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Światełko w tunelu
Jak w tak trudnej, pandemicznej sytuacji zarządzać instytucjami kultury? To pytanie, które już od wielu miesięcy towa-
rzyszy dyrekcjom  bardzo różnych instytucji kultury, od filharmonii, oper, teatrów, galerii, muzeów, po samorządowe 
instytucje kultury w mniejszych miastach i gminach,  takich jak np. Grodzisk Wlkp. Niestety, działalność kulturalna  jako 
jedna z pierwszych została zawieszona i tylko na krótkie okresy, z dużymi obostrzeniami, była przywracana. Temu też 
musiała zostać  podporządkowana działalność CK Rondo. Nie można było prowadzić systematycznej pracy sekcji i kół 
zainteresowań, organizować wydarzeń z udziałem publiczności, zarówno w pomieszczeniach, jak i w plenerze. Część 
zajęć, jak i wydarzeń kulturalnych, staraliśmy się przenieść do internetu.  Czy jednak zdalne doświadczenie kultury 
może w pełni zastąpić to tradycyjne? Czy transmisje sztuk teatralnych, koncertów, zajęcia artystyczne online staną 
się elementem naszej codzienności nawet po zakończeniu pandemii? Nie można tego wykluczyć, oby to jednak nie 
był jedyny kontakt z kulturą. Powszechny, niczym nieograniczony dostęp do sztuki i dziedzictwa narodowego, któ-
ry zapewniają nam instytucje kultury, pomaga w poszerzaniu horyzontów myślowych, pozwala kształtować poczucie 
wrażliwości, estetyki – tym samym wywiera istotny wpływ na nasze życie społeczne. Życzmy sobie zatem powrotu do 
pełnej normalności, której pewne symptomy są już widoczne w ciemnym tunelu pandemicznego czasu. Korzystając z 
luzowania pewnych obostrzeń oraz analizując zapowiedzi znoszenia dalszych ograniczeń, pozwalamy sobie na śmielsze 
planowanie wydarzeń kulturalnych, o czym Państwa informujemy w kolejnym numerze naszego kwartalnika. Zwracamy 
uwagę  na najważniejsze wydarzenia trzeciego kwartału 2021 roku. Wydając 3 numer przed najważniejszą imprezą dla 
Grodziska Wlkp., czyli Grodziskim Piwobraniem, możemy czytelnikom przybliżyć program tego wydarzenia. A co w trze-
cim kwartale? Przede wszystkim seanse wakacyjnego kina plenerowego oraz nowa propozycja, jaką jest „Letnia scena 
nieoczywista”. Będzie to cykl kameralnych koncertów muzycznych zlokalizowanych w nietypowych, „nieoczywistych” 
miejscach. Po okresie pandemicznym, będziemy w ten sposób chcieli wyjść z kulturalną propozycją do grodziszczan, 
uświadamiając mieszkańcom naszego miasta, że  można już uczestniczyć w kulturze! Naszym zamiarem jest też uka-
zanie tych „nieoczywistych”, często pięknych miejsc, w innym wymiarze. W sierpniu chcemy też zrealizować kolejną 
edycję festiwalu orkiestr, ale pod nieco zmienioną nazwą i w nieco innej formule. Ma to być nie tylko jednodniowe 
spotkanie kilku tradycyjnych orkiestr dętych, ale - poszerzony o dodatkowe koncerty kameralne ciekawych zespołów -  
prawdziwy Festiwal Muzyki Dętej GRONALIA. Sierpień to także „Wakacje z CK Rondo”,  do udziału w których zapraszamy 
dzieci z naszego miasta. Sezon plenerowy kończyć będziemy 11 września, w Parku miejskim, koncertem hiphopowym 
dla młodzieży i tradycyjną imprezą pod wiatrakiem, 12 września 2021 roku. Już teraz zapraszamy Państwa do uczestnic-
twa w tych wydarzeniach – już można!

DATA NAZWA IMPREZY MIEJSCE
18.06 Kino na leżakach – film pt. Klub rozwodników Stary Rynek
19.06 „Piwobranie idzie w web” On-line/Park miejski

19-20.06 Zlot foodtrucków Park Miejski
3.07 „Letnia scena nieoczywista” - Trio KALAMATA ul. Szeroka/przy Powstańcu

10.07 Kino na leżakach – film pt. Greenland Stary Rynek

24.07 „Letnia scena nieoczywista” - Koncert Trzech Tenorów Park Miejski-staw

31.07 Kino na leżakach – film pt. Teraz albo nigdy Stary Rynek

7.08 „Letnia scena nieoczywista” - Zespół BESARABIA Balkon Cechu Rzemiosł 
ul. Szeroka

14.08 Kino na leżakach – film pt. Midway Stary Rynek

21-22.08 Festiwal Muzyki Dętej GRONALIA Stary Rynek, Park Miejski

11.09 „Letnia scena nieoczywista” - donGURALesko Park Miejski

12.09 Festyn pod wiatrakiem Teren przy wiatraku

Centrum Kultury RONDO

Waldemar Łyczykowski
Dyrektor CK Rondo w Grodziksu Wlkp.

donGURALeskoTrzech Tenorów Zespół BESARABIATrio KALAMATA
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Wiosenny Konkurs 
Plastyczny
Organizatorzy tegorocznego Wiosennego Konkur-
su Plastycznego postanowili nawiązać do aktualnej 
sytuacji pandemicznej. Przesłaniem konkursu było 
nie tyle opisanie obecnego stanu rzeczy, ile po-
szukiwanie artystycznej recepty. Tematy brzmiały:  
„Sztuka jako lekarstwo” oraz „ Jak wzmacniać naszą 
odporność na wirusy ?” Interesujące owoce zma-
gań młodych artystów prezentujemy na łamach 
trzeciego numeru „Kultury w Centrum”. Konkurso-
we prace streszczały przesłanie o mocy sztuki, jego 
terapeutycznej czy wręcz leczniczej sile, rozbudza-
jącej apetyt na życie oraz wzmacniającej radość re-
alizowania własnych pasji. Tytuł kwartalnika „Kul-
tura w Centrum” zachęcił mnie do podzielenia się 
kilkoma osobistymi refleksjami właśnie na ten te-
mat. Kultura, rozumiana jako wartość duchowa, po 
raz pierwszy pojawia się u Cycerona,  jako „ cultura 
animi”  (uszlachetnianie umysłu),  w celu przybliże-
nia filozofii jako refleksji nad światem. W odróżnie-
niu od pierwotnego znaczenia „cultus agri” (upra-
wa roli), punkt ciężkości przenosi się na niemate-
rialne aspekty ludzkiej aktywności. Kultura staje się 
metaforą „uprawy siebie”, samodoskonaleniem, 
kształceniem, dbaniem i pielęgnowaniem talentów 
poprzez sztukę. Kultura, sztuka to dialog, rozmowa, 
wymiana. Dzielenie się tym, co w nas najlepsze. To 
pomost pomiędzy artystą, a odbiorcą. Gdy spotka-
nie jest pełne, niczym przepływająca energia, wte-
dy centrum jest po obu stronach spotykających się. 
Odbiorca, poprzez interpretację dzieła, wzbogaca 
je, stając się aktywnym podmiotem, CENTRUM.  
Dzieło staje się lustrem, w którym przegląda się 
widz, uszlachetniając swoje serce i umysł. I jeszcze 
słowo o poszukiwaniu własnego centrum, podróży 
w głąb siebie, w relacji  mistrz - uczeń, chociażby 
na przykładzie pracy w ośrodkach kultury. Sekcje 
rozwijające talenty i zainteresowania to swoiste ar-
tystyczne małe ojczyzny. Każdy prowadzący grupę 
i uczestnik odbywa taką podróż w głąb własnego 
centrum. Ponieważ jest to organizm naczyń połą-
czonych, rozwijanie pasji i twórcze poszukiwania 
mogą inspirować każdego z nas do pracy w takiej 
grupie. To doświadczenie wzbogacające każdą ze 
stron  i żadne komunikowanie online nie jest w sta-
nie zastąpić tej magii. 
                                                                Mariusz Korbański
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Centrum Kultury RONDO

Autor pracy na okładce: Beata Andrzejewska, II miejsce w konkursie pt: „Sztuka jako lekarstwo”
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WIWAT 3 MAJ
Z niecierpliwością czekaliśmy, by wystąpić dla wspaniałej 
publiczności, dla Was, przecież to nasza pasja…
Świętowanie 3 Maja odbyło się inaczej niż zwykle. Z po-
wodu obostrzeń, oficjalne obchody były bez udziału  
mieszkańców, a przygotowany przez nas  koncert majo-
wy z musztrą paradną był transmitowany online z Parku 

Miejskiego w Grodzisku Wlkp. Podczas koncertu wykona-
liśmy polskie utwory, m.in. Poloneza Wojciecha Kilara z 
filmu „Pan Tadeusz” , „Krakowiaka” Wacława Lewackiego 
oraz  marsz „Flaga na maszt” Jacka Cielibały. Dziękujemy 
za miłe słowa i do zobaczenia!!

Grodziska Orkiestra Dęta 
im. Stanisława Słowinskiego

Renata Kubale

Grodziska Orkiesta Dęta
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PLANY NA WAKACJE
Mamy nadzieję, że wszystkie nasze plany uda się zrealizo-
wać!  Jeszcze przed wakacjami młodzi orkiestranci zapre-
zentują się w Przeglądzie Młodych 
Instrumentalistów i Grupy Cho-
reograficznej Grodziskiej Orkiestry 
Dętej. Tym razem odbędzie się w 
innej formie, instrumentaliści wy-
stąpią w zespołach kameralnych, 
a grupy choreograficzne zatańczą 
do utworów orkiestrowych. Lipiec 
będzie miesiącem odpoczynku i 
przygotowań do XXXI Regionalne-
go Przeglądu Orkiestr Dętych „O 
KLECZEWSKĄ WIEŻĘ” w Kleczewie, który odbędzie się 1 
sierpnia. Tam nareszcie spotkamy się z innymi zespołami i 

będziemy rywalizować w konkursie przemarszu oraz  kon-
certu. Jeszcze w sierpniu weźmiemy udział w warsztatach 

muzycznych, w ramach XIII Letniej 
Akademii Instrumentów Dętych Bla-
szanych w Kaliszu. Młodzież będzie 
mogła wzbogacić swoje umiejętności 
praktyczne na zajęciach z wybitnymi, 
polskimi i zagranicznymi, pedagoga-
mi. Oprócz udziału w szkoleniach, 
orkiestra zaprezentuje się szerokiej 
publiczności podczas koncertów or-
ganizowanych na terenie Kalisza. Po 
powrocie z warsztatów zagramy w 

Grodzisku, podczas Festiwalu Muzyki Dętej „Gronalia” 
2021.

DUMNI Z KOLEJNEGO DYPLOMANTA
Inni się chwalą, a my informujemy. W kwietniu, nasz wspaniały tubista Łukasz 
Sobisiak  zagrał bardzo dobrze swój Recital Dyplomowy kończący naukę w Po-

znańskiej Ogólnokształcącej 
Szkole Muzycznej II stopnia w 
Poznaniu. Jest to kolejny ab-
solwent szkoły artystycznej. 
W ubiegłych latach mieliśmy 
zaszczyt wysłuchać koncer-
tów dyplomowych Eurydyki 
Jaszyk (klasa puzonu), Orfe-
usza Jaszyka (klasa trąbki) 
oraz Patrycji Kubale (klasa 
skrzypiec, w orkiestrze sekcja 
klarnetu). Ponadto poznań-
ską szkołę muzyczną ukoń-
czyli: Kamil Sztój (puzonista), 
Kamil Rutkowski (trębacz), 

Karolina Walkowiak (puzonistka) oraz Hubert Sternalski (trębacz). Wszyscy 
swoje zamiłowanie do muzyki zaczęli rozwijać w naszej orkiestrze.Jesteśmy z 
tego powodu bardzo dumni i „trzymamy kciuki” za ich dalszy muzyczny rozwój. Życzymy Powodzenia!!!

Mili goście w GOD
Dnia 8 czerwca odwiedzili naszą or-
kiestrę uczniowie klasy I d Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Grodzisku Wlkp. 
Mieli możliwość poznać instrumenty, 
obejrzeć filmiki z występów orkiestry 
oraz zatańczyć z pomponami. Mamy 
nadzieję, że „zaszczepiliśmy w nich 
nutkę” ciekawości jak działa orkiestra 
i w przyszłości zostaną jej członkami.

Renata Kubale

Paulina Leszczyńska

Paulina Leszczyńska

Grodziska Orkiesta Dęta
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MAJOWE SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI
W czwartek, 13 maja 2021 r. odbyło się drugie w tym roku spotkanie, 
działającego przy Bibliotece, Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem 
bohaterem naszego spotkania było Zakopane, a konkretnie słynne 
Krupówki – najbardziej znana ( obok sopockiego „Monciaka”) ulica w 
Polsce. Choć ma zaledwie kilometr długości, to na stałe wpisała się w 
historię tego górskiego miasta. Każdy, kto zawita do Zakopanego, musi 
koniecznie „pokazać” się na Krupówkach. Jaka jest historia tego miej-
sca, skąd wywodzi się nazwa tej ulicy i kto był związany z Krupówkami, 
można się dowiedzieć z książki Piotra Mazika i Kuby Szpilki pt. „Kru-
pówki” Krupówki albo się kocha albo nienawidzi. Z tego miejsca rozpo-
czyna się droga do wielu górskich szlaków. O takich pieszych górskich 
wędrówkach opowiedziała nam nasza klubowa koleżanka, Pani Ewa 
Kunysz. Nie zabrakło rodzinnych zdjęć, wspomnień, góralskich korali i 
oscypka. Pani Ewo bardzo dziękujemy.

ESCAPE ROOM
W sobotę, 15 maja, w ramach XVIII Ogólnopolskiego Tygo-
dnia Bibliotek  odbył się Rodzinny Literacki Escape – room. 
Gra polegała na odnalezieniu i rozwiązaniu  zaszyfrowanych 
zagadek, ukrytych w przestrzeni budynku całej biblioteki. 
Uczestnicy musieli wykazać się nie tylko znajomością lektur 
i książek, z którymi głównie były związane przygotowane 
zadania i łamigłówki, ale też kreatywnością, spostrzegaw-
czością, umiejętnością samodzielnego myślenia, a przede 
wszystkim pracą zespołową. Uczestnicy mieli do odnalezienia miedzy innymi tajemniczy list, starą skrzynkę z ukrytą 
wiadomością, dokumenty życia społecznego. Musieli poradzić sobie także z alfabetem morse’a,  czy z zakodowaną 
wiadomością na starej maszynie do pisania.  Do wspólnej zabawy zgłosiły się 4 drużyny/rodziny. Wszyscy uczestnicy 
ukończyli escape – room , skompletowali puzzle, dzięki którym ułożyli hasło podsumowujące grę : ,,Znajdziesz mnie w 
Grodziskiej Bibliotece” i odnaleźli ukryty w skrzyni skarb – nowości książkowe.

GRODZISK W POSTACIACH ZAPISANY… ANDRZEJEWSCY
Zapraszamy Państwa do obejrzenia wystawy z cyklu „Grodzisk w 
postaciach zapisany…” Ekspozycja  przedstawia sylwetki Franciszka, 
Zygmunta, Mariana i Gabrieli Andrzejewskich i prezentowana będzie 
w Galerii Grodziskiej Biblioteki Publicznej do 10 czerwca br. Działal-
ność rodziny Andrzejewskich w Grodzisku Wielkopolskim nie jest po-
wszechnie znana, mimo  że miała duże znaczenie dla grodziskiego 
dziedzictwa kulturowego i przyczyniała się do rozwoju gospodarcze-
go miasta. Franciszek Andrzejewski był przedsiębiorcą budowlanym. 
Urodził się 20 stycznia 1869 r. w Kowalewie skąd z rodziną przeniósł 
się do Grodziska. Był ojcem czwórki dzieci. W 1896 r. zaprojektował 
i zbudował dla swojej rodziny eklektyczną kamienicę, zwana Pałacy-
kiem Andrzejewskich. Do dziś budynek ten pozostaje jednym z naj-

ładniejszych obiektów miasta. Na północnej ścianie znajduje się mało widoczny, bo przysłonięty drzewem żaglowiec, 
dzięki któremu dom ten trafił do znanej rubryki “Domy pod okrętami” w czasopiśmie Morze. Syn Franciszka , Zygmunt 
wspólnie z Adamem Wlekłym otworzył, w 1947 r. w naszym mieście Fabrykę Słomianek. Znajdowała się ona przy ul. Pół-
wiejskiej w Grodzisku, w pomieszczeniach należących do rodziny Andrzejewskich i  produkowała słomianki do butelek, 
w które owijano między innymi butelki Piwa Grodziskiego, które Browary Grodziskie eksportowały do Stanów Zjedno-
czonych. Marian Andrzejewski poszedł w ślady ojca i także został budowniczym, aczkolwiek nie pracował w zawodzie, 
ale był urzędnikiem w grodziskim sądzie. W 1941 roku został aresztowany za działalność w ruchu oporu i skazany na 5 
lat obozu. Został wywieziony do Mathausen Gusen, gdzie zmarł w wieku 33 lat. Rodzina Andrzejewskich wspomagała 
działania okolicznych organizacji społecznych i szkół. Szczególne zasługi w tym względzie miała Gabriela Andrzejewska, 
która niejednokrotnie przekazywała datki lub fanty, wspomagając między innymi działalność grodziskiego gimnazjum. 
Dziś wspomnienia o rodzinie pieczołowicie pielęgnują Państwo Nina i Andrzej (wnuk Franciszka) Nyszczyjowie, którzy 
udostępnili prezentowane fotografie  i dokumenty.

Grodziska Biblioteka Publiczna
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LOFT (Library Open for Teenagers)
Projekt LOFT to oferta przyszłych inicjatyw skierowanych do młodzieży oraz młodych 
dorosłych, przede wszystkim nastawiona na zapewnienie rozrywki i alternatyw 
spędzania wolnego czasu. Znudziło Ci się scrollowanie w Internecie ?…przeglądanie 
tysięcznego filmiku na Tik-Toku i nic niewnoszące komentarze na Facebooku? 
Może by tak… Zrobić coś innego? Grodziska Biblioteka Publiczna zaprasza: LOFT 
– czyli wasza strefa w Grodziskiej Bibliotece Publicznej!  Chcielibyście: Stworzyć 
coś własnoręcznie, nauczyć się czegoś nowego lub też pochwalić się swoimi 
umiejętnościami, poczytać mangi, komiksy czy fantastykę, pograć w RPG lub wziąć 
udział w ciekawym spotkaniu? Mamy wiele propozycji… lecz przede wszystkim 
czekamy na Wasze!  Masz fajny pomysł i myślisz, że nikomu się nie spodoba… nikt 
nie chce Ci pomóc…. więc chowasz go do szuflady… Napisz do LOFT’u… Przyjdź do Biblioteki... Porozmawiamy…. Być 
może jest nas więcej i uda się zrobić fajne rzeczy… przez Was i dla Was! Zapraszamy do śledzenia LOFT’u na FB! 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI
2 kwietnia, w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena, ob-
chodzony jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Święto zostało ustanowione w 
1967 roku przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi. Od tamtej pory, 
co roku, gospodarzem święta jest inne państwo. Polska była organizatorem w 1979 
roku. Każdego roku święto to było okazją do organizowania przez bibliotekę wielu cie-
kawych wydarzeń kulturalnych. Niestety, w tym roku ze względu na zaistniałą sytuację, 
wspólnie z czytelnikami świętowaliśmy w przestrzeni wirtualnej.  Bibliotekarki Oddziału 
dla Dzieci i Młodzieży Judyta Sternal oraz Sylwia Owsiana przygotowały dla Was fan-

tastyczną podróż po krainie bajek i baśni zatytułowaną „Bajki żyją naprawdę!”. Efektem baśniowo – bajkowej sesji 
zdjęciowej  jest jedenaście magicznych zdjęć, które można obejrzeć na naszej stronie internetowej w zakładce GALERIA 
– WYSTAWY. Na bibliotecznym FB odbył się konkurs pt. „Mój książkowy bohater” oraz „Quiz Detektywistyczny”. W Filii 
Grodziskiej Biblioteki Publicznej czekało Literackie Koło Fortuny. Aby otrzymać upominek, należało prawidłowo odpo-
wiedzieć na pytanie oraz zakręcić kołem. 

DWA PROJEKTY GRODZISKIEJ BIBLIOTEKI OTRZYMAŁY 
DOFINANSOWANIE MINISTRA
Złożone przez Bibliotekę wnioski, w ramach programu 
„Partnerstwo dla książki” na zadania pt. „Nakręceni na 
czytanie – grodziski maraton literacki” oraz „Snujemy 
opowieści – Storytelling”,  otrzymały ostateczną akceptację 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 
Na realizację zadań, Biblioteka 
otrzymała dofinansowanie w 
wysokości 31400 zł. Projekty objęte 
zostały Patronatem Burmistrza 
Grodziska Wielkopolskiego. 
Realizowane będą do końca 
grudnia 2021 r.  Jak mówią autorki 
projektów – Judyta Sternal, Sylwia 
Owsiana Kamila Ratajczak i Natalia 
Flaum przeprowadzonych zostanie 
wiele wydarzeń kulturalnych i 
czytelniczych, skierowanych do 
szerokiego grona odbiorców. Odbędą się m in. spotkania 
autorskie z Justyną Bednarek – dziennikarką, pisarką, 
autorką lektury pt. „Niesamowite przygody dziesięciu 
skarpetek”, Krzysztofem Petkiem – autorem powieści 
przygodowych, Agnieszką Lingas – Łoniewską, Edytą 
Świętek – autorką kultowego cyklu „Spacer Aleją Róż”, 

Anną Kaszubą-Dębską – pisarką i ilustratorką książek 
dla najmłodszych, Jagną Żukowską – Olejniczak autorką 
nietuzinkowych opowiadań, projektu „Between Worlds” 
oraz Elizą Piotrowską – autorką książek serii “Tupcio 
Chrupcio”. Gościem Biblioteki będzie także Mateusz 

Świstak, który przeprowadzi 
warsztaty gawędziarskie oraz Pan 
Poeta Show – bajkopisarz - autor 
zabawnych rymowanych historii, 
które uczą morałem, a bawią 
treścią.  Niewątpliwą atrakcją 
będą warsztaty storytellingowe 
i spotkanie autorskie z Jakubem 
Sosnowskim, trenerem biznesu, 
zajmującym się komunikacją 
interpersonalną, autorem książki 
„Wuj Krasnolud i Brama Opowieści” 

oraz warsztaty “Lego Storytellingu”.   Odbędzie się 
także wielu gier i konkursów: Story dice, Selfie – book, 
konkurs dla dzieci na najlepszą interpretację ulubionej 
książki, Nocny Maraton Gier Planszowych, Grodziska gra 
miejska oraz Bajkolandia ze wspaniałym przedstawieniem 
teatralnym Teatru Pana O.

Grodziska Biblioteka Publiczna
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” MÓJ KSIĄŻKOWY BOHATER”
 W czwartek, 22 kwietnia, w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży odbyło się 
podsumowanie przeprowadzonego na FB konkursu pn. „Mój książkowy 
bohater”.  Dziękujemy wszystkim dzieciom oraz  ich rodzicom, którzy 
podjęli wyzwanie i wykonali wspaniałe zdjęcia. Na konkurs wpłynęło 
14 prac. Jesteśmy mile zaskoczeni Waszą pomysłowością i kreatywno-
ścią, dlatego też KAŻDY z Was WYGRYWA!!! Zgodnie z regulaminem, 3 
zdjęcia z najliczniejszymi polubieniami zostały nagrodzone: I miejsce : 
Zuzia, lat 5, II miejsce: Malwina, lat 10, III miejsce: Nadia, lat 10

KLUB GIER RPG
Grodziska Biblioteka Publiczna zaprasza młodzież 16+ oraz dorosłych do Klubu Gier 
RPG. Z powodu pandemii, pierwsze sesje odbywać się będą za pośrednictwem Inter-
netu. Po powrocie do normalności, będziemy się spotykać „na żywo”, w Filii na Osiedlu 
Wojska Polskiego. Odbyły się już pierwsze sesje, które możecie śledzić na naszej stronie  
internetowej i FB. By móc uczestniczyć w sesji, należy przesłać na e-mail filiaowp@
bibliotekagrodzisk.pl zgłoszenie: W tytule prosimy wpisać : RPG, a w treści imię i na-
zwisko, pseudonim, wiek. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń! Wiadomość o dostaniu się do grupy, 
termin sesji oraz linki do spotkania zostaną odesłane drogą mailową. Wszelkich informacji udziela Pani Kamila Ratajczak 
tel. 61 44 45 676,e-mail  filiaowp@bibliotekagrodzisk.pl

XVIII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK
W dniach od 8 do 15 maja obchodziliśmy Tydzień Bibliotek - ogólnopolską akcję 
promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy. W tym roku przebiegała ona 
pod hasłem „ZNAJDZIESZ MNIE W BIBLIOTECE”. Akcja ma na celu podkreślanie 
roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie pre-
stiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeń-
stwa. Grodziska Biblioteka Publiczna uczestniczy w akcji od samego początku, tj. 
od 2004, przygotowując za każdym razem bogaty program imprez. W tym roku, 
ze względu na pandemię Covid-19 część działań przeprowadzona została online.

SPOTKANIA Z JAKUBEM SOSNOWSKIM
We wtorek, 18 maja odbyły się pierwsze spotkania, w ramach realizowanego przez 
Grodziską Bibliotekę Publiczną projektu pt. „SNUJEMY OPOWIEŚCI. STORYTELLING”, 
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Spor-
tu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, odbywającego się Pod Patronatem 
Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego. Gościem Biblioteki był Jakub Sosnowski – 
pisarz, autor scenariuszy komiksów, przedstawień teatralnych, gier, wykładowca , 
trener personalny,  bloger oraz specjalista ds. social media. Jest autorem opowieści 
dla dzieci pt. „Wuj Krasnolud i Brama Opowieści” oraz „Wuj Krasnolud, Pani Strach 
i Pan Złość”.  Gość przeczytał fragment swojej książki o przygodach Emki i Wuja Krasnoluda. Zdradził też uczniom kilka 
szczegółów z trzeciej, powstającej już części tej serii. Przedstawił drogę powstawania książki, od pomysłu do jej wy-
dania. Opowiedział także  o tym, jak wygląda praca przy tworzeniu opowieści, skąd się biorą pomysły, co inspiruje do 
pisania, jak wygląda współpraca z ilustratorem oraz wydawnictwem. Uczniowie zadawali autorowi pytania dotyczące 
jego pracy i książek. Mogły też zakupić książkę z autografem autora.  W godzinach popołudniowych odbyły się warsztaty 
ze storytellingu pt. „Jak zachęcić do czytania”, w których uczestniczyli bibliotekarze z bibliotek powiatu grodziskiego, 
bibliotekarze oraz nauczyciele grodziskich szkół.

I miejsce
Zuzia, lat 5

II miejsce
 Malwina, lat 10

III miejsce
Nadia, lat 10

BIBLIOTECZNY TEATR KAMISHIBAI
Zapraszamy do naszego Bibliotecznego Teatru Kamishibai. Dotychczas 
przygotowaliśmy  cztery spektakle: „Przygody Fenka”, „Calineczka” oraz  „Kicia 
Kocia mówi Dzień Dobry”, które oglądać można na naszej stronie internetowej, w 
zakładce GALERIA – BIBLIOTEKA TV oraz bibliotecznym kanale YouTube. 

Grodziska Biblioteka Publiczna
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PAN PROFESOR Z PAN-u
Wywiad z prof. Sławomirem Kalinowskim, zasłużonym choreografem ZTL Cybinka-Grodzisk

- Czy istnieje życie poza Cybinką?
-  Jak się okazuje, to życie istnieje, 
chociaż ciągle w jakiś sposób jest ono 
sprzężone z Cybinką. Ciągle mam kon-
takt z członkami zespołu, z niektórymi 
widuję się wirtualnie, z innymi roz-
mawiam przez telefon, a innych mam 
na ścianie w ramkach, w pięknych 
polskich strojach ludowych. Zatem, 
to życie jest, chociaż jest ono w nie-
co zmienionej formie. Cybinka to było 
niemal całe moje życie – zacząłem w 
Grodzisku pracować, gdy miałem 21 
lat i przez dwadzieścia lat przyjeżdża-
łem tutaj bardzo regularnie. Gdyby 
zliczyć całkowity czas tu spędzony, to 
pewnie wyszłoby kilka miesięcy bez 
przerwy. Nie da się tego wymazać z 
pamięci, z Grodziskiem pozostanę za-
wsze w tej nieuchwytnej łączności na 
poziomie metafizycznym.
-  To jak jest Panu w Warszawie?
- Dzięki niesamowitym ludziom z pra-
cy, bardzo szybko się tam zaaklimaty-
zowałem. Odnajduję każdego dnia tę 
swoją Warszawę. Jej piękno i zabytki, 
parki i lasy, stare i nowe budynki. Cią-
gle w niej czegoś szukam i ciągle coś w 
niej znajduję. 
- A gdzie Pan pracuje? Pewnie spora 
część czytelników tego nie wie…
- Pracuję w Polskiej Akademii Nauk, 
w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 
tam jestem profesorem i tam prowa-
dzę badania nad sytuacją społeczno
-ekonomiczną ludności. Wcześniej też 
się zajmowałem tymi badaniami, ale 
na Uniwersytecie Przyrodniczym w 
Poznaniu. 
-  Profesorem? Brzmi dumnie!
- Pewnie niewiele osób, znających 
mnie głównie z tańca ludowego, wie-
działo, że równolegle wspinałem się 
w hierarchii naukowej. Najpierw dok-
torat, później habilitacja, a jeszcze 
później stanowisko profesora. Pewnie 
niewiele osób wie też, że to wszyst-
ko wiązało się z ekonomią. Folklor to 
ludzie, pasja i hobby, które miałem 
szansę pielęgnować przez wiele lat. 
Ekonomia i badania ubóstwa na wsi 
to praca, którą bardzo lubię. Trudno 
powiedzieć jak by wyglądało moje ży-
cie, gdyby nie te dwie ścieżki. 
- Czyli temat wsi pojawia się zarówno 
w pasji, jak i w życiu zawodowym?
-  Tak, miałem szansę eksplorować 
wieś zarówno pod kątem folkloru i 
antropologii, jak i ze strony socjoeko-

nomicznej. Poznawałem ją także w 
dzieciństwie, jeżdżąc co roku na wieś, 
do babci.
- A skąd w Pana życiu folklor?
-  Gdy byłem mały,  rodzice zapisali 
mnie do zespołu Mała Wielkopolska 
w poznańskim Centrum Kultury i już 
bodajże po roku powiedziałem do 
Pani instruktor – kochanej Pani Ulki 
Madalińskiej, że też kiedyś zostanę in-
struktorem. I , jak widać, to marzenie 
się spełniło.
- A jak do tego doszło, że został Pan 
naszym instruktorem?
-  To był mały zbieg okoliczności. In-
struktorką miała zostać Pani Ania Ma-
jorczyk-Reiter, moja instruktorka, a 
ona zaproponowała mnie i mojemu 
przyjacielowi Darkowi Wnukowi, by-

śmy jej pomogli. Ta pomoc zmieniła 
się w pełnoetatowe nasze „instruk-
torstwo”. Pan Waldek Łyczykowski, 
Dyrektor CK zaryzykował powierzenie 
zespołu młodym instruktorom i mam 
nadzieję, że się nie zawiódł. My wtedy 
nie mieliśmy nawet ukończonego kur-
su. Cieszę się, że nam zaufał, bo dzięki 
niemu i wraz z nim mieliśmy szansę 
zrobić „kawał dobrej roboty”. Poka-
zaliśmy piękno folkloru, polskich zwy-
czajów i tradycji,  reprezentowaliśmy 
Polskę i Grodzisk na świecie, dumnie 
prezentowaliśmy flagę, ale też pięk-
no kolorowej Polski. Za to chciałbym 
z całego serca podziękować Panu 
Waldkowi. Nie zawsze umiałem to ro-
bić, ale myślę, że On wiedział i wie, że 
Go cenię.
- Ale ukończyli Panowie jakieś szko-
ły?

- Oj tak, dwuletnie Studium Tańca 
Ludowego i pewnie setkę kursów z 
poszczególnych regionów tanecz-
nych. Jeździliśmy na szkolenia bardzo 
regularnie. Kursy to nie tylko okazja 
poznania tajników poszczególnych 
kroków, ale też innych instruktorów. 
Mamy na nich okazję do długich roz-
mów. Z kilkoma instruktorami przy-
jaźnię się i regularnie spotykam.  Z 
innymi pozostaję w kontakcie face-
bookowym. Na takich kursach mam 
szansę dowiedzieć się od niebywałej 
klasy specjalistów o mniej i bardziej 
znanych tańcach z poszczególnych 
podregionów Polski.
- Ale teraz jesteście trochę obok?
- Trochę tak, ale serce rośnie, gdy 
widzimy, że nasze dzieci, nasi wycho-
wankowie są pełnoprawnymi instruk-
torami. Marcelina, Marta, Paweł, Ma-
teusz  to wychowankowie zespołu. 
Kiedyś tańczyli, teraz tworzą historię 
Cybinki. Trzymam za nich kciuki, tak 
jak za mnie kciuki trzymały Pani Ania, 
czy Pani Ulka.
- Polski folklor jest bardzo bogaty, co 
zawsze Pan podkreślał. Które regiony  
lubi Pan najbardziej?
- Chyba najbardziej naszą Wielko-
polskę. Piękne tańce z Dąbrówki. Ale 
lubię też tańce lubelskie, cieszyńskie, 
góralskie… Mógłbym w sumie tak wy-
mieniać w nieskończoność. Polska jest 
bardzo bogata pod tym kątem. Nawet 
nie zdajemy sobie sprawy, jakie to  
wielkie dziedzictwo kulturowe, które 
jesteśmy zobowiązani pielęgnować. I 
jaka to wielka odpowiedzialność!
- A tańce grodziskie?
- Tutaj pewnie znowu wielu zaskoczę, 
ale odtwarzaliśmy je, wykorzystując 
książki Oskara Kolberga, oraz  wiedzę 
chociażby prof. Miry Bobrowskiej. To 
była żmudna praca, ale dająca wiele 
satysfakcji. Z całą pewnością mogę 
powiedzieć, że tańce grodziskie mamy 
tylko my w programie. Musimy je ho-
łubić, bo są nasze… polki i walcerki z 
okolicznych wsi. Ciekawe ilu rodowi-
tych grodziszczan je zna?
- A skąd zwyczaj Siwków, na bazie 
których stworzony został układ Cy-
binki?
- Sam zwyczaj poznałem, przyjeż-
dżając do Grodziska. Na jego bazie 
chciałem pokazać wasze przyśpiewki 
i tańce, wyjątkowe i charakterystycz-
ne tylko dla waszych okolic. Siwki to 
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wielkanocna tradycja, która jest ciągle 
żywa. Może w nieco innej formie niż 
było to kiedyś, jednak nadal jest kul-
tywowana. Nasz układ opiera się na 
folklorze, ale to piękne, że młodzież 
jeszcze chodzi po domach z Siwkami. 
Siwki to tradycyjny pochód przebie-
rańców, na czele z koniem, symbolem 
płodności. Siwki to symbol rodzącej 
się do życia przyrody i odrodzenia.
- Czyli, gdy myśli Pan o Grodzisku, to 
przychodzą Panu do głowy grodziskie 
tańce ludowe?
- Też… ale przede wszystkim niesa-
mowici ludzie. Poznałem tutaj wielu 
takich, którzy wnieśli bardzo dużo  do 
mojego życia. Gdy myślę o Grodzisku,  
to myślę o szansie, jaką miałem… 
szansie na tworzenie polskiego folk-
loru… szansie oddania trochę serca 
ludziom, którzy mi to serce oddawa-
li z nawiązką. Celowo nie wymienię 
żadnych nazwisk, bo z pewnością bym 
pominął wielu, ale ci, o których myślę, 
doskonale będą wiedzieć, że to wła-
śnie o nich mówię. A tak swoją dro-
gą, zobaczę ile osób wyśle mi sms po 
przeczytaniu wywiadu, zdając sobie 

sprawę, że to właśnie o nich mowa…
-  Wracając do folkloru. Jakie festiwa-
le Pan szczególnie wspomina?
-  Było ich tak wiele, że trudno spamię-
tać. Myślę, że bardzo miło wspomi-
nam festiwal w Młyńskim Kole, gdzie 
mieliśmy szansę uczyć się, z zespołami 
z Czech, Słowacji i Węgier, układów z 
poszczególnych krajów. Bardzo miło 
wspominam Schagen. Ale każdy fe-
stiwal pozostaje w głowie i w sercu. 
Zawsze, gdy widziałem Was z biało
-czerwoną flagą, gdy słyszałem pol-
ski hymn, to serce rosło, że możemy 
pokazać trochę naszej pięknej Polski. 
Tej kolorowej, tej rozśpiewanej, tej 
bogatej w historię. To moje marzenie, 
pokazywać na świecie Polskę bez za-
dęcia, radosnej, pokazującej uśmiech-
niętą młodzież  w pięknych strojach. 
A młodzież w zespole zawsze była 
piękna, zarówno wewnętrznie, jak i 
zewnętrznie. 
- Czyżby?
- A tak, zawsze miałem poczucie, i na-
dal je mam, że w zespołach ludowych 
jest ta lepsza część młodzieży. Poświę-
ca mnóstwo czasu, by być lepszym, by 

zapamiętać układy taneczne. Nie idzie 
na dyskotekę, nie siedzi przed tele-
wizorem, tylko tańczy w pocie czoła. 
Tańczy, bo chce być lepsza, bo chce 
coś zaoferować od siebie. Za to jej bar-
dzo dziękuję.
 - Przez lata tej młodzieży się trochę 
przewinęło przez zespół…
-  Mnóstwo osób, nie sposób policzyć. 
Tylko Jubileusze pokazują, że są to 
setki. Jeśli na jubileuszu tańczy około 
stu osób, to znaczy, że Cybinka jest 
częścią Grodziska. Myślę, że to już roz-
poznawalna marka. Cieszę się, że dużo 
młodzieży się do niej garnie. To dobry 
sygnał.
- Życzymy, by te wspomnienia łączyły 
się  z możliwością częstszego odwie-
dzania Grodziska.
-  Też mam taką nadzieję.
-  Dziękuję za wywiad.
-  Dziękuję i tylko trochę żal, że jeszcze 
tyle można by powiedzieć o polskim 
folklorze… Mam nadzieję, że nadarzy 
się kiedyś taka okazja.

                                 Rozmawiał: Szymon Mortka 

Wypad do Mielna
Pewnego majowego dnia,  część 
zespołu  „Cybinka” wybrała się 
w podróż do Mielna, aby poćwi-
czyć obrzęd Nocy Kupały, a zara-
zem zacieśnić więzi zespołowej 
rodzinki. Tym razem, treningi 
prowadził wspaniały instruk-
tor Sławomir Kalinowski, który 
specjalnie dla nas przyjechał ze 
stolicy. Próby były intensywne i 
męczące. Nawet podczas podzi-
wiania zachodu słońca postano-
wiliśmy zatańczyć na plaży, da-
jąc  mały występ. Pojechaliśmy 
również do Gąsek, aby podzi-
wiać wspaniałe widoki z latarni 
morskiej. W godzinach wieczor-
nych,  grupa śmiałków ( 1 dziew-
czyna i 6 chłopaków) wykąpała 
się w zimnej wodzie morskiej?. 
Po powrocie odbył się chrzest 
4 członków, którzy oficjalnie za-
służyli na miano tancerzy. Pogo-
da nas nie rozpieszczała, ale ten 
krótki wyjazd był nam bardzo 
potrzebny i zdecydowaliśmy,  że 
wkrótce musimy go  powtórzyć.
                                                                                                                                                      
                            Dominika Kostańska
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Grodzisk  niczym  Hollywood!
W ostatnich tygodniach niektóre zakątki naszego 
miasta mogły przypominać plany filmowe rodem z 
Hollywood. W wszystko to za sprawą przygotowań 
do tegorocznego Grodziskiego Piwobrania, które 
znowu „idzie w web”.  Konieczność wypełnienia 
programu atrakcyjnymi audycjami, filmami i rela-
cjami, pobudziła u wielu osób, zarówno w Urzędzie 
Miasta,  jak i w CK Rondo, kreatywność filmową. 
W  mieście co rusz pojawiały się ekipy filmowe Gro-
dzisk TV, TV CK Rondo przygotowujące interesujące 
materiały, które obejrzymy -  podczas relacji online 
- 19 czerwca 2021 r. 

Tancerze lubią wyzwania!
8 maja, w Poznaniu odbył się bieg z przeszkodami, w trakcie którego należało zmierzyć się nie tylko z własnymi słabo-
ściami, ale i sporą ilością błota na trasie. Mowa o słynnym Runmageddonie, w którym, niczym rasowe prosiaki, mogli 
poczuć się nasi czterej aktywni tancerze. Chłopacy lubią trudne wyzwania – pisaliśmy już w marcu o ich zamiłowaniu do  
morsowania – dlatego nie wahali się czy brać udział w tym niezwykłym wydarzeniu. Mati, Kuba, Kacper oraz Szymon 
zaczęli ćwiczyć na siłowni i biegać już  zimą. W trakcie Runmageddonu pokonać musieli  trasę o długości 6 kilometrów 
– pozornie krótka, była ona jednak  naszprycowana trzydziestoma różnorodnymi przeszkodami, od wspinaczki na li-
nie, po czołganie się pod oponami przez błoto. Naszym morsom, pomimo dobrego przygotowania, po kąpieli błotnej 
dokuczało zimno, bo aura niestety nie sprzyjała i wiosny na horyzoncie nie było widać. Niedogodności było mnóstwo, 
ale dzięki temu ukończenie biegu przyniosło wszechstronnym tancerzom wiele satysfakcji. Czym zaskoczą nasi dzielni 
śmiałkowie następnym razem? O tym już w kolejnych wydaniach naszego kwartalnika!

Waldemar Łyczykowski

Mateusz Błaszyk, Kacper Fórmaniak
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LIMERYKI Z GRODZISKIEJ FABRYKI 
I MIEJSCE

Raz birofil co mieszkał w Grodzisku
nie mógł zdzierżyć w pęcherzu ucisku.
Że ze zdrowiem się liczył
ilość piw ograniczył
- pił te tylko o wklęsłym menisku.

II MIEJSCE

Amatorowi z Grodziska
Kufel jutrzenką rozbłyska.
W browarze żniwo
Mają przez piwo.
Cieszcie się trunkiem ludziska!

III MIEJSCE

Pewien piwosz z okolic Grodziska,
byle jakie lał piwko do pyska,
aż wróciły browary                                                                                                                                          
i ucieszył się stary,                                                                                                                                           
że na bylejakość przyszła kryska!

WYRÓŻNIENIA
Razu pewnego mężczyzna z Grodziska
Gdy się przeprawiał przez Ławy, to z bliska
Demona ujrzał w obmierzłej postaci
Tak – legendy tworząc zręby – prawił braci
Choć rozważał po kres życia – prawda to 
czy efekt spożycia?

Krowa z Grodziska, zwiedzając knieje,
testuje smaki i w głos się śmieje.
Walory docenia
chmielu i jęczmienia.
Kiedy ją doić, piwo się leje.

Kiedyś mnichowi z Grodziska
ból silny żołądek ściskał
i nie pomogły, mówiąc wprost,
zioła, modlitwa oraz post,
lecz „Bernardyńskie” z kieliszka.

Artur Kozłowski Tadeusz Charmuszko Anula Wawrzyniak

Agnieszka Śliz
Paweł Tymirski Ewa Moskalik

WYNIKI KONKURSU


