 Milanówek, Ma-
teusz Godlewski, triumfując w wyścigu na 
5000 m oraz biegu drużynowym. Z kolei 
Amelia Steć zdobyła 3 brązowe medale – na 
500 m, 1000 m oraz w wieloboju – podczas 
rozegranych w Zakopanem Mistrzostw 
Polski w kategorii młodzików.    (mś)

Brąz Badowskiego
Marek Badowski, grając w parze 
z  byłym reprezentantem grodzi-

skiego klubu Robertem Florasem, zdobył 
brązowy medal w deblu podczas roze-
granych w Białymstoku Indywidualnych 
Mistrzostw Polski. W drodze na najniż-
szy stopień podium pokonali oni 3:1 duet 
Marco Golla/Jan Zandecki oraz 3:2 Szy-
mona Malickiego i Artura Grelę, by w pół-
finale ulec 1:3 parze Piotr Chodorski/Filip 
Szymański. W singlu popularny „Bany” 
dotarł do ćwierćfinału, gdzie poniósł po-
rażkę 0:4 ze swym deblowym partnerem. 
We wcześniejszych grach, mimo że prze-
grywał 2:3 z Damianem Wederlichem i 1:3 
z Wang Zeng Yi, zdołał w obydwu przy-
padkach przechylić szalę zwycięstwa na 
swoją korzyść, wygrywając po 4:3.     (mś)

u
Nasz zespół objął prowadzenie po kwa-
dransie, kiedy to Patryk Szymański 

strzałem z rzutu wolnego pokonał bramkarza 
gości, a ci musieli grać w „10” po czerwonej 
kartce swego kapitana Karola Drwęckiego za 
wcześniejszy faul na Michale Strzałkowskim. 
Radość naszych graczy nie trwała długo, 
bowiem już trzy minuty później nowodwo-
rzanie doprowadzili do wyrównania. Mimo 
kilku stworzonych przez Pogoń sytuacji do 
zdobycia bramki do przerwy wynik nie uległ 
już zmianie. Niestety, w 48 minucie Świt wy-
szedł na prowadzenie. W 55 minucie, strzelec 
obydwu goli dla gości Arkadiusz Ciach, obej-
rzał czerwony kartonik, dzięki czemu Po-

goń miała przewagę dwóch zawodników, co 
w ostatnim kwadransie zdołała wykorzystać. 
Po długim oblężeniu bramki gości, najpierw 
w 76 minucie do wyrównania doprowadził 
Grzegorz Gulczyński, zaś 8 minut później 
debiut w barwach Pogoni okrasił efektow-
nym golem Eryk Rakowski (na zdjęciu), wy-
brany następnie przez kibiców na piłkarza 
meczu. Inicjatorem tej akcji oraz fundatorem 
nagrody jest były wieloletni zawodnik gro-
dziskiego klubu Leon Tarczyński. 

Niestety, tu dobre wiadomości się kończą. 
Z powodu epidemii koronawirusa wszystkie 
rozgrywki zostały zawieszone i nie wiado-
mo, kiedy i czy w ogóle zostaną wznowione.

Warto wspomnieć jeszcze o ruchach ka-
drowych poczynionych przez Pogoń w prze-
rwie zimowej. Szeregi naszej drużyny zasili: 
Michał Wrześniewski, mający za sobą wy-
stępy w ekstraklasie (Korona Kielce), I lidze 
(Garbarnia Kraków) i II lidze (Znicz Prusz-
ków), wychowanek Legii, ostatnio grający 
w Polonii W-wa Eryk Rakowski oraz Mate-
usz Tomaszewski, który m.in. grał w trze-
cioligowej Lechii Dzierżoniów. Przeszkody 
formalne nie pozwalają na razie zgłosić do 
rozgrywek doświadczonego Nigeryjczyka 
Christiana Nnamaniego, który ma za sobą 
pierwszoligową przeszłość w barwach Floty 
Świnoujście.                           Michał Śliwiński

Udana inauguracja Pogoni 
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Inauguracja rundy wiosennej w wykonaniu piłkarzy trzecioligowej 
Pogoni Grodzisk wypadła znakomicie, bowiem zawodnicy trenera 
Krzysztofa Chrobaka na własnym boisku w obecności ponad 500 
widzów zwyciężyli 3:2 wicelidera rozgrywek Świt Nowy Dwór Maz.
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Luty i początek marca nie były udane dla tenisistów stołowych Dartomu Bogorii 
Grodzisk. Nie dość, że przegrali walkę o półfinał Ligi Mistrzów, to również w roz-
grywkach Lotto Superligi nie wiodło im się najlepiej. Wystarczy powiedzieć, że 
w 7 ostatnich spotkaniach zanotowali zaledwie 3 zwycięstwa, ponosząc 4 porażki.

Zwycięstwo w ostatnim meczu z trzecią drużyną SMS Spała, przy jednoczesnej po-
rażce AZS-u Częstochowa w starciu z Lotnikiem Łęczyca, dało Sparcie, która zgro-
madziła 22 pkt, upragnione 4 miejsce w grupie i awans do fazy play-off. Tu rywalem 
podopiecznych trenera Mateusza Mosura był zwycięzca rundy zasadniczej – LKS 
Czarni Rząśnia, jedyny zespół, z którym Spartiaci nie potrafili wygrać w lidze.

Horror bez happy endu

Siatkarki wciąż w grze 

Ligowa zadyszka 

Sukcesy  
młodzieży

Dwa pierwsze wyjazdowe mecze w Rząśni 
zakończyły się porażkami, chociaż równie 
dobrze mogły, a nawet powinny, paść łupem 
Sparty. W pierwszym meczu nasi siatkarze 
prowadzili w trzecim secie 23:18, by prze-
grać siedem kolejnych piłek, a  w czwartym 
ulegli na przewagi. W drugim spotkaniu 
grodziszczanie ponownie nie potrafili prze-
chylić szali zwycięstwa na swoją korzyść, 
mimo że prowadzili w trzeciej i czwartej 
partii, odpowiednio: 22:18 i 23:20.

Aby pozostać w grze i doprowadzić do pią-
tego, decydującego starcia w Rząśni, Spartia-
ci musieli zwyciężyć w dwóch spotkaniach 

przed własną publicznością. Ta nie zawiodła, 
bowiem tłumnie przybyła do hali sportowej 
przy ul. Westfala i znakomicie dopingowała. 
A nasi gracze zafundowali jej horror. Nie-
stety, bez happy endu… W  pierwszym po-
jedynku Spartiaci przegrywali 1:2 w setach, 
jednak dzięki znakomitej końcówce zdołali 
wygrać 3:2. Następnego dnia wydawało się, 
że remis w całej rywalizacji jest na wycią-
gnięcie ręki, bowiem w  pierwszych dwóch 
partiach podopieczni trenera Mosura wręcz 
zdemolowali gości, zwyciężając do 17 i 15. 
Stare siatkarskie porzekadło mówi, że jak się 
nie wygrywa 3:0, to się przegrywa 2:3. Gro-

dziszczanie ulegli rywalom w dwóch kolej-
nych partiach, a  następnie po wyrównanej 
walce również w tie-breaku.

Mimo porażki i odpadnięcia z dalszych 
rozgrywek naszym zawodnikom oraz szta-
bowi szkoleniowemu należą się wielkie 
brawa za postawę w całym sezonie, który 
był dla nich debiutanckim na tym szczeblu 
rozgrywek.

Wyniki: Lotnik Łęczyca (w) 3:0 (23,14,24), 
SMS PZPS III Spała (d) 3:1 (21,-23,22,26), 
play-off: LKS Czarni Rząśnia (w) 1:3 (21,-21,-
23,-24) i 0:3 (-19,-226,26,24), (d) 3:2 (20,-19,-
21,26,12) i 2:3 (17,15,-19,-20,-13).    (mś)

W walce o awans wciąż pozostają trzecio-
ligowe siatkarki Sparty. Po porażce w tie-
-breaku z Esperanto W-wa i wygranej 3:0 
z SPS Konstancin-Jeziorna podopieczne tre-
nera Tomasza Lukowskiego zajęły 4 miejsce 
w lidze i w pierwszej rundzie fazy play-
-off trafiły na zwycięzcę swej grupy, ekipę 
Wojskowych Warszawa. W pierwszym, 
wyjazdowym spotkaniu sprawiły miłą 
niespodziankę, pokonując faworyzowane 
gospodynie 3:1. Świetna postawa zwłaszcza 
w trzecim i czwartym secie pozwala z opty-
mizmem oczekiwać na mecz rewanżowy 
w Grodzisku, który w razie wygranej, da 
awans do kolejnej rundy.

Zbierający doświadczenie w Iv lidze i pro-
wadzony przez trenera Grzegorza Szumiele-
wicza drugi zespół seniorów, radzi sobie coraz 
lepiej w swym debiutanckim sezonie, zajmu-
jąc z 15 pkt 9 miejsce w stawce 12 drużyn.

Wyniki. II liga kobiet: UKS Esperanto 
W-wa (w) 2:3 (19,21,-25,-13,-9), SPS Kon-
stancin-Jeziorna (d) 3:0 (24,21,13), play-off: 
Wojskowe Warszawa (w) 3:1 (23,-23,12,18). 
Iv liga mężczyzn: MUKS volley Płock (d) 2:3 
(22,-17,20,-23,-13), Olimpijczyk Mszczonów 
(w) 0:3 (-17,-23,-12), Olymp Błonie (d) 3:1 (21,-
16,18,23), Astra W-wa (d) 3:0 (22,20,18), Hu-
ragan Wołomin (d) 0:3 (-16,-19,-9), SPS volley 
Ostrołęka (w) 0:3 w.o.   (mś) 

Nic dziwnego, że musieli oddać fotel lidera 
na rzecz Kolpingu Jarosław, do którego tracą 
obecnie 5 pkt. Dartom ma 47 pkt. i zajmuje 2 
pozycję. Miejmy nadzieję, że to tylko chwi-
lowa zadyszka, która przyszła po pechowej 
porażce w Lidze Mistrzów, i wkrótce nasz ze-
spół wróci na właściwe tory. Martwi postawa 
debla, decydującego w wyrównanych spotka-
niach o ich końcowym wyniku. Cieszy za to 
postawa młodziutkiego Miłosza Redzimskie-
go, który umiejętnie wprowadzany do składu 
już wkrótce może się stać jego filarem.

Wyniki: Kolping Frac Jarosław (d) 1:3 
(Panagiotis Gionis – Daniel Górak 3:1, 
Miłosz Redzimski – Han Qiyao 2:3, Pavel 
Sirucek – Kou Lei 1:3, Gions – Qiyao 0:2), 
AZS AWFiS Balta Gdańsk (w) 3:0 (Sirucek – 
Bartosz Such 3:0, Gionis – Patryk Chojnow-
ski 3:2, Marek Badowski – Mateusz Troka 
3:0), Polonia Bytom (d) 3:0 (Gionis – Robert 
Floras 3:0, Badowski – Michał Łysakowski 
3:0, Sirucek – Anton Gavlas 3:2), Dojlidy 
Białystok (w) 2:3 (Sirucek – Li Yongyin 2:3, 

Masaki Yoshida – Przemysław Walaszek 
3:0, Badowski – Wang Zeng Yi 0:3, Yoshida 
– Yongyin 2:0, Sirucek/Badowski – Wala-
szek/Wang 1:2), Fibrain AZS Politechnika 
Rzeszów (d) 3:0 (Yoshida – Szymon Seroka 
3:0, Miłosz Redzimski – Patryk Dziuba 3:0, 
Sirucek – Piotr Chodorski 3:2), Energa Ma-
nekin Toruń (d) 2:3 (Gionis – Tomasz Ko-
towski 3:1, Badowski – Taimu Arinobu 0:3, 
Sirucek – Konrad Kulpa 3:0, Gionis – Ari-
nobu 1:2, Badowski/Sirucek – Kulpa/Ko-
towski 0:2), Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz 
(w) 2:3 (Redzimski – Asuka Machi 1:3, Gio-
nis – Artur Grela 3:1, Sirucek – Wiaczesław 
Burow 3:1, Gionis – Machi 0:2, Redzimski/
Sirucek – Burow/Grela 0:2).

 Michał Śliwiński

Sporo sukcesów w ostatnim czasie 
zanotowali reprezentanci Akademii 

Tenisa Stołowego Dartomu Bogorii. Niezwy-
kle udane były zwłaszcza zawody w Luboniu, 
gdzie rozegrane zostało III Grand Prix Pol-
ski juniorów. Złoto w tym turnieju wywal-
czył Miłosz Redzimski, jedyne dwa sety tra-
cąc w finale, w którym pokonał 4:2 Szymona 
Kolasę z Politechniki Rzeszów. Z kolei brąz 
zdobyli Michał Gawlas i Patryk Pyśk. Szcze-
gólny wymiar ma medal dla tego drugiego, 
bowiem jest on wychowankiem klubu z Lu-
bonia. Dla Gawlasa nie był to ostatni medal, 
ponieważ tydzień później stanął na najniż-
szym stopniu podium, podczas rozegrane-
go w Jarosławiu III GP Polski kadetów. Re-
dzimski przywiózł z kolei dwa złote medale 
z Hodonina, gdzie rozegrane zostały zawody 
Czech Junior Open. Pierwszy wywalczył 
w deblu, w którym partnerował mu Łukasz 
Sokołowski z Morlin Ostróda, zaś drugi zdo-
był w turnieju drużynowym, w którym re-
prezentacja Polski okazała się najlepsza. Jeśli 
chodzi o sukcesy dziewcząt, to Zofia Śliwka 
zdobyła brązowy medal, zaś Milena Mirecka 
uplasowała się na 5 pozycji podczas III GP 
Polski młodziczek, które odbyło się w Sępól-
nie Krajeńskim (na zdjęciu).     (mś)
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Krzyżówka wielkanocna
Rozwiązanie hasła utworzą litery 
z pól ponumerowanych w pra-
wym dolnym rogu i uszeregowa-
ne od 1 do 12.

wydaje Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Maz., ul. Spółdzielcza 9    Nakład: 9000 egz.

 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:
4. Andrzej – długoletni wokalista zespołu 
De Mono; 7. konkurencja, w której jeden 
zawodnik przekazuje pałeczkę następne-
mu; 8. złudzenie; 9. miasto w Szkocji nad 
Morzem Północnym; 11. obszar trwale 
podmokły; 12. wytyczona trasa podróży 
lub wycieczki; 15. duży garnek kuchen-
ny; 18. jednostka natężenia prądu elek-
trycznego; 19. zorganizowane działanie 
podjęte w konkretnym celu; 20. aforyzm 
umieszczany przed tekstem utworu; 
22.  luźny szyk bojowy piechoty; 26. dy-
chawica oskrzelowa; 28. pani obsługu-
jąca bufet w barze; 30. dzień, w którym 
obchodzi się ważne uroczystości; 31. nu-
dyzm, przebywanie nago na świeżym po-
wietrzu; 32. drapieżnik żyjący głównie 
na stepach Azji i Afryki.

Rozwiązanie  
krzyżówki z nr. 295:
W krzyżówce zaszyfrowane było 
hasło „Maria Michalak”. Zwy-
ciężczynią została p.  Patrycja 
Maciejowska. Po odbiór nagrody 
zapraszamy do siedziby redakcji: 
Centrum Kultury, ul.  Spółdziel-
cza 9, II piętro. 

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

Uwaga,  
krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki cze-
kamy do 15 kwietnia. Odpowie-
dzi prosimy nadsyłać na adres 
redakcji. Nagrodą jest ważne 
do końca roku zaproszenie dla 
dwóch osób do Kina Centrum 
Kultury na dowolnie wybrany 
seans filmowy.

Pionowo:
1. broń sieczna o wygiętej klindze; 
2.  tkanina bawełniana podobna do 
gazy; 3.  imię Claira, francuskiego reży-
sera („Urok szatana”, „Piękność nocy”); 
4. pierworodny syn Adama i Ewy; 5. coś, 
co zginęło; 6.  „pani”, za którą w piosen-
ce patriotycznej lecą chłopcy malowani; 
10.  ptak z rzędu kazuarów; 11. amery-
kańska gra sportowa podobna do palanta; 
12. krakowski zespół rockowy, którego 
gwiazdą była Kora; 13. meldunek, relacja; 
14. wielkie zmartwienie; 16. osoby zapro-
szone; 17. urobek górniczy; 21. dzielnica 
Gdyni; 23. ischias; 24. wodospad w Fin-
landii; 25. odrzucenie przez kobietę pro-
pozycji małżeństwa; 27. roślina o orzeź-
wiającym zapachu, mająca właściwości 
lecznicze; 28. nazwisko filmowego agenta 
007; 29. część należności płatniczej.
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Aktualne informacje na temat 
repertuaru na:   

www.centrumkultury.eu 

Fundatorem nagrody jest 
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OGŁOSZENIA DROBNE

n  PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki oraz MYCIE 
elewacji, kostki, parkanów, dachów. Tel. 604 408 618; 
22 662 30 20. Usługi świadczymy u klienta.  
Dojazd w cenie usługi

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

n  Do wynajęcia hala ślusarska z wyposażeniem 
w Grodzisku Maz. Tel. 513 00 57 17

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

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  Probet zatrudni sprzątaczki i pracowników 
gospodarczych oraz operatora wózka widłowego 
z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Praca 
w Mszczonowie, Błoniu i Natolinie. Oferujemy dojazd, 
umowę o pracę i godne wynagrodzenie. Szczegóły 
pod nr. telefonu 22 730 09 28

n  Sprzedam samochód wartburg delux 
z szyberdachem, rok produkcji 1991, w dobrym 
stanie, przebieg 82 tys. km, silnik 1,3. Tel. 692 546 335

n  Sprzedam działkę rekreacyjną 300 m² w Odrano- 
-woli z drewnianym domkiem i wszystkimi mediami. 
Tel. 795 987 894

n  Sprzedam 2 maszyny i wyposażenie zakładu 
krawieckiego (manekiny, stół 150x80 cm).  
Tel. 22 755 26 71

Współpraca i zabawa
To już kolejny rok 
w s p ó ł d z i a ł a n i a 
Klubu Seniora Łąki 
z  dziećmi z Przed-
szkola nr 5 im. 
Pszczółki Mai. Rozpoczęliśmy 
jesienią 2017 r. z grupą Krasno-
ludków i panią Zofią Kłosińską 
od głośnego czytania i okazjo-
nalnych odwiedzin. Od  dwóch 
lat stale współpracujemy z grupą 
Myszek, a w  tym roku szkolnym 
dołączyła grupa czterolatków 
z  Jeżyków. Razem z wychowaw-
czyniami wypracowaliśmy model 
wspólnych kontaktów i  wprowa-
dziliśmy je do swojego kalendarza 
wydarzeń. Dzieci przygotowują 
cudowne występy artystyczne na 
Dzień Babci i  Dziadka, Dzień 
Seniora itp. Ze szczególnym 
wzruszeniem oglądamy coroczne 
jasełka w wykonaniu najmłod-
szych i wspólnie kolędujemy. 
Dużym zainteresowaniem obu 
stron cieszą się zajęcia warszta-
towe np. pieczenie chleba, deko-
rowanie świeczek zapachowych 
oraz przygotowania drobnych 

upominków dla najbliż-
szych. Wspólnie z grupą 
Myszek przyłączyliśmy 
się do organizatorów 

Szlachetnej Paczki i wy-
konaliśmy stroiki świą-

teczne. Pamiętamy o najważniej-
szych datach takich jak Dzień 
Dziecka, Mikołajki, Międzyna-
rodowy Dzień Misia Pluszowego. 
Te międzypokoleniowe kontakty 
przynoszą wiele korzyści, bo 
wzmacniają więzi w społeczno-
ści lokalnej i  minimalizują róż-
nice między najstarszymi i  naj-
młodszymi, ale przede wszystkim 
dostarczają wiele radości. Spo-
tykamy się z serdecznością ze 
strony pani dyrektor Renaty 
Prędkopowicz, wychowawczyń, opie-  
kunek, dzieci i rodziców. Lubimy 
te kontakty z przedszkolakami 
i  mamy nadzieję, że to będzie 
przyjaźń na przyszłe lata, bo 
dzięki temu czujemy się potrzeb-
ni i trochę młodsi. Dziękujemy. 

Danuta Dubielecka,  
Opiekunka Klubu Seniora Łąki

Schody spiralne  
i zabiegowe  
oraz – schody LOFT 

tel.  +48 608 697 416
biuro.beami@gmail.com 
www.beamidesign.pl

Szukam mieszkania do kupienia! 
 

Wszystkie oferty biorę pod uwagę! 
 

--- 600-703-367 ---  
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Logistyczny fortepian

– To zbiór zdjęć z dwóch lat, skupiłem się 
na kształtach, liniach, kolorach i prezen-
tacji różnych pór roku. Fotografie robione 
są pionowo z drona. Głównie prezentują 
Grodzisk, okolice Grodziska i Mszczono-
wa. Moją ulubioną pracę nazwałem „for-
tepian”, który w rzeczywistości jest jedną 
z  grodziskich firm logistycznych uchwy-
coną nocą – mówił Marcin Masalski, zna-
ny grodziski fotograf.

Lokalny artysta nie podpisał swoich 
24 prac, aby umożliwić oglądającym wła-
sne interpretacje fotografii zrobionych 
z lotu ptaka.

– Zapraszam do zgadywania, co jest na 
tych zdjęciach. Dzięki Marcinowi ta epo-
ka Grodziska przejdzie do historii. Jego 
powołanie łączy się nierozerwalnie z tym 
miastem i zmianami, jakie tu zachodzą. 

Miłośnicy pięknej fotografii od 21 lutego mogli podziwiać w Mediatece 
oryginalne zdjęcia Marcina Masalskiego składające się na wystawę 
„Kształty Mazowsza”.

Rozpoczynamy RekRutację  
do kl. I w roku szkolnym 2020/2021!

Nasze atuty:
n kameralna społeczność szkolna
n  rozszerzony program MEN  

(więcej polskiego, matematyki i informatyki)
n dobrze wykształcona i pełna pasji kadra pedagogiczna
n 8 godzin języka angielskiego od kl. I
n 2 godziny drugiego języka od kl. I  
n własna kuchnia
n  KAMERALNE PRZEDSZKOLE DLA RODZEŃSTWA 

Nasza szkoła to wyjątkowe miejsce, w którym dzieci mogą odkrywać 
swoje mocne strony i rozwijać pasje, uczyć się współpracy i budować 
dobre relacje.

Zapewniamy przygotowanie uczniów do nieustanie zmieniającej 
się rzeczywistości poprzez mądre wykorzystanie w edukacji nowo-
czesnych technologii. Nasze klasy wyposażone są w tablice inte-
raktywne, a  młodsze dzieci wykorzystują w nauce tablety i  roboty. 
Uczymy podstaw kodowania i programowania, kładziemy nacisk 
na rozwój czytelnictwa i rozbudzamy pasję do czytania. Oferujemy 
zwiększoną liczbę godzin  języka angielskiego.

Bierzemy udział w ogólnopolskich i europejskich projektach eTwin-
ning   współpracując z wieloma szkołami. W tym roku nasza szkoła 
otrzymała prestiżową  Krajową Odznakę Jakości w dziedzinie euro-
pejskiej współpracy szkół i wykorzystywanie nowatorskich techno-
logii.  

Dążymy do tego, by stworzyć atmosferę, w której każdy uczeń czu-
je się bezpiecznie, jest dostrzeżony i może żyć w zgodzie ze sobą.

Staramy się wspierać naszych uczniów w pokonywaniu różnych 
trudności i motywować do wykorzystania swojego potencjału.

niepubliczna Szkoła podstawowa 
im. Leonarda da Vinci 

ul. Mazowiecka 87a, 05-825 Książenice
 tel: 607 44 42 40

www.szkola-vinci.pl, www.wesoly-autobus.pl

Czwartek 28 kwIetnIa godz. 16.00-17.00

Ma ogromny talent i wielkie wyczucie. To jest 
genialne, że potrafi złapać takie momenty – 
mówił burmistrz Grzegorz Benedykciński.

Podczas wernisażu, który miał miejsce 21 lu-
tego, wystąpił młody pianista Michał Olszew-
ski, mieszkaniec Grodziska korzystający z sali 
nagrań w Mediatece.

n  Tekst i fot. Anna Redel


