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Witaj Drogi Mieszkańcu Grodziska Mazowieckiego w przyszłości!  

 

Piszę do Ciebie z okazji 500-lecia Grodziska Mazowieckiego, aby 

opowiedzieć Ci, jak wygląda to miasto w moich czasach. Mam nadzieję, że będzie 

to dla Ciebie ciekawa lekcja historii. 

Na początek chciałabym zaprosić Cię do budynku, w którym spędziłam trzy 

pierwsze lata swojej nauki. Gmach przy ulicy Jana Kilińskiego 8b w chwili 

pisania tego listu jest szkołą podstawową, a dokładniej Szkołą Podstawową nr 1 

im. Henryka Sienkiewicza z klasami 0-3. Na początku jego istnienia, czyli od roku 

1884, mieścił się tam zakład leczniczy małżeństwa Bojasińskich i pomimo 

upływu tylu lat, wielu remontów i wydarzeń historycznych, do dnia dzisiejszego 

zachował swoją pierwotną formę. Mam nadzieję, że w Twoich czasach nadal 

możesz cieszyć oczy jego widokiem.  

Niedaleko szkoły znajduje się nowoczesny budynek Mediateki, który 

zdobył nagrodę „Obiekt XXV-lecia”, podczas jubileuszowej 25 edycji 

Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI 

wieku. Ciekawa jestem, czy Mediateka przetrwała do Twoich czasów, a jeżeli tak, 

to co się w niej znajduje. Obecnie jest  tam biblioteka, sala multimedialna, sale 

konferencyjne oraz odbywają się różne ciekawe wydarzenia, takie jak wystawy, 

koncerty czy bale szkolne. 

 Przedstawiając Ci Grodzisk moich czasów, nie sposób nie wspomnieć o 

miejscach przeznaczonych na relaks, pełnych zieleni i spacerujących ludzi. 

Zacznijmy od Parku Skarbków. Pomimo iż znajduje się on przy bardzo ruchliwej 



ulicy, oferuje ciszę, spokój oraz chwilę wytchnienia dla mieszkańców 

spragnionych cienia drzew i śpiewu ptaków. 

 Napiszę Ci też o Stawach Walczewskiego, na terenie których można 

popływać łódką, poopalać się na plaży lub skorzystać z kąpieliska 

 Wspomnę jeszcze o nowym, pięknym i nowoczesnym budynku ratusza 

miejskiego, w którym urzęduje Pan Burmistrz Grzegorz Benedykciński. To 

głównie jemu zawdzięczamy tak wspaniały wygląd i prężny rozwój naszego 

miasta. 

 Celowo ominęłam temat grodziskiego deptaka, gdyż w obecnej chwili, jest 

on remontowany, ale wierzę że w Twoich czasach możesz spacerować po nim 

wygodnie i bezpiecznie wraz ze Swoją rodziną. 

Wybrałam i opisałam Tobie tylko takie miejsca, które ja uważam za 

najciekawsze. Ale w Grodzisku Mazowieckim jest tak dużo wspaniałych miejsc i 

budynków, takich jak artystyczne murale, Centrum Kultury czy basen, że nie 

sposób ująć ich w jednym liście. Mam jednak nadzieję, że miejsca te przetrwały 

do Twoich czasów i są nie mniej atrakcyjne niż teraz. Ciekawa jestem, czy 

powstało to nowe jezioro, o którego planach budowy Pan Burmistrz opowiadał 

podczas jednej z imprez z okazji 500-lecia Grodziska Mazowieckiego.  

Pozdrawiam Cię serdecznie z nadzieją, że kiedy będziesz czytał ten list, 

nasze miasto nadal będzie kwitło i się rozwijało, tak jak ma to miejsce obecnie. 

 

      Mieszkanka Grodziska Mazowieckiego  

z początku XXI wieku 

Lena Sobczak z klasy Va 

         

 


