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Kultura na okrągło
Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze naszego kwartalnika, Centrum Kultury RONDO zostało beneficjentem 
programu Narodowego Centrum Kultury: Domy Kultury + Inicjatywy lokalne. W ostatnich 3 miesiącach, na terenie 
naszej gminy przeprowadzona została, wymagana w I etapie realizacji projektu, diagnoza w obszarze kultury. Poniżej 
zamieszczamy fragmenty opracowanego raportu z działań diagnostycznych.

WNIOSKI Z ANKIET I SPOTKAŃ
Młodzież  biorąca udział w badaniu zdecydowanie częściej niż dorośli mieszkańcy wskazuje, że nie uczestniczy  
w wydarzeniach i zajęciach organizowanych przez CK RONDO. Na podstawie wyników można powiedzieć, że większość 
badanej młodzieży jeżeli już uczestniczy w wydarzeniach realizowanych przez CK RONDO to są to koncerty lub festyny 
i inne imprezy plenerowe. 

W ofercie CK RONDO można dostrzec wyraźny niedostatek działań warsztatowych, prowadzonych w mniejszej skali, na-
stawionych na rozwój zainteresowań i umiejętności mieszkańców, umożliwiających bezpośredni kontakt i możliwość 
dyskusji, wymiany zdań. 

Badani dorośli mieszkańcy wskazywali na potrzebę zmian funkcjonowania i główne kategorie wsparcia jakiego oczekują 
od CK RONDO w realizacji ich pasji i zainteresowań. Są to:

1. zmiany w metodyce działania instytucji, organizacja nowych aktywności oraz wsparcie organizacyjno-techniczne 
dla mieszkańców. Oczekują, że CK RONDO w większym stopniu będzie poszukiwać ciekawych ludzi do współpracy 
oraz otwierać się na współpracę z lokalnymi organizacjami, podmiotami, mieszkańcami;

2. w zakresie nowych aktywności badani najczęściej wskazywali na organizowanie konkretnych działań, które 
rozwijałyby ich pasje, zainteresowania i hobby. Wyraźna jest potrzeba organizacji zajęć, warsztatów, kół zaintere-
sowań, a więc aktywności, które angażowałyby dorosłych nie tylko okazjonalnie, ale regularnie. Zdaniem badanych 
dobrze byłoby gdyby uczestnicy takich zajęć mogli dzielić się efektami swoich działań z szerszą publicznością: np.  
w ramach warsztatów fotograficznych, respondenci proponowali organizację wernisaży. Dorośli nie chcieliby żeby 
te działania powtarzały stare schematy (np. „byle nie chóralne śpiewanie kolęd po okolicznych parafiach”);

3. dorośli wskazywali też, że potrzebowaliby od CK RONDO wsparcia techniczno-organizacyjnego np. udostępnienia 
sali, scenerii, nagłośnienia, oświetlenia czy sprzętu do miksowania. Dodatkowo CK RONDO mogłoby służyć wspar-
ciem merytorycznym  oraz pomocą w organizacji spotkań.

PODSUMOWANIE

Podczas realizacji pierwszej części programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne” odbyło się wiele spotkań  
z mieszkańcami Gminy Grodzisk Wielkopolski. Również podczas wykonywania swoich obowiązków, oraz przy 
każdej nadarzającej się okazji, pracownicy CK RONDO oraz członkowie Zespołu roboczego  informowa-
li mieszkańców o programie i zachęcali do tego by się nim zainteresować ze względu na jego wymierne zna-
czenie dla dalszego rozwoju oferty kulturalnej na terenie gminy. Szczególny nacisk podczas tych rozmów po-
łożono na uświadomienie, iż Centrum Kultury jest otwarte na realizację pomysłów mieszkańców – jeśli tylko 
mieszczą się one w ramach działalności instytucji kultury. Na potrzeby promocji programu została założona specjal-
na strona na Facebooku i profil na Instagramie. Ponadto wszystkie informacje (afisze, regulamin, karty zgłoszeń  
i inne dokumenty) zamieszczane były na stronach www i facebookowym profilu CK RONDO oraz urzędu miejskiego. 
Informacja o programie i naborze inicjatyw pojawiła się też w prasie lokalnej.

PODJĘTE DZIAŁANIA
W ramach badań diagnostycznych podjęliśmy następujące działania:

•	 spotkanie z seniorami - 16 osób;

•	 3 spotkania z członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich - ogółem 36 osób;

•	 ankieta papierowa - 288 respondentów;

•	 ankieta internetowa - 87 respondentów;

•	 karteczki diagnostyczne „CK Rondo w Grodzisku Wlkp…” (wypełniane podczas sondy ulicznej, przez osoby odwie-
dzające Urząd Miejski oraz podczas warsztatów z młodzieżą) -  117 karteczek;

•	 warsztaty diagnostyczne z młodzieżą – 25 osób;
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•	 ankieta badająca gusty muzyczne młodzieży – 25 respondentów.

Oznacza to, że w trakcie działań diagnostycznych otrzymaliśmy ogółem 594 „jednostki informacyjne”. Nie jesteśmy  
w stanie określić dokładnej liczby przebadanych osób, ponieważ część respondentów była źródłem 2, a nawet 3 wspo-
mnianych „jednostek”, jednak wg naszych szacunków wszystkie te działania objęły ok. 350-400 mieszkańców Gminy 
Grodzisk Wlkp.

ZNAJOMOŚĆ I OCENA DZIAŁALNOŚCI CK RONDO
Uzyskane wyniki i odpowiedzi mają tak rozproszony charakter, że trudno sformułować jakieś jednoznaczne wnioski 
dotyczące działalności CK RONDO. Wydaje się, że mieszkańcy nie do końca znają zakres działalności CK RONDO (orkie-
stra dęta i biblioteka są często mylnie umieszczane w strukturze Centrum Kultury) oraz obszar oddziaływania (świetlice 
wiejskie także nie podlegają Centrum). 

Analiza wyników przeprowadzonych badań diagnostycznych nie wskazuje jednoznacznie co – według mieszkańców 
– jest najsłabszym punktem w działalności CK RONDO. Trudno także wyłonić jakieś przeważające, jednoznacznie pozy-
tywne aspekty działalności kulturalnej tej instytucji. Niełatwo też odczytać preferencje mieszkańców miasta i gminy – 
oceny, wybory, gusta są często bardzo skrajne. 

PRZEPŁYW INFORMACJI
Na podstawie ankiet i rozmów indywidualnych można wysnuć dwa wnioski:

•	 głównym źródłem informacji na temat działalności CK RONDO jest Internet, 

•	 duża część mieszkańców nadal preferuje tradycyjne, „analogowe” kanały przepływu informacji – głównie plakaty.

WNIOSKI I REKOMENDACJE
Poniższe rekomendacje dotyczą nie tylko 2. części programu „Dom Kultury +”, ale także – a raczej przede wszystkim – 
działalności CK RONDO w najbliższych latach.
•	 Szczególną uwagę należy poświęcić pielęgnowaniu i rozwojowi oferty zajęć stałych (muzycznych, tanecznych, te-

atralnych, plastycznych itp.) oraz kursów i warsztatów kierowanych do osób w różnym wieku. Taki kierunek będzie 
zgodny z oczekiwaniami mieszkańców.

•	 Wśród informacji zwrotnych wielokrotnie pojawiały się oczekiwania zwiększenia oferty CK RONDO w tzw. „tere-
nie”, czyli w pozostałych miejscowościach Gminy Grodzisk Wielkopolski. 

•	 CK RONDO w większym stopniu powinno poszukiwać ciekawych ludzi do współpracy oraz otwierać się na współpra-
cę z lokalnymi organizacjami, podmiotami, mieszkańcami.

•	 Wskazywano też, że oczekiwane jest większe niż do tej pory wsparcie techniczno-organizacyjne (np. udostępnia-
nie sali, wypożyczanie nagłośnienia, oświetlenia czy sprzętu do miksowania) oraz wsparcie merytoryczne  (pomoc  
w organizacji spotkań).

•	 Z pewnością warto nadal - po zakończeniu programu „DK+” - korzystać z pomysłów mieszkańców i zapraszać ich 
do współtworzenia programu CK RONDO. Należy też rozważyć wyodrębnienie w planach finansowych Centrum 
Kultury na kolejne lata pewnej kwoty (rzędu kilku tysięcy złotych) na realizację tych pomysłów („budżet obywatelski  
w kulturze”).

Na potrzeby realizacji projektu opracowany został regulamin konkursu na inicjatywy lokalne, , jak również ogłoszono 
nabór tychże inicjatyw. W ustalonym  terminie złożonych zostało 7 wniosków:

LP. INICJATOR NAZWA INICJATYWY
1. Kulturalni Młodzi Letnie koncerty dla młodych
2. Grodziskie Panie Poznawanie kultury i tradycji osadnictwa Olęderskiego
3. KGW z terenu Gminy 

Grodzisk Wlkp.
Country Dance

4. Młodzi na tropie 
popkultury

Chodź, pomaluj mój świat

5. Miłośnicy Tradycji Gro-
dziska

Grodzisk Wielkopolski otwarty dla wszystkich

6. KGW ze Słocina Marzy nam się….teatr!
7. Katarzyna Lusina Koncertowo w Słocinie
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Komisja oceniająca w składzie: Marcin Brudło, Marta Gajdzińska, Tomasz Koza, Waldemar Łyczykowski,  2 czerwca 2022 
r., w obecności Animatora projektu z ramienia Narodowego Centrum Kultury - Pani Moniki Januszewskiej, dokonała 
wstępnej oceny formalnej wniosków. W jej wyniku, ostatecznie wyłoniono 5 inicjatyw. Ocena komisji przedstawia się 
następująco:

1.  „Grodzisk Wielkopolski otwarty dla wszystkich” - inicjatywa złożona przez Miłośników Tradycji Grodziska Wlkp. Jej 
główną intencją jest przybliżenie, poprzez wspólne inicjatywy, historii, tradycji oraz teraźniejszości naszego miasta 
środowisku ukraińskiemu, znajdującemu schronienie w naszej gminie.

2.  „Chodź, pomaluj mój świat” – inicjatywa złożona przez grupę nieformalną „Młodzi na tropie popkultury”, składającą 
się z uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp. Grupa, w ramach projektu, chce w artystyczny sposób 
pomalować odzież (jeans, tekstylia), w której na co dzień chodzi. Działanie o charakterze warsztatowym będzie 
się odbywało na początku roku szkolnego w przestrzeni publicznej (na Starym Rynku) i będzie udokumentowane  
w postaci specjalnej relacji filmowej.

3.  „Letnie koncerty dla młodych” -  inicjatywa grupy nieformalnej „Kulturalni Młodzi”. To pomysł na wzbogacenie 
oferty kulturalnej naszego miasta w okresie wakacyjnym o koncerty dedykowane młodzieży starszej gustującej  
w stylach reggae i blues.

4. „Country Dance” - inicjatywa Kobiet Aktywnych z terenu Gminy Grodzisk Wielkopolski. To cykl wydarzeń 
warsztatowo–koncertowych związanych ze stylem country. Od warsztatów tanecznych, poprzez potańcówki 
kostiumowe do koncertów.

5. „Koncertowo w Słocinie” - inicjatywa kobiet ze Słocina. Ma być ona wzbogaceniem tradycyjnych, lecz programowo 
skromnych wydarzeń wsi, takich jak dożynki czy Dzień Seniora, o ciekawe, trafiające w gusta mieszkańców koncerty 
„tuż za płotem”.

Wszystkie inicjatywy powinny być zrealizowane w terminie od 30 lipca do 14 listopada br.    Już teraz prosimy o śledzenia 
informacji na temat realizowanych inicjatyw i wydarzeń, wzbogacających ofertę kulturalną naszego miasta. Zapraszamy 
też do aktywnego udziału w nich.

Waldemar Łyczykowski
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“ARLEKIN PIERZE BRUDY 
ANIELI DULSKIEJ”

Kiedy Gabriela Zapolska stworzyła w 1907 roku tragifarsę pt.”Mo-
ralność Pani Dulskiej”, nikt nie wiedział jeszcze, że 115 lat później 
dramat doczeka się inscenizacji przez Koło Teatralne Arlekin.
Historia przedstawiona w “Moralności Pani Dulskiej” jest od-
zwierciedleniem życia rodzinnego w zakłamaniu i obłudzie. Po-
stawa głównej bohaterki prezentuje pozorną moralność, którą 
kobieta wyznaje ponad wszystko. Aniela Dulska jest reżyserem  
w teatrze, zwanym jej domem, a członkowie rodziny to zwykli ak-
torzy ustawiani przez nią do pionu. Pomimo że większość z nas 
jest jeszcze nastolatkami, uważamy, że udało się nam pokazać 
życie dorosłych, w którym istotną rolę odgrywają pieniądze, a ko-
bieta jest zdolna zrobić wszystko, żeby dbać o dobre imię swojej 
rodziny.
27 marca 2022 r., z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru,  
w końcu mieliśmy okazję pokazać wszystkim zainteresowanym 
efekty naszej kilkumiesięcznej pracy nad spektaklem, który został 
wyreżyserowany przez panią Hannę Mańkowską i grupę teatral-
ną. Z uwagi na to, że Arlekin zmienił zupełnie swój skład osobo-
wy, pracy było wiele. Spotykając się jednak co tydzień, w czwart-
ki, poprawialiśmy swoją dykcję, zyskiwaliśmy więcej swobody na 
scenie, a przede wszystkim utwierdzaliśmy się w przekonaniu, że 
teatr to nasza pasja.
Nie ukrywamy, że dni przed premierą były dla nas intensywne  
i pełne obaw. Tuż przed spektaklem drżały nam dłonie ze stresu, 
ale…UDAŁO SIĘ! Premiera odniosła ogromny sukces! Z pewnością 
pomogły nam kojące słowa pani Hani oraz cudowna widownia. 
Niespodzianką dla nas był fakt, że sala widowiskowa w Centrum 
Kultury Rondo zapełniła się po brzegi, a dla tych, którzy przyszli 
na ostatnią chwilę, trzeba było nawet donieść krzesła. 
Na szczególny podziw zasługuje Kaja Palicka, wcielająca się 
w główną rolę. Łączyła ona  próby do spektaklu z przygoto-
waniami do matury, co wcale nie jest takie proste i wymaga 
wielkiego samozaparcia, ale „kto jak nie szefowa Arlekina” :).   
Jesteśmy dumni z postaci Dulskiej, jaką udało jej się wykreować. 
Trzeba też dodać, że  każda z ról została zagrana pięknie i wzbu-
dziła podziw widzów, co jest tym bardziej godne podkreślenia, 
bo dla wszystkich (poza Kają) był to absolutny debiut na scenie.  
W poszczególne role wcielili się: Aniela Dulska - Kaja Palicka, Fe-
licjan Dulski - Patryk Kahla, Zbyszko - Kajetan Przybylski, Hesia 
- Patrycja Dalaszyńska, Mela - Zuzanna Skrzypczak, Hanka - Alek-
sandra Koszuta, Juliasiewiczowa - Zuzanna Brudło, Tadrachowa 
- Patrycja Ryczek, Lokatorka - Alicja Kucharczak, lektorki savoir-vi-
vre - Julia Wasik i Aleksandra Owsiana.
Przez blisko tydzień po premierze nie mogliśmy uwolnić się od 
gratulacji i słów uznania. Nie ma nic bardziej budującego dla mło-
dych aktorów, niż pokrzepiające słowa od naszych bliskich, ale 
także od nieznajomych, mijanych na ulicy.
Bardzo ucieszył nas również fakt, że - po obejrzeniu premiery - 
kolejne osoby wyraziły chęć dołączenia do naszego koła. Witamy 
Julię i Kamila na naszym pokładzie! Cieszymy się, że rośniemy 
w liczbę i siłę. 

Kaja Palicka
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STUDIUM PIOSENKI ZNOWU ZASKOCZYŁO
Jest już tradycją, że - działające przy CK Rondo studium piosenkarskie, które prowadzi Pani Ewelina Rajchel -  zaskakuje 
nas ciekawym wyborem tematyki koncertów odbywających się co pół roku. Zawsze sięgano do repertuaru wybitnych po-
staci polskiej i światowej piosenki -  Agnieszki Osieckiej, Krzysztofa Krawczyka, Janusza Koffty, Wojciecha Młynarskiego, 
Krzysztofa Komedy, Stanisława Soyki, Abby czy Elvisa Presleya. Nie inaczej było i teraz, kiedy to na artystyczny warsztat 
został wzięty legendarny zespół The Beatles. Z okazji Dnia Matki, 27 maja, wystąpili obecni słuchacze studium: Michali-
na Wajs, Zosia Glapa, Natalia Matuszewska, Oliwia Roszak,  Jagoda Nowak i Anas Al-Khateeb oraz sama Ewelina Rajchel. 
Przy akompaniamencie tria nieocenionego Piotra Kałużnego, w składzie: Piotr Kałużny- piano, aranżacje, Bartek Kucz – gi-
tara basowa i Sławomir Tokłowicz – perkusja, nasi wokaliści wspaniale wykonali najsłynniejsze przeboje Wielkiej Czwór-
ki z Liverpoolu. Niezwykle entuzjastycznie przyjęty koncert zwieńczyło wspólne wykonanie utworu Can’t buy me love. 

Waldemar Łyczykowski
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WARTO BYŁO CZEKAĆ

Trzy lata trzeba było czekać na powrót do tradycyjnej for-
my obchodów święta naszego miasta – Grodziskiego Piwo-
brania. Kiedy na wiosnę 2020 roku prawie wszystko było 
gotowe do obchodów, wybuchła pandemia i imprezę trze-
ba było odwołać, zaś główne gwiazdy -  Mrozu i Elektrycz-
ne Gitary zaprosić w  następnym roku. Piwobranie „poszło  
w web”, bo tradycyjna forma została zamieniona na pro-
gram, emitowany z terenu grodziskiego browaru, w inter-
necie. Niestety, sytuacja powtórzyła się w kolejnym roku. 
I znowu trzeba było zaplanowane występy  artystów prze-
sunąć na rok następny. Na szczęście udało się i w tym roku 
mogliśmy się cieszyć z ich znakomitych koncertów oraz ze 
spotkania  z  publicznością w grodziskim Parku Miejskim. 
Niejako w nagrodę, pozwoliliśmy sobie zaproponować 
mieszkańcom miasta i licznie przybyłym gościom 3 dni im-
prezy, podczas  których odbyło się 6 koncertów. Rozpoczę-
liśmy już w piątek, koncerta-
mi dedykowanymi młodzie-
ży. Na scenie zaprezentował 
się uroczy duet wokalny 
CÓRY, wykonujący oryginal-
ną mieszankę soul`n`rapu. 
Po nim, na scenie wystąpi-
ła gwiazda wieczoru, którą 
grodziska młodzież sama 
sobie wybrała w wyniku 
przeprowadzonej ankiety. 
SMOLASTY porwał  rekordo-
wo licznie zgromadzoną pu-
bliczność do wspaniałej za-
bawy. Niektórzy obserwatorzy wydarzenia mówili wręcz, 
że się zbytnio nie napracował, bo publika większość jego 

hitów odśpiewała sama. 
Sobota, 18.06,  to dwa 
kolejne udane koncerty  
i mimo upału, całkiem nie-
zła frekwencja przed sce-
ną. Supportem do wieczor-
nego koncertu gwiazdy był 
występ zespołu NADMIAR, 
który zaprezentował ener-
getyczną mieszankę rock`n 
rolla w amerykańskim sty-
lu. Zespół stworzył dobry 
klimat pod długo ocze-
kiwany koncert MROZU. 

Myślę, że publiczność nie zawiodła się na tym artyście, 
dość niespotykanym i oryginalnym na polskiej scenie. 
Fantastyczna energia, wspaniały kontakt z publiczno-
ścią stworzyły niezapomniany spektakl muzyki i światła. 
Kolejny dzień, niedziela  to jeszcze większy, czasami nie 
do zniesienia, upał. Mimo to,  z każdą godziną publicz-
ności w parku przybywało. Koncepcja tego dnia była już 
nieco inna, bardziej rodzinna, a i dobór wykonawców 
trafiający do jeszcze innych odbiorców. W godzinach po-
południowych scenę oddaliśmy wykonawcom lokalnym. 
Wystąpiły sekcje taneczne CK Rondo oraz soliści studium 
piosenkarskiego. Zaprezentowali się również: Zespół Śpie-

waczy GRODZISZCZANIE oraz 
Grupa Taneczna LUMOS. Nie 
mogło ponadto zabraknąć 
pokazu musztry paradnej,  
w wykonaniu Grodziskiej Or-
kiestry Dętej im. Stanisława 
Słowińskiego. Kiedy przed 
sceną pojawił się długo ocze-
kiwany cień, wystąpiła na niej 
urocza, znana i lubiana śpie-
wająca aktorka - Aleksandra 
Szwed. Fantastyczna prezen-
cja oraz brawurowe wykona-
nia światowych i krajowych 

hitów spotkały się, z jeszcze gorętszym od otaczającego 
powietrza, przyjęciem. Na zakończenie trzeciego dnia  
i całego Piwobrania, na scenie zaprezentował się legen-
darny zespół ELEKTRYCZNE GITARY. Co piosenka to prze-
bój i coraz lepsza zabawa z 
publicznością. Kiedy atmos-
fera koncertu pięknie się 
rozkręcała, a Kuba Sienkie-
wicz sięgał po kolejne prze-
boje, dobra zabawa została 
brutalnie przerwana z po-
wodu nieoczekiwanej burzy. 
Zabrakło ok. 30 minut, by 
koncert i całe Piwobranie 
dokończyć bez żadnych, nie-
przewidzianych przeszkód. 
No cóż, szkoda ale w tam-
tym momencie bezpieczeń-
stwo było ważniejsze od dobrej zabawy.               .         
Mamy jednak nadzieję, że  ten finałowy incydent nie 
popsuł ogólnego, dobrego wrażenia całej imprezy.                
Warto jeszcze wspomnieć, że  - jak zawsze - Piwobraniu 
towarzyszyły rozliczne imprezy o charakterze sporto-
wo-rekreacyjnym. Była średniowieczna żakinada i jar-
mark na Starym Rynku, pieszy rajd „W poszukiwaniu 
kwiatu paproci”, turnieje piłkarskie, zawody wędkarskie 
i pływackie, turniej brydżowy i gier planszowych, wysta-
wa klocków lego, streetball oraz wiele innych atrakcji. 
        Waldemar Łyczykowski
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PIERWSZY RAZ ZAPREZENTOWALI SWOJE UMIEJĘTNOŚCI
1 kwietnia, po raz 11, w sali CK Rondo 
odbył się Przegląd Młodych Instrumen-
skiej Orkiestry Dętej im. Stanisława Sło-
wińskiego w Grodzisku Wielkopolskim.                       
Nasi najmłodsi członkowie orkiestry  
i grupy choreograficznej zaprezento-
wali się po raz pierwszy publiczności,  
a przygotowane przez nich prezentacje 
świadczą o dużym zaangażowaniu, zarów-
no instruktorów, jak i samych muzyków.

KONCERT MAJOWY
Na zakończenie tegorocznego weekendu majowego odbył się tradycyjny koncert na grodziskim Starym Rynku. Tym 
razem, rozpoczął  go występ chóru Ottimo. Następnie wystąpili -  Zespół Tańca Ludowego Cybinka - Grodzisk oraz 
Grodziska Orkiestra Dęta. Wszystkie zespoły przeniosły publiczność w niezwykle urozmaiconą podróż muzyczną. Pod 
Ratuszem można było wysłuchać pieśni patriotycznych, utworów ludowych, a także muzyki rozrywkowej i popularnej.

SUKCESY W OSIECZNEJ
Po raz 36, po dwuletniej przerwie, w Osiecznej odbył się Wielkopolski Konkursu Młodych Instrumentalistów Członków 
Orkiestr Dętych im. Jana Schulza. O laury walczyli zarówno soliści, jaki i orkiestry dęte.  Reprezentowali oni 14 orkiestr 
z Wielkopolski. Nie mogło zabraknąć tam muzyków z naszego zespołu. W konkursie udział wzięli:  Monika Kubale, 
Piotr Cybal, Kacper Strugała oraz Bartosz Apolinarek. Szczególnie gratulujemy wyróżnienia, w swojej grupie wiekowej, 
Piotrowi Cybalowi  oraz  Monice Kubale, która okazała się najlepszą instrumentalistką konkursu i otrzymała główną 
nagrodę  - Grand Prix. Jesteśmy bardzo dumni i życzymy dalszych sukcesów. GRATULUJEMY!
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FESTIWAL W RZESZOWIE
W sobotę, 4.06.2022r., wzięliśmy udział w III Festiwalu 
Musztry Paradnej „CONSAVIA” w Rzeszowie. W para-
dzie ulicami Rzeszowa przemaszerowało sześć orkiestr:  
Młodzieżowa Orkiestra ze Strzelec Wielkich, Młodzieżo-
wa Orkiestra Miasta Zwolenia, Gminna Orkiestra Dęta 
w Krasnem, Orkiestra Wojskowa w Rzeszowie, Dziew-
częca Orkiestra Dęta Miasta Rzeszowa „FANFARA” oraz  
Grodziska Orkiestra Dęta im. Stanisława Słowińskiego 
w Grodzisku Wielkopolskim. Finał imprezy odbył się  
w pobliżu fontanny multimedialnej, gdzie wszystkie or-
kiestry zaprezentowały pokaz musztry paradnej, wraz 
z krótkim koncertem, wykonując wspólne utwory. 
Po występach mogliśmy zobaczyć urokliwy rzeszowski 
rynek i zagrać na całorocznym, pierwszym na świe-
cie, fortepianie Candeza.                                  . 
Kolejnego dnia zwiedzaliśmy Zamek w Łańcucie, który 
jest jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycz-
nych w Polsce. Słynie ze znakomitych wnętrz, łaźni, 
pojazdów konnych, storczyków oraz z malowniczego  
parku.

RECITALE DYPLOMOWE 
W sobotę, 28 maja 2022r.,  w Auli Nova odbył się 
Recital Dyplomowy studentów studiów licencjac-
kich i magisterskich Instytutu Edukacji Artystycznej 
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Po-
znaniu. Wśród dyplomantów magisterskich wystą-
piła Martyna Kubale - flecistka naszej Orkiestry. Pod 
jej batutą wystąpił Zespół Wokalny dla praktyk stu-
denckich studiów magisterskich, wraz z Grodziską 
Orkiestrą Dętą, w utworze „Moment for Morricone”. 
Natomiast, 15 czerwca, w Filharmonii Kaliskiej odbył 
się Recital Dyplomowy studentów Edukacji Artystycz-
nej, w zakresie Sztuki Muzycznej. Podczas koncertu, 
członkini naszej orkiestry -  Marianna Frąckowiak zady-
rygowała chórami Wydziału Pedagogiczno-Artystycz-
nego w Kaliszu oraz Orkiestrą Filharmonii Kaliskiej. 
Gratulujemy Martynie i Mariannie oraz życzymy dal-
szych muzycznych sukcesów!
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OBSERWUJ NAS! 
Idąc z duchem czasu, zachęcamy Państwa do śledzenia 
nas w mediach społecznościowych na Facebooku, Insta-
gramie i Tik Toku, gdzie regularnie publikujemy nowości 
i relacje z naszych wyjazdów oraz  wspólnego muzykowa-
nia. 

PÓŁMARATON SŁOWAKA
Do startu, biegaczy Mini Grodziskiego Półmaratonu i XIV Hunters Półmaratonu Słowaka poprowadziła jak zawsze 

Grodziska Orkiestra Dęta ! 

Przy okazji,  naszym orkiestrowym biegaczom gratulujemy sportowego sukcesu!!

WAKACYJNE PLANY ZESPOŁU
Tegoroczne wakacje zapowiadają się bardzo intensyw-
nie dla naszej zespołowej młodzieży. Już w dzień zakoń-
czenia roku szkolnego czekał nas koncert NOCY KUPAŁY  
w Pniewach. Zaprezentowaliśmy tam naszą efektowną 
choreografię, którą kiedyś stworzył nieoceniony Sławek 
Kalinowski.
30 czerwca, specjalnie dla dziewczyn, odbył się kurs ma-
kijażu scenicznego, który poprowadziła Pani  Barbara 
Andrys z Poznania. Było to zdecydowanie bardzo rozwi-
jające popołudnie, zrealizowane w ramach projektu „Od 
podszewki po kulisy” w ramach programu „Wielkopolska 
Wiara”.

Jeśli chodzi o plany wyjazdowe – przed nami znakomity 
festiwal we Włoszech. Moonlight in Rimini, bo tak nazy-
wa się ten event, odbędzie się już na początku sierpnia. 
Przy okazji zwiedzimy również część Włoch: Rzym, Waty-
kan, San Marino, Weronę, Asyż, Pizę i wiele innych cieka-
wych miejsc.
Te wakacje obfitować będą w próby, ponieważ musimy 
się do festiwalu odpowiednio przygotować, a z końcem 
sierpnia odbywać będą się przecież również dożynki, na 
które mamy dużo zaproszeń. Jednak nie tylko tańcem 
człowiek żyje… Będziemy spotykać się również prywat-
nie - na grillach czy wypadach nad jeziorko.
O naszych wyjazdowych przygodach przeczytacie już  
w następnym wydaniu kwartalnika!          Julia Adamczak 



11Centrum Kultury RONDOWakacyjne zajęcia dla dzieci!



12

WYDAWCA:
Centrum Kultury RONDO, 
ul. Kolejowa 12, 
62-065 Grodzisk Wlkp.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Waldemar Łyczykowski, 
Tomasz Koza, 
Aleksandra Drzymała

WSPÓŁPRACA:
Agnieszka Popiołkiewicz
Renata Kubale
Marek Adamski

SKŁAD NUMERU:
Tomasz Koza
NAKŁAD:
1000 szt.

. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany terminu, programu lub miejsca wydarzenia.

Lato w mieście

Z prawdziwą przyjemnością przedstawiamy propozycje kulturalnego spędzenia wakacji  
w Grodzisku Wlkp. Przed nami, między innymi, kontynuacja cyklu koncertów, w ramach Grodzi-
skiej Sceny Nieoczywistej. Wzbogacona zostanie ona o propozycje grupy nieformalnej Kultural-
ni Młodzi, zgłoszone w ramach inicjatyw lokalnych projektu „Kultura na okrągło”, finansowanych   
z programu Narodowego Centrum Kultury - Domy Kultury+. Będą też tradycyjne seanse „kina na 
leżakach” oraz, długo oczekiwany i atrakcyjnie się zapowiadający koncert w ramach Światowego 
Przeglądu Folkloru INTEGRACJE. Zapraszamy do udziału w tych letnich wydarzeniach kulturalnych.  
                 Waldemar Łyczykowski

U
danych wakacji!!!


