KALENDARZ IMPREZ
maj - lipiec 2022
Część I

O historii…
500 lat temu Grodzisk Mazowiecki otrzymał prawa miejskie. Przez
następne wieki Grodzisk zasłynął jako znany w okolicy ośrodek handlu
i przemiału zboża, pierwsze miasto na trasie linii kolei warszawskowiedeńskiej, popularne letnisko i uzdrowisko, dynamiczny ośrodek
przemysłowy, bastion oporu w okresie walk o wolność ojczyzny, siedziba
pierwszej w Polsce kolei elektrycznej. Miasto było także przez cztery stulecia
wspólnym domem dla żydów i chrześcijan, miejscem rozkwitu kapitału
wniesionego przez społeczność niemieckich ewangelików, ojczyzną dla
przybyszów z różnych stron świata. Nie brakowało tu postaci wybitnych
i fascynujących, sportowców, artystów, przywódców duchowych i liderów
społecznych. Byt i rozwój miasta podtrzymywały okoliczne wsie, sławne ze
względu na tradycje ziemiańskie i swoich gospodarzy. Jubileusz 500-lecia
to znakomita okazja, aby opowiedzieć o bogatej przeszłości Grodziska
i przekonać się o niepowtarzalności i wyjątkowości naszego miasta. Służą
temu wydarzenia kulturalne i edukacyjne, imprezy sportowe i uroczystości
miejskie składające się na obchody jubileuszu. Warto wziąć w nich udział,
bo taki rok zdarza się raz na 500 lat. Zapraszamy.
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego wraz z Radą Miejską

Radni Rady Miejskiej VIII Kadencji
(od lewej, rząd górny) Joanna Wiśniewska, Dorota Pieniążek - Fibich, Aleksandra Kapuściak, Irmina Dziekańska,
Luiza Złotkowska, Stanisław Pietruczuk, Bartłomiej Okurowski, Dariusz Świderski, Tomasz Suchożebrski,
Robert Dziekański, Łukasz Nowacki, Andrzej Okurowski, Sylwester Stankiewicz, Janusz Okurowski.
(od lewej, rząd na dole) Małgorzata Sobol, Wiesława Śliwińska, Zastępca Burmistrza Tomasz Krupski,
Burmistrz Grzegorz Benedykciński, Przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Wróblewska, Stanisław Kolasa,
Jarosław Józefowicz, Norbert Cegliński. Nieobecny na zdjęciu Łukasz Lewandowski.

1-8

MAJA

TYDZIEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH

1 V (nd.), "Steńczyk - Osiecka" - koncert plenerowy,
Park Skarbków, godz. 16:00
Oﬁcjalne otwarcie obozu harcerskiego, godz. 19:00, Park Skarbków
2 V (pon.), Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej,
od godz. 16:00, Park Skarbków
- obchody Święta Flagi
- gry i zabawy harcerskie
- śpiewanie piosenek harcerskich
3 V (wt.), Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja
11:30 - zbiórka pocztów sztandarowych pod pomnikiem
Józefa Chełmońskiego
12:00 - msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Anny
13:00 - złożenie kwiatów pod pomnikiem Wolności
13:30 - wojskowa grochówka w Parku Skarbków
14:00 - plenerowa gra historyczna
„Mundur w służbie Rzeczpospolitej" w Parku Skarbków
16:00 - koncert pt. „Kochamy polskie przeboje”
- Agnieszka Babicz z zespołem w Parku Skarbków

TYDZIEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH

Mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego zawdzięczają im porządek,
bezpieczeństwo, ochronę przed żywiołami, a często zdrowie i życie.
Przedstawiciele służb mundurowych: policjanci, strażacy, strażnicy miejscy,
harcerze, ratownicy medyczni – wszyscy oni zasługują na naszą wdzięczność
i szacunek. Ich mundur to znak przynależności do grupy zawodowej, ale także
przynależności do określonego kręgu wartości i zasad oraz sygnał gotowości
do działania. W tygodniu służb mundurowych zaprezentują się wszystkie
formacje mundurowe obecne w naszym mieście, mogące poszczycić się
długą tradycją i niemałymi osiągnięciami.

TYDZIEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH

4 V (śr.), Święto Straży Pożarnej, od godz. 16:00, Park Skarbków
30-lecie Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim,
125-lecie OSP Grodzisk Mazowiecki
- wystawa sprzętu strażackiego
- wystawa modeli wozów gaśniczych
- pokazy ratownictwa
- prelekcje

5 V (czw.), Dzień Straży Miejskiej, od godz. 13:00, Park Skarbków
- miasteczko ruchu drogowego
- prezentacja aut straży
- spotkanie z ekopatrolem
- prelekcje dotyczące bezpieczeństwa seniorów

6 V (pt.), Dzień Policji, od godz. 13:00, Stawy Walczewskiego
- pokazy specjalistycznej tresury psów
- praca pirotechnika
- ratownictwo wodne
- prelekcje (szczególnie dla seniorów) na temat
cyberprzemocy oraz wszelkiego rodzaju oszustwach i sposobach ochrony
przed nimi
7 V (sob.), Dzień Ratownictwa medycznego oraz Akcja Moto Serce,
od godz. 12:00, Park Skarbków
- krwiobus
- pokazy ratownictwa drogowego
- rozpoczęcie sezonu motocyklowego
- parada motocykli
- koncerty rockowe
8 V (nd.), Festiwal Mundurowych Orkiestr Dętych
oraz prezentacja Wojsk Obrony Terytorialnej,
od godz. 12:00, Park Skarbków
- pokaz sprzętu i umundurowania
- festiwal orkiestr dętych
z Mazowsza
- występy zawodowych orkiestr
służb mundurowych m.in
Reprezentacyjny Zespół
Artystyczny Wojska Polskiego

9-15
MAJA

TYDZIEŃ BIBLIOTEK
Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki to nowoczesna
przestrzeń, która łączy tradycyjną funkcję biblioteki z centrum
multimedialnym, społecznym i kulturalnym. Jej działania są zawsze
odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Grodziska Mazowieckiego. Dlatego
też biblioteka powstała w roku 1946 różni się od tej współczesnej. Zmienia się
wraz ze zmieniającym się światem. Zawsze jednak pozostaje przestrzenią,
w której literatura, edukacja kulturalna połączone zostają z integracją lokalnej
społeczności. Podczas Tygodnia Bibliotek, organizowanego pod hasłem
„Biblioteka – świat w jednym miejscu”, połączone zostają przeszłość
i współczesność, tradycyjna biblioteka z nowymi technologiami oraz
zintegrowani zostają czytelnicy w każdym wieku i o różnych potrzebach.

9 V (pon.), „Biblioteka w zmieniającym się świecie" - międzynarodowa
konferencja branżowa dla bibliotekarzy z przedstawicielami bibliotek
z miast partnerskich, od godz. 11:00

12 V (czw.), Gminny Konkurs Wiedzy o Grodzisku Mazowieckim oraz
spotkania z lokalnymi twórcami i twórczyniami,
od godz. 11:00
13 V (pt.), Spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk,
od godz. 11:00

14 V (sob.), Spotkanie z Nelą Małą Reporterką,
od godz. 15:00

15 V (nd.), Spotkanie z Ałbeną Grabowską i aktorami "Stulecia Winnych"
Program Tygodnia Bibliotek znajduje się na stronie „www.biblioteka.grodzisk.pl"

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

11 V (śr.), Dzień sportowy i nowych technologii.
Spotkanie z Mateuszem Wieteską - reprezentantem Polski w piłce nożnej,
od godz. 15:00

14 V (sob.), Europejska Noc Muzeów, godz. 16:00 - 23:00
- zwiedzanie zabytkowych budynków Grodziska Mazowieckiego
- warsztaty
- koncert, spektakl, pokaz ﬁlmu

16-22
MAJA

TYDZIEŃ FIRM GRODZISKICH

TYDZIEŃ FIRM GRODZISKICH
Przemysł jest obecny w Grodzisku od 1881 r., gdy na przedmieściach
działalność rozpoczęła pierwsza fabryka produkująca tasiemki. Po niej
otwierały się kolejne, wytwarzające esencję octową, tarcze ścierne, farby,
smary, oleje, tekturę czy kafle. W gospodarczym krajobrazie miasta i okolic nie
brakowało młynów, kuźni, garbarni, zakładów ślusarskich i rymarskich,
a nawet wytwórni masek przeciwgazowych, węży strażackich, chodników
i waty, dzięki którym Grodzisk uważany był za dynamicznie rozwijający się
ośrodek przemysłowy. Tak dawniej, jak i dziś ekonomiczny status miasta
budują firmy z kapitałem polskim i zagranicznym, światowe marki i niewielkie
rodzinne zakłady, oferujące towary, usługi i pracę wielu mieszkańcom.
To im zadedykowany jest tydzień firm grodziskich.

22 V (nd.), Grodziskie ﬁrmy, od godz. 12:00, Park Skarbków
- dzień otwarty w ﬁrmach
- prezentacja grodziskich ﬁrm
- warsztaty plastyczne - koncerty m.in. reagge, rock

29 V (nd.), Grodziski Dzień Dziecka, Park Skarbków
- wesołe dmuchane miasteczko
- Teatr Kultureska - pokazy magii w wykonaniu Pana Buźki
- zabawy taneczne - warsztaty plastyczne
- kluby sportowe zapraszają na sportowe rozgrywki

30 - 5
MAJA

CZERWCA

TYDZIEŃ WIELKICH GRODZISZCZAN

30 V (pon.), Finisaż wystawy prac Szczepana Brozycha, ze zbiorów
mieszkańców, godz. 18:00, Mediateka
- wieczór wspomnień o artyście
- koncert zespołu Trio do Kwartetu

31 V (wt.), Józef Chełmoński, godz. 17:00,
Dworek Chełmońskiego w Adamowiźnie
- plener malarski w dworku - spotkanie z historykiem sztuki
- kuchnia dworska

TYDZIEŃ WIELKICH GRODZISZCZAN

Grodzisk Mazowiecki od zawsze miał szczęście do ludzi. Nie brakowało tu
postaci tak znanych i zasłużonych, jak malarz Józef Chełmoński, żeglarz
Leonid Teliga, olimpijczyk rtm. Kazimierz Szosland, szachista Mieczysław
Najdorf, grafik Tadeusz Łapiński czy muzycy: Tadeusz Baird, Bogdan „Bohun”
Lewandowski, Zdzisław Grzesiewicz czy Antoni Kania. Obecnie również żyją
pośród nas wybitni przedstawiciele świata nauki, kultury, sportu i biznesu,
wyrastają talenty, osiedlają się osoby znane ze względu na swoje osiągnięcia,
pasje, dorobek, nasi mieszkańcy osiągają sukcesy na wielu polach. Warto się
nimi inspirować, wypada podziwiać, na pewno trzeba ich znać. Temu właśnie
służy tydzień sławnych grodziszczan.

- godz. 18:00 - sala konferencyjna na II p. w Centrum Kultury
- opowieść o Mieczysławie Najdorﬁe
- symultany szachowe

2 VI (czw.), Tadeusz Łapiński
- wystawa graﬁk artysty we foyer Kina
- godz. 18:00 – Willa Radogoszcz, Spotkanie z Krzysztofem Wasilewskim
wieloletnim kuratorem wystaw Tadeusza Łapińskiego
- linoryty - jak to się robi – warsztaty w Willi Radogoszcz
3 VI (pt.), Tadeusz Baird
- godz. 18:00 – Mediateka, koncert pt. „Poznaj naszego Patrona"
w wykonaniu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim

4 VI (sob.), Leonid Teliga
- impreza na Stawach Walczewskiego
- regaty żeglarskie
- przedstawienie o Telidze przygotowane przez SP. Nr 5
5 VI (nd.), Feliks Dzierżanowski - koncert poświęcony
Feliksowi Dzierżanowskiemu w wykonaniu
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim,
godz. 16:00
- koncert Bogdana Wiśniewskiego i zespołu Lock Down

5 VI (nd.) – Światowy Dzień Ochrony Środowiska,
"Zielony Grodzisk" Happening Ekologiczny,
od godz. 12:00, Park Skarbków
- daj drugie życie: plastyczne warsztaty recyklingowe
- Unplugged Game
czyli festiwal gier i zabaw podwórkowych
- terenowa gra rowerowa

Mieczysław Najdorf, Wijk aan Zee 1973

TYDZIEŃ WIELKICH GRODZISZCZAN

1 VI (śr.), Mieczysław Najdorf

6-12
CZERWCA

TYDZIEŃ KOLEI

Miasto kolei i kolejarzy – z pewnością to miano pasuje do Grodziska, do
którego 14 czerwca 1845 roku dotarła pierwsza na ziemiach polskich linia
kolejowa. Otwarcie pierwszego odcinka Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej ze
stacją w Grodzisku dosłownie i w przenośni wprowadziło miasto na drogi
rozwoju. Dzięki uruchomieniu połączenia kolejowego Grodzisk stał się celem
podmiejskich wycieczek mieszkańców stolicy, ulubionym miejscem letniego
wypoczynku, a w końcu popularną miejscowością uzdrowiskową i znanym
ośrodkiem przemysłowym. Od 95 lat pasażerów przewozi popularna
Wukadka, znana wcześniej jako Elektryczne Koleje Dojazdowe – pierwsza
normalnotorowa kolej elektryczna w Polsce, mająca siedzibę w Grodzisku,
której charakterystyczne wagony stały się wizytówką miasta. Mając takie
tradycje kolejarskie można śmiało świętować tydzień kolei – na pewno
będzie odjazdowo.

6 VI (pon.), Otwarcie wystawy malarstwa Alieksieja Kapcikowa
pt. „Magia pary – magia ruchu" oraz spotkanie z kuratorami wystawy,
godz. 18:00, Mediateka
Premiera folderu dot. 95-lecia EKD/WKD oraz przewodnika wydanego
z okazji jubileuszu, kolportaż w kasach biletowych WKD

TYDZIEŃ KOLEI

4 VI (sob.), Oﬁcjalne otwarcie wystawy z makietą kolejową,
od godz. 14:00, dworzec PKP (wystawa dostępna do końca czerwca)

TYDZIEŃ KOLEI

8 VI (śr.), Oﬁcjalna inauguracja wystawy jubileuszowej
oraz spacer śladami EKD/WKD, od godz. 17:00, start dworzec PKP,
przystanek końcowy Izba Tradycji EKD/WKD
- Izba Tradycji EKD/WKD dostępna bezpłatnie, gadżety okolicznościowe
oraz pokaz ﬁlmowy, od godz. 16:00, historyczna hala EKD/WKD
9 VI (czw.), Prelekcja przygotowana przez Stowarzyszenie EKD/WKD,
od godz. 17:00, historyczna hala EKD/WKD
10 VI (pt.), Konkurs wiedzy pt. „Po torach historii EKD/WKD"
na antenie RADIA BOGORIA, od godz. 13:30
11 VI (sob.), Dzień z WuKaDką
- godz. 10:00-14:00 - regaty dla dzieci na Stawach Walczewskiego,
stoisko WKD, warsztaty plastyczne
- godz. 12:00-17:00 - dzień otwarty w zajezdni WKD
(zwiedzanie Izby Tradycji EKD/WKD, prezentacja taboru,
hali przeglądowo naprawczej, możliwość przejazdu rikszą po hali EKD)
- godz. 14:00 - gra miejska
- godz. 18:00, koncert Macieja Klocińskiego z zespołem

TYDZIEŃ KOLEI

12 VI (nd.), Międzynarodowy Jarmark Produktów Regionalnych,
od godz. 12:00, ul. 1 Maja przed Dworcem PKP
w programie m.in.:
- parada historyczna uczniów szkół grodziskich
- fotobudka
- jarmark
- pokazy cyklistów
- koncerty m.in.: Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Shot Adamashvili
"Muzyczne twarze Kawalca" czyli Jacek Kawalec z zespołem

13-19
CZERWCA

TYDZIEŃ GRODZISKA – UZDROWISKA

TYDZIEŃ GRODZISKA – UZDROWISKA
Niekwestionowane walory przyrodnicze, położenie na szlaku kolejowym
oraz działalność Zakładu Wodoleczniczego, który w II poł. XIX w. stał się
najpopularniejszym ośrodkiem sanatoryjno-wypoczynkowym w okolicach
Warszawy zdecydowały o tym, że Grodzisk wraz z przedmieściami zyskał
renomę uzdrowiska. Przybywający tłumnie letnicy i kuracjusze z czasem
zaczęli się tu osiedlać, czego dowodem są wille letniskowe wzdłuż ulic
Kościuszki i Kilińskiego – dawnej dzielnicy Letniaki. Aura uzdrowiska do dziś
odczuwalna jest dzięki zrewitalizowanym terenom rekreacyjnym. Park
Skarbków, Stawy Goliana i Stawy Walczewskiego przyciągają tych, którzy
pragną wypoczynku w pięknych okolicznościach przyrody. Przenieśmy się
tam i my, aby poczuć klimat uzdrowiska.
17 VI (pt.), "Chopin na wodzie" godz. 20:30, Stawy Goliana
recital fortepianowy Przemysława Lechowskiego
zakończony widowiskiem laserowym
18 VI (sob.), Wianki, od godz. 14:00, Stawy Walczewskiego
- warsztaty plenerowe dla dzieci
- pokazy taneczne
- koncert Grodziskiej Orkiestry Rozrywkowej
- koncert swingowego zespołu Grzeczni Chłopcy
- koncert Jazz Band Młynarski-Masecki
- ﬁre show

TYDZIEŃ GRODZISKA – UZDROWISKA

19 VI (nd.), W Grodzisku na letnisku, od godz. 12:00, Park Skarbków
- otwarcie tężni i koncert zespołu Ferajna Jastrzębskiego
- kawiarenka wiedeńska
- fotobudka ze strojami z XIX w.
- pokazy gimnastyczne
- gry i zabawy parkowe
- pokazy cyklistów
- zabytkowe auta
- warsztaty biżuteryjne
- pokaz iluzjonisty
- koncert operetkowy

20-26
CZERWCA

TYDZIEŃ WIELOKULTUROWY

TYDZIEŃ WIELOKULTUROWY
Grodzisk Mazowiecki od zarania swych dziejów był miastem wielu
kultur, narodów, tradycji i religii. Na przestrzeni wieków kulturowy krajobraz
miasta poza rdzenną ludnością polską wyznającą wiarę katolicką tworzyli
wyznawcy judaizmu, kalwini, ewangelicy, prawosławni i mariawici. Nie
brakowało tu fabryk należących do niemieckich, czeskich czy żydowskich
przemysłowców, willi rosyjskich urzędników i budynków carskiej
administracji, świątyń, domów modlitwy i obiektów kultu, okresowo
z j aw i a ł y s i ę ta b o r y wę d row nyc h C yg a n ów, ob oz u j ą c yc h n a
przedmieściach. Po swoją szansę na lepsze życie przyjeżdżali tu Ukraińcy,
Łotysze, Francuzi, Austriacy, przybysze z gór Kaukazu, a po 1918 r. polscy
repatrianci ze Wschodu, wśród których znajdowała się rodzina Leonida
Teligi. Społecznością szczególnie liczną, a przez to bardzo wyrazistą byli
grodziscy Żydzi, stanowiący przez cały wiek XIX większość mieszkańców
miasta przypominającego wówczas – ze względu na obecność synagogi,
dworu rabina, szkół modlitewnych, mykwy i rytualnej rzeźni, a także
licznych sklepów i warsztatów żydowskich – typowy „sztetl”. Właśnie o tym
jedynym w swoim rodzaju splocie pomiędzy kulturami, religiami i narodami
chcemy opowiedzieć w tygodniu wielokulturowym.
20 VI (pon.), Spacer szlakiem wielu wyznań (zbiórka o godz. 17:00 przed
siedzibą Gedeon Richter Polska, ul. Poniatowskiego 5)
21 VI (wt.), Dzieci Lutra, spotkanie z przedstawicielami grodziskich
wspólnot protestanckich, godz. 18:00, Mediateka
22 VI (śr.), Teresa Mirga i Kałe Bała
– koncert muzyki romskiej,
godz. 19:00, Mediateka

23 VI (czw.), Sztetl-Grodzisk, zapraszamy na ulicę Harcerską, która zmieni
się we fragment żydowskiego miasta, od godz. 17:00, ul. Harcerska
- panel dyskusyjny
- przypomnienie żydowskich mieszkańców Grodziska
m.in. wykład o rodzinie Szapiro
- wystawy
- koncert kantora Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce,
Symchy Kellera z zespołem
24 VI (pt.), od godz. 17:00 - kolacja szabasowa
- godz. 20.00, koncert "Kinder Yorn"
- opowieści z żydowskiego miasteczka” w wykonaniu zespołu „Sentido”

26 VI (nd.), od godz. 12:00
- jarmark, koncerty, warsztaty plastyczne
- mecz piłkarski w setną rocznicę strzelenia przez polską reprezentację
pierwszej bramki w meczu (mecz Polska Szwecja) przez żydowskiego
piłkarza Józefa Klotza
- godz. 19:00 Koncert BumBumOrkestar
24-26 czerwca, Międzynarodowy Turniej Szachowy
upamiętniający Mieczysława Najdorfa, Mediateka

TYDZIEŃ WIELOKULTUROWY

25 VI (sob.), od godz. 14:00
- koncerty klezmerskie
- rekonstrukcje historyczne
- warsztaty plastyczne
- godz. 20.00, koncert Warsaw Klezmer Band

Imprezy wakacyjne
LIPIEC
22 VII (pt.), Uroczysta sesja plenerowa Rady Miasta,
godz. 12:00, Plac Wolności
- Widowisko słowno-muzyczne o historii Grodziska "500 plus
czyli zgrany Grodzisk", godz. 19:00, Park Skarbków

Radni Rady Miejskiej I Kadencji

23 VII (sob.), Piknik historyczny związany z powstaniem
i rozwojem miasta w XVI i XVII w.,
od godz. 12:00, Park Skarbków
24 VII (nd.), Koncert plenerowy ProjektuVolodia,
"Piosenki folkloru miejskiego"
Grzesiuk, lwowskie, uliczne, "szemrane"...,
godz. 16:00, Park Skarbków
- Zabawa we dworze, potańcówka w stylu XX-lecia
międzywojennego z Ferajną Jastrzębskiego,
godz. 18:00, Park Dworski w Adamowiźnie

Co jeszcze przed nami?
WRZESIEŃ

3 IX (sob.), Piknik na zakończenie wakacji, od godz. 12.00, Park Skarbków
10-11 IX (sob.-nd.), Wielkie otwarcie Hali Widowiskowo - Sportowej!
ul. Sportowa, Liczne występy i koncerty!
Na naszej scenie zagrają: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca
„Mazowsze", Margaret, Jacek Kawalec, Clode, Grodziska Orkiestra
Rozrywkowa, Orkiestra Gedeon Richter, zespół Bogdana Wiśniewskiego,
i wiele innych! Dla najmłodszych animacje grupy Klaunik!

Imprezy sołectw, stowarzyszeń i organizacji
Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim
od 30 IV (sob.), Ogólnopolska wystawa Archiwa Rodzinne Niepodległej.
Zbiorowy portret rodzin II Rzeczypospolitej".
Z wyjątkowymi opowieściami z rodzinnych archiwów, niezwykłymi losami
i codziennym życiem polskich rodzin w okresie II Rzeczypospolitej będzie można
zapoznać się na wystawie Archiwa Rodzinne Niepodległej. Zbiorowy portret
rodzin II Rzeczypospolitej. Wystawa powstała w oparciu o materiały ze zbiorów
rodzinnych przekazane przez licznych darczyńców do zasobu Archiwów
Państwowych w całej Polsce
od 3 V (wt.), Vivat Konstytucja! – wystawa plenerowa ze zbiorów
Archiwum Państwowego w Warszawie
Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Czarny Las
do 30 VII (sob.), "Przyroda Czarnego Lasu – Piękno, w którym żyjemy"
– konkurs fotograﬁczny dla mieszkańców Czarnego Lasu: dorosłych, młodzieży
i dzieci. Celem konkursu jest ukazanie uroków środowiska przyrodniczego
sołectwa. Zakres tematyczny obejmuje: dziko żyjące rośliny, dziko żyjące
zwierzęta oraz krajobraz przyrodniczy. Szczegóły na: www.czarnylas.grodzisk.pl
Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Maz.
12 VI (nd.), Plener malarski, Park Skarbków
Stowarzyszenie Sióstr Opatrzności Bożej "Skrzydła"
25 IV (pon.), godz. 10:00-14:30, Konkurs Młodego Aktora, Centrum Kultury
14 VI (wt.), godz. 10:00-14:00, Wystawienie Musicalu pt. "Zaczarowane Berło",
Centrum Kultury
14 X (pt.), godz. 10:00-13:30, Konkurs piosenki "CREDO", Mediateka
PCK OR Grodzisk Maz i PCK MOO Warszawa
28 V (sob.), godz. 9:00-16:00, Park Skarbków
- mazowieckie zawody pierwszej pomocy
- 500 pytań na 500tkę miasta o puchar Burmistrza
- Złap 500 setkę (stanowisko z loterią pytań i nagrodami związanymi
z historią miasta)
- oddajemy co najmniej 500 ml (mobilny pobór krwi w krwiobusie RCKiK )
- 500 szt. smakowitych różności na 500-lecie (stanowiska z napojami, potrawami
i przekąskami)

WTZ- MALWA PLUS
21 VI (sob.), godz. 12:00-14:00, Występ muzyczno-teatralny pt.
POSPANDEMIK KHATARIS, Scena Kina w Centrum Kultury, w którym
występować będą: kadra i uczestnicy WTZ -Malwa Plus, Szkoła Specjalna
im. Hipolita Szczerkowskiego, Strefa Aktywnego Seniora
Grodziskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "13"
16 VII (sob.), godz. 13:00-17:00, Piknik rodzinny „500 lat - trzeźwy
Grodzisk", Park Skarbków
Występy muzyczne na scenie, animacje dla dzieci i dorosłych, bańki XXL,
malowanie buziek, konkursy: bieg w worku, bieg z jajkiem,
tor przeszkód - medale okolicznościowe, wystawa prac wykonanych
przez członków stowarzyszenia, punkt informacyjny
AKADEMIA PROFIL
22 VII (pt.), Musical „500 plus czyli zgrany Grodzisk"
Widowisko o wielowiekowej, wielokulturowej muzycznej historii miasta
oraz bogactwie artystycznym współczesnych mieszkańców
STOWARZYSZENIE 04-O
14 V (sob.), godz. 12:00, Prelekcja i pokaz sposobów czytania książek
przez osoby niewidome oraz korzystania z bibliotek online,
sala konferencyjna Centrum Kultury, wejście A, IIp.

Imprezy sportowo-rekreacyjne
28 IV (czw.), Grodziska Gala Sportu, od godz. 17:00,
Dworek Chełmońskiego w Adamowiźnie
Uroczystość uhonorowania najlepszych młodzieżowych sportowców
Grodziska Mazowieckiego wzbogacona występami i pokazami
artystycznymi
30 IV (sob.), „Mini Mistrzostwa Świata” w Piłce Nożnej,
kompleks boisk w Chlebni
Klubowy turniej piłki nożnej dla chłopców i dziewcząt w formule
Mistrzostw Świata z towarzyszącymi atrakcjami dla uczestników,
a także mieszkańców i kibiców
19-22 V (czw.-nd.), Regaty Żeglarskie – Czysty Wiatr, Giżycko-Stranda
Regaty żeglarskie, zawody sportowe na j. Kisajno. Żeglarska impreza, która
integruje środowisko żeglarskie z Grodziska Mazowieckiego i okolic.
Oprócz rywalizacji sportowej na wodzie imprezie towarzyszyć będą liczne
atrakcje związane z żeglarstwem i nie tylko

21 V (sob.), V Memoriał Jerzego Pawłowskiego, godz. 11:00
Grodziska Hala Sportowa
Międzynarodowy turniej szermierczy dziewcząt i chłopców. Doskonała
okazja na zobaczenie w akcji najlepszych polskich szermierzy, w tym
byłych i aktualnych Mistrzów Polski
11 VI (sob.), Piknik Strzelecki, godz. 9:00, Strzelnica w Makówce,
Dzień otwarty na strzelnicy sportowej w Makówce dla wszystkich
chętnych, którzy chcą zapoznać się z posługiwaniem bronią palną
różnego rodzaju, amunicją oraz uzbrojeniem strzeleckim
25 VI (sob.), Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej, kompleks boisk w Chlebni
z okazji 500-lecia Grodziska Mazowieckiego
1-3 VII (pt.-nd.), 100-lecie klubu GKS Pogoń, Piłka nożna, Stadion Miejski
Obchody 100 rocznicy założenia Grodziskiego Klubu Sportowego Pogoń.
Jednym z punktów obchodów 100-lecia będzie międzynarodowy turniej
piłki nożnej chłopców z udziałem miast partnerskich Grodziska
Mazowieckiego. Imprezie będą towarzyszyć inne atrakcje związane
z GKS Pogoń, m. in. mecz Oldbojów GKS Pogoń, wręczenie odznaczeń
i wyróżnień dla zasłużonych działaczy i zawodników klubu oraz występy
artystyczne

28 VII (czw.), 65. Wyścig Dookoła Mazowsza - etap Grodzisk Mazowiecki
Etap wyścigu kolarskiego biegnący ulicami dookoła Grodziska
Mazowieckiego w ramach 65. Wyścigu Dookoła Mazowsza.
Międzynarodowa obsada tego wyścigu i ich obecność w Grodzisku
Mazowieckim to doskonała okazja do przyjrzenia się z bliska prawdziwej
kolarskiej rywalizacji na najwyższym poziomie
·
27 VIII (sob.), Piknik Tenisa Stołowego
Dzień z tenisem stołowym obﬁtować będzie w liczne atrakcje i zabawy
z rakietką. Każdy będzie mógł zmierzyć się w pojedynku z czołowymi
tenisistami stołowymi oraz wziąć udział w licznych konkursach i zabawach
z rakietką
16-18 IX (pt.-nd.), Otwarcie Hali Sportowej, sportowe
25 IX (nd.), Otwarte Mistrzostwa Grodziska Mazowieckiego w pływaniu,
godz. 9:00, Pływalnia Miejska Wodnik 2000
Każdy może zostać Mistrzem Grodziska Mazowieckiego w Pływaniu
w tak szczególnym, jubileuszowym roku dla naszego miasta.
Otwarte mistrzostwa to impreza pływacka dla wszystkich grup wiekowych

Weekendowe imprezy cykliczne:
Grand Prix w Siatkówce Plażowej
Grodziska Amatorska Liga Siatkówki
Grodziska Liga Szóstek

Wydarzenia edukacyjne
PRZEDSZKOLE nr 1
im. KRASNALA HAŁABAŁY
1. „Spacerkiem po Grodzisku”
- wycieczki do ciekawych miejsc
Grodziska Mazowieckiego.
2. „W obiektywie Krasnala Hałabały”
- tworzenie foto albumów przez
poszczególne grupy z odwiedzanych
przez przedszkolaków miejsc.
3. „Kochamy Grodzisk Mazowiecki” - wewnętrzny konkurs plastyczny.
4. „Jesteśmy tu od dawna… najstarsze przedszkole w mieście
we wspomnieniach Grodziszczan”- spotkanie z byłym dyrektorem
oraz absolwentami placówki.
5. „Grodzisk słowem pisany”- przedszkolny konkurs własnej twórczości
recytatorskiej z udziałem rodziców i przedszkolaków.
6. „Quiz o Grodzisku”- podsumowanie wiedzy na temat znajomości
naszego miasta.
7. „Dawniej i dziś”- wystawa książek oraz fotograﬁi ukazujących
Grodzisk Mazowiecki.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
w Grodzisku Mazowieckim
500 LAT W PAMIĘCI ZAPISANE
1-31 I Przeprowadzenie międzyszkolnego konkursu plastycznego pod
honorowym patronatem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego
„GRODZISK MOJE MIASTO”. Wydanie kalendarza ściennego na rok 2022
z pracami laureatów konkursu
28 II - 31 VIII Sportowa rywalizacja dla uczniów i nauczycieli
„500 km na 500-lecie Grodziska”
30 V (pon.) Obchody Święta Szkoły:
a) Wystawa poświęcona patronowi i historii szkoły
b) Podchody (gra terenowa) szlakiem grodziskich zabytków
c) Konkurs wiedzy o znanych mieszkańcach Grodziska
d) Escape room o historii Grodziska
e) Podsumowanie realizowanych od marca projektów:
- „Jestem dumny ze swojego miasta” – list do przyszłych mieszkańców
Grodziska Mazowieckiego
- Wywiad z mieszkańcem Grodziska Mazowieckiego
- „Rodzinne opowieści” – prezentacje multimedialne o życiu i historii różnych
rodzin w naszym mieście

Szkoła Podstawowa Nr 2
100 LAT DWÓJKI NA 500 LAT GRODZISKA MAZOWIECKIEGO
·„Człowiek został stworzony dla człowieka, Aby człowiek pomagał człowiekowi”,
(św. Ambroży)
- „Dwójkowe” Rodziny dzielą się sercem z samotnymi grodziszczanami;
„Każdy ma wyobraźnię i duszę artysty, tylko potrzeba przestrzeni i miejsca
do jej wyrażenia” - projekt na mural z okazji jubileuszu miasta;
„Jest na to dowód pewny, że do wód grodziskich przyjeżdżał nie tylko krewny.”
- konkurs na kartkę pocztową z Grodziska Mazowieckiego;
- społeczność „Dwójki” pozdrawia polskie miasta;
- konkurs historyczny o dziejach naszej miejscowości;
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Józefy Joteyko
III-IV – konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-8 pt. ”Grodzisk Mazowiecki
za 500 lat”
21 V (sob.), – festyn rodzinny połączony z nadaniem parkowi przy
ul. Ordona im. dyr. Marii Michalak
7 VI (wt.), – konkurs wokalny dla uczniów powiatu grodziskiego
pt. ”Śpiewam dla mojego miasta”
IX – Żywy pomnik przyrody dla przyszłych pokoleń - posadzenie drzew
na terenie szkolnym, upamiętniających 500-lecie Grodziska Mazowieckiego

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim
„W 5 DNI DOOKOŁA 500-LECIA”
30 V (pon.), – „Każdy artysta najpierw był amatorem”
- artystyczny duch Grodziska
- Multisensoryczna wystawa poświęcona patronowi szkoły i twórczości
znanych grodziszczan
31 V (wt.), – „Rejs Kapitana Teligi” – czyli o patronie Szkoły
- Przedstawienie „Teliga i piraci”
- Turniej wiedzy o patronie
1 VI (śr.), – „Mocniej, wyżej, szybciej” – czyli sportowy duch Miasta
-„Bieg 3 x 500” – 500 lat Grodziska Mazowieckiego, 500 uczniów Szkoły
Podstawowej nr 5, dystans 500 metrów – bieg
- Mecz nauczyciele kontra uczniowie
2 VI (czw.), – „Chwytaj wiatr w żagle” – czyli zdobywamy nowe sprawności
- „Mocne węzły” – miniwarsztaty o sztuce zaplatania węzłów
- Pokój zagadek – zagadki, quizy związane z miastem i patronem szkoły
3 VI (pt.), – „Tu przyszłość jest dziś” – czyli realizujemy hasło
Grodziska Mazowieckiego
- „Odkrywamy Grodzisk na nowo”
- grodziska gra terenowa
- „Kapsuła czasu”

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Szarych Szeregów
w Grodzisku Mazowieckim
maj - GRODZISK MAZOWIECKI - „KUŹNIĄ MŁODYCH TALENTÓW”
- dla uczniów klas starszych
czerwiec - „GRODZISK MOJA MAŁA OJCZYZNA”
- dla uczniów klas młodszych

Przedszkole Nr 7 im. Wróbelka Elemelka
„Mama, tata, siostra, brat, Grodzisk to mój mały świat'' - całoroczna, cykliczna realizacja innowacji organizacyjno - metodycznej,
w ramach której jest:
„Przygody Wróbelka Elemelka w Grodzisku Mazowieckim” - tworzenie
książeczki z opowiadań i ilustracji przygotowanych przez dzieci
i rodziców
„Spacer po Grodzisku'' - upowszechnienie i korzystanie z aplikacji
mobilnej
„Grodzisk w obiektywie” - wystawa kolażu zdjęć wykonanych
w ciekawych miejscach w Grodzisku przez rodziców
„Grodziszczanie” - zapoznawanie dzieci z ciekawymi osobami
z Grodziska Mazowieckiego
„Moja miejscowość” - rodzinny quiz wiedzy o Grodzisku Mazowieckim
„Twórczość dziecięca inspirowana dziełami Chełmońskiego''
międzyprzedszkolny konkurs plastyczny
„Razem dla dzieci” - współpraca z instytucjami publicznymi z Grodziska
Mazowieckiego
„Tu byliśmy…” - prowadzenie spisu miejsc odwiedzanych przez dzieci
na dużej mapie Grodziska Mazowieckiego umieszczonej
na tablicy informacyjnej
„Grodziskie perełki” - wystawa autorskich kolorowanek dla dzieci,
umieszczenie na stronie internetowej przedszkola do korzystania przez
dzieci w domu
„Grodzisk to mój mały świat” - korowód przedszkolaków i pracowników
przedszkola po Osiedlu Kopernika

Przedszkole Nr 4
im. Króla Maciusia Pierwszego
w Grodzisku Mazowieckim
23 – 30 V (pon.-pon.), Przedszkolny Konkurs Fotograﬁczny
„Grodziskim szlakiem z małym przedszkolakiem” – mama, tata i ja”
27 V (pt.), Międzyprzedszkolny konkurs recytatorski „Malowanie słowem
- kim chciałbym zostać – wszystkie zawody Grodziszczan” w Centrum Kultury
31 V (wt.), Gminny konkurs wiedzy o Grodzisku dla przedszkolaków - „Grodzisk Mazowiecki – moja mała ojczyzna”
1-10 VI (śr.-pt.), Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny
- „Grodzisk Mazowiecki – moje miejsce, mój mały świat”
2 VI (czw.), „Sprintem do maratonu - bieg przedszkolaków po zdrowie
z Królem Maciusiem”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książenicach
kwiecień
- Szkolny Konkurs Plastyczny „500-lat Grodziska Mazowieckiego”
- Szkolny Konkurs Wiedzy o historii i teraźniejszości Grodziska Mazowieckiego
maj
- Aktywnie na 500 lecie – rywalizacja sportowa uczniów i nauczycieli
o puchar dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książenicach
czerwiec
- Rodzinny Rajd Rowerowy połączony z obchodami Dnia Dziecka
(integracyjne spotkanie sportowe organizowane przez Sołtysa i Radę
Sołecką wsi Książenice we współpracy z Radą Rodziców Szkoły
Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Książenicach)
wrzesień
- „10-lecie Szkoły Podstawowej w Książenicach w 500-lecie Grodziska
Mazowieckiego”

Kolejka miejska:
21 V (sob.), trasa wahadłowo Grodzisk Centrum - Park Ordona w Łąkach
22 V (nd.), trasa z centrum miasta do grodziskich ﬁrm, które w tym dniu będą miały
„Dzień otwarty"
29 V (nd.), z okazji Grodziskiego Dnia Dziecka trasa kolejki będzie wiodła lokalizacjami
placów zabaw na terenie gminy
4-5 VI (sob.-nd.), 5 czerwca jest Dniem Ochrony Środowiska i z tej okazji zapraszamy do
poznania: parków, terenów rekreacyjnych w gminie
18-19 VI (sob.-nd.), poznajemy grodziskie dworki, trasa będzie wiodła przez Adamowiznę,
Radonie, Książenice, Opypy, Kady
25-26 VI (sob.-nd.), Żydowski szlak Grodziska – trasa miejscami pamięci oraz regionami
związanymi z żydowską społecznością
9-10 VII (sob.-nd.), zapraszamy na wieś – zwiedzamy sołectwa na terenie gminy
6-7 VII (sob.-nd.), sportowy szlak Grodziska – odwiedzamy obiekty sportowe na terenie
miasta i gminy m.in. Chlebnia, Marynin, Janinów, Książenice, Kozerki,
17 IX (sob.), kurs wahadłowy Grodzisk Centrum Park Ordona gdzie odbywać się będzie
piknik historyczny
18 IX (nd.), sakralnym szlakiem – m.in. odwiedzimy Żuków, Radonie, Izdebno Kościelne

Lokalizacje:
Ratusz - ul. T. Kościuszki 12A
Centrum Kultury - ul. Spółdzielcza 9
Park Skarbków - ul. 3 Maja
Deptak miejski - ul 11 listopada/ Plac Wolności
Mediateka - ul. 3 Maja 57
Hala Widowiskowo - Sportowa, ul. Sportowa
Park Ordona - ul. J. Ordona
Dworek Adama Chełmońskiego w Adamowiźnie - ul. dr. M. Chełmońskiego 8
PKP - ul. 1 Maja 4
Stawy Goliana - ul. Stawowa 10
Stawy Walczewskiego - ul. Nadarzyńska
Pływalnia Miejska "Wodnik 2000" - ul. J. Montwiłła 41
Grodziska Hala Sportowa - ul. W. Westfala 3a
Strzelnica Makówka - ul. Wronia
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza - ul. W. Bartniaka 13a
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefy Joteyko - ul. Zielony Rynek 2
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Leonida Teligi - ul. L. Zondka 6
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Szarych Szeregów - ul. Sportowa 31
Przedszkole nr 4 im. Króla Maciusia Pierwszego - ul. Górna 12
Przedszkole nr 7 im. Wróbelka Elemelka - ul. M. Kopernika 15
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książenicach - Eustachego Marylskiego 3

#500LatGrodziskaMazowieckiego
Prezentowany program jest na bieżąco aktualizowany
i uzupełniany na stronie www.grodzisk.pl
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