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Promocja na wiele sposobów
Każde miasto, gmina, region przywiązują ogromne znaczenie do promocji. Do tego celu wykorzystuje się najczęściej 
kilka podstawowych elementów, takich jak: podtrzymywanie wizji miejscowości przyjaznej mieszkańcom i turystom, 
organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych,  współpraca z miastami partnerskimi czy tworzenie i publikacja treści 
na tematy związane z regionem. To wszystko dzieje się również w naszej gminie. Pamiętamy jak mocno miasto było 
rozpoznawalne w Polsce, dzięki takim markom jak: Woda grodziska, Piwo grodziskie czy klub Dyskobolia Grodzisk. Dziś  
- szczęśliwie - ponownie mamy działający browar, ale wody już nie, a i Dyskobolia nie w tej lidze... Czy zatem mamy 
jakąś eksportową markę, oprócz wydarzeń sportowych i kulturalno-rozrywkowych, którą możemy pochwalić się poza 
naszą gminą, w Polsce i poza jej granicami?
Zamieszczone w tym numerze sprawozdania z wakacyjnych wyjazdów naszych flagowych zespołów artystycznych 
przypominają, że tak - jak najbardziej mamy. Są nimi, niezwykle zasłużona dla naszego miasta, Grodziska Orkiestra Dęta 
i  - nieco młodszy - Zespół Tańca Ludowego Cybinka-Grodzisk. Może ktoś powie, co to za produkty promocyjne, skoro 
nie ma ich na półkach sklepowych lub w telewizji? Pewnie i racja, że to inne pole oddziaływania narzędzia promocji. 
Czy jednak można nie docenić faktu w ilu to miejscach Polski i na  świecie, dzięki tym zespołom, pada nazwa Grodzisk 
Wielkopolski i Polska? To niewątpliwa wartość, z której grodziszczanie powinni być dumni. Przynajmniej raz w roku,  
a czasami i częściej, każdy z tych zespołów bierze udział w  jakimś wydarzeniu artystycznym za granicą. Do tego dochodzi 
przynajmniej kilka występów w Polsce. Bez wątpienia jest to potencjał promocyjny nie do przecenienia. Warto mieć 
tego świadomość.

Waldemar Łyczykowski

ZTL Cybinka – Grodzisk  
we Włoszech!

Pierwszą połowę sierpnia Zespół Tańca Ludo-
wego Cybinka – Grodzisk spędził na Półwyspie 
Apenińskim. Tancerze dwóch grup - Lajkoników 
i Przodków odbyli daleką podróż do pięknych, 
słonecznych Włoch. Pierwszy przystanek naszej 
podróży miał miejsce w Weronie, gdzie udało 
nam się zobaczyć najważniejsze zakątki miasta, 
a wśród nich najpiękniejsze zabytki oraz balkon 
szekspirowskiej Julii. Kolejny dzień na terenie Ita-
lii spędziliśmy w pięknej stolicy – upalnym Rzy-
mie. Zobaczyliśmy m. in. Koloseum, Fontannę 
di Trevi, Panteon, a także zabudowania Rzymu  
z VI wieku p.n.e. Zwiedziliśmy ponadto Watykan,  
a w nim Bazylikę Świętego Piotra.
Miejscem docelowym naszej podróży była Cat-
tolica, obok Rimini, w której to spędziliśmy zde-
cydowanie większa część pobytu. Był czas na 
relaks -  wielogodzinne plażowanie, zapoznanie 
okolicy, kąpiele w basenie, ale także próby i wy-
stępy. Jedną z okazji do pokazania naszych tań-
ców, strojów i tradycji ludowej mieliśmy w miej-
scowości, w której zamieszkiwaliśmy. Pewnego 
wieczoru zorganizowaliśmy krótki performance 
- przeszliśmy w paradzie promenadą miasta. Dru-
gi festiwalowy występ odbył się w Rimini, gdzie 
wystąpiliśmy obok zespołów z Rumunii, Bośni  
i Hercegowiny oraz Chorwacji.
W ramach integracji z zespołami z Bośni i Her-
cegowiny rozegraliśmy mecz siatkówki, który 
oczywiście wygraliśmy. Wyjątkową częścią całego 
wyjazdu była podróż do pięknego San Marino, 
w którym to zwiedziliśmy przepiękny zamek na 
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wzgórzu Monte Titano w centrum tej włoskiej 
enklawy. Piękna architektura oraz zapierające 
dech w piersiach krajobrazy otaczające zamek 
zrobiły na nas niemałe wrażenie.
Pogoda, jak przystało na Włochy, nie zawiodła, 
słońce nas wygrzało, dzięki czemu mogliśmy  
w pełni skorzystać z piękna i atrakcji regionu. 
Wszyscy uczestnicy wrócili bardzo zadowoleni  
i wypoczęci, co spotęgował fakt, że był to pierw-
szy zagraniczny wyjazd zespołu od rozpoczęcia 
pandemii, jak również pierwszy wyjazd do Włoch. 
Cieszymy się z danej nam możliwości reprezen-
towania naszego kraju i miasta za granicą oraz 
szansy wypoczynku i podziwiania piękna tego 
wyjątkowego kraju, jakim są Włochy. Mimo po-
twornych upałów, które towarzyszyły nam przez 
cały czas, udało nam się w pełni zrealizować plan 
podróży.

Kacper Fórmaniak

Dożynkowe tournee 2022
Chociaż za oknem pogoda już typowo jesienna, w pamięci pozostają nam ciepłe, letnie weekendy. W tym roku były 
one dla nas bardzo intensywne, bowiem praktycznie od razu po powrocie ze słonecznych Włoch, zaczęliśmy przygo-
towania do dożynek. Jak nigdy - sezon Święta Plonów obfitował w dużą liczbę występów, nie tylko w naszej gminie, 
ale również w odleglejszych miejscach Wielkopolski.  Odwiedziliśmy: Grąblewo, Gołańcz, Rokutów k. Pleszewa, Borzy-
sław, Chełmno k. Pniew i  Tuchorzę. Podczas większości tych dożynkowych występów towarzyszyła nam „Kapela po 
Zagonach” z Poznania. Na dożynkach przedstawialiśmy obrzęd „Wyzwolenie Kośnika” oraz suity : rzeszowską, lubelską, 
szamotulską, kaszubską, jak również Beskid Żywiecki i Oberek z Kujawiakiem. Zwieńczeniem tego wzmożonego okresu 
koncertowego był występ podczas festynu „Pod wiatrakiem”.                 
                         Julia Adamczak 
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Szczecin
V Festiwal Orkiestr Dętych o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin już za nami. 
Trzydniowe święto muzyki było połączone z letnim wydarzeniem Żagle 2022. 
Do Szczecina przyjechało 8 orkiestr z całej Polski, które zaprezentowały się 
w pokazach musztry paradnej na Placu Solidarności, koncercie w Teatrze 
Letnim oraz przemarszu na Łasztowni. Po występach mogliśmy podziwiać  
i zwiedzać piękne żaglowce oraz pobawić się w wesołym miasteczku. Była to 
nie tylko muzyczna przygoda, ale i wspaniała zabawa. 

Świecie
 
Nocne parady, musztry, koncerty or-
kiestr oraz laserowe show - to wszystko 
działo się podczas trzydniowego spo-
tkania na Festiwalu Orkiestr Dętych  
w Świeciu 2022.

We Love MONTENEGRO
Za nami słoneczny i bardzo gorący Festiwal 
w Montenegro... W lipcu orkiestra została 
zaproszona na Folklore Festival witch Song 
and Dance do Herceg Novi. Była to świet-
na okazja do połączenia występów z wypo-
czynkiem. Czarnogóra to przede wszystkim 
przepiękne plaże, zaciszne zatoczki, górskie 
szlaki, maleńkie miasta, a także zabytki wpi-
sane na listę światowego dziedzictwa UNE-
SCO. Oprócz udziału w festiwalu i korzy-
stania z kąpieli nad morzem, zwiedziliśmy 
zabytkowe miasta Kotor i Herceg Novi oraz 
udaliśmy się w rejs statkiem do Błękitnej 
Jaskini. Na pewno będziemy długo wspo-
minać…
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CZŁONKINI NASZEJ 
ORKIESTRY MARTYNA KUBALE 

NA ŚLUBNYM KOBIERCU
Szczęśliwa Młoda Paro,
Martyno i Mateuszu!!

Z okazji zawarcia związku małżeńskiego
życzymy Wam dużo miłości

oraz spełnienia wspólnych marzeń i planów.

BIEG JULKA
W niedzielę, 11 września, orkiestra przeprowadziła ulicami miasta biegaczy na II Grodziską Dychę Julka. W biegu nie 
mogło zabraknąć naszych członków. Serdecznie gratulujemy Mariannie Frąckowiak zajęcia I miejsca w klasyfikacji kobiet 
K20, a pozostałym zawodnikom ukończenia biegu. Cieszymy się, że nie tylko mają pasję do muzyki, ale i także do sportu. 

OTWARCIE KAMPUSU  
W KĄKOLEWIE
13 września orkiestra brała udział  w oficjalnym 
otwarciu Kampusu Politechniki Poznańskiej na 
Lotnisku w Kąkolewie (gm. Grodzisk Wlkp.) Jest 
to miejsce przyszłości, w którym będą badane 
i wdrażane nowoczesne technologie lotnicze, 
kosmiczne oraz te  związane z robotyką.
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Czeska przygoda i zamek 
Czocha
Po raz pierwszy nasza orkiestra zagościła w Taborze 
- mieście partnerskim Grodziska Wielkopolskiego. 
Wzięliśmy udział w obchodach święta miasta „Tabor-
ska Setkani”, które podtrzymuje tradycje i zwyczaje 
średniowieczne. W drodze powrotnej zwiedziliśmy 
tajemniczy Zamek Czocha w Suchej k. Leśnej. Tajem-
niczość miejsca, legendy, stylowe komnaty i tajne 
przejścia sprawiły, że wycieczka była niezapomnianą 
przygodą. 
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ZRÓBMY SOBIE LOFT
Grodziska Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie, w wysokości 
10000 zł, na realizację projektu w ramach Programu Równać Szanse – 
Konkurs Małych Grantów. Projekt pt. „Zróbmy sobie LOFT!” zrealizuje 
młodzież zrzeszona w Bibliotecznym Klubie Mangi, Komiksu i Anime  
立ち読み! W czwartek, 8 września odbyło się spotkanie organizacyjne. 
Przez pół roku starsza młodzież, zrzeszona w Klubie Mangi, Komik-
su i Anime 立ち読み, zaprojektuje i zaadaptuje antresolę w Filii Gro-
dziskiej Biblioteki Publicznej na os. Wojska Polskiego na swoją strefę.  
Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych postępów na stronie inter-
netowej, w zakładce PROJEKTY oraz na Facebooku! 

KLUB MANGI ZAPRASZA !
Wraz z początkiem roku szkolnego, Biblioteczny Klub Mangi, Komiksu i Anime 立ち読み wraca do stałych spotkań.  
W związku ze zwiększonym zainteresowaniem tą tematyką, Klub został podzielony na dwie grupy: 

•	 zaawansowaną, dla osób powyżej lat 15  - „Onigiri”, która będzie się spotykać co dwa tygodnie, w czwartki,

•	 początkującą, dla osób 12-15 lat - „Dango”, która spotykać będzie się co dwa tygodnie, w piątki. 

Serdecznie zapraszamy młodsze osoby, które chciałyby dołączyć do Klubu Mangi, Komiksu i Anime, by bez obaw przyszły 
na piątkowe spotkanie, gdzie będziemy wyjaśniać wszystko od podstaw.
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LITERACKIE KLIMATY LWOWA 
W czwartek, 8 września, w Grodziskiej Bibliotece Publicznej odbyło się 
kolejne wydarzenie, organizowane w ramach  projektu pt. „Literackie klimaty 
Lwowa”. Gościem Biblioteki była Agnieszka Wolny-Hamkało – polska pisarka, 
poetka, krytyczka literacka i publicystka. Współpracowała ona m.in. z: „Gazetą 
Wyborczą”, „Przekrojem”, „Przeglądem”, „Bluszczem” i portalem Polskiego 
Radia. Tym razem, słuchacze mieli okazję poznać bliżej oraz przeanalizować 
twórczość Zbigniewa Herberta -  poety, pisarza i eseisty, zaliczanego do 
najwybitniejszych pisarzy polskich i europejskich XX stulecia.  

Wydarzenie to zorganizowane zostało w ramach projektu „Literackie 
Klimaty Lwowa”, który dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 
Odbywa się on pod patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego.

O KSIĄŻKACH PRZY KAWIE I HERBACIE 
W środę, 14 września, odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem, klubowicze omawiali książkę 
angielskiej pisarki Caroline Lea pt. „Kobieta ze szkła”. Akcja tej 
powieści rozgrywa się na Islandii, w drugiej połowie XVII wieku. Rosa, 
młoda kobieta, po śmierci swojego ojca – pastora podejmuje decyzję  
o poślubieniu Jona. Ma to to pomóc przetrwać zimę jej chorej matce. 
Jon jest przywódcą wioski oddalonej od rodzinnych stron Rosy o 10 
dni jazdy konno. „Kobieta ze szkła” to opowieść o trudnym życie na 
zimnej Islandii, niespełnionej miłości, wielu tajemnicach i baśniowym 
klimacie. Czyta się ją jednym tchem. Jeżeli lubisz czytać i spędzać czas 
w miłej atmosferze, przy kawie czy herbacie, Dyskusyjny Klub Książki, 
działający przy grodziskiej bibliotece, zaprasza.

RYSIEK RIEDEL WE WSPOMNIENIACH
W piątek, 16 września 2022 r., o godz. 18.00, w ramach Nocy Bibliotek, która w tym roku przebiegała pod hasłem  
“Luz blues… to się musi powieść”, odbyło się spotkanie z Marcinem Sitko, autorem książki pt. “Rysiek Riedel 
we wspomnieniach” oraz Sebastianem Riedlem, muzykiem, gitarzystą i kompozytorem. Panowie wspominali  
Ryśka Riedla - lidera zespołu “Dżem”.                                                                                                                               .                                       
Uczestnicy mieli okazję wysłuchać na żywo kilku kompozycji, m.in.: „Ballady o Dziwnym Malarzu”, „Autsajdera” czy 
„Whisky” oraz poznać ciekawe, nieznane  - czasem humorystyczne -  fakty z życia artysty. Wydarzenie przyciągnęło 
liczną widownię, która aktywnie włączyła się w spotkanie, zadając gościom wiele pytań. Na koniec autorzy składali 
autografy na zakupionych przez uczestników spotkania książkach. Słuchacze mieli też okazję nabyć najnowszą solową 
płytę Sebastiana Riedla, co ciekawe, także w wersji analogowej. Cieszymy się, że kolejny raz wydarzenie, zorganizowane 
przez grodziską bibliotekę, cieszyło się tak ogromnym zainteresowaniem.
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,,Miej serce i patrzaj w serce’’, czyli Narodowe Czytanie ,,Ballad i ro-
mansów’’ Adama Mickiewicza

W sobotę, 3 września br. o godzinie 10.00 na  ul. Szerokiej w Grodzisku Wlkp. odbyło się Narodowe Czytanie, którego 
celem jest propagowanie dzieł literatury polskiej. W tym roku uczestnicy akcji odczytali ,,Ballady i romanse Adama 
Mickiewicza, które  ukazały się  200 lat temu, w czerwcu  1822 r. w Wilnie. Właśnie to  dzieło wyznaczyło początek 
epoki romantyzmu w Polsce. W związku z tym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2022 Rokiem Romantyzmu 
Polskiego. W Grodzisku Wlkp. już po raz ósmy akcję zorganizowali Grodziski ,Słowak’’ oraz  Grupa Teatralna Arlekin. 
Na początku uczestników tradycyjnie przywitała pani Katarzyna Nowak-Pierszalska, dyrektor szkoły, następnie krótką 
historię powstania ,,Ballad i romansów’’ i ich wpływu na polski romantyzm przedstawiła Hanna Mańkowska, inicja-
torka akcji w mieście, po czym rozpoczęło się czytanie kolejnych ballad i romansów narodowego wieszcza. Uczestnicy 
odczytali między innymi ballady: ,,Romantyczność’’,, Lilie’’, ,,Pierwiosnek’’, ,,Świtezianka’’ i ,,Świteź’’, które pozwoli-
ły przenieść się w tajemniczy świat rusałek, zjaw, legend, mrocznej przyrody  i niespełnionej romantycznej miłości. 
W tegorocznej edycji  udział wzięli: pan Sebastian Skrzypczak, przewodniczący Rady Powiatu i jednocześnie na-
uczyciel historii w liceum, pani Anita Fabiś- Palicka, radna miejska, panie Katarzyna Nowak-Pierszalska oraz Grażyna 
Skrzypczak, dyrektor i wicedyrektor liceum, pan Andrzej Chróst, pracownik Muzealnej Izby Tradycji, pani Aleksandra 
Drzymała, pracownik Centrum Kultury RONDO, nauczyciele liceum panie Magdalena Gulik, Marcelina Floraszek, Do-
rota Jankowiak, Wioletta Falkowska, absolwenci szkoły Kaja Palicka i Adam Boch, Edward Malczak oraz uczniowie: 
Ernest Biniak,  Dorota Kałek, Aleksandra Koszuta, Bartek Kempa, Julita Kempa, Radosław Mańkowski, Emilia Matu-
szewska, Andżelika Osińska, Antonina Perz, Robert Ratajski, Zuzanna Russ , Zuzanna Skrzypczak, Emilia Witkowiak.               
                  Hanna Mańkowska

„Kopciuszek” na wakacjach z CK RONDO
W sierpniu br. Grupa Teatralna Arlekin dla uczestników zajęć wakacyjnych w Centrum Kultury RONDO  wystawiła baśń  
pt.  „Kopciuszek”. Dzieci z zaciekawieniem śledziły losy Kopciuszka, złej macochy i jej córek. Obsada: Kopciuszek - Zuzan-
na Skrzypczak, macocha- Patrycja Ryczek, córki -Aleksandra Koszuta i Alicja Kucharczak, książę -Kajetan Przybylski, król/ 
ojciec --Patryk Kahla, królowa Julia Wasik, lokaj -Aleksandra Owsiana, wróżka -Patrycja Dalaszyńska, kobieta wiejska 
-Julia Słupińska, mysz/narrator - Kamil Kóska.

                     Emilia Witkowiak
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Kordian
Od września trwają prace nad dramatem „Kordian” Juliusza Słowackiego, którego Grupa Teatralna ARLEKIN chce wy-
stawić  z okazji ,,Roku polskiego romantyzmu’’. Młodzież bardzo zainteresowała historia Kordiana, bohatera dramatu, 
który jest młodym człowiekiem, wkraczającym w życie, poszukującym jego sensu, podążającym  za ideałami, który 
musi zmierzyć się  z brutalną prozą życia.  Warto podkreślić, że dramat Juliusza Słowackiego powrócił do kanonu lektur 
szkolnych jako lektura obowiązkowa, jest więc okazja, by zmierzyć się z jego treścią poprzez realizację sceniczną.

                 Emilia Witkowiak

SEKCJE CENTRUM KULTURY RONDO 
Centrum Kultury RONDO wychodzi do mieszkanców miasta oraz gminy Grodzisk Wielkopolski  z szeroką ofertą 
sekcji oraz kół zainteresowań. Skierowana jest ona zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do osób dorosłych.                                                                
Każdy ma możliwość wyboru zajęć, które są w kręgu jego zamiłowania i pasji. Zajęcia odbywają się w siedzibie CK Rondo, 
przy ul. Kolejowej 12 oraz w Strefie Sztuki Dworzec - w budynku starego dworca PKP, który został odrestaurowany  
i zaadoptowany między innymi na potrzeby  kulturalne lokalnej społeczności.

Nasza aktulna oferta przedstawia się następująco :

- ZWROTNICA  - pracownia rzeźby i ceramiki; można tu nauczyć się  nie tylko cierpliwości, ale przede wszystkim rozwinąć        
         wyobraźnię i ekspresję plastyczną. Zapraszamy na zajęcia, w dwóch grupach wiekowych,  
                              w środy, w Strefie Sztuki Dzworzec:     
  - dzieci powyżej 9 roku życia, godz. 16.00,
  - dzieci powyżej 11 roku życia, godz.17.00;

- OTTIMO  - chór miasta Grodzisk Wielkopolski   zaprasza pasjonatów muzyki, którzy chcą realizować się wokalnie, na  
         zajęcia w Strefie Kultury Dworzec, w środy, o godz.18.45;

- ARLEKIN  - grupa teatralna, która skupia młodzież zafascynowaną teatrem, niezmienne od 1999 r. zajęcia odbywają 
                       się w czwartki, o godz.16.30;        

- STUDIUM PIOSENKARSKIE - gromadzi utalentowanych wokalnie adeptów śpiewu estradowego. Zajęcia prowadzone   
                                                        są indywidualnie. Młodzi wokaliści ćwiczą emisję głosu, pracy z mikrofonem, interpretację  
              piosenki, a przygotowywane programy zwieńczone są każdorazowo koncertem.  
          Zapraszamy w środy od godziny 14:30;

- HIP-HOP  - na zajęciach dzieci i młodzież uczą się nowoczesnych technik tańca w dwóch grupach wiekowych :

       - Juniorki od 7 do 13 lat, wtorki o godz.17.00,
       - Smile - młodzież powyżej 14 lat, wtorki o godz.18.00;

- BALET - uczy tańca klasycznego, który zyskuje na popularności, poprawia koordynację ruchową dziecka, wpływa na  
                  prawidłową postawę,pełną gracji i wdzięku, zajęcia odbywają się  w poniedziałki, o godz.16.30;

- KOŁO PLASTYCZNE  - zaprasza miłośników sztuki do sprawdzenia się w poszczególnych technikach plastycznych, takich 
                                        jak : akwarela, szkic czy malowanie na szkle, zajęcia w Strefie Sztuki Dworzec: 
   - dzieci, poniedziałki o godz.15.00, 
   - młodzież, poniedziałki o godz. 16.00;

- ZTL CYBINKA-GRODZISK - zespół tańca ludowego gromadzi w swoich szeregach dzieci i młodzież zafascynowaną   
                                                tańcem ludowym i folklorem. Pielęgnowanie tradycji ludowych i zachowanie dziedzictwa 
                                                      narodowego utrwalonego w postaci tańców, zwyczajów i obrzędów regionalnych - to idea 
                                                   zespołu tańca Cybinka.
    - środy - Lajkoniki, godz.16.45, Przodki, godz.19.00,
    - piątki - Gołąbki, godz.16.00, Lajkoniki, godz. 17.15, Przodki, godz. 19.00.
Najnowsza, poszerzona ofera sekcji i warsztatów tematycznych  Centrum Kultury Rondo może być swoistym  antidotum 
na jesiennną nudę  i melancholię.

U  nas zawsze miło i symaptycznie spędzisz czas!!!  ZAPRASZAMY !                                  
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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:
500 szt.

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


