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„Kultura w Centrum”
W tym roku mija 12 lat od ukazania się pierwszego numeru czasopisma „Kultura w Centrum”, wydanego w 2009 roku
przez Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wlkp. Wydając 1 numer wyraziliśmy myśl, że „nr 1, może nie ostatni”. Nie
byliśmy bowiem wtedy pewni, czy następne numery w ogóle powstaną. No i faktycznie nie powstały, a kontynuacji nie
było przez 12 lat!
Dlaczego tak się stało? Przyczyn było wiele, choć pewnie jednym z ważniejszych powodów była ekspansja technologiczna internetu, rozwój wszelkich portali informacyjnych i serwisów społecznościowych. Mimo niezaprzeczalnych zalet komunikacji interpersonalnej za pomocą
internetu, zatęskniliśmy do form bardziej tradycyjnych, które przecież ciągle funkcjonują
na rynku i są niezawodnym, bardzo indywidualnym uzupełnieniem form komunikacji ze
społeczeństwem.
Chcemy, by we wznowionym czasopiśmie
było miejsce dla wszystkich instytucji kultury, zlokalizowanych w budynku Centrum Kultury, przy ul. Kolejowej 12. Obok CK Rondo,
swoje artykuły zamieszczać będzie Grodziska
Orkiestra Dęta im. Stanisława Słowińskiego
oraz Grodziska Biblioteka Publiczna. Instytucje będą promować swoją działalność, zapowiadać i komentować różne wydarzenia oraz
zdawać relacje ze wszystkich swoich aktywności. Liczymy na to, że w ten sposób będą
one jeszcze lepiej rozpoznawalne w środowisku, a bogata oferta propozycji kulturalnych
nie pozostanie niezauważona.
Być może moment, w którym wznawiamy
wydawanie kwartalnika, wyda się Państwu
niefortunny. Przecież ciągle jeszcze funkcjonujemy w reżimie obostrzeń, spowodowanych wprowadzeniem, wiosną 2020 roku,
stanu epidemicznego. Wszyscy czujemy jak
bardzo taka sytuacja wpływa na wiele aspektów naszego życia. To nie tylko zagrożenie
zdrowia, ale również konieczne ograniczenia
w naszym codziennym funkcjonowaniu, w
tym, w dostępie do wydarzeń kulturalnych.
Wierzymy jednak, że ten stan już niedługo się
skończy. Musimy więc wszyscy być gotowi na
szybki powrót do normalności, musimy się
do tego dobrze przygotować. Zakładamy, że jednym z narzędzi szybkiego dotarcia do odbiorców naszej oferty będzie
to czasopismo.
Oddajemy więc Państwu nr 2 kwartalnika „Kultura w Centrum” z nadzieją, że będą następne, że będą oczekiwane i czytane. Bardzo tęsknimy za spotkaniem z Państwem na proponowanych przez grodziskie instytucje kultury wydarzeniach.
Miłej lektury i do zobaczenia!
Waldemar Łyczykowski
Dyrektor CK Rondo w Grodzisku Wlkp.

„Róbmy swoje, niejedną jeszcze paranoje
Przetrzymać przyjdzie robiąc swoje!”

Wojciech Młynarski

Autor pracy na okładce: Oliwia Meksa, 7 lat - I miejsce w konkursie pt: „Wielkanocna kartka świąteczna”

INFORMACJE Z CK RONDO
Plany Centrum Kultury RONDO
na 2021 rok
Wydając wznowieniowy numer „Kultury w Centrum”, ciągle jeszcze trwamy w obowiązujących instytucje kultury
obostrzeniach pandemicznych, uniemożliwiających nam
normalne funkcjonowanie. Wszelkie więc planowanie wydarzeń tegorocznych jest obarczone niepewnością - co się
uda zrealizować, a co nie. Już pierwszy kwartał 2021 roku
pokazał, że praktycznie wszystkie zaplanowane wydarzenia trzeba było odwołać lub przenieść do sieci internetowej, a to przecież nie to samo co, spotkać się z Państwem
„na żywo” w naszych salach. Planować jednak trzeba.
Mamy bowiem nadzieję, że sytuacja epidemiczna zmieni
się w najbliższych miesiącach na tyle, że będziemy mogli
organizować wydarzenia kulturalne z udziałem publiczności. Dlatego na tylnej stronie okładki zamieszczamy zaplanowany kalendarz imprez, stanowiący jedynie pewien
szkielet stałych wydarzeń, które już w latach poprzednich wpisały się w kulturalny kalendarz miasta. W miarę
oczekiwanych „poluzowań” ograniczeń wynikających z
pandemii, wykaz ten będzie uzupełniany wydarzeniami
okazjonalnymi, o których z odpowiednim wyprzedzeniem
- będziemy Państwa na bieżąco informować.
Podstawową i ważną dla naszej instytucji jest działalność
sekcji i kół zainteresowań. W CK Rondo działają następujące sekcje: - taneczna /hip hop, balet, taniec towarzyski,
zespołu tańca ludowego/, - śpiewacza /studium piosenkarskie, Chór Miasta Grodzisk Wielkopolski OTTIMO/,
- plastyczna, - teatralna /Grupa Teatralna ARLEKIN/.
W tym kwartalniku każdą z nich przedstawiamy nieco szerzej. Zamieszczamy również artykuły napisane przez samych uczestników zajęć.
Z niecierpliwością oczekujemy na możliwość poszerzenia oferty zajęć sekcyjnych, w oparciu o nową przestrzeń wyremontowanego budynku po byłym dworcu PKP. Na poddaszu obiektu chcemy powołać „Strefę
Sztuki Dworzec”, która będzie szansą na nowe, do
tej pory nierealizowane w CK zajęcia, ukierunkowane
głównie na dzieci i młodzież, ale też tworzone z myślą
o dorosłych. Mają to być: pracownia filmu i animacji,
fotografii analogowej, ceramiki artystycznej, zajęcia plastyczno-artystyczne oraz teatralne dla małych dzieci. Z
wykorzystaniem pomieszczenia w piwnicy wiążemy plany zorganizowania pracowni techniczno-modelarskiej.
Z kolei w zlokalizowanej na poddaszu mini salce koncertowej, planujemy organizowanie okazjonalnych, kameralnych koncertów, recitali, pogadanek, kursów, itp.
W tegorocznych planach mamy jeszcze poszerzenie oferty
kulturalnej o wiele pomysłów.
Ponieważ jest mało prawdopodobne, że uda się je wprowadzić w życie w tym kwartale, nie będziemy dziś o nich
wspominać. Mamy jednak ogromną nadzieję, że zaprosimy Państwa do skorzystania z naszych nowych propozycji
kulturalnego spędzenia czasu w kolejnym kwartalniku.
Waldemar Łyczykowski

Wakacyjne CK Rondo!
Jednym z wielu projektów działalności Centrum Kultury
RONDO jest organizacja wakacji i ferii zimowych dla dzieci.
Od kilku lat bardzo dużym powodzeniem cieszą się warsztaty tematyczne. Widzimy, że dzieciom odpowiada taka
forma spędzania wolnego czasu u nas. Podczas ostatnich
“Wakacji z CK Rondo” bardzo spodobały się zajęcia, które
były prowadzone na naszym skwerku przy CK Rondo. W
okresie pandemii również i my preferujemy taką formę
zajęć. W małych grupach, na powietrzu, z zachowaniem
jednej tematyki zabawy, dzieci mogą więcej doświadczyć,
poznań, nauczyć się. W programie było wiele ciekawych
i różnorodnych zajęć, takich jak: warsztaty przyrodnicze,
chemiczne, rzemieślnicze oraz animacje.
W tym roku, jeśli sytuacja nam pozwoli, chcielibyśmy
zaplanować cykl spotkań artystycznych dla dzieci i młodzieży. Do tego zadania zaangażujemy nasze sekcje, by
przybliżyć wszystkim ich działalność. Oprócz tego, w planach są warsztaty techniczne, kulinarne oraz ogrodnicze.
Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.
ckrondo.pl oraz strony na Facebooku i zapraszamy do
udziału w warsztatach.
Aleksandra Drzymała

Kartka z kalendarza
Z początkiem marca, Centrum Kultury RONDO na swojej stronie internetowej, profilu facebookowym oraz Instagramie, codziennie prezentuje dla Państwa Kulturalne
kartki z kalendarza. Na kartkach, poza datą, wykazem solenizantów oraz godzin wschodu i zachodu słońca przekazujemy Państwu najważniejsze informacje dotyczące
świata kultury - ważne wydarzenia, z kraju i ze świata, daty
urodzin i śmierci ciekawych osób związanych ze światem
kultury. Ważnym punktem na naszej kulturalnej kartce
są też informacje dotyczące naszych lokalnych wydarzeń
kulturalnych. Mamy nadzieję, że ta forma przedstawiania
informacji, przypadnie Państwu do gustu. Zapraszamy do
śledzenia kolejnych kartek z kalendarza.
Tomasz Koza
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INFORMACJE Z CK RONDO
29. Finał WOŚP
29. Finał WOŚP – zupełnie
inny, ale także wspaniały! Dziś wspominamy go
z wielką radością. Przed
rozpoczęciem był strach,
co to będzie, jedna wielka
niewiadoma. WOŚP w czasach epidemii... Przygotowania zwykle trwają kilka
miesięcy - i tym razem było
podobnie, a jednak trochę
inaczej. Tegoroczny finał
musiał być i był online, ze
względu na pandemię. W
siedzibie sztabu nie odbyły się żadne koncerty, występy, a przede wszystkim
zabrakło publiczności, która zawsze była i tworzyła
klimat tej imprezy. Ostatni
finał Wielkiej Orkiestry był
dla nas wielkim wyzwaniem, a zarazem nowym
doświadczeniem, z którym
poradziliśmy sobie świetnie. Żeby wszystko zadziałało, ogrom pracy wykonała nasza sekcja techniczna.
Trzy kamery, mikrofony i
kilka komputerów. Przez
cały czas trwania trans-

misji, technicy mieli ręce
pełne roboty. Transmisje
live rozpoczęliśmy hym-

nem WOŚP-u, zagranym
przez Grodziską Orkiestrę
Dętą, która z okien swojej
siedziby, spontanicznie zagrała mały - nieoczywisty
koncert. A my, po krótkim
przywitaniu przez szefa
sztabu - Tomka Kozę i zastępcę burmistrza - Marcina Brudło, ruszyliśmy z licytacjami online. Prowadził

je, przez platformę ZOOM
(bo tylko taka była możliwość), niezastąpiony w tej
roli Rafał Adamczewski. Forma
ta była zupełnie
czymś dla nas nowym, ale tylko w
ten sposób mogliśmy nawiązać z
Wami bezpośredni kontakt. Licytacje toczyły się od
godziny 16:00 a
ich wynik był dla
nas wielkim, pozytywnym zaskoczeniem. Byliście,
pisaliście, licytowaliście z nami. I
to było wspaniałe! A kwota
22 976,06 zł, którą zebraliśmy, z samych licytacji jest
dowodem na to, że zrobiliście kawał dobrej roboty.
Dziękujemy! Przy wejściu
do budynku CK znajdował się ponadto finałowy
kramik, przy którym przechodnie byli zachęcani do
licytacji na rzecz WOŚP.

Największą, a zarazem najlepszą robotę zrobili nasi
wspaniali wolontariusze,
bo to oni, pomimo mrozu,
dzielnie zbierali pieniądze
na ulicach miasta i zapełniali puszki! Nasi drodzy
wolontariusze – JESTEŚCIE
NAJLEPSI! Zupełnie inną
formę przyjęło też światełko do nieba. Wolontariusze, podczesz kwestowania
na ulicach, wręczali, razem z serduszkiem zimne
ognie. Roziskrzyły się one
o godzinie 20 przed Waszymi domami, na Waszych
balkonach, a także przed
Centrum Kultury RONDO.
Całe to dobro, nie udałoby
się, gdyby nie sponsorzy,
którym bardzo dziękujemy,
za to, że grają z nami. Wielkie serducho dla Was!
Grodziski Sztab, zebrał
75 018,03 zł, za co z całego
serca dziękujemy! Po raz
kolejny pokazaliście, że jesteście z nami i WOŚP-em.
Tomasz Koza

Remonty, modernizacje…
Pod koniec 2020 roku i na początku 2021 udało się przeprowadzić kilka, od dawna odwlekanych, remontów w
budynku CK Rondo i Muzealnej Izbie Ziemi Grodziskiej.
Gruntownej modernizacji w CK poddana została salka
konferencyjna, wraz z aneksem kuchennym na I piętrze
budynku. Nadano tym pomieszczeniom zupełnie inny,
bardzo nowoczesny wygląd. Salka, służąca nie tylko pracownikom i uczestnikom zajęć sekcyjnych, ale również
komisjom Rady Miejskiej, szkoleniom oraz rozmaitym
warsztatom, wyposażona została w nowe meble i urządzenia AGD.
W muzealnej izbie, znajdującej się w, zlokalizowanym w
Parku Miejskim, pałacu, gruntownemu remontowi poddano pomieszczenie WC, za które do tej pory musieliśmy
się trochę wstydzić, goszcząc np. artystów występujących
na Grodziskim Piwobraniu, czy innych imprezach w parku. Wymieniono ceramikę na ścianach i podłodze, zamontowano nową armaturę,wymieniono także drzwi do
WC i pomieszczenia magazynowego obok. Jak widać na
zdjęciach, teraz muzealna toaleta wygląda imponująco.

Waldemar Łyczykowski
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INFORMACJE Z MUZEUM
Zapowiedź kolejnej publikacji
KLASZTOR I KOŚCIÓŁ FRANCISZKANÓW W WOŹNIKACHDZIEJE, PRZEWODNIK, ROCZNIKI WOŹNICKIE
To kolejna już książka, poświęcona kościołowi i klasztorowi woźnickiemu oraz ludziom związanym z tym miejscem.
Zbiera dotychczasową wiedzę i ustalenia, porządkuje fakty, dotyczące zarówno zdarzeń z przyszłości, jak i tych z
lat ostatnich, a przy tym znacznie różni się od innych tego
typu publikacji. Mamy nadzieję, że czytelnik, zagłębiając
się w jej lekturze, sam to dostrzeże.
Książka została podzielona na trzy części. W pierwszej:
Dzieje klasztoru Franciszkanów na wzgórzu Wyrwał w
Woźnikach – tytułowe dzieje opisane są w porządku
chronologiczno- tematycznym. Analiza źródeł i dotychczasowa wiedza pozwoliła odtworzyć fakty, wydarzenia i w niejednym przypadku ukazać je w nowym
świetle. Woźniki to nie tylko zabudowania, ale przede wszystkim
ludzie z nimi związani: zakonnicy,
fundatorzy, dobrodzieje, wierni,
księża, zarówno żyjący, jak i zmarli
,spoczywający w kryptach kościoła
czy na przykościelnym cmentarzu.
Narracja zaczyna się od czasów prehistorycznych, wydarzeń półlegendarnych, poprzez - w miarę dobrze
udokumentowany - pierwszy okres
pobytu franciszkanów, a kończy się
na roku 2019, kiedy to o. Nikodem
Smarz przestał pełnić obowiązki
gwardiana. Informacje dotyczące
lat późniejszych przyszły historyk
czy pasjonat znajdzie w dobrze prowadzonej kronice klasztornej i ukazującym się do 2020 r. kwartalniku
„Z Woźnickiego wzgórza”. Druga część: Kościół i klasztor
Franciszkanów w Woźnikach. Przewodnik, przybliża czytelnikowi woźnickie obiekty, które - stanowiąc materialne
świadectwo czasu minionego - pozwalają prześledzić, niczym w otwartej księdze, historię tego miejsca i tworzących ją ludzi. Odnajdujemy tutaj, szczególnie w kościele
utrwalony zapis wiary zwykłych ludzi, jak i pokoleń dążących do doskonałości zakonników. Niekiedy, ku zdumieniu zwiedzającego, umieszczone w kościele, kamień
czy inskrypcja opowiadają o losach niezwykłych ludzi, jak
choćby badacza Australii, Pawła Edmunda Strzeleckiego,
czy ojca znanego w okresie międzywojennym dramatopisarza Karola Huberta Rostworowskiego. Trzecia część:
Roczniki woźnickie, w założeniu formą i stylem nawiązuje do dawnych kronik zakonnych, w których na bieżąco,
każdego roku odnotowywano wydarzenia i wpisywano
ważniejsze dokumenty. Były nimi sprawy istotne: fundacja klasztoru, pożar, kasata klasztor czy przywrócenie w
kościele kultu Bożego. Zapisane tu zostały świadectwa
osób, które otrzymały tu szczególne łaski.
Dla wspólnoty zakonnej wydarzeniami wyjątkowo prze-

żywanymi stawały się pogrzeby współbraci, fundatorów,
dobrodziejów czy też zmarłych, których ostatnią wolą
był pochówek na przyklasztornym cmentarzu. Za warte
przedstawienia uznano składy osobowe klasztoru czy odnotowaną obecność niektórych zakonników. Umieszczono tu też mniejsze lub większe fragmenty niektórych dokumentów oraz wzmianki o ważniejszych wydarzeniach w
dziejach Rzeczpospolitej.
Publikacja, choć powstała w oparciu o źródła i fachowe
opracowania, nie ma charakteru naukowego i dlatego nie
zawiera odnoszących się do nich przypisów potwierdzających opisane fakty. Informacje dotyczące tego, co zostało
przez zespół autorów wykorzystane do powstania książki,
czytelnik znajdzie w bibliografii.
Publikacja ta ukazuje się w 40. rocznicę święceń jej głównego współautora, ojca dr. Alojzego Pańczaka, który to
dedykuje ją miejscu, z którym był związany przez blisko piętnaście lat i byłby
na pewno dłużej, gdyby nie okoliczności wymuszające jego opuszczenie.
Ojciec Alojzy mówi..., dedykuję ją także
zasłużonym dla tego miejsca, szczególnie w historii najnowszej, ludziom: śp.
ks. Hieronimowi Lewandowskiemu, śp.
o. Zdzisławowi Regulskiemu, o. Błażejowi Sekuli i o. Sylwinowi Wojdanowiczowi, a także oczywiście mieszkańcom i
całej społeczności Woźnik, którzy jako
pierwsi pomogli w odbudowie tego historycznego obiektu...’’
Ojciec Alojzy Pańczak ofiaruje ją również wszystkim, którym klasztor jest
miejscem szczególnie bliskim sercu,
dobrodziejom kościoła i zakonu, sponsorom, młodym parom, które tu brały
ślub, turystom i wszystkim tym, których ten obiekt zachwycił. W szczególny sposób poświęca ją wspaniałej formacji woźnickiej Młodzieży Franciszkańskiej i Rycerzom
św. Franciszka, którzy dzięki swojej energii i zaangażowaniu stali się duszą tego miejsca, a także lektorom i ministrantom.
Inicjator i pomysłodawca tej publikacji, ojciec Alojzy Pańczak, dziękuje wszystkim tym, którzy walnie przyczynili
się do powstania tej książki, czyli jej współautorom: pani
Zofii Kurzawie, panom Dariuszowi Matuszewskiemu, Jackowi Gawronowi i Andrzejowi Chróstowi.
Szczególne podziękowanie ojciec Alojzy Pańczak składa
instytucjom i stowarzyszeniom, które umożliwiły ,,przełożenie tego dzieła na druk.’’ Wymienić tu trzeba: Stowarzyszenie Grupę Rekonstrukcji Historycznej GRÄTZ,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodziskiej, Muzealną
Izbę Tradycji Ziemi Grodziskiej, Centrum Kultury RONDO,
Urząd Miejski w Grodzisku Wlkp, Starostwo Powiatowe w
Grodzisku Wlkp., które to wspólnie podjęły się ogromnego trudu opracowania i przygotowania merytorycznego
oraz technicznego niniejszej książki, a także wszystkim
sponsorom, firmom prywatnym, dzięki którym rzecz nieAndrzej Chróst
możliwa stała się możliwa !
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GRODZISKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

BAJKOWE PORANKI

Bajkowe Poranki to spotkania z bajką przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, które
nie uczęszczają do przedszkola, a chciałyby posłuchać bajek w grupie rówieśników. Proponujemy miłą zabawę - i na każdym spotkaniu – zagadkę z niespodzianką. Zajęcia odbywają
się w Filii na os. Wojska Polskiego.

BŁYSKOTLIWY MALUCH

W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kolejowej odbywają się zajęcia o charakterze
adaptacyjno – edukacyjnym dla dzieci w wieku 3 – 5 lat, pod nazwą “Błyskotliwy Maluch”,
w trakcie których dzieci mają okazję rozwijać swoje umiejętności i zdolności twórcze oraz
uczą się samodzielności i współdziałania w grupie rówieśników.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Przy Bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki, który tworzą czytelnicy w różnym wieku połączeni pasją czytania i poznawania nowych książek. DKK działają w ramach ogólnopolskiego
projektu Instytutu Książki pn. TU CZYTAMY!, który promuje czytelnictwo. DKK stanowią grupy czytelnicze, działające przy bibliotekach. Klubowicze spotykają się raz w miesiącu, dyskutują o wybranej książce, którą przeczytali wcześniej, wspólnie tworzą recenzje omawianej
pozycji. Dyskusyjne Kluby działają w Wielkopolsce od kwietnia 2007, a grodziski jest jednym
z największych. Obecnie liczy 24 członków. Serdecznie zapraszamy.

GALERIA TALENTÓW

Galeria Talentów Grodziskiej Biblioteki Publicznej powstała z myślą o tych wszystkich, którzy zajmują się jakąkolwiek działalnością artystyczną i chcieliby zaprezentować ją szerszej
publiczności. Głównym celem projektu jest prezentacja twórczości artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest on realizowany poprzez działalność wystawienniczą i inne formy
edukacji, np. organizowanie spotkań, pokazów, konkursów i warsztatów oraz twórczości
artystycznej dorosłych. Masz pasję, malujesz, rysujesz czy też fotografujesz… Zapraszamy!
Pokaż wszystkim, co potrafisz!

KLUB MANGI, KOMIKSU I ANIME

Zapraszamy młodzież w wieku od 15 lat, a także dorosłych do udziału w spotkaniach, działającego przy Bibliotece, Klubu Mangi Komiksu i Anime. Zajęcia odbywają się dwa razy w
miesiącu, w piątki, od godz. 16.00, w Filii na os. Wojska Polskiego. Jeśli lubicie Mangę, Anime oraz komiksy, interesujecie się Cosplayem, rysunkiem, grafiką oraz kulturą Japonii to ten
klub jest właśnie dla Was! W ramach działalności klubu odbywają są spotkania dyskusyjne,
zajęcia manualne, icebreaker’owe zabawy oraz warsztaty tematyczne.
Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje.

KODOWANIE W BIBLIOTECE

Zapraszamy dzieci w wieku od 8 lat na zajęcia z cyklu „Kodowanie w Bibliotece”, w ramach Bibliotecznego Klubu Kodowania. Zajęcia dla dzieci od 8 lat odbywają w Oddziale
dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kolejowej 12. Kodowanie nazywane jest “trzecim językiem”, który warto znać, oprócz języka ojczystego i przynajmniej jednego języka obcego.
Jest to też umiejętność uważana za jedną z ważniejszych kompetencji XXI wieku. Ucząc
się programowania, lepiej poznajemy cyfrową rzeczywistość, która nas otacza, bardziej
świadomie posługujemy się nowymi technologiami, a przede wszystkim – pewniej i bezpieczniej korzystamy z wszechobecnych elektronicznych urządzeń i usług.

WARSZTATY RYSUNKU 3D

Zajęcia te to doskonały sposób na spędzenie wolnego czasu, wspaniała zabawa oraz okazja
do nieograniczonej twórczości. Przy pomocy długopisów 3D dzieci uczą się rysować przestrzenne obrazy, a także mają doskonałą okazję, by rozwijać własną wyobraźnię, ćwiczyć
cierpliwość i uczyć się koncentracji oraz planowania. Na zajęciach projektujemy i tworzymy
trójwymiarowe dzieła naszych marzeń. Jeżeli macie bogatą wyobraźnię oraz lubicie zajęcia
plastyczne, zapraszamy do Biblioteki.

GRODZISKA ORKIESTRA DĘTA
Remont GOD

Nabór
Serdecznie zapraszamy chętne osoby, które chcą przeżyć
niesamowitą przygodę z muzyką lub tańcem. Próby i zajęcia odbywają się w ciągu całego tygodnia.

O tym, że Grodziska Orkiestra Dęta jest jedną z najlepszych wizytówek naszego miasta, nikogo nie trzeba przekonywać. Świadczą o tym chociażby nasze liczne sukcesy
i wyróżnienia, zdobywane przez młodzież w kraju, jak i za
granicą.
By jednak doskonalić swoje umiejętności, trzeba mieć do
tego odpowiednie warunki. Orkiestra doczekała się kapitalnego remontu zajmowanych pomieszczeń i teraz w nowych murach ćwiczy nam się lepiej…
Renata Kubale

Przed

Po

Przed

Po

GOD dla WOŚP
W związku z pandemią, 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyglądał zupełnie inaczej niż przed rokiem. Organizatorzy zrezygnowali z masowych wydarzeń
i koncertów dla publiczności, a większość wydarzeń przenieśli do internetu. Udało nam się jednak zachować energię i radość. Spontanicznie stanęliśmy w oknach i przed
budynkiem CK Rondo „wygraliśmy” krótki koncert dla
mieszkańców Grodziska. W tym szczególnym dniu orkiestra również zagrzewała rytmicznie grodziskich biegaczy
do tradycyjnego finałowego biegu.
Była to świetna okazja aby zaprezentować grupę choreograficzną w nowych układach tanecznych z efektownymi,
złotymi skrzydłami.
Na naszym orkiestrowym facebook’u trwała relacja na
żywo z tych występów.
Paulina Leszczyńska
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SEKCJE CK RONDO
Pierwszy raz w historii

Czas wrócić do formy!
Ostatni rok był chyba najtrudniejszym okresem w historii
funkcjonowania Cybinki. Ograniczenia związane z niemożnością realizowania prób odbiły się szerokim echem na
kondycji członków wszystkich grup. Wprowadzona ogólnokrajowa kwarantanna spowodowała, że ograniczone
zostały także kontakty między tancerzami – nie mieli oni
możliwości porozmawiać, spotkać się i pośmiać, powygłupiać czy najzwyczajniej spędzić ze sobą czasu. Po otrzymaniu zgody na wznowienie prób, nasze spotkania stały
się regularne i - stęsknieni swojej pasji - cybinkowicze
ochoczo ruszyli do nadrobienia straconych miesięcy oraz
spalenia zbędnych kalorii. Obecnie, nasz instruktor Paweł
dba przede wszystkim o dobrą atmosferę podczas zajęć
oraz odnowienie kondycji, która bardzo ucierpiała przez
pandemię i brak regularnego ruchu. Wprowadzamy do
„Przodków” tancerzy, którzy dołączyli do grupy najstarszej
z młodszej grupy, ucząc ich naszych układów. Jednocześnie, wszyscy członkowie chętnie je sobie przypominają,
ponieważ przez kilka miesięcy pewne rzeczy niestety z pamięci pouciekały. Liczymy na to, że pandemia w naszym
kraju szybko się zakończy, a my wrócimy do koncertowania przed publicznością w dobrej formie, prezentując wysoki poziom od zawsze charakteryzujący zespół.
Paweł Oracz

Antonina Cugier

SEKCJE CK RONDO
Morsuję
Pewnego
niedzielnego
ranka czterech śmiałków
z grupy „Przodki” postanowiło wystawić swoje
organizmy na próbę. Zde-

spędzali od kilku do kilkunastu minut. Jak wspominają – najważniejsze jest
pozytywne nastawienie.
„Najgorsze jest wejście
do wody, później idzie już
gładko” – opowiadał jeden

cydowali się zażyć kąpieli
w lodowatej wodzie, czyli
krótko mówiąc – pomorsować. Od początku grudnia
aż do wiosny systematycznie odwiedzali pobliskie
Jezioro Kuźnickie, w którym po krótkiej rozgrzewce

z chłopaków. Niejednokrotnie przed wejściem do
wody musieli uporać się z
grubą warstwą lodu przy
pomocy ciężkiego sprzętu, wycinając potrzebny
przerębel. Każda kąpiel
dawała im mnóstwo satys-

fakcji i pozytywnej energii.
Korzyści zdrowotne, jakie
przynosi przyzwyczajenie
organizmu do niskich temperatur, a także ciekawy
sposób na spędzanie czasu i odejście od codziennego komfortu sprawiają,
że morsowanie stało się
ostatnimi czasy bardzo popularne. Śmiałkowie zwracają uwagę, że przy tego
typu aktywności należy
pamiętać o zachowaniu
ostrożności i odpowiednim postępowaniu. Jakub,
Szymon, Kacper i Mateusz
bez zawahania zapowiadają, że za rok także będą
poddawać się kąpielom w
lodowatej wodzie jeziora
oraz serdecznie zachęcają
wszystkich do wypróbowania tego typu aktywności.
Kacper Fórmaniak

To już 10 lat

obrazki prezentujące nasze
miasto oraz stroje ludowe.
Ogromne podziękowania
chcielibyśmy skierować do
Pana Tomasza Kozy, który
poświęcił swój czas, aby
chwilkę się z nami „pobawić” i wykonać dla nas pamiątkowe zdjęcia. Więcej
efektów sesji można obejrzeć na naszej stronie na
Facebooku. My trzymamy
kciuki za to, aby już niedługo możliwe było założenie
strojów na koncerty, a nie
tylko na sesje zdjęciowe.
Wiktoria Wróbel

czyła mama Emilii, wszyscy
zajadali się nim z apetytem (także Ojciec Dyrektor
otrzymał kawałek). Mamy
nadzieję, że Emilia jeszcze
długo będzie wspierać naszą grupę i rozwijać pasję,
którą stał się dla niej taniec
ludowy. Życzymy jej wytrwałości i mnóstwo radości oraz satysfakcji, którą
- jak sama wspomina - ma
z możliwości kultywowania
tradycji.
Julia Adamczak

Sesja zdjęciowa
w zimowej
scenerii
Minione miesiące były dla
nas wyjątkowe nie tylko
ze względu na pandemię,
która ograniczyła możliwość spotkań i spędzania
wspólnie czasu podczas
prób. Tegoroczna zima
okazała się bardzo sroga,
po kilkuletniej przerwie pojawił się śnieg i minusowe
temperatury utrzymujące
się przez dłuższy czas. Korzystając z tak wspaniałej
scenerii i białego puchu,
który przykrył nasze mia-

rozpoznawalnych miejsc
Grodziska. Grupa tancerzy
„Przodków” udała się na
Stary Rynek oraz do Parku
Miejskiego ubrana w stroje
z różnych regionów Polski

sto, postanowiliśmy poświęcić kilka chwil na zrobienie zdjęć w kolorowych
strojach na tle najbardziej

(Krakowa, Opoczna, a także oczywiście Grodziska) i
- świetnie się przy tym bawiąc - uwieczniła urokliwe

10 lat to całkiem sporo, dla
niektórych większość życia.
10 lutego jubileusz 10-lecia w zespole obchodziła
nasza koleżanka z grupy
Przodki. Emilia, bo o niej
mowa, należy do naszego zespołu od 2011 roku,
kiedy jako mała dziewczynka, obserwując jeden
z przemarszów cybinkowej
młodzieży ulicami Grodziska, zamarzyła sobie, aby
wyglądać i tańczyć tak,
jak te właśnie dziewczyny,
ubrane w piękne, kolorowe stroje z kwiecistymi
wiankami na głowach. Z tej
okazji postanowiliśmy zrobić jej małą niespodziankę.
Gdy przyszła na środową
próbę, niczego nieświadoma usłyszała odśpiewane
przez kolegów i koleżanki
„Sto lat”, otrzymała tort i
pamiątkową antyramę ze
zdjęciami uwieczniającymi
jej zespołową przygodę.
Tort, w porozumieniu z
członkami zespołu, dostar-
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SEKCJE CK RONDO
Zajęcia baletowe

Co słychać w ARLEKINIE?

Zajęcia z tej niezwykłej dziedziny tańca są w naszej instytucji realizowane przez MM Dance Studio, a więc prywatną, mobilną szkołą tańca działającą na terenie Wielkopolski.
Dzieci podczas zajęć uczą
się niezwykle trudnej, ale
pięknej techniki tańca klasycznego. Najmłodsze przez
taneczną zabawę odkrywają
swoją wrażliwość na piękno, poprawiają muzykalność
oraz nabywają odpowiedniej
postawy ciała. Nauka baletu
dla dzieci starszych wiąże się z udziałem w występach scenicznych, przygotowywaniem do udziału w konkursach
baletowych oraz profesjonalnych sesjach zdjęciowych.
Zajęcia prowadzi Pani Marta Murmyło, założycielka MM
Dance Studio, tancerka, choreograf oraz Magister pedagogiki i edukacji przedszkolnej, absolwentka Ogólno-

Czas pandemii to również trudny czas dla Grupy Teatralnej ARLEKIN, której żywiołem jest scena, kontakt z publicznością, a obecna sytuacja to skutecznie uniemożliwia.
Od roku na publiczność czeka przygotowany już spektakl
,,Moralność pani Dulskiej’’ wg Gabrieli Zapolskiej, który
miał uświetnić Międzynarodowy Dzień Teatru 2020, niestety tak się nie stało. Jednakże w oczekiwaniu na lepsze
dni, w każdy czwartek grupa spotyka się na zajęciach online i wykorzystuje ten czas na edukację teatralną; wirtualnie zwiedzają teatry, takie jak Gardzienice czy Wierszalin, oglądają spektakle teatralne udostępnione w sieci,
no i ćwiczą dykcję, emisję głosu i wszystko to, co można
robić w takiej formie. Warto dodać, że członkowie grupy wzięli udział w projekcje gminnym, którego celem jest
walka ze smogiem, ponadto już 27 marca będzie można
obejrzeć film z udziału w akcji czytelniczej w ramach Festival Europeen Latin Grec, organizowanym przez francuską organizację pozarządową w Lyonie, której celem jest
propagowanie literatury i kultury łacińskiej. Ruszyły też
prace nad scenariuszem do filmu na motywach legendy o
bł. Bernardzie. Ale o tym już wkrótce. W związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Teatru wszystkim
miłośnikom teatru życzymy wielu teatralnych wzruszeń i
miejmy nadzieję, że wkrótce ich dostarczymy naszej wiernej widowni.

Grupa Teatralna ARLEKIN

kształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej – Lipczyńskiej w Poznaniu. Jako tancerka, spełniała się tańcząc na
wielu scenach teatrów, zarówno w Polsce, jak i za granicami kraju. Współpracuje ze znanymi agencjami artystycznymi oraz prowadzi zajęcia taneczne, baletowe w wielu
przedszkolach, szkołach oraz domach kultury. Już od kilku
lat zajmuje się przekazywaniem swych tanecznych umiejętności również dzieciom i młodzieży w Centrum Kultury
Rondo. Zajęcia odbywają się w sali klubowej CK Rondo w
poniedziałki, od godziny 17.00.
Zainteresowanych prosimy o przyjście na zajęcia
lub kontakt telefoniczny z prowadzącą, tel.
513465461.

Marta Murmyło

SEKCJE CK RONDO
Chór Miasta Grodzisk
Wielkopolski „Ottimo”
powstał jesienią 2008 roku. W swoich kameralnych szeregach skupia ludzi przeróżnych profesji, ceniących kompromis,towarzystwo ludzi kulturalnych z pasją, amatorów śpiewu chóralnego a’capella. Ze względu na szerokie
spektrum repertuarowe, chór „Ottimo” bierze udział w
przeróżnych festiwalach, konkursach, eventach, zarówno
świeckich, jak i sakralnych.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy z chórem przyszłych chórzystów i chórzystki. Na początek wystarczy przyjść i posłuchać, porozmawiać na próbie, bez
żadnego stresu. Chór jest otwarty na wszelkie propozycje
koncertowe lub uświetnianie rozmaitych uroczystości.
Dyryguje nim absolwent wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Poznańskiej
Akademii Muzycznej, mgr sztuki Bartosz Żołędziejewski.
Próby chóru odbywają się w środy, od godziny 18.30 do
20.00.

HIP - HOP
Po kilku latach przerwy, do Centrum Kultury Rondo powróciła sekcja hip-hop. Zajęcia z Panią Emilią Woźniak rozpoczęły się w połowie marca 2019 roku. Utworzone wtedy dwie grupy: młodsza - „ Juniorki” oraz starsza - „Smile”
ruszyły pełną parą. Przez kilka miesięcy, dzieci i młodzież
uczyły się kroków charakterystycznych dla stylu hip-hop,
takich jak Bart Simpson, Running Man czy Criss Cross (widzisz te nazwy po raz pierwszy i jesteś ciekawy co to takiego? - serdecznie zapraszamy na zajęcia :)).

Studium piosenkarskie
W jego ramach odbywają się lekcje śpiewu rozrywkowego. Podczas zajęć można nauczyć się prawidłowego oddechu, doskonalić dykcję i artykulację, poszerzyć skalę głosu,
dowiedzieć się jak dbać o głos, poznać budowę aparatu
mowy oraz zasady jego funkcjonowania. Słuchacze studium uczą się zasad pracy z mikrofonem, zachowania na
scenie, poznają cechy stylów muzycznych. Lekcje odbywają się przy akompaniamencie pianina lub z podkładem
muzycznym. Studium prowadzi Pani Ewelina Rajchel, utalentowana poznańska wokalistka, absolwentka Akademii
Muzycznej w Poznaniu na kierunku Edukacja muzyczna,
a także Studium piosenkarskiego im. Czesława Niemena
w Poznaniu.
Z uwagi na indywidualny charakter zajęć nabór do studium odbywa się na podstawie przesłuchania kwalifikacyjnego w ramach ograniczonej ilości miejsc.

Koło plastyczne
Można zapoznać się w nim z różnymi technikami plastycznymi, m.in. akwarelą, rzeźbą, malowaniem na szkle, szkicem, grafiką. Można, w podstawowym zakresie, zapoznać
się z wiedzą na temat rozmaitych trendów w sztukach plastycznych, klasycznych i najnowszych oraz porozmawiać
o wielkich twórcach. Obecnie, młodymi adeptami sztuk
plastycznych opiekuje się mgr sztuki Mariusz Korbański,
artysta z dyplomem malarstwa PWSSP w Poznaniu.
Koło ma zajęcia w środy, od godz. 15.00 - dzieci, a od
16.00 - młodzież i dorośli.
By lepiej zapoznać się z twórczymi osiągnięciami uczestników zajęć, zachęcamy do śledzenia cotygodniowego cyklu
na facebooku i stronie internetowej CK, pt. Galeria sztuki.

Dodatkowo, młodzi tancerze poprawiali swoją koordynację oraz uczyli się technik improwizacji do muzyki. Pierwsze efekty pracy udało się zaprezentować na lokalnych
wydarzeniach, takich jak Dzień Dziecka, czy koncert dla
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Niestety, rok 2020
okazał się być mniej łaskawy. Pandemia mocno utrudniła
pracę nad samorozwojem
grup i pokrzyżowała plany
związane z udziałem w zawodach tanecznych. Mimo
to nasi zdolni tancerze nie
poddają się i, w miarę możliwości, spotykają się na zajęciach, również w wersji online. Przyswajają wtedy nowe
kroki i układy taneczne, które - mamy nadzieję,- będą
w stanie zaprezentować
szerszej publiczności, ponieważ nieodłączną częścią życia tanecznego są
występy i pokazy sceniczne. Pozwala to nie tylko na podzielenie się z innymi efektem swojej pracy i swoją pasją, ale również znacznie wpływa na rozwój pewności siebie, podobnie jak same zajęcia,
które pomagają przekraczać własne bariery i ułatwiają
nawiązywanie nowych znajomości. Jednak to, co w tym
wszystkim najważniejsze i to, na czym najbardziej nam zależy, to dobra zabawa i radość z każdego spotkania! Mamy
ogromną nadzieję, że sytuacja związana z pandemią szybko się unormuje i będziemy mogli działać razem tak samo
swobodnie, jak na początku naszej przygody!
Emilia Woźniak
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Centrum Kultury RONDO
ul. Kolejowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp.
tel. 61 22 71 280
www.ckrondo.grodzisk.pl
fb/centrumkulturyrondo
IG: centrumkulturyrondo

Grodziska Biblioteka Publiczna
ul. Kolejowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp.
tel. 61 22 71 285
www.bibliotekagrodzisk.pl
fb/bibliotekagrodziskwielkopolski
IG: grodziskabibliotekapubliczna1

KALENDARIUM
DATA
31.01
6.02
14.02
7.03
2.04

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

23.04

CK RONDO

24.04

Przegląd Młodych Instrumentalistów i Grupy
Choreograficznej Grodziskiej Orkiestry Dętej
Miłosna Pułapka

1- 3.05

Festiwal kolorów, Zlot foodtrucków

Park Miejski

3.05

Koncert okolicznościowy Grodziskiej Orkiestry Dętej

Stary Rynek

06.05

Spotkanie z Edytą Świętek

8.05

Koncert w ramach Festiwalu Tanga „A100R’21”

WSPÓŁPRACA:
Agnieszka Popiołkiewicz
Renata Kubale
Marek Adamski
SKŁAD NUMERU:
Tomasz Koza

CK RONDO

GPB
Kosciół NSPJ

„Znajdziesz mnie w bibliotece” - Tydzień Bibliotek 2021

GBP

11 .05

Spotkanie z Agnieszką Lingas-Łoniewską

GBP

18.05

Spotkanie autorskie oraz warsztaty storytellingowe z
Jakubem Sosnowskim
STAND-UP Wojtka Kamińskiego, Michała Zenknera,
Janusza Pietruszki
„Baśnie na warsztacie” - Spotkanie z Mateuszem
Świstakiem
Kabaret NOWAKI

GBP

XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

GBP

23 .05
25.05

8.06

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Waldemar Łyczykowski,
Tomasz Koza,
Aleksandra Drzymała

GBP

8-15.05

30.056.06
1.06

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

MIEJSCE
CK RONDO
GHS
GHS
GHS
CK RONDO

2.04

30.05

Grodziska Orkiestra Dęta
im. Stanisława Słowińskiego
ul. Kolejowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp.
tel. 61 22 71 228
fb/grodziskaorkiestradeta
IG:grodziska_orkiestra_deta

NAZWA IMPREZY
29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Gminny Koncert Kolęd
Koncert Noworoczny- Orkiestra Salonowa MODERATO
Koncert z okazji Dnia Kobiet – Kwartet SZAFA GRA
Wiosenny Konkurs Plastyczny /termin składania prac/

18-20.06
07/08

Gminny Dzień Dziecka
Pan Poeta Show - literackie warsztaty dla najmłodszych.
GRODZISKIE PIWOBRANIE 2021
BiblioWakacje

CK RONDO
GBP
CK RONDO

CK RONDO
GBP
Park Miejski
GBP

2-13.08

Wakacje z CK Rondo

27-29.08

Festiwal Muzyki Dętej GRONALIA

Stary Rynek

29.08
14.09
21.09
29.09
30.09
12.10
19.10
10/11/12
6.11
8-9.11

Festyn przy wiatraku
Warsztaty „Lego storytelling”
Spotkanie z Eliza Piotrowską
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
Spotkanie z Anną Kaszuba – Dębską
Spotkanie z Justyną Bednarek - dziennikarką
Spotkanie z Jagną Żukowską – Olejniczak
Grodziksa Jesień Kulturalna
„Bajkolandia”. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
Noc Bibliotek. „Noc Agentów” - Spotkanie z Krzysztofem
Petkiem
Spotkanie z Rafałem Kosikiem - pisarzem science fiction.
Fabryka Świętego Mikołaja – warsztaty dla dzieci tworzenie ozdób świątecznych
Ja pierniczę – warsztaty piernikowe dla dzieci

Witarak
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
CK RONDO
GBP
GBP

16.11
7.12
9.12

CK Rondo

GBP
GBP
GBP

Wykaz ten będzie uzupełniany wydarzeniami okazjonalnymi, o których z odpowiednim wyprzedzeniem będziemy Państwa na bieżąco informować.

GHS - Grodziska Hala Sportowa, GBP - Grodziska Biblioteka Publiczna,

KONTAKT

