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OD BURMISTRZA

Ostatnia prosta 2022 roku

BURMISTRZ  
DARIUSZ GWIAZDA

Jesteśmy już na ostatniej prostej roku 2022, na który patrzyliśmy z 
wielką nadzieją na stabilizację, ulgę i powiew zwyczajności. Choć 
pandemia wydawała się być nie tyle w odwrocie, co sytuacją nam 
znaną i opanowaną, tak lutowe wydarzenia zadziałały lawinowo – 
początek wojny w Ukrainie, bo o tym mowa – wpłynęły na samorząd 
i Polaków druzgocąco. Gospodarka światowa po raz kolejny została 
poddana wielkiej próbie, co odbiło się echem nawet w tak drobnych 
społecznościach jak nasza. 

I tak jak wspomniałem, są przeszkody, ale niektóre przekuliśmy w 
sukcesy. Gmina Grójec otrzymała nagrodę za największą liczbę za-
szczepionych mieszkańców w regionie radomskim i pozyskała dzięki 
temu 1 250 000 zł na działania związane ze zwalczaniem zakażenia, 
profilaktyką oraz zwalczaniem skutków COVID-19. Ponadto z dumą 
patrzyliśmy jak Polacy, w tym ogrom mieszkańców naszej gminy, 
wspierają ofiary wojny. Na pomoc finansową mogły liczyć gospodar-
stwa domowe oraz firmy z Gminy Grójec, które przyjęły obywateli 
Ukrainy i zapewniły im zakwaterowanie oraz wyżywienie.

Mimo przytłaczających wieści z frontu marzyliśmy o normalności. 
Po dwóch latach przerwy udało się zorganizować Święto Kwitną-
cych Jabłoni, a niedosyt spowodowany warunkami atmosferycznymi 
zmobilizował nas do realizacji obiecywanego już w minionych latach 
Święta Jabłka, które było zwiastunem pięknej polskiej złotej jesieni. 
Otrzymaliśmy tym samym informację zwrotną, iż taka forma spę-
dzania czasu jest przez mieszkańców bardzo oczekiwana. 

Czas wielkich podsumowań inwestycyjnych jeszcze przede mną, ale 
sztandarowa inwestycja tego roku to dotacja w wysokości blisko 25 
mln zł w ramach rządowego programu Polski Ład – dofinansowano 
aż 95% kosztów na wykonanie ponad 14 km dróg na terenach wiej-
skich. Ponadto przed nami finalizacja budowy nowej ulicy Wiatracz-
nej w Grójcu. Dumą napawa też trwająca budowa nowej hali sporto-
wej, a także rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Grójcu 
o nowoczesną kuchnię i stołówkę, 9 sal dydaktycznych i uporządko-
wanie terenu wokół szkoły wraz z placem zabaw dla dzieci.

Oczywiście jest wiele spraw, nad którymi jeszcze musimy popraco-
wać. Budowa żłobka wciąż jest naszą bolączką – jednak dotacje na 
Maluch+ zostały wpisane w Krajowy Plan Odbudowy, a brak środ-
ków z Unii Europejskiej zablokował ten program i od grudnia 2020 r. 
nadal nie ma naboru na dotacje w ramach Malucha. Co więcej, ciągle 
sen z powiek spędzają trudności z uzyskaniem pełnej dokumentacji 
i pozwolenia na budowę (jak to też miało miejsce w przypadku hali 
sportowej przy PSP nr 1) na modernizację dworca kolejki wąskoto-
rowej i stadionu Grójeckiego Ośrodka Sportu Mazowsze. Myślę, że 
skończą się one niebawem i wkrótce ogłosimy przetargi na ww. in-
westycje, na które mamy wsparcie dzięki Sejmikowi Województwa 
Mazowieckiego i pomocy Wicemarszałka Rafała Rajkowskiego: po 3 
mln dotacji na każdą z inwestycji.

Przed nami wiele wyzwań związanych z uzyskanie dotacji na geo-
termię, modernizację oczyszczalni ścieków, dokończenie zaplano-
wanych inwestycji, poprzez najbliższe mieszkańcom sprawy jak 
sprzedaż węgla, kryzys energetyczny czy inny rodzaj pomocy, w 
czym mamy wsparcie od lokalnych posłów – Marka Suskiego, sena-
tora Stanisława Karczewskiego i nowej mieszkanki - minister Anny 
Moskwy, której zależy na rozwiązywaniu lokalnych problemów. 

Niech kolejny rok będzie łaskawy – tego życzę nam wszystkim. 

Dariusz Gwiazda
Burmistrz Miasta i Gminy Grójec

Pieniądze na modernizację oświetlenia 
oraz kanalizację
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazał 
kolejne środki mazowieckim samorządom! W piątek, 16 grudnia 2022 roku, umowy z 
beneficjentami, w obecności Anny Moskwy, minister klimatu i środowiska, w siedzibie 
resortu podpisał Marek Ryszka, prezes zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

Gmina Grójec uzyskała następujące wsparcie: 100 tys. zł na modernizację oświetlenia oraz 2 mln 
zł pożyczki na budowę ulicy Wiatracznej w Grójcu wraz z niezbędną infrastrukturą (kanalizacją 
sanitarną oraz siecią wodociągową) na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Zbyszewskiej w 
Grójcu. Pożyczka może być umorzona nawet w 30% po wykonaniu przedsięwzięcia i osiągnię-

ciu efektu ekologicznego. Środki z umorzenia będą mogły zostać przeznaczone na kolejne, proekologiczne 
inwestycje.
W połowie 2022 roku WFOŚiGW w Warszawie uruchomił program skierowany do samorządów „Moderni-
zacja oświetlenia”. Była to odpowiedź na wyzwania związane z kryzysem energetycznym wywołanym przez 
zbrodnicze działania Rosji. Samorządy z województwa mazowieckiego mogły ubiegać się o dofinansowanie 
w wysokości do 100 tys. zł na zadania ograniczające zużycie energii elektrycznej służącej do oświetlania np. 
ulic. Dotacje pokrywają do 90% kosztów przedsięwzięć. Z programu mogą skorzystać tylko te gminy, które 
podpisały z Funduszem porozumienie w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze”.
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Odebrała nagrodę od Ministra Rodziny      
i Polityki Społecznej

21 listopada to Dzień Pracownika Socjalnego. W tym roku, z tej okazji,  Mazowieckie 
Centrum Polityki Społecznej zorganizowało w Muzeum Historii Żydów POLIN w 
Warszawie konferencję, która stała się przestrzenią do dyskusji o perspektywach i 
barierach rozwoju usług społecznych na terenie Mazowsza.

Podczas wydarzenia przyznano nagrodę Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 
oraz dyplom uznania Marcie Gąsienicy-Gronikowskiej, pracownikowi socjalnemu 
grójeckiego MGOPS za inicjatywę i zaangażowanie w realizację projektu socjalnego dla 
rodziny pt.  „Moja Rodzina - Moją Siłą".

– Dziękuję za wsparcie zespołowi projektu socjalnego „Moja Rodzina - Moją Siłą": 
Ani Merskiej-Mitan, Michałowi Ekielowi i Beacie Krajewskiej. Dziękuję również 
przewodniczącej GKRPA Dagmarze Biedrzyckiej za środki finansowe na działania 
projektowe. Słowa uznania należą się pracownikom socjalnym, szczególnie koleżankom 
z MGOPS w Grójcu – powiedziała  laureatka nagrody. 

 - Gratuluję nagrody, a także dziękuję za trud, jaki pracownicy socjalni wkładają w pracę, 
która niejednokrotnie wymaga poświęcenia i wytrwałości – skomentował  burmistrz 
Dariusz Gwiazda.

Urząd Gminy i Miasta Grójec 

Gmina Grójec - lider powiatu grójeckiego
24 listopada w Kinie 
Atlantic w Warszawie 
odbyła się  gala II Rankingu 
Gmin Województwa 
Mazowieckiego 
zorganizowana przez 
Fundację Rozwoju 
Demokracji Lokalnej, we 
współpracy z Głównym 
Urzędem Statystycznym. 
Podczas wydarzenia, 
które patronatem objął 
marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam 
Struzik, poznaliśmy 
tegorocznych Liderów 
Rankingu. Wśród liderów 
powiatu grójeckiego 1. 
miejsce otrzymała Gmina 
Grójec. 

I deą Rankingu Gmin Wo-
jewództwa Mazowiec-
kiego jest w yłonienie i 
promowanie gmin w yróż-

niających się pod względem 
rozwoju zrównoważonego, łą-
czącego kwestie  społeczne, 
gospodarcze, środowiskowe 
i przestrzenne, co ma bezpo-
średnie przełożenie na jakość 
życia obecnych i przyszł ych 
mieszkańców.
Podstawę stworzenia rankin-
gu stanowi analiza danych do-
tyczących szesnastu wskaź-
ników obejmujących sfery: 
gospodarczą, społeczną, śro-
dowiskową i przestrzenną. Pod 

uwagę bierze się m.in. dochody 
budżetu gmin w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca w la-
tach 2019 –2021, ale też wskaź-
nik zadł użenia, w ydatki na 
oświatę, kulturę czy ochronę 
powietrza i k limatu. Istotne są 

też: saldo migracji mieszkań-
ców, przyrost naturalny, w yni-
ki egzaminu ósmoklasisty czy 
procent powierzchni gminy ob-
jęty MPZP.

URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC

Dopłata na uruchomienie 
autobusowych połączeń 
lokalnych w Gminie Grójec
We wtorek, 29 listopada, w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim 
w Warszawie burmistrz gminy i miasta Grójec Dariusz Gwiazda 
wraz z wicewojewodą mazowieckim Sylwestrem Dąbrowskim 
podpisali umowę na objęcie w 2023 roku dopłatą zadań organizatora 
transportu publicznego ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych.

Na ich mocy Gmina Grójec otrzyma dopłatę o łącznej wysokości 
ponad 518 320,80 zł na uruchomienie połączeń lokalnych, tj. 10 linii 
komunikacyjnych o łącznej długości 413 km.

Gmina Grójec zdecydowała się na odtworzenie połączeń 
autobusowych, które ułatwią życie mieszkańcom wykluczonym 
komunikacyjnie. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli dotrzeć 
środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia 
i instytucji. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy 
także możliwość znalezienia pracy tam, gdzie dojazd był dotychczas 
utrudniony lub niemożliwy.
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Wolność Wyboru – muzyczny sposób na wyrażenie siebie samego
To nie był zwykły dzień - 14 grudnia, śnieg za oknami, klimatyczna atmosfera, przedświąteczny nastrój przeplatany 
emocjami, cicha muzyka w tle zapowiadająca długo oczekiwane wydarzenie, wreszcie nadszedł ten moment, gdy z ust 
prowadzących wybrzmiało: „Rozpoczynamy XXI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Angielskiej – Grójec 2022”. 

Tegoroczny festiwal na sce-
nie Grójeckiego Ośrodka 
Kultury – pod patronatem 
Starosty Powiatu Grójec-

kiego i Burmistrza Gminy i Mia-
sta Grójec – odbył się pod hasłem 
„Freedom of Choice" („Wolność Wy-
boru”), którego znaczenie wzrosło 
w kontekście obecnej sytuacji na 
świecie, a szczególnie wojny za na-
szą wschodnią granicą, która poka-
zała, że nie każdemu dane jest peł-
ne korzystanie z wolności, będącej 
podstawowym prawem człowieka. 
Uczestnicy festiwalu mieli możliwo-
ści wybrania piosenki o dowolnej te-
matyce. Był to jednocześnie powrót 
do korzeni festiwalu, gdyż każdy 
uczestnik miał prawo wybrać dowol-
ny utwór na dowolny temat.
Niemal siedemdziesięciu wykonaw-
ców, wyłonionych spośród dużo 
większej liczby zgłoszeń, zaprezen-
towało utwory na bardzo wysokim 
poziomie, a widownia wspierała 
ich gromkimi brawami. Mocne gło-
sy z całego kraju, m.in. z Krakowa, 
Warszawy, Lublina, Olsztyna, Cheł-
ma, Radomia, Kielc, Puław, Siedlec 
i oczywiście Powiatu oraz Gminy i 
Miasta Grójec, niejeden raz wprowa-
dziły zgromadzoną publiczność w 
atmosferę zachwytu, a zarazem zro-
zumienia trafności doboru repertu-
aru. Ada Pośnik – pomysłodawczyni 
i przewodnicząca Jury festiwalu, po-
twierdza, że za każdą wykonaną pio-
senką szła jakaś historia, którą wy-
konawcy dzielili się z publicznością.

Wszyscy wykonawcy mogli poczuć 
się zwycięzcami podwójnie. Nie 
tylko dlatego, że wykonali utwo-
ry po trudnych eliminacjach i dłu-
gim okresie przygotowań, nierzad-
ko przybywając z bardzo odległego 
miejsca w kraju, ale również dlatego, 
że każdy z nich swoją motywacją i 
postawą przyczynił się do wsparcia 
szczytnego celu. Za sprawą organi-
zatorów, znaczna część funduszy na 
nagrody została przeznaczona na 
wsparcie akcji charytatywnej Fun-
dacji TVN „Podaruj Misia”. W tym 
roku chcieliśmy się połączyć we 
wspólnym celu pomocy przy budo-
wie kliniki psychiatrii dla dzieci i 
młodzieży przy Centrum Zdrowia 
Dziecka w Warszawie. Jako organi-
zatorzy, mamy nadzieję, że sprawi-
liśmy również radość nowym wła-
ścicielom maskotek – uczestnikom 

festiwalu. Misie o wdzięcznych imio-
nach: Aga, Filip, Magda i Anita, za-
projektowane przez znanych pol-
skich projektantów mody i artystów, 
stanowią cegiełkę, jaką każda osoba 
uczestnicząca w festiwalu włożyła w 
pomoc potrzebującym dzieciom.
Swą obecnością imprezę uświetnili 
Jolanta Sitarek – wicestarosta powia-
tu grójeckiego oraz Dariusz Gwiaz-
da – burmistrz gminy i miasta Gró-
jec, Anna Deryng – przewodnicząca 
Rady Rodziców przy L.O. im. P. Skar-
gi w Grójcu. 
Organizatorzy festiwalu: Grójecki 
Ośrodek Kultury, Liceum Ogólno-
kształcące im. P. Skargi w Grójcu oraz 
Szkoła Języków Obcych ‘ENGLINK’ 
zadowoleni są z faktu, że festiwal cie-
szy się szerokim zainteresowaniem 
uzdolnionych młodych wykonaw-
ców z całego kraju, co przyczynia się 

do wysokiego poziomu wykonania 
utworów konkursowych. 
Główną nagrodę Grand Prix Festi-
walu zdobyła Natalia Kosmowska 
z Puław, zwyciężczyni kategorii 14-
16 lat, za wykonanie utworu „Stand 
up”. Laureatami festiwalu w pozo-
stałych kategoriach zostali: Julian 
Cudak (Ciężkowice) – kategoria do 
lat 9, Patrycja Kulicka (Mszczonów) 
– kategoria 10-13 lat i Natalia Kró-
lik (Sulejówek) – kategoria powyżej 
16 lat. Nagrodę publiczności otrzy-
mała Kornelia Czerwiec (Kraków). 
Nagroda specjalna dyrektor GOK-
-u Moniki Woźniak powędrowała 
do: Kwartetu „Sami” (Kielce). Na-
grodę dyrektora L.O. im. P. Skargi, 
p. Iwony Kwapisz, odebrał Julian 
Cudak (Ciężkowice), natomiast na-
groda przyjaciela festiwalu, p. Ma-
cieja Szlachety, została wręczona 
Julii Kur (Kobyłka). Pełną listę nagro-
dzonych można znaleźć na stronie 

internetowej Grójeckiego Ośrodka 
Kultury.
Podziękowania dla głównych spon-
sorów festiwalu: Dariusza Gwiazdy 
– burmistrza gminy i miasta Grójec  
Krzysztofa Ambroziaka – starosty po-
wiatu grójeckiego, rady rodziców przy 
grójeckim LO im. P. Skargi, wydawnic-
twa Oxford University Press i Macmil-
lan Polska. 
Cieszymy się, że dzięki zaangażowa-
niu młodzieży i ich opiekunów, przy-
jemność śpiewania idzie w parze z 
nauką języka angielskiego oraz naby-
waniem doświadczenia scenicznego. 
Mamy nadzieję, że w kolejnych latach 
publiczność grójecka będzie mogła po-
nownie cieszyć się z występów uzdol-
nionych muzycznie wykonawców z 
całego kraju.                                                                                                 
Serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczestnikom oraz zapraszamy do Grój-
ca na kolejną edycję festiwalu już za 
rok.            ORGANIZATORZY XXI OFPA

Podwyżki nie ominęły odpadów
Wszystko drożeje 
– ileż to razy 
usłyszeliśmy albo 
pomyśleliśmy w 
trakcie robienia 
zakupów. 
Niestety, do listy 
rzeczy, za które 
trzeba będzie 
zapłacić więcej, 
musimy dopisać 
śmieci.

Z godnie z uchwałą, któ-
ra została przyjęta 28 
listopada podczas se-
sji rady miejskiej, od 1 

stycznia opłaty za odbiór i za-
gospodarowanie odpadów będą 
w yższe. Mieszkańców domów 
wielorodzinnych będzie obo-
wiązy wać miesięczna stawka 
10 zł za metr sześcienny zuży-
tej wody. Z kolei mieszkańcy 
domów jednorodzinnych zapła-
cą miesięcznie 35 zł za osobę. 
Te kwoty obowiązują, jeśli ktoś 
dopełnia obowiązku segregacji 
śmieci. Niesegregujący muszą 
liczyć się z podwojeniem tych 
stawek. 
Uchwała przewiduje też ulgi 
– 5% jeśli ktoś kompostuje i 
15% dla posiadaczy karty dużej 
rodziny. 

CORAZ WYŻSZE 
KOSZTY

Zanim radni podjęli uchwałę o 
podwyżkach, odbyła się krótka 
dyskusja na temat kwestii finan-
sowych związanych z gospodar-
ką odpadami. Ciekawą informację 
przedstawiła skarbnik Mariola Ko-
morowska. Jak podała, gmina co 
miesiąc z własnego budżetu (nie 
licząc wpłat od mieszkańców) do-
kłada do systemu około 100 tys. zł. 
Zwiększenie opłat też nie rozwiąże 
do końca tego problemu, bo w przy-
szłym roku, według szacunków, 
samorząd na dopłaty dla Grójec-
kiej Spółki Komunalnej (GSK) musi 
znaleźć około 800 tys. zł.
Podwyżka cen za odpady ma rzecz 
jasna wyjaśnienie w szalejącej 
od dłuższego czasu drożyźnie. 

Inflacja, rosnące stopy procen-
towe, wzrost cen paliw i innych 
opłat, podwyższenie płacy mi-
nimalnej oraz składek ZUS – to 
wszystko sprawia, że GSK ma coraz 
wyższe koszty swojej działalno-
ści. A te można pokryć na 2 sposo-
by: albo podwyższając opłaty albo 
otrzymując wyższą dotację z bu-
dżetu gminy. I rzeczywiście spół-
ka wystąpiła o taką zwiększenie 
tych środków, ale samorząd Grójca 
odmówił. 

CO Z NADWYŻKĄ?

Podczas sesji ze strony Jacka Sto -
larsk iego pad ł o tak że pytanie, 
czy GSK, mając w budżecie nad-
wyżkę, nie może przeznaczyć 
tych środków na pokrycie części 
kosztów związanych z odbiorem 

odpadów? – Przecież GSK po-
wstało po to, by było taniej – za-
znaczył. W odpowiedzi Janusz 
Gaweł, prezes spółki, stwierdził, 
iż Kodeks Spółek Cywilnych nie 
przewiduje t       akiej możliwo-
ści. – To tak , jakby właściciel 
sklepu swoją marżę przezna-
czył na obniżkę cen – tł uma-
czył Gaweł i dodał , że nadw y ż-
ka zostanie przeznaczona na 
rozwój spó łki.
Miesięczne stawki, które obo-
wiązują w gminie Grójec, do 
końca 2022 roku, w ynoszą 8 
zł za metr sześcienny zuży-
tej wody (domy wielorodzin-
ne) i 32 zł za osobę (domy 
jednorodzinne). 
Jak w yglądają koszty miesz-
kańców za odbiór odpadów w 
innych samorządach? Na przy-
k ład w Piasecznie miesięcz-
na opłata w ynosi 39, 30 zł , a w 
Górze Kalwarii – 33 ,86 zł . Są-
siednia gmina Jasieniec tak-
że podniosła ceny do 35 zł . Z 
kolei sporo taniej jest w Mię-
dzygminnym Związku pod na-
zwą Natura, gdzie mieszkańcy 
płacą 27 zł (24 zł jeśli kompo-
stują odpady). Pamiętajmy jed-
nak , że Natura skupia gminy 
wiejskie. 
Za podw y żkami zagłosowało 9 
radnych. 5 było przeciw. 2 osoby 
wstrzymał y się. A ż 5 radnych 
nie przyszło na sesję (Grzegorz 
Stolarek , Daniel Marcinkow-
ski, Artur Szlis, Adam Siennic-
ki, Tomasz Justyński).

PONOWNA ANALIZA I 
DYSKUSJA?

Co oczywiste, podwyżki nie spodo-
bały się mieszkańcom. Członko-
wie inicjatywy Zmieniamy Grójec 
skierowali do burmistrza Dariusza 
Gwiazdy i przewodniczącego rady 
miejskiej Karola Biedrzyckiego pi-
smo, w którym sprzeciwiają się 
zwiększaniu opłat za śmieci oraz 
stawek podatkowych. „Z debaty o 
stanie finansów, której byliśmy ini-
cjatorem i na której większość rad-
nych nie była obecna, wynikało, że 
gmina Grójec jest w dobrej sytu-
acji finansowej. Burmistrz Dariusz 
Gwiazda wielokrotnie na spotka-
niach podkreślał wielomilionowe 
dotacje dla gminy i wielomiliono-
we inwestycje oraz dobrą kondycję 
finansową, a radni niespełna rok 
temu (o 30%) podnieśli swoje diety. 
Ponadto dwa miesiące temu w ad-
ministracji samorządowej zostały 
wypłacone nagrody dla urzędni-
ków, a decyzją radnych przeznaczo-
no 60 tys. zł na remont kapliczki” 
– podkreślają. Jednocześnie, co 
istotne, piszą, że są rozczarowani 
postawą tych radnych, którzy na 
sesję nie przyszli. 
Inicjaty wa Zmieniamy Grójec 
domaga się ponownej anali-
zy i merytorycznej dyskusji na 
temat stawek podatkow ych i 
opłat za śmieci. Uchwała oraz 
nagranie z sesji rady miejskiej 
z 28 listopada dostępne są na 
www.grojec.esesja.pl.
                                DOMINIK GÓRECKI
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Uczennica z PSP w Bikówku nagrodzona 
w konkursie WFOŚiGW!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie po raz piąty zorganizował konkurs "Eko Szkoła" skierowany do 
uczniów szkół podstawowych z województwa mazowieckiego. 

Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja działań związanych 
z edukacją ekologiczną i ochroną środowiska prowadzonych w szkołach podstawowych 
oraz kreowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska. 

W piątek 9 grudnia 2022 roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie 
odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom konkursu, wśród których 
była Lena Martyniak, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. bryg Jana 
Kowalewskiego w Bikówku. Zajęła ona I miejsce w kategorii "Prace plastyczne uczniów 
ze szkół podstawowych z klas I-III".

Szkoły nagrodzonych uczniów otrzymają „EkoBony” za dotychczasową działalność na 
rzecz ochrony środowiska i kształtowania postaw proekologicznych. Wartość bonów 
jest uzależniona od zajętego przez ucznia miejsca. Tym razem szkoła w Bikówku za 
pierwsze miejsce otrzyma bon o wartości 5000 zł. Ponadto nagrodzona Lena Martyniak 
otrzymała nagrodę w formie vouchera o wartości 700 zł. 

UGiM

W listopadzie 
bieżącego roku grupa 
uczniów i nauczycieli 
z L.O. im. P. Skargi 
w Grójcu, udała się z 
wizytą na Słowację 
w ramach projektu 
„Digital Competence 
and eSafety”. 
Było to możliwie 
dzięki udziałowi w 
projekcie Erasmus+ 
dotyczącym tematyki 
bezpieczeństwa w 
sieci.

Głównym celem wyjazdu 
była edukacja młodzieży w 
sferze cyfrowej. Miał on za 
zadanie zwiększyć świa-

domość i poprawić reakcje na m.in.: 
cyberataki, mowę nienawiści, uza-
leżnienie od Internetu czy też rekla-
my wprowadzające konsumentów 
w błąd. Jest to bardzo istotne, ponie-
waż niemal każdy dorosły spotkał się 
lub doświadczył chociaż raz w swo-
im życiu jednego z powyższych haseł. 
Dlatego ważne jest uświadamianie 
młodzieży w jak najwcześniejszym 
wieku, by niwelować zjawiska wyni-
kające z niekompetencji. Ponadto wy-
jazd skutkował nie tylko rozwojem 
w sferze cyfrowego bezpieczeństwa, 
lecz także szlifowaniem umiejętności 
językowych.
Szkoła goszcząca znajdowała się w Ży-
linie, mieście położonym w północnej 
Słowacji. Miasto zamieszkuje ok. 80 
tysięcy mieszkańców, w ciągu dnia 
liczba jednak zwiększa się z powodu 
napływu ludności z okolicznych wsi i 
miasteczek. Żylina ma charakter prze-
mysłowy z powodu znajdujących się 
w niej zakładów m.in. papierniczych 
czy tekstylnych oraz kolei, dzięki któ-
rej stanowi ważny węzeł komunika-
cyjny. Warto też wspomnieć o starym 
mieście, w skład którego wchodzą np. 
Katedra św. Trójcy czy renesansowe 
i barokowe kamienice. Różnice kul-
turowe są nieznaczne w stosunku do 
Polski, zaś widoczną cechą wspólną 
mieszkańców jest szczególna gościn-
ność i otwartość.
Wizyta wiązała się w uczestnictwem 
w warsztatach z dziedzin cyberbezpie-
czeństwa i psychologii. Część warsz-
tatów odbywała się na terenie szkoły. 
Były to np. warsztaty „Europass” do-
tyczące kompetencji i umiejętności 
zawodowych uczestników projektu, 
warsztaty opowiadające o tle histo-
rycznym wiary w fałszywe informacje, 
radykalizacji czy mowie nienawiści. 
Warsztaty szybkiego pisania na kla-
wiaturze komputerowej, prowadzone 
przez nauczyciela informatyki, pomo-
gły ocenić tempo pisania i uzyskać 

rady co do poprawy techniki i wydaj-
ności pisania. Oprócz tego warszta-
ty polegające na kręceniu vlogów po-
mogły zdobyć informacje nie tylko na 
temat samego montażu filmów czy 
ich obróbki, lecz także informacje do-
tyczące zagadnień takich jak: mowa 
nienawiści, dezinformacja, fałszywe 
wiadomości, uzależnienie od Inter-
netu i rozważne dzielenie się swoimi 
danymi w Internecie. Zajęcia poza 
szkołą odbywały się w ciekawych lo-
kalizacjach. Jedną z nich była pracow-
nia w centrum miasta przeznaczona 
na warsztaty psychologiczne dotyczą-
ce zjawiska hejtu (z ang. “hate” – nie-
nawiść) w przestrzeni internetowej i 
radzenia sobie z jego złymi skutkami. 
Tam pod okiem specjalistów można 
było uzyskać wiele porad i sposobów 
na negatywne emocje przekazywane 
przez Internet. Kolejną warsztatową 
lokalizacją był Hrebienok wraz z Kvan-
tarium i Tatrzańską świątynią lodo-
wą. Warsztaty odbyły się również na 
Żylińskim Uniwersytecie Technicz-
nym, gdzie na siedmiu wydziałach 
(ekonomika transportu i łączności, 
inżynieria lądowa, budowa maszyn, 
elektrotechnika i informatyka, za-
rządzanie i informatyka, inżynieria 
bezpieczeństwa, nauki humanistycz-
ne) kształci się obecnie 8 tysięcy stu-
dentów. Warsztaty przygotowane dla 
uczniów dotyczyły krytycznego my-
ślenia, czyli niezwykle potrzebnej 
umiejętności w życiu codziennym. 
Krytyczne myślenie to rzetelna i re-
alistyczna ocena danych zagadnień; 
umiejętność oceniania przeciwstaw-
nych argumentów i dowodów, a tym 
samym rozpoznawanie technik mani-
pulacyjnych. Druga część warsztatów 
dotyczyła kształtowania fałszywych 
teorii, których dowody – jak się okaza-
ło – często odnoszą się do sprzecznych 
ze sobą dziedzin.  
Wyjazd w ramach programu Era-
smus+ okazał bardzo pożyteczny. 
Uczestnicy mieli okazję zwiększyć 
swoją świadomość na temat bezpie-
czeństwa w sieci. Dzięki uczestnicze-
niu w licznych warsztatach mogli nie 
tylko zdobyć nową wiedzę, skonfron-
tować swoje spostrzeżenia czy po-
dzielić się swoimi doświadczeniami, 
lecz także otworzyć się na innych, no-
wych ludzi, zawrzeć znajomości, któ-
re będą mogli kontynuować również 
za pomocą narzędzi internetowych 
- w świadomy i bezpieczny sposób. 
Świadectwem tego mogą być opinie 
uczestników:
„Wizyta na Słowacji przybliżyła mi 
kulturę naszych południowych sąsia-
dów. Dzięki możliwości bezpośrednie-
go uczestnictwa w codziennym życiu 
mieszkańców Słowacji udało się ją za-
uważyć. Jedną z rzeczy, na którą warto 
zwrócić uwagę, to jest gościnność i chęć 
pomocy innym. (…). Potrawy kuchni sło-
wackiej są zbliżone do polskich, choć 
posiadają parę wyjątków. Ze względu 
na bliskość gór prym wiodą w niej sery i 
różne wyroby zawierające „serowy pier-
wiastek”. Wyjazd ten wiązał się z wy-
korzystywaniem języka angielskiego 

LO Grójec z wizytą Erasmus+ u południowych sąsiadów

w życiu codziennym jak i bardziej ofi-
cjalnym aspekcie podczas warsztatów. 
Dzięki tej wymianie płynność moich wy-
powiedzi znacznie wzrosła i wpłynęła 
na przełamanie pewnych barier języko-
wych. Ponadto uczestnictwo w warszta-
tach było świetną okazją, aby nauczyć 
się słownictwa z zakresu bezpieczeń-
stwa w Internecie. Warsztaty pomogły 
mi zwiększyć moją wiedzę związaną z 
cyberbezpieczeństwem, mową niena-
wiści, radykalizacją czy dezinformacją, 
której bardzo łatwo ulec w obecnych cza-
sach. Dobór tematów podjętych podczas 
warsztatów uważam za słuszny i po-
trzebny, aby uświadamiać młode poko-
lenie, które część życia spędza w wirtu-
alnym świecie, gdzie jak wiadomo nie 
brakuje niebezpieczeństwa. Serdecznie 
polecam uczestnictwo w projekcie, gdyż 
jest to wspaniała okazja do poznania 

kreatywnych i otwartych ludzi, innej 
kultury, poprawy zdolności językowych, 
oraz edukacji w wielu ważnych obecnie 
tematach.” AGATA
„Wyjazd na Słowację z projektu Era-
smus+ był dla mnie cudownym do-
świadczeniem. Poznałam mnóstwo 
wartościowych ludzi z Grecji, Islandii, 
Słowacji, Szwecji i Włoch. Zawarłam 
nowe przyjaźnie, które – mam nadzie-
ję – przetrwają na lata. Dzięki warszta-
tom i zajęciom, w których uczestniczyli-
śmy, dowiedziałam się wiele o tym, jak 
być bezpieczniejszym w Internecie, po-
prawiłam swoje umiejętności szybkiego 
pisania oraz nagrywania i montowania 
vlogów. Nauczyłam się także, czym jest 
mowa nienawiści, dezinformacja i rady-
kalizacja oraz jak się przed nimi chronić. 
(…) Czuję się teraz dużo pewniej w komu-
nikacji po angielsku z innymi oraz widzę 

różnice w moich wypowiedziach, które 
są teraz na dużo wyższym poziomie. Je-
stem bardzo zadowolona z tego, że wzię-
łam udział w tym projekcie i polecam go 
każdemu, kto lubi poznawać nowych 
ludzi, kultury oraz chce ulepszać swoją 
znajomość języka angielskiego.” JULIA
„Biorąc udział w projekcie Erasmus+ po-
znałem mnóstwo wspaniałych znajo-
mych, z którymi wspólnie zwiększaliśmy 
swoje umiejętności językowe. Miałem 
również okazję brać udział w warszta-
tach dotyczących bezpieczeństwa w In-
ternecie, przez co jestem ekspertem w 
tym temacie. Podczas tej wizyty pozna-
łem również kulturę oraz życie tamtej-
szych ludzi. Wyjazd na Słowacje uwa-
żam za jedną z lepszych podróży w moim 
życiu.” FILIP
„Podczas projektu Erasmus+ nauczy-
łem się bardzo dużo. Poznałem słowacką 
kulturę i codzienną rutynę ludzi, którzy 
tam mieszkają. (…) Podczas warsztatów 
dowiedziałem się wielu pożytecznych 
rzeczy związanych z bezpieczeństwem 
w Internecie i zagrożeniach, na które je-
steśmy narażeni korzystając z różnych 
portali społecznościowych. Dowiedzia-
łem się, że w bardzo prosty sposób ludzie 
są w stanie stracić swoje dane i dostępy 
do kont w Internecie. Rozmawiając o za-
gadnieniach na zajęciach posługiwali-
śmy się językiem angielskim. Czuję bar-
dzo dużą poprawę i większą płynność w 
moich wypowiedziach. (…) Niesamowite 
wrażenie i wspomnienia.” SZYMON
Więcej informacji na: https://dces-era-
smus.eu/
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Pasje Justyny
Prezentuję kolejną sniorkę, 
która nigdy się nie nudzi. 
Urodziła się i mieszka w 
Grójcu. Sporo czasu i energii 
poświęciła, wspólnie z 
Bożeną P., na zorganizowanie 
grupy senioralnej, która 
funkcjonuje do dziś pod 
nazwą „Familia”. Jest 
słuchaczką GUO, tańczy z 
grupą prowadzoną przez 
instruktora Krzysztofa 
Pracownika w CKR, 
korzysta z oferty imprez 
proponowanych przez Klub 
Senior Plus. Dziś rozmawiam 
o jej zainteresowaniach.

 p Każda pasja ma jakąś genezę. 
Po rozmowie z tobą wiem, że 
lubisz góry i  górskie wycieczki. 
Czy zdradzisz, w jakich 
okolicznościach zrodziła się ta 
miłość?
Pytanie nie jest trudne. Pasją do 
górskich wypraw zaraził mnie w 
szkole średniej nauczyciel che-
mii. Z wdzięcznością wspomi-
nam górskie wędrówki, na które 
nas zabierał. Było wtedy wiele 
okazji do podziwiania piękna, 
ale i grozy gór. Do dziś mam w 
pamięci burzę, która spotkała 
nas na szlaku. Było naprawdę 
niebezpiecznie. Niezapomniane 
pejzaże i związane z nimi emo-
cje ukształtowały moje poczucie 
piękna.

 p Kochasz góry  i potrafisz 
utrwalić ich krasę nie tylko 

na zdjęciach. Wobec tego 
opowiedz o kolejnym swoim 
zamiłowaniu.
„Ono” także ma swój początek w 
szkole. Nauczyciel plastyki do-
strzegł w moich  pracach zapo-
wiedź talentu i często udzielał mi 
wskazówek, jak patrzeć na przed-
mioty i krajobrazy. Wprowadzał 
w tajniki perspektywy, cienia i  w 
różne techniki  malowania. Suge-
rował, żebym podjęła edukację w 
kierunku artystycznym, ale mnie 
zaczęła w tym okresie życia intere-
sować chemia. Do malowania  i ry-
sunku wróciłam po śmierci męża. 
To zajęcie pozwoliło mi wypełnić 
powstałą pustkę. Aby doskonalić 
swoje umiejętności, korzystałam 
ze wskazówek uznanej malarki 
Anny  Merskiej-Mitan.

 p Jakie tematy podejmujesz  w 
swoich pracach  ?
Najchętniej maluję kwiaty. Ich 
uroda jest tak krótkotrwała. Pasjo-
nuje mnie także malowanie krajo-
brazów. Maluję  farbami olejnymi. 

Ostatnio dużo czasu poświęcam 
rysunkom. Wykonuję je  ołówkiem, 
kredą i węglem. Uzbierała  się tych 
prac spora teka. Niektóre miałam 
możliwość zaprezentować już trzy-
krotnie na zbiorowej wystawie Pla-
styków Ziemi Grójeckiej.

 p Czy czytelnictwo można 
nazwać twoim kolejnym hobby?
Zdecydowanie tak. Uwielbiam do-
bre książki. Szczególnie interesują 
mnie powieści dotyczące II wojny 
światowej i sagi. Aktualnie czytam 
opwieść Tomasza Wandzla „Chło-
piec z Kresów. Historia prawdziwa”. 
Polecam. Korzystam z zasobów 
Gminnej Biblioteki im S. Laskow-
skiego w Grójcu. Trzeba przyznać, 
że jest świetnie zaopatrzona. Panie 
bibliotekarki uzupełniają zbiory o 
nowości wydawnicze. 

 p Z twojej wypowiedzi 
wynika, że nie nudzisz się w 
domu i nie bolą cię paluszki od 
zmieniania kanałów w pilocie 
od telewizora.
Powiedziałabym, że czasu mi 
wręcz brakuje. Zdradzę ci, że obec-
nie zgłębiam tajniki tkactwa. Na 
razie czysto teoretycznie, ale kto 
wie…? Może w niedalekiej przyszło-
ści będę mogła zaprezentować ja-
kieś kilimy.

Dziękuję za rozmowę. Podziwiam 
wielość artystycznych zaintereso-
wań mojej rozmówczyni Justyny 
Borkowskiej-Fruby.

 URSZULA NADUK. 
KLUB SENIOR PLUS          

Wycieczka dla seniorów
24 listopada odbyła się wycieczka do Wilanowa dla 
uczestników Grójeckiego Uniwersytetu Otwartego. Grupa 
seniorów została oprowadzona przez przewodników, 
którzy opowiedzieli liczne ciekawostki związane z historią 
pałacu. Zwieńczeniem wyjazdu był spacer po Królewskim 
Ogrodzie Światła, podczas którego można było podziwiać 
iluminacje.  Seniorom towarzyszyły uśmiechy na 
twarzach, a zimowa sceneria dodała magicznej aury. 
Prezentujemy zdjęcia z wydarzenia. 

WYCIECZKA DO POLIN, CZYLI INTEGRACJA POLSKO-UKRAIŃSKA 

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Wybickiego w Grójcu 
zrealizowano we współpracy z Forum Dialogu projekt przeznaczony dla uczniów 
polskich i ukraińskich „Razem odkrywamy żydowską historię i kulturę”.

W ramach projektu 
28 uczniów 
z klas 6-8 
(piętnastu 

polskich i trzynastu 
ukraińskich) pod opieką 
nauczycielek: Małgorzaty 
Andrychowicz, Beaty 
Ryńskiej i Wiktorii Ładyko 
wzięło udział 30 listopada 
2022 r. w wycieczce do 
Warszawy do Muzeum 
Historii Żydów Polskich 
POLIN. 

Uczniowie zwiedzili najpierw wystawę stałą z przewodnikiem. Byli pod ogromnym 
wrażeniem ekspozycji muzealnej i jej elementów interaktywnych. Za najciekawsze 
elementy wystawy uznali rekonstrukcję synagogi z Gwoźdźca i galerię Miasteczko. 

Następnie przyszła pora na warsztaty edukacyjne „Spotkania z kulturą żydowską”. 
Tłumaczono je na język ukraiński. Warsztaty odbywały się wspólnie dla całej grupy, 
więc były czasem prawdziwej integracji dla uczniów polskich i ukraińskich. 

Na zakończenie uczestnicy wyjazdu zjedli obiad w restauracji Warsze w  Muzeum 
POLIN. Wspólny posiłek w pięknym miejscu okazał się czasem na odpoczynek, 
rozmowę i dalszą integrację grupy.

Wycieczkę w całości sfinansowało Forum Dialogu. Dzięki  temu wielu uczniów 
mogło uczestniczyć w  tak ważnym projekcie edukacyjnym i integracyjnym.

Warto wspomnieć, że polscy uczniowie, którzy wzięli udział w wyjeździe, działają w 
szkolnym wolontariacie. Angażują się w wiele spraw; niedawno sprzątali cmentarz 
żydowski w Grójcu i uczestniczyli w projekcie Krokus upamiętniającym dzieci, które 
zginęły podczas Holokaustu. 

      Szkolna koordynatorka projektu Małgorzata Andrychowicz

Choinka Dla Życia 
14 grudnia pod Urzędem Gminy i Miasta Grójec odbyła się coroczna zbiórka 
krwi, połączona ze zbiórką charytatywną dla Kacpra Szłyka oraz  akcją  
"Choinka dla Życia" Nadleśnictwa i Lasów Państwowych. Temperatura na 
zewnątrz nie rozpieszczała, jednak pozytywna energia podczas wydarzenia 
zrobiła swoje: 67 osób oddało ponad 30 litrów krwi. Zorganizowano także 
kiermasz świątecznych stroików, z którego dochód przeznaczony będzie na 
rehabilitację dla Kacperka Szłyka. Pod Urzędem zjawili się także Minister 
Klimatu i Środowiska Anna Moskwa i dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych Andrzej Matysiak. W akcję zaangażowały się: Urząd Gminy i 
Miasta Grójec, RCKiK im. dr Konrada Vietha w Radomiu, KPP Policja Grójec,  
Areszt Śledczy w Grójcu, Klub Wojskowy Grójec CRIWWRE. 
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Szkolenie i wymiana doświadczeń
Gmina Grójec jest beneficjentem zadania „Doskonalenie kompetencji Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grójcu i ich 
opiekunów” w ramach Instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży” realizowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w 
wysokości 90% kosztów kwalifikowanych, tj. kwoty 23 800 zł.

Zadanie zostało zrealizowa-
ne w terminie 07.10-29.11. 
Wykonawcą całego zada-
nia była firma wyłoniona w 

drodze zapytania ofertowego z naj-
korzystniejszą ceną brutto oraz po-
siadanym doświadczeniem – TMG 
Managment sp. z o.o. z siedzibą w 
Białobrzegu Bliższym.
Zadanie było realizowane w budyn-
kach Urzędu Gminy i Miasta w Grój-
cu z zapewnianiem dostępności oso-
bom ze szczególnymi potrzebami 
– budynki przystosowane do poru-
szania się osobom z dysfunkcjami 
ruchowymi tj. rampa dla wózków 
inwalidzkich, platforma dla wóz-
ków inwalidzkich, pomieszczenia 
z szerokimi drzwiami, korytarze w 
budynkach odpowiednio szerokie i 
oznaczone. Uczestnicy szkolenia 
zostali poinformowani o fakcie, 
że zadanie jest realizowane w ra-
mach przyznanej pomocy finan-
sowej z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach instru-
mentu  „Mazowsze dla Młodzie-
ży”, informacja o realizacji zadania 
została umieszczona na stronie 

gminy Grójec www.grojecmiasto.
pl oraz stronach szkół, a także na 
portalach społecznościowych.
Zadanie składało się z kilku ele-
mentów. Zaczęło się od 4-godzin-
nego szkolenia dla opiekunów 
Młodzieżowej Rady Miejskiej. Od-
było się ono. w Ratuszu Miejskim 
w Grójcu. W trakcie omówiono 

schemat rozwoju współpracy we-
wnątrz młodzieżowej rady po-
przez zwiększenie poziomu za-
angażowania jej członków we 
współpracy z samorządem i śro-
dowiskiem lokalnym. Szkolenie 
było przeprowadzone przez tre-
nera z zapewnieniem materia-
łów dydaktycznych

SZKOLENIE 
CZŁONKÓW 
MŁODZIEŻOWEJ RADY 

Kolejne, 12-godzinne, szkole-
nie dla 21 radnych Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej odbyło się w 
dniach 13 i 14 października 2022 
r. w sali konferencyjnej Ratusza 
Miejskiego w Grójcu.
Miało ono na celu rozwój współ-
pracy wewnątrz młodzieżowej 
rady oraz zwiększenie poziomu 
zaangażowania jej członków we 
współpracy z samorządem i śro-
dowiskiem lokalnym.
Trzecie szkolenie (11-godzin-
ne) dla 21 radnych Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej odbyło się 
w dniach 27 i 28 października 
2022 r. w sali konferencyjnej Ra-
tusza Miejskiego w Grójcu.
Rozwinęło kompetencje lider-
skie młodzieżowych radnych, 
przygotowując członków mło-
dzieżowej rady do prowadzenia 
diagnozy potrzeb i zaintereso-
wań młodzieży oraz planowa-
nia i realizowania przez członków 

młodzieżowej rady projektów spo-
łecznych przy współpracy z 
młodzieżą.

REALIZACJA DZIAŁAŃ

Następne szkolenie (20 godzin) 
dotyczyło pracy animatora. Od-
było się w dniach 3 i 4 listopa-
da 2022 r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta i Gminy w Grój-
cu oraz w siedzibach szkół. Za-
kończyła ją debata w Urzędzie 
Miasta i Gminy w dniu 29 listo-
pada br.

WIZYTA STUDYJNA

Wizyta studyjna z Młodzieżową 
Radą w Lublinie odbyła się 21 li-
stopada 2022 r.
Celem odbycia wizyty studyjnej 
z Młodzieżową Rada Miasta Lu-
blin była wymiana doświadczeń 
oraz zdobycie nowych umiejęt-
ności w oparciu o dobre praktyki 
oraz umiejętności, jakie posiada-
ją młodzieżowi radni z Lublina.

   UGiM

Symbole i pradawne zwyczaje. Wigilia i Boże Narodzenie   
Co symbolizują 
tradycyjne potrawy 
wigilijne? Skąd 
wzięły się zwyczaje 
popularne i dziś na 
naszych stołach? 
Jak Wigilię i Boże 
Narodzenie, zwane 
Godami, które 
kończyły stary rok, 
świętowali nasi 
przodkowie?

Przygotowania do Wigilii i Świąt 
Bożego Narodzenia zaczynały 
się wraz z Adwentem. Czas wy-
znaczał kalendarz liturgiczny 

Kościoła katolickiego. A w symbolach, 
zwyczajach i potrawach wigilijnych 
i świątecznych łączyły się katolickie 
tradycje z pradawnymi słowiańskimi 
zwyczajami.

CHOINKA I JODEŁKA 

W dawnych czasach, jeszcze w XIX 
wieku, w polskich chatach wiejskich w 
czasie Godów wieszano u pułapu głów-
nej izby jodłkę. „Ścięty czubek jodły lub 
świerku, wierzchołkiem ku dołowi, 
ustrojony tradycyjnie w wydmuszki jaj 
(jajo – symbol życia), piernikowe figurki 
(ślad zastępczych ofiar ludzi i zwierząt), 
jabłka znamionujące zdrowie i światy 
z opłatków”. Zwyczaj ten kultywowa-
no wyłącznie w wiejskich chatach, co 
wskazuje, że pochodził jeszcze z czasów 
przedchrześcijańskich. Tradycja choin-
ki przyszła do Polski w XIX stuleciu z 
Niemiec. „Nowe drzewko pochodziło z 
tego samego źródła, co dawne, lecz stało 
prosto, miast bujać się u pułapu; na ga-
łązkach płonęły świeczki i połyskiwały 
kolorowe szklane bańki. Stosunkowo 
szybko choinka przeszła z salonów do 

chat, wypierając ubogą krewniaczkę jo-
dłkę” – wyjaśnia genezę choinki Zofia 
Kossak. Drzewko choinkowe pozosta-
wało w domu do Trzech Króli.

MISTYKA WIECZERZY 
WIGILIJNEJ 

„Wilia, wieczerza o charakterze sakra-
mentalnym, jest tak mocno związana z 
nami uczuciowo, że w oczach wielu Po-
laków przesłania właściwe święto. Sta-
je się treścią, miast wstępem. Potrawy 
spożywane w czasie Wilii, ich sposób 
przyrządzania, ich kolejność są trady-
cyjne, symboliczne, niezmienne” – pi-
sała w „Roku polskim” wybitna pisarka 
Zofia Kossak, związana z Grójecczyzną 
przez męża, Zygmunta Szatkowskiego. 
Związek ze starożytnymi przedhisto-
rycznymi czasami symbolizowała na 
wigilijnym stole kutia, pszenica zmie-
szana z makiem i miodem. Jej składni-
ki też miały metaforyczne znaczenie: 
mak – spokojny sen, miód – słodycz. 
Najważniejszym wydarzeniem wilii 
jest „dzielenie się opłatkiem, zbliżają-
ce oddalonych, łączące umarłych z ży-
wymi. Wyciągnięta dłoń z okruchem 
chleba sięga poza rzeczywistość”. Sia-
no pod obrusem przypomina stajenkę 
betlejemską, w której narodził się Jezus 
Chrystus. „Po wieczerzy zostanie rozda-
ne żywinie (zwierzętom gospodarskim 
– przyp. TP), wcześniej zaś posłuży do 
wróżb krótkiego czy sędziwego życia, 
zależnie od długości źdźbła wyciągnię-
tego spod obrusa” – wskazuje pisarka. 

TRADYCJA PUSTEGO 
MIEJSCA 

Jedno miejsce przy wigilijnym stole po-
winno pozostać wolne. Powinno czekać 
na tych, którym los utrudnia powrót do 
rodzinnego domu. Czasem, w niektó-
rych domach jest symbolem oczeki-
wania na powrót kogoś bliskiego. „Kto-
kolwiek zajdzie w dom polski w święty, 
wigilijny wieczór, zajmie to miejsce i 
będzie przyjęty jak brat. Raz do roku, 
w ciągu paru godzin, społeczeństwo 

uświadamia sobie przez ten zwyczaj, 
jakim rajem byłby świat, gdyby prawa 
wigilijnej wieczerzy rządziły nim stale” 
– podkreśla Kossak. 

WRÓŻBY I PRZESĄDY 
WIGILIJNE

„Każde zdarzenie w ciągu tej wieczerzy 
jest wróżebne i doniosłe” – zauważa Zo-
fia Kossak. Podczas Wigilii nikt nie po-
winien wstawać od stołu. Źle wróżyło, 
jeżeli ktoś z biesiadników zobaczy wła-
sny cień na ścianie, ponieważ zwiastuje 
to śmierć w nadchodzącym roku. Naj-
lepiej, gdy przy wigilijnym stole zasia-
da parzysta liczba obecnych, a świateł, 
szczególnie świec nie powinno być trzy. 
Legenda mówi, że o północy zwierzę-
ta mówią ludzkim głosem. rozumieją 
mowę i odpowiadają na pytania czło-
wieczym głosem. „Pewien gospodarz, 
pragnący to sprawdzić, skrył się w obo-
rze pod żłobem i czekał. Posłyszał, jak 
wół mówi do drugiego wołu: Szkoda, 
że powieziemy naszego pana na cmen-
tarz. Sprawiedliwy był człek. Podsłu-
chujący przejął się do tego stopnia, że 
umarł nazajutrz i tak sprawdziło się, co 
mówiły woły”. 
Dziewczęta po wieczerzy stawały z 
drewnianą łyżką w ręku, przy płocie, 
nasłuchując, z której strony pies za-
szczeka. Kierunek szczekania wskazy-
wał skąd pojawią się swaty. Ustawia-
ły też trzewiki z prawej nogi, od pieca 
do drzwi wyjściowych. Której trzewik 
pierwszy sięgnie progu, ta najprędzej 
pójdzie za mąż. Wigilia była dniem, w 
którym nie wolno było pożyczać pienię-
dzy, by długi nie prześladowały przez 
cały rok. Z podobnych względów sta-
rano się nie kłócić. Wejście do domu w 
kożuchu wróżyło chorobę. Myśliwi, by 
zapewnić na nowy rok pomyślność w 
polowaniach, musieli coś ustrzelić w 
Wigilię. 

PRZESĄDY 

Zofia Kossak opisuje też interesujący 
zwyczaj związany z sadownictwem. 

Jednak ze względu na ilość drzew w sa-
dach, teraz mało wykonalny. „Gospo-
darz po Wilii idzie z siekierą do sadu, 
poleciwszy wprzód synowi, by czekał 
za płotem. Przykłada siekierę do pnia 
każdego drzewa pytając srogo: Będziesz 
rodzić? – Będę! Będę! – odkrzykuje chło-
pak. Uspokojony tym zapewnieniem 
gospodarz stawia to pytanie następ-
nej jabłoni. Potem przechodzi do 
pszczół. Odkłada siekierę, bo pszczo-
ła, harde stworzenie, może się obra-
zić, i każdemu z uli kolejno obwiesz-
cza wiadomość, że Chrystus Pan się 
narodził”.

BOGACTWO I 
RÓŻNORODNOŚĆ

Zofia Kossak w „Roku Polskim”, któ-
ry ukazał się po raz pierwszy w 1955 
r. ubolewała, że w okresie bożonaro-
dzeniowym można usłyszeć zaled-
wie około dwudziestu kolęd. I dodaje: 
„Miłośnicy pieśni znają ich do sześć-
dziesięciu, a to jest zaledwie nikła 
część. Ostatni zbiór kantyczek, usi-
łujący być kompletnym, wydany w 
ostatnich dziesiątkach lat minione-
go wieku, liczył ponad sześćset pozy-
cji! W tym dorobku nagromadzonym 
wiekami można odróżnić kilka grup. 
Poważne pieśni kościelne; płody ry-
mopisów dworskich w przesadnym 
stylu XVIII wieku, gdzie kandory, 
adamanty, wety, fety i splendory za-
ciemniają sens każdego zdania; kolę-
dy miejskie, cechowe; na koniec, naj-
liczniejsze, pastorałki niekłamanie 
ludowe”. Wszystkie stany społecz-
ne, cechy i zawody posiadały swoje 
kolędy. Niektóre poważne, niektóre 
śmieszne, jak ta kolęda mnichów: 
„Jezus się rodzi, daj nam węgrzyna, 
Ojcze nasz, przeorze, wszakże jest w 
klasztorze.
Nagrodzi to Jezus Dziecina…”. Wę-
grzynem w dawnej Polsce zwano wę-
gierskie wino tokaj. 
Ogromna ilość kolęd wskazuje, jak 
ogromne znaczenie w życiu społecz-
nym dawnych pokoleń miało Boże 

Narodzenie. Z czego to wynikało? 
Oddajmy głos Zofii Kossak, wielkiej 
znawczyni naszych dziejów i ludz-
kich charakterów: „Każdy naród 
chrześcijański posiada swoje pieśni 
bożonarodzeniowe, nigdzie jednak 
nie wyrosła ich podobna mnogość, 
nigdzie też nie są równie bezpośred-
nie i tkliwe. Artur Górski w jednym 
ze swych dzieł nazwał Słowian uro-
dzonymi słuchaczami ośmiu bło-
gosławieństw. Dodajmy, iż byli 
również urodzonymi czcicielami 
żłobka. Z Bożych tajemnic Narodze-
nie zdało im się najbliższe i najuko-
chańsze. Lud niebogaty, zwyczajny 
surowych zim, współczuł młodej 
Matce, co uboga była, rąbek z głowy 
zdjęła, by okryć Dziecię złożone na 
sianie”. 

ZANIK STARYCH 
OBRZĘDÓW I TRADYCJI 

Wiele starych tradycji wigilijnych 
i bożonarodzeniowych odeszło w 
mrok niepamięci. To smutne, ale 
taka jest często kolej losu. Ubole-
wano nad tym również w dawnych 
czasach. „Niestety, w miarę jak dany 
kraj przyswaja sobie ogólnoeuropej-
ską kulturę, stare obyczaje i obrzę-
dy zacierają się, ustępując miejsca 
przepisom światowym, obowiązu-
jącym w każdym cywilizowanym 
kraju. Wyrugowują je także wpły-
wy cudzoziemskie, jednakie uzna-
nie dla cech ogólnoludzkich, narzu-
cane ze źle zrozumianym postępem, 
walka o byt i ciężkie warunki co-
dziennego życia, osłabiające humor i 
bujność ludu” – pisała przed ponad stu 
laty Maria Bogusławska. „Tradycje, jak 
pyłek złoty, opadają ku dołowi, tuląc 
się u ognisk niskich dworków, czepia-
jąc się strzech wieśniaczych. A jednak 
w starych zwyczajach i obrzędach tkwi 
najczęściej przykazanie głębokiej mo-
ralności przodków i pierwiastek patrio-
tyczny” – podkreślała.

TOMASZ PLASKOTA 
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Niezapomniany wieczór wielkiej jedności  
JEDEN Z GRUDNIOWYCH  
WIECZORÓW KOŃCZĄCEGO 
SIĘ ROKU 2022, SPEŁNIONY 
W GALERII GRÓJECKIEGO 
OŚRODKA KULTURY, 
NALEŻAŁ DO KAZIMIERZA 
KOCHAŃSKIEGO, KTÓRY 
ZAPROSIŁ NAS DO KRAINY 
SWEJ WYOBRAŹNI. 
BEZPOŚREDNI POWÓD?  
NAJNOWSZA PUBLIKACJA 
POETY, ZATYTUŁOWANA, 
JAK KAŻDE WYDAWNICTWO 
JEGO PIÓRA, NA LITERĘ „K”, A 
KONKRETNIE – „KOMITYWA”.

Skąd wzięła się ta konse-
kwencja? Imię autora: Ka-
zimierz. Nazwisko auto-
ra: Kochański. Imię syna: 

Krzysztof. Imię córki: Katarzyna. 
Imię żony: Kochana Hania. No to i 

cała reszta musi zaczynać się na tę 
literę. Zbiory wierszy: „Konfesje”, 
„Kroki”, „Krecha”, „Kolekta”, „Kan-
ty-Lenki”. Zbiory fraszek: „Karam-
bol”, „Kipiel”, „Kakofonia”, „Kurioza-
lia”, „Kolczyki”. Wybory aforyzmów: 
„Kartkując” i „Kreślone kredą”. Re-
trospektywne wybory utworów: 
„Kulminacje” i „Klejaki”.
Katalog dzieł, podobnie jak i innych 
dokonań artystycznych mieszkańca 
Grójca, urodzonego w Zalesiu Gór-
nym koło Piaseczna, wieloletnie-
go nauczyciela muzyki w grójeckiej 
„Jedynce”, zebrano w nocie biogra-
ficznej  zamieszczonej na okładce 
tomiku „Komitywa”, notabene ład-
nie opracowanego przez kielecką 
Oficynę Wydawniczą STON 2. Jeśli 
idzie o szatę graficzną (zachęcają-
cą, barwną), warto zauważyć, iż na 
okładce i na stronie 7 znajduje się 
obraz Kristiny Użenaite, a pozostałe 

obrazy zamieszczone w książce są au-
torstwa Nice Vasileva. Zatem pan Ka-
zimierz, jak to zwykł czynić, zabrał na 
swój okręt plastyków, w tym wypad-
ku Litwinkę (nieziemskiej urody)  i 
Macedończyka (sympatycznego), któ-
rych fotografie i biogramy znalazły 
się na skrzydełkach okładki. Twórcy 
ze Związku Literatów Polskich, do 
którego należy grójczanin, z pewno-
ścią mogą mu pozazdrościć koope-
racji z Kristiną Użenaite, aktorką, pi-
sarką i ilustratorką.  Wiedzcie, drodzy 
literaci, że  czarowne i zdolne malarki 
zawierają komitywę tylko z  nie byle 
jakimi poetami czy pisarzami, ma-
jącymi coś do powiedzenia, po swo-
jemu, niebojącymi się, że ktoś inny 
może przyćmić ich teksty.  
A Kochański, jakże konsekwentnie 
poszukujący prawdy o świecie  i o 
sobie samym, niepokorny wobec za-
gmatwanej tkanki życia, pokorny 

wobec słowa, ma  swój styl, co po-
twierdza choćby opinia Andrze-
ja Zaniewskiego, uznanego poety, 
prozaika, autora tekstów piosenek: 
„Kaziu, przeczytam kilka twoich 
słów, dwa, trzy twoje zadania i je-
stem pewien, że to twoje zdania, 
twoje słowa”. Lektura owej poezji 
wymaga maksymalnego  skupie-
nia, bo  piękne wiersze „nie lubią 
schodzonych butów/nie tolerują 
wygodnych/tłumaczeń”?
O niewątpliwej oryginalno-
ści naszego mistrza pióra  mo-
gliśmy przekonać się w czasie 
wspomnianego wieczoru, gdyż 
wiersze oraz aforyzmy i frasz-
ki ze zbioru „Komitywa” czytał 

sam autor, a także Monika Woź-
niak, dyrektor GOK tudzież Le-
szek Przybytniak, radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego. 
Całość dopełniło śpiewanie Da-
riusza Rączki, wareckiego barda, 
nie mówiąc już o tym, że „Sto lat” 
dla poety zaintonował profesor 
Jan Zakrzewski. 
Dzięki Kazimierzowi Kochań-
skiemu, czując się  w jego świecie 
zjednoczonymi niczym odwieczni 
przyjaciele, z przejęciem próbując  
nadążać za sensem  recytowanych 
i wyśpiewywanych strof, na mo-
ment  zapomnieliśmy  o  świecie dy-
biącym na nas za oknem.                   
                                   REMIGIUSZ MATYJAS 

Wysoko nad bulą
Jeśli ktoś o sobie mówi, że jest 
dorosły, to już pr zepadł. Bo cz ym 
jest owa dorosłość?  Szafą, z któ-
rej bezładnie wsz ystko w yleciało 
na podłogę, bezradnością, szaro-
ścią itd. Tr zeba być dzieckiem, do-
póki się da. Mar z yć jak dziecko, 
konsekwentnie próbować spełniać  
sztubackie mar zenia, mocno  wie-
r z yć w swoje możliwości. 
Pamiętacie w y wiad z 12-letnim 
Kamilkiem Stochem, mieszkań-
cem podhalańskiej wioski Ząb? 
Dopiero co zaczął skakać na Wiel-
kiej Krokwi w Zakopanem. Trochę 
się bał. Ale gdy już zapiął nart y, 
usiadł na belce, w ybił się z progu 
i  zaczął frunąć nad bulą, od razu 

zapomniał o lęku. Poczuwsz y się 
wolnym nicz ym ptak, posz ybował 
na odległość 128 metrów! Jak na 
swój wiek, w sposób  bardzo doj-
r zały mówił o t ym, co robi, już 
wtedy werbalizując mar zenia  o 
t ytule mistr za olimpijskiego. Wie-
my, bo skoki narciarskie stały  się 
narodow ym r ytem, że Kamil Stoch 
został mistr zem olimpijskim, i 
to aż tr z ykrotnie.  Niektór z y dzi-
wią się, że jeszcze startuje, choć 
w zasadzie wsz ystko już w spo-
rcie osiągnął. A może on po prostu 
chce jak  najdłużej czuć się dziec-
kiem, upajać się wolnością?
Wolnym chce być, o cz ym mówi  re-
fren piosenki „Droga”,  zaledwie o 

kilka lat starsz y od Stocha, Paweł 
Binkiewicz , znany jako Biba. Oto 
w dworku w Lesznowoli  kartkuje  
swój zesz yt do jęz yka polskiego. 
Cz yta w ypracowanie, w któr ym – 
jako uczeń cz wartej klasy grójec-
kiej „Trójki” – w yznał, że pragnie 
zostać muz ykiem i kompoz yto-
rem. Już wówczas grał  na gita-
r ze, czuł, wręcz wiedział, że go na 
to – jako prawnuczka organist y  – 
z w yczajnie  stać, ocz y wiście, jeśli 
nie zapr zestanie prac y nad sobą i 
starań w w ybranym  kierunku.
Robił swoje, by po latach – jako  
politolog z Grójca –  zabłysnąć 
talentem wokalnym oraz osobo-
wością sceniczną w telewiz yjnym 

programie X Factor, pr z y okazji 
promując nasz gród na całą Pol-
skę. Z kolei niedawno w ydał swoją 
debiutancką płytę, na której zna-
lazło się dziesięć piosenek. Skom-
ponował muz ykę  i  napisał słowa. 
Co godne podkreślenia, płyta na-
rodziła się w studio zaaranżowa-
nym w dworku w Lesznowoli, z po-
mocą kilku  pr z yjaciół – muz yków 
oraz darcz yńców.  
Dlaczego mar zenie z dziecińst wa 
spełniło się w zabytkow ym, powo-
li krusząc ym się  budynku, z dala 
od blichtru świata?  Lesznowolski 
dworek to miejsce magiczne, peł-
ne duchów pr zeszłości,  znajdu-
jące się pod opieką św. Tadeusza, 

wręcz  idealne dla Biby,  muz y-
ka  tutaj mieszkającego i t wor zą-
cego, człowieka  wrażliwego na 
pr zeszłość i pr z yrodę,   mężcz yzny 
prawie 40-letniego, ciągle jed-
nak – dzięki muz yce – z radością 
dziecka unoszącego się  w ysoko 
nad bulą prozaicznego ż ycia. Do 
tego ostatniego, o cz ym śpiewa na 
wspomnianej płycie, ma konkret-
ne uwagi.
Leć, Pawle, leć! Upajaj się wolno-
ścią, komponuj, układaj słowa,   
wier ząc w to, że kiedyś miłość 
opanuje cały świat. Zeskok  jesz-
cze bardzo daleko, a św. Tadeusz 
czuwa.  
                              REMIGIUSZ MATYJAS 

Każdy dzień może być świętem

W krótce usiądziemy przy wigilijnym stole. 
Konsumując obowiązkowe potrawy świą-
teczne, na które z reguły wydajemy dużo 
kasy, z pewnością wspomożemy handel, 

może nawet staniemy się trochę  lepsi, przynajmniej na 
godzinę – ale czy  zmienimy świat? Ten ostatni jest taki, 
jaki jest, choć w sumie nie bardzo wiadomo jaki, mimo  
że tak wielu bliźnich zdaje się mieć patent na prawdę, a 
media nieustannie bombardują nas obrazami i komen-
tarzami rzekomo wszystko obiektywnie pokazujący-
mi  oraz wyjaśniającymi. Tymczasem, w istocie, nie ma 
miejsca na wielobarwność. Królują biel i czerń. Każdy  
złowieszczy news to chleb dla dziennikarzy. Chapią go, 
dopóki się da albo się nim nie udławią, toteż – spragnie-
ni wiedzy o szerokim świecie, oduczeni samodzielnego 
myślenia –  toniemy w oceanie   afer,  hejtu, katastrof, ko-
rupcji, morderstw, pandemii, skandali, wybuchów  czy 
też piłkarskich stempelków. Niczego więcej, poza nimi, 
nie dostrzegamy. 
W mijającym roku, jakby tego wszystkiego było mało, 
także i nad nami rozpostarł się cień wojny, potęgując   

strach i zagubienie.  Pomimo międzynarodowych (czy-
taj: nic nieznaczących) gwarancji, napadnięto na  na-
szych sąsiadów, oferując im łaskawe ojcowanie w za-
mian za wyzbycie się narodowości i suwerenności. 
Wielcy, w imię zachcianki, przepełnieni nienawiścią i 
pogardą, ślepi na zachodzące procesy dziejowe, rzucają  
rakiety na domy i ludzi. Pół biedy byłoby wtedy, gdyby 
robili to osobiście. Wtedy byłaby szansa, że wcześniej 
czy później weźmie ich cholera. Nie ma jednak tak do-
brze. Wyręczają się  posłusznymi, indoktrynowanymi 
albo zastraszonymi  maluczkimi. Wielcy nie wsiądą do 
czołgu, nie pójdą do szturmu, nie pokażą, jak słodko jest 
ginąć za ojczyznę. Wolą wydawać rozkazy, bawić się czy-
jąś śmiercią, czerpać z niej zyski. 
Kto z nas dał im prawo do deptania naszego życia? Czy 
zwyczajni ludzie, w większości obdarzeni  dobrą wolą, 
których  –  zdaniem Czesława Niemena – jest więcej, ska-
zani są na bycie mięsem armatnim, na zadawanie pyta-
nia: „Gdzie jest Bóg?” albo „Dlaczego Bóg na to pozwa-
la?”. Tego dociekali nasi dziadkowie więzieni w obozach 
koncentracyjnych w czasie drugiej wojny światowej. O 

to kilka dni temu pytał  Ukrainiec, drżący o los swoich 
dzieci, choć nieprzestający  wierzyć w to, że kiedyś  jesz-
cze będzie normalnie.
Czy sama wiara wystarczy, aby  osiągnąć ten cel?  Mu-
simy jej pomóc, w pierwszej kolejności  pozytywistycz-
nie niszcząc nienawiść w nas samych. Niemal codzien-
nie toczymy, z błahych powodów, śmieszne wojenki w  
mieście, urzędach  czy domu. Pora już zakopać topór 
zacietrzewienia, wyłączyć telewizor czy Internet, pójść 
na spacer, powiedzieć komuś dobre słowo, ekspiacyjnie 
ucałować stopy Muzy. Nie potrzeba aż tak wiele, by po-
wszednie dni były świętem.  
                                                                            REMIGIUSZ MATYJAS



KULTURA 9GRUDZIEŃ 2022 www.zyciegrojca.pl
 facebook.com/zyciegrojca

WSPÓLNY GRUNT W CHAOSIE RÓŻNIC 
I KONTRASTÓW 

"Nihil novi vice versa" to wystawa, którą otwarto 2 grudnia 
w Galerii Grójeckiego Ośrodka Kultury. Prezentuje ona 
przekrój działań 
artystycznych 
Michała 
Ekiela, artysty 
związanego 
osobiście z 
Grójcem, oraz 
Aleksandry 
Sałbut. 

Pomysł 
zorganizowania 
wspólnej 
wystawy zrodził się już jakiś czas temu, rzucony w zwykłej, 
codziennej rozmowie. Tak trochę żartem, a trochę na 
serio. Pod koniec roku okazało się, że plany te albo raczej 
marzenia uda się zrealizować.

Od początku znajomości artystów fascynowało to, jak 
odmienne mają podejście do niemal wszystkiego. Inne 
były ich doświadczenia życiowe, inaczej patrzą i reagują 
na świat, inaczej przeżywają emocje i, w końcu, schodząc 
na grunt sztuki, zupełnie co innego ich w niej pociąga, 
interesuje i zajmuje, a co innego irytuje i odrzuca. 

Czują czasem, że są z dwóch biegunów, z krańców 
pewnego spektrum. Jednocześnie głośni i cisi, ekspresyjni 
i stonowani, oszczędni i wylewni w formie, dosadni i 
delikatni, operujący symbolem i mówiący bezpośrednio. 

Prace prezentowane na wystawie są przemieszane. Artyści 
nie chcieli dzielić przestrzeni sali na dwie mniejsze, 
zupełnie niepowiązane ze sobą wystawy. Ich celem 
było znalezienie wspólnego gruntu w chaosie różnic 
i kontrastów oraz pokazanie, jak w naturalny sposób 
uzupełniają się w swoich skrajnościach. 

- Wybrane prace są dla nas ważne z różnych względów. 
Czasem estetycznych, choć o wiele częściej przy doborze 
prac istotne były kwestie osobiste, pewne nasze odczucia 
czy wspomnienia. Każdy zaprezentowany obraz, rysunek 
i grafika jest naszą historią, jednocześnie też opowiada 
o nas i o rzeczywistości, w której funkcjonujemy i w 
której nieustannie próbujemy się odnajdywać – wyznają 
Aleksandra i Michał.

Przygoda z filmem i teatrem w ramach darmowych warsztatów  
Fundacja Generator Kultury z 
Białej Rawskiej – w ramach 
dofinansowania z Urzędu 
Gminy i Miasta Grójec                   
– organizuje w Grójeckim 
Ośrodku Kultury warsztaty 
filmowe dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. 

U czestnicy rozpoczę-
li swoją przygodę z 
branżą kultury i sztu-
ki filmowej w listopa-

dzie. Do tej pory zostały prze-
prowadzone takie warsztaty jak: 
reżyseria filmowa, sztuka aktor-
ska i operatorska, animacja, fo-
tografia studyjna. 

Podczas warsztatów animacji 
można było dowiedzieć się, jak 
w kreatywny sposób wykorzy-
stać telefon komórkowy oraz, 
przy użyciu darmowych aplikacji, 
stworzyć efektowną animację na-
wet w domu. Uczestnicy poznali 
podstawowe zasady animacji oraz 
dedykowane aplikacje na urzą-
dzenia mobilne, które wzbogaciły 
projekty o efekty specjalne.
Zwieńczeniem zajęć był krótki 
filmik animowany, w pełni zre-
alizowany przy pomocy telefonu 
komórkowego – od zdjęć poklat-
kowych po udźwiękowienie i 
postprodukcję materiału.
Kolejne warsztaty w harmono-
gramie to fotografia studyjna. 

Uczestnicy mieli okazję zoba-
czyć, jak wygląda praca z lampa-
mi fotograficznymi oraz różny-
mi modyfikatorami oświetlenia, 
adaptując warunki do profesjo-
nalnych sesji zdjęciowych. Tutaj 
można było wykazać się w kilku 
rolach: modela, operatora lamp 
i fotografa. Początkujący opera-
torzy zapoznali się z technicz-
nymi aspektami  – parametrami 
lamp oraz ustawieniami apara-
tu, które różnią się diametralnie 
od stosowanych w codziennej 
fotografii reportażowej. Głów-
nym celem warsztatów było jed-
nak pokazanie, jak można grać 

światłem w fotografii i jak stwo-
rzyć oświetlenie danego zdjęcia.

Podczas warsztatów operator-
sko-reżyserskich zrealizowano 
etiudę-przestrogę  pod tytułem 
„Na wnuczka”. Etiuda  przestrze-
ga seniorów  przed naciągacza-
mi, którzy  korzystają z metody 
„na wnuczka”. Premiera pracy 
uczestników  warsztatów zosta-
ła  zaprezentowana 15 grudnia – 
jako finał projektu.
Warsztaty przeprowadzono z 
wykorzystaniem sprzętu oraz 
kompetencji z projektu Naro-
dowego Centrum Kultury pod 
nazwą Konwersja Cyfrowa Do-
mów Kultury. 
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Wigilia Miejska - fotorelacja

To będzie rekordowy, ale bardzo trudny czas dla finansów 
W poniedziałek Rada Miejska przyjęła przygotowany przez magistrat projekt budżetu gminy na 2023 rok. 

– To najtrudniejszy budżet, jaki przy-
szło mi przygotować w ciągu ostat-
nich 26 lat, kiedy pracuję w urzędzie 
miasta – nie ma wątpliwości skarb-
nik gminy Grójec, Mariola Komorow-
ska. – Wynika to z tego, iż przy bar-
dzo mocno rosnących wydatkach 
mamy relatywnie niskie dochody 
– wyjaśnia.
Wpływ na to ma ogólna sytuacja 
gospodarcza i zmiany w prawie do-
tyczące finansowania samorządów. 
W rozmowie z „Życiem Grójca” Ma-
riola Komorowska wskazuje, iż zo-
stały zakłócone dochody bieżące 
gminy w największej pozycji, czyli 
udział w podatku PIT. - Do 2021 roku 
te udziały były stabilne, ponieważ w 
zależności od tego, jakie były wpła-
ty do budżetu państwa z tego okre-
ślony procent trafiał na konto gmin. 
Od tego roku sytuacja się zmieniła, 
ponieważ udziały w PIT są liczone, 
jak subwencja. Ministerstwo Finan-
sów prognozuje ile pieniędzy wpły-
nie z podatku dochodowego od osób 
fizycznych i na tej podstawie ustala 

według wskaźnika wysokość docho-
dów dla każdej gminy na cały rok – 
wyjaśnia skarbnik. 
Co więcej, wprowadzone zmiany w 
PIT mocno uderzyły w ogólną wy-
sokość wpływów z tego podatku. 
Chodzi o obniżenie stawki z 17 na 
12 proc., zwiększenie kwoty wolnej 
od podatku oraz zwolnienie z podat-
ku osób do 26 roku życia. – Według 
wykonania dochodów z PIT za 2021 
rok, przy rosnącym poziomie wyna-
grodzeń w roku 2022, powinniśmy 
mieć obecnie z tego tytułu około 10 
mln zł więcej dochodu, niż mamy – 
przyznaje Mariola Komorowska. 
Mimo tego, dzięki pozyskanym środ-
kom zewnętrznym oraz emisji obli-
gacji w budżecie na przyszły rok uda-
ło się wygospodarować rekordową 
kwotę na inwestycje. - W budżecie 
na 2022 rok wydatki majątkowe były 
planowane na blisko 26 mln zł, a na 
2023 roku planujemy je na kwotę 
prawie 42 mln zł. Składają się na nie 
inwestycje roczne oraz wieloletnie. 
Jesteśmy na etapie rozpoczętych w 

tym roku olbrzymich inwestycji dwu 
lub trzy letnich. Są to: rozbudowa 
szkoły podstawowej nr 1, rozbudowa 
szkoły w Lesznowoli, budowa dróg z 
rządową dotacją – wylicza skarbnik 
gminy. – Takiego poziomu wydat-
ków majątkowych nie mieliśmy ni-
gdy – zaznacza. 
W budżecie znajdują się również 
środki na modernizację komplek-
su sportowego przy ul. Laskowej 
oraz remont budynku dworca kolej-
ki wąskotorowej. Na obie inwestycje 
gmina pozyskała dotacje z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego – po 3 mln zł na każ-
dą. Zabezpieczono także pieniądze 
na wkład własny do budowy budyn-
ku komunalnego przy ul. Jana Pawła 
II oraz publicznego żłobka (po 1 mln 
zł). 
Udało się również znaleźć 10 proc. 
na zwiększenie funduszu płac we 
wszystkich jednostkach podle-
głych grójeckiemu samorządowi, 
co ma chociaż w pewnym stopniu 
zrekompensować urzędnikom i 

pracownikom wysoką inflację. Wy-
jątkiem jest oświata. Nie opubliko-
wano bowiem jeszcze rządowego 
rozporządzenia, które określa wy-
sokość wynagrodzenia dla poszcze-
gólnych stopni awansu zawodowe-
go. Poza tym, jak zaznacza skarbnik 
gminy, żadna z jednostek nie ma 
zwiększonego budżetu pod obecne, 
rosnące potrzeby. Utrzymano je na 
poziomie z 2022 roku.
Jeśli chodzi o wydatki, to podobnie 
jak w latach poprzednich, najwięk-
szą grupę stanowią te na oświatę. 
To aż 56 mln zł. Drugą istotną gru-
pę stanowi pomoc społeczna. - Nie-
stety, coraz więcej zadań musimy 
finansować sami jako gmina, m.in. 
pieczę zastępczą czy umieszczanie 
dzieci w domach dziecka – przy-
znaje Mariola Komorowska. Zwra-
ca również uwagę na szybko wzra-
stające wydatki na drogi. Jak przy 
tym zaznacza, nie chodzi o samą 
budowę nowych dróg (koszty wzro-
sły nawet dwukrotnie), ale rów-
nież o utrzymanie dotychczasowej 

infrastruktury, na którą wydatki 
wzrosły w ostatnim czasie o 60-70 
procent. 
Dużym problemem są też rosnące 
ceny energii (rok do roku to 85 proc.!). 
W związku z tym samorząd już wy-
mienia oświetlenie na bardziej 
energooszczędne wszędzie tam, 
gdzie jest to tylko możliwe. Będzie 
też inwestował w fotowoltaikę, aby 
przejść na własną produkcję prądu. 
W budżecie zabezpieczono na ten 
cel 600 tys. zł. W pierwszej kolejno-
ści panele pojawią się na obiektach 
Grójeckiego Ośrodka Sportu, base-
nie i hali sportowej, które zużywa-
ją największe ilości prądu. Według 
uchwalonego planu dochody gminy 
w 2023 roku mają wynieść 143 mln 
zł (w 2022 roku projekt budżetu za-
kładał 125 mln zł), a wydatki 156 mln 
zł (w 2022 roku – 144 mln zł). Deficyt 
wyniesie 13,7 mln zł. Ma zostać po-
kryty z wolnych środków (5,7 mln zł) 
oraz emisji obligacji (8 mln zł). 

MATEUSZ ADAMSKI        
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Grójec – gród królewskiego kaznodziei, artylerzystów i śpiewaków
Z okazji 410. rocznicy śmierci ks. Piotra Skargi Urząd Miasta i Gminy w Grójcu wydał książkę autorstwa cenionego 
regionalisty dr. Remigiusza Matyjasa.

Nosząca przewrotny tytuł 
książka „Wszystkiemu 
winien Skarga” to niezwy-
kle interesująca pozycja. 

Nie jest bowiem klasyczną biografią 
grójczanina, który, jak pisze w przed-
mowie burmistrz Dariusz Gwiazda, 
ze wszystkich grójczan najwyrazi-
ściej zapisał się w dziejach ojczyzny. 
Jest to opowieść o śladach, które po-
zostały po słynnym jezuicie w Grój-
cu. Niektóre po dziś dzień, jak na 
przykład budynek dawnego domu 
schronienia, znajdujący się na tere-
nie dzisiejszego szpitala. 

ZAMIAST 500 PLUS

Swoją książkę dr Remigiusz Matyjas 
rozpoczyna pod Grójcem, przy dro-
dze prowadzącej do Kobylina, w miej-
scu stanowiącym obecnie integralną 
część miasta, a kiedyś nazywanym 
Skargowem, Skargowszczyzną albo 
Skargówkiem. To właśnie tam 2 lute-
go 1536 roku w rodzinnym folwarku 
przyszedł na świat Piotr Skarga. Au-
tor szeroko opisuje losy tego miejsca. 
Próbuje m.in. rozwiązać zagadkę, 
dlaczego w XIX wieku miejsce naro-
dzin najznamienitszego syna ziemi 
grójeckiej przemianowano na Jene-
ralskie. Przy tej okazji na scenę histo-
rii wchodzi pułkownik Antoni Płon-
czyński, który około 1822/23 roku 
nabył Skargowszczyznę. 
To właśnie między innymi z jego 
osobą wiąże się bardzo ciekawy wą-
tek dziejów miasta, które większości 
współczesnych mieszkańców grodu 
nad Molnicą nie są zapewne znane. 
Otóż obecna ulica Piotra Skargi nosi to 
imię dopiero od 1917 r. W czasie zabo-
rów nazywała się ulicą Wojskową. Dla-
czego? W 1829 roku w miejscu, gdzie 
teraz rozciąga się Park Miejski im. Ta-
deusza Kościuszki nie było żadnego 
parku. Rósł tam sad, a w jego głębi roz-
pościerały się place wojskowe wraz z 
pięcioma budynkami. Jak pisze dr Ma-
tyjas, to właśnie na terenie dzisiejszego 
parku rozlegały się dźwięki trąbki i ko-
mendy wojskowe, odbywały się musz-
try itd. Wówczas na stałe w mieście ks. 
Skargi stacjonowała cesarsko-rosyjska 
Bateria Lejbgwardii Artylerii Lekko-
konnej nr 3. Autor zwraca uwagę, że 

obecność wojska w miasteczku, takim 
jak Grójec, pozytywnie stymulowa-
ło rozwój miejscowości. W 1797 roku 
Grójec miał zaledwie 78 domów i tylko 
około 450 mieszkańców. Tymczasem 
w 1827 roku miasto „dorobiło się” 1685 
mieszkańców. 
Artylerzyści nadawali ton życiu spo-
łecznemu miasta. Jak pisze regio-
nalista, gdyby dzisiaj żył ówczesny 
wikariusz ks. Piotr Nawoyski, „nama-
wiałby rządzących, ciągle rozprawia-
jących o niżu demograficznym, by 
wprowadzili praktykę stacjonowania 
w każdym miasteczku jednostki woj-
skowej złożonej z przystojnych kawa-
lerów, odzianych w mundury z epoki. 
To z pewnością przyniosłoby więcej 
niemowląt niż 500 plus”. Jak bowiem 
zauważa autor, „pracowity wikariusz z 
początku jeszcze liczył śluby, zarówno 

świeckie jak i religijne, udzielane żoł-
nierzom. W końcu, gdy wojacy zaczęli 
mu na wyścigi przynosić potomstwo 
do ochrzczenia, zrobił mu się mętlik w 
głowie”. 
Na łamach książki dr. Matyjasa po-
znajemy losy 1 Kompania Lekkiej Ar-
tylerii Pieszej, poczet stacjonujących 
w Grójcu artylerzystów, w tym wspo-
mnianego wcześniej pułkownika An-
toniego Płonczyńskiego oraz dowia-
dujemy się, jak wyglądało codzienne 
życie żołnierzy. 

IDEA BYŁA PROSTA

Dalej autor wraca do śladów ks. Pio-
tra Skargi w Grójcu. Ważną datą jest 
9 kwietnia 1615 roku, kiedy wykonaw-
ca testamentu królewskiego kazno-
dziei – podkomorzy wielki koronny, a 

prywatnie przyjaciel ks. Skargi – An-
drzej Bobola stawił się przed Aktami 
Kancelarii Mniejszej Królewskiej w 
Warszawie, by nabytą ziemię zapisać 
„prawem wieczystej i niedowładnej 
darowizny, nic sobie z prawa własno-
ści tych dóbr nie zachowując”, szpita-
lowi w Grójcu. Jak pisze dr Matyjas, 
idea była prosta: dochody z Sadkowa i 
Woli Sadkowskiej miały być podstawą 
utrzymania w grójeckim szpitalu vel 
przytułku 20 ubogich. 
Na kolejnych stronach książki uka-
zane są skomplikowane losy wdraża-
nia w życie idei sławnego grójczani-
na. Zmaterializowała się ona dopiero 2 
lipca 1857 roku, kiedy uroczyście po-
święcono budynek szpitala, którego 
patronem, co nie może dziwić, zo-
stał imiennik ks. Skargi, święty Piotr. 
Aby zebrać środki na budowę wy-
prawiano m.in. bale filantropijne w 
Warszawie i Grójcu. 
Z książki naszego regionalisty do-
wiadujemy się, jakie choroby trapi-
ły ówczesnych mieszkańców, jak je 
leczono, kto leczył, a nawet kim byli 
pacjenci placówki. Dużo o ówczesnej 
kulturze medycznej mówi „Sprawoz-
danie lekarskie ze Szpitala św. Piotra 
w Grójcu za rok 1861” opublikowane 
w „Tygodniu Lekarskim” doktora Ju-
liana Majkowskiego. Jak pisze dr Ma-
tyjas, „grójecki szpital jawi się tu jako 
swoisty poligon doświadczalny. Le-
karz ima się wszelkich dostępnych 
mu sposobów i środków, by poradzić 
sobie z takimi chorobami czy przy-
padłościami, jak: zimnica, gorączka 
tyfoidalna, zapalenie oskrzeli, za-
trzymanie stolca, zapalenie otrzew-
nej, wodna puchlina, wąglik, wrzody 
atoniczne i zgorzelinowe, zgorzel po-
liczka, oparzenie, złamanie kości, po-
rażenie obustronne albo poprzeczne 
(paraplegia), o kile nie wspominając”.  
Co ważne, jeszcze przed zakończe-
niem budowy uznano, że szpital nie 
ma zbyt wiele wspólnego z wolą te-
statora. Miał być bowiem głównie 
„zakładem lecznictwa zamkniętego, 
zajmującego się badaniem i lecze-
niem chorych wymagających stałej 
opieki lekarskiej i pielęgniarskiej”, 
podczas gdy ks. Skarga uczynił za-
pis na rzecz szpitala w rozumieniu 
przytułku dla ubogich, czyli domu 

schronienia. Na wybudowanie takie-
go domu trzeba było poczekać kolej-
nych 20 lat. 

MIASTO ZAPŁONĘŁO 
ILUMINACJĄ

Na koniec regionalista przenosi nas 
do Grójca z dwudziestolecia mię-
dzywojennego, a dokładniej do 1936 
roku. Wówczas świętowano 400. 
rocznicę urodzin ks. Piotra Skargi. 
„Zdaje się, że ani nigdy wcześniej, 
ani nigdy potem grójecki rynek nie 
zgromadził tylu ludzi, w tym i zna-
nych osobistości życia publicznego, 
co 13 września 1936 r. w czasie uro-
czystości ku czci kaznodziei” – pisze 
dr Matyjas. W jednej z publikacji pra-
sowych, relacjonujących te wydarze-
nie podano, że na dzisiejszym placu 
Wolności zgromadziło się wówczas 
25 tysięcy ludzi. Na zakończenie ob-
chodów, jak napisał w swoim repor-
tażu z Grójca Julian Podoski „wieczo-
rem miasto zapłonęło iluminacją”. 
Przy okazji tej uroczystości, dr Maty-
jas przypomina postać zapomnianej 
gwiazdy fonografii polskiej okresu 
zaborów oraz rodowitego grójcza-
nina Jana Szterna, który wystąpił 
podczas obchodów. Jak możemy 
przeczytać, przed I wojną światową 
nagrał on najwięcej płyt spośród ów-
czesnych polskich śpiewaków. "Od 
śmierci artysty minęło już ponad 70 
lat, ale za sprawą cudu, zwanego fo-
nografią, możemy usłyszeć jego głos. 
Zważywszy na to, że w grodzie nad 
Molnicą urodzili się też: Zygmunt Za-
wrocki (1874-1933) oraz Jan Zakrzew-
ski (rocznik 1952), bez żadnej przesa-
dy możemy nazywać Grójec miastem 
śpiewaków. No to kiedy organizujemy 
festiwal tenorów?" – pyta autor książki.   
Niniejszy artykuł jest tylko subiektyw-
nym zarysem najnowszej pracy dr Re-
migiusza Matyjasa. Aby dowiedzieć 
się więcej o śladach ks. Skargi w Grój-
cu, a przy okazji może odnaleźć ślady 
naszych, własnych przodków, trzeba 
po prostu sięgnąć po tę lekturę. Książ-
ka „Wszystkiemu winien Skarga” do-
stępna jest w sprzedaży w Księgarni 
Krzysztofa Lichosika przy ul. Piłsud-
skiego 6. 
                                        MATEUSZ ADAMSKI

Święta pozwalają uwierzyć, że zawsze można zacząć od początku. Gwiazdkowe nowości 
Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym częściej spotykamy się z rodzinami i bliskimi. Ale to również czas, kiedy zwalniamy i sięgamy po lekturę, by uciec od zgiełku 
świata. Z myślą o tych, którzy ten wspaniały czas zamierzają spędzić przy książce, przygotowaliśmy kilka nowości wydawniczych.

Opowieść przedwigilijna, Joanna 
Nowak
Paulina, mama pięcioletniej Laury 
i sumienna pracownica korporacji, 
nie podejrzewała, że te święta spędzi 
w Bieszczadach. Kiedy szef, zamiast 
awansować, wysyła ją na urlop, Pau-
lina czuje się zdezorientowana i nie 
wie, co zrobić z nadmiarem wolne-
go czasu. Na szczęście Kinga, jej naj-
lepsza przyjaciółka, namawia ją do 
wyjazdu w swoje rodzinne strony, 
do małego, zagubionego w śniegu 
Mikołajewa. 

Cuda Cichej Nocy, Agnieszka 
Stec-Kotasińska
Przedświąteczny czas to nie jest do-
bry moment, żeby zostać porzuco-
ną przez ukochanego, zwłaszcza, 
kiedy już planuje się ślub. A jed-
nak to właśnie przydarza się Ja-
godzie, dwudziestopięcioletniej 

studentce ostatniego roku położ-
nictwa. Jej narzeczony oświad-
cza, że w ich związku wieje nudą, 
po czym odchodzi w siną dal. Ja-
goda jest załamana, ale życie to-
czy się dalej, święta za pasem, 
więc pewnego dnia wybiera się 
do jednej z wrocławskich galerii 
handlowych po prezenty dla bli-
skich. W tym samym czasie na 
podobny pomysł wpada Mikołaj, 
muzyk, który po śmierci narze-
czonej zamieszkał we Wrocławiu 
i podjął pracę w szkole muzycz-
nej, gdzie uczy dzieci gry na sak-
sofonie. W sklepie Jagoda i Miko-
łaj nieoczekiwanie wyciągają ręce 
po tę samą zabawkę… Co wynik-
nie z tego przypadkowego spotka-
nia dwójki zranionych ludzi? Czy 
będą umieli otworzyć się na nową 
miłość? A może święta to napraw-
dę czas cudów?

Noc spełnionych marzeń, Magdalena 
Kołosowska
W ten grudniowy czas wszyst-
ko może się zdarzyć. Anna nie lubi 
świąt od czasu, gdy tuż przed wigilią 
ojciec wyprowadził się do innej ko-
biety, tym samym wywracając świat 
żony i córki do góry nogami. Od tam-
tej pory w Boże Narodzenie chętniej 
organizuje sobie wyjazdy służbowe, 
niż spotyka się z rodziną przy sto-
le. Tego roku miało być inaczej. Ze 
względu na sześćdziesiątą rocznicę 
ślubu dziadków wydawało się, że nie 
ominą jej świąteczne atrakcje. Chcąc 
nie chcąc Anna wsiada w auto i wy-
rusza w drogę. Podczas podróży wpa-
da jednak w niebezpieczny poślizg.
Wyśniona Gwiazdka, Anna 
Kapczyńska

Święta pozwalają uwierzyć, że za-
wsze można zacząć od początku. 

Tuż przed świętami Wan-
da otrzymuje propozycję 
służbowego wyjazdu do 
Pragi. Na miejscu do-
ciera do niej, jak bardzo 
jest zmęczona własnym 
życiem i ludźmi, któ-
rzy wciąż czegoś od niej 
oczekują. Od pierwszych 
godzin jest wciągana w 
kolejne absurdalne sy-
tuacje, a jej frustracja 
rośnie niczym kula śnie-
gowa. W Czechach wy-
darza się coś takiego, że 
Wanda podejmuje decy-
zję, o którą nigdy by się 
nie podejrzewała. Książ-
ki ukazały się nakładem 
wydawnictwa Replika: 
www.replika.eu. 
                                 OPR. TP
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Ruszyły rozgrywki                       
w Powiatowej Międzyszkolnej 
Lidze Szachowej!
Szachy mocno wplotły się w krajobraz sportu, nauki i kultury 
w powiecie grójeckim. W wielu szkołach i domach kultury tętni 
szachowe życie. Coraz więcej młodych zawodników z naszego 
terenu osiąga świetne rezultaty na arenie wojewódzkiej i 
ogólnopolskiej. W związku z tym wraz z Grójeckim Ośrodkiem 
Kultury, Gminną Instytucją Kultury „Dworek na Długiej” w 
Warce oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mogielnicy 
podjęliśmy się organizacji nowego przedsięwzięcia – Powiatowej 
Międzyszkolnej Ligi Szachowej.

R ozgrywki mają na celu zapewnienie 
kolejnej platformy do rywalizacji i 
podnoszenia umiejętności dla miej-
scowych szachistów i jeszcze moc-

niejszą popularyzację królewskiej gry wśród 
dzieci i młodzieży. W zawodach biorą udział 
szkoły podstawowe z terenu powiatu grójeckie-
go. Do pierwszej edycji Ligi przystąpiło 11 pla-
cówek. Najliczniejsze reprezentacje pochodzą z 
wareckiej (PSP nr 1 w Warce, PSP nr 2 w Warce, 
PSP w Ostrołęce, PSP w Konarach, ZS-P w No-
wej Wsi) oraz grójeckiej gminy (PSP nr 1 w Grój-
cu, PSP nr 2 w Grójcu, PSP w Bikówku, PSP w 
Lesznowoli). Z gminy Mogielnica startuje PSP 
nr 2 w Mogielnicy, a z gminy Błędów – PSP w 
Lipiu.
Rozgrywki podzielone są na dwa etapy. W 
pierwszym, w okresie od listopada do kwietnia, 
rozegranych zostanie 5 turniejów indywidual-
nych, do których każda ze szkół wystawia swo-
je czteroosobowe reprezentacje. Na koniec tego 
etapu 4 najlepsze szkoły awansują do Finału 
Ligi, w którym zmierzą się w formule drużyno-
wej. Gospodarzami każdego z pięciu turniejów 

indywidualnych będą wybrane spośród zgło-
szonych do rozgrywek szkoły. Finał odbędzie 
się w Grójeckim Ośrodku Kultury.
18 listopada miał miejsce inauguracyjny tur-
niej. Pierwszym gospodarzem Ligi została 
szkoła z Nowej Wsi, która zapewniła absolut-
nie fantastyczne warunki uczestnikom zawo-
dów. Najlepsze wyniki osiągnęły PSP nr 2 w 
Grójcu (15,5 pkt) przed ZS-P w Nowej Wsi i PSP 
nr 1 w Grójcu (po 13 pkt) oraz PSP w Ostrołęce 
(12,5 pkt).
Najlepsza ósemka zawodników w klasyfi-
kacji indywidualnej:
Marcin Sokołowski (PSP nr 2 w Grójcu) 5/5
Miłosz Trzaska (ZS-P w Nowej Wsi) 4/5
Jan Bogumił (PSP nr 2 w Warce) 4/5
Wiktoria Rusinowska (PSP nr 1 w Grójcu) 4/5
Paweł Lidak (PSP w Ostrołęce) 4/5
Kamil Legucki (PSP w Lipiu) 4/5
Michał Łukiewicz (PSP w Ostrołęce) 4/5
Łukasz Sujecki (PSP nr 2 w Grójcu) 4/5
Drugi zjazd Ligi odbędzie się 13 stycznia w PSP 
w Bikówku.
                                                                 ADAM LASOTA 

Kto sportowcem, a kto trenerem 
Grójca 2022 roku?
Rusza jubileuszowa, dziesiąta edycja Ple-
biscytu, w którym mieszkańcy wybierają 
najpopularniejszego sportowca i trenera, 
reprezentującego gminę w kończącym 
się roku. 

Plebiscyt, organizowany przez lokal-
ny portal Grojec24.net, został po-
dzielony na dwa etapy. W pierw-
szym z nich zbierane są zgłoszenia 

kandydatów. W styczniu uruchomiony zo-
stanie specjalny formularz, w którym znajdą 
się wszyscy zgłoszeni kandydaci. To spośród 
nich Internauci wybiorą Sportowca Grójca 
2022 roku oraz Trenera Grójca 2022 roku.
Kandydatów wskażą lokalne kluby spor-
towe, stowarzyszenia oraz mieszkań-
cy. Ci ostatni mogą to robić do niedzieli 8 
stycznia za pośrednictwem formularza 

zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie 
internetowej www.grojec24.net/plebiscyt-
zgloszenie.html. 
Przypomnijmy, iż laureatami poprzedniej 
edycji zostali zawodnik Mazowsza Grójec, 
Karol Prasek oraz ówczesny trener piłkarzy 
GPSZ Głuchów, Marcin Skonieczny.
Patronem medialnym Plebiscytu jest „Życie 
Grójca”.                                                                    MAT
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Katarzyna Miller o potrzebie pogody ducha
24 listopada 2022 r. spotkała się z grójeckimi Czytelnikami najsłynniejsza polska psycholożka. Charyzmatyczna, odważna, dowcipna, 
pogodna i szczera do bólu. Psychoterapeutka z kilkudziesięcioletnią praktyką terapeutyczną w zakresie terapii indywidualnej, 
małżeńskiej i grupowej – Katarzyna Miller. W rozmowie z Kingą Majewską, dyrektor Biblioteki, odpowiedziała na kilka pytań.

 p Jak dzieciństwo wpływa na 
naszą przyszłość?
Temat dzieciństwa, które kształ-
tuje naszą przyszłość, jest bardzo 
spopularyzowany. Ludzie go po-
ważnie nie traktują. Psychoanali-
za dała nam wgląd w rozumienie 
dzieciństwa, tutaj możemy czer-
pać wiedzę na ten temat. Wiemy, 
że kształtuje nas również podwór-
ko, chociaż w dzisiejszych czasach 
coraz mniej jest podwórka, a także 
szkoła. Ja najbardziej lubię dzie-
ci niegrzeczne, bo one są jakieś. 
Człowiek, w każdym wieku, powi-
nien mieć wsparcie od strony ro-
dziców. Trzeba nauczyć się czytać 
dziecko. Dzieci mają za mało praw. 
Dzieci najlepiej uczą się przez za-
bawę, a wrzucenie ich w ławki ni-
czego dobrego nie przynosi. Dziec-
ko przez pierwsze lata, gdy ma 
swoją rodzinę pierwotną, najbar-
dziej chłonie to, co rodzice poka-
zują, jak się czują, w jakim są na-
strojach, czy są konsekwentni i jak 
domownicy ze sobą żyją. Ważnym 
elementem jest to, z jakim ukła-
dem nerwowym przychodzimy na 
świat: silnym, wrednym czy nad-
wrażliwym. Jaki mamy tempera-
ment. Przekazujemy sobie rów-
nież style wychowania. Zmieniają 
się one znacznie wolniej, niż zmie-
nia się świat.

 p To jak, my, kobiety,  jesteśmy 
wychowywane? 
Katarzyna Miller: Rodzice mó-
wią dzieciom, kim mają być lub 
kim mają nie być. A tak naprawdę 
– skąd mamy wiedzieć, co za dzie-
sięć czy też za piętnaście lat będzie 
modne, płacowe, potrzebne czy za-
mawiane. Rodzina uczy nas,  jak 

mamy być porządne. Mamy być 
grzeczne, nóżki razem. Mamy się 
uczyć, a potem, nie latając za chło-
pakami, mamy znaleźć dobrego 
męża. W dzieciństwie dostaje-
my najmniej uznania, zachwy-
tu dla nas, poczucia, że jesteśmy 
skarbem tego świata, że jesteśmy 
bardzo ważne. Wychowane je-
steśmy w poczuciu, że ciągle ro-
biłyśmy za mało. Od partnerów 
bardzo dużo chcemy dostać, dla-
tego, że tak byłyśmy traktowa-
ne jako dziewczynki. Jesteśmy 
wychowane w patriarchalnej 
rzeczywistości. Mówiono nam: 
wszystko ci się wyrówna w do-
rosłym życiu, jak pojawi się part-
ner. Będziesz kochana, będzie cię 

rozumiał, będzie wiedział, czego 
potrzebujesz, będziesz sobą. Nasi 
partnerzy są bardziej wymarze-
ni niż realni. W dzieciństwie 
może też się stać cud. Możemy 
dostać poczucie wartości, waż-
ności, wyjątkowości, bycia war-
tą szacunku, kochania. Bardzo 
niedoreklamowany jest szacu-
nek dla osoby, która przyszła na 
świat. Każdy przyszedł po coś 
na ten świat. Z jakimiś swoimi 
zdolnościami, niezależnymi np. 
od wysokości IQ. Kobiety wy-
chodzące z takich domów mają 
oczywiście osiągnięcia, mają też 
więcej poczucia zadowolenia, 
radości, swobody, a także akcep-
tacji siebie.

 p To jak zdjąć ten bagaż 
dzieciństwa z naszych pleców?
Najpierw powinniśmy uświa-
domić sobie, że musimy pew-
nie sprawy z dzieciństwa prze-
pracować. Namawiam do luzu 
(w układzie nerwowym), braku 
zmartwień, mniejszej liczby obo-
wiązków, do puszczania wszyst-
kiego. Trzeba widzieć w sobie i w 
innych to, co mamy dobrego. Jeśli 
chcemy wynaleźć coś złego – za-
wsze znajdziemy. Jeżeli będzie-
my chcieli znaleźć coś dobrego, 
też wynajdziemy, tylko musimy 
chcieć. Zaczynamy się zachowy-
wać, traktować siebie, ludzi, re-
lacje jako coś bardzo mojego. Jak 
jestem w tym uczciwa, to się to 
dzieje. Spotykamy tych, co trze-
ba, pomagają nam ludzie w na-
szych zamysłach, zmienia się 
sytuacja zła na lepszą lub wręcz 
bardzo dobrą. Jest to związane z 
myśleniem pozytywnym, ale też 
z afirmacją. Jest to szalenie przy-
datne, aby umysł się przestawił z 
krytyki i czarnowidztwa na rze-
czy pozytywne, ciepłe, serdecz-
ne, życzliwe, akcentujące czyli 
afirmujące. W życiu za dużo rze-
czy zmienia się poza nami, za 
tym nie nadążamy i za mało w 
tym wszystkim siebie pilnujemy. 
Za mało sobą się zajmujemy, za 
mało jesteśmy uważni na siebie. 
Żeby być szczęśliwym, trzeba 
siebie poznać. Trzeba wiedzieć, 
co jest dla mnie ważne, czego 
naprawdę nie chcę. Dawać sobie 
prawa, mówić sobie dobre rzeczy. 
Akceptować siebie. To wszystko 
powoduje, że przestajemy się cze-
piać ludzi. My mamy siebie rozu-
mieć, nie potępiać. 

 p Zaprezentuj nam proszę pięć 
kroków, jak zamienić swoje 
czarne myśli na pozytywne.
Po pierwsze – zauważyć, zdać so-
bie sprawę, że sami sobie robimy 
krzywdę złym myśleniem, złym 
traktowaniem siebie. Po drugie – 
pochwalić się za to, że na tym się 
złapaliśmy, że mówimy do siebie 
złe rzeczy. Po trzecie – przeprosić 
siebie tak,  aby poczuć się przepro-
szonym. Po czwarte  – przeanalizo-
wać tę sytuację i na koniec powie-
dzieć pięć fajnych, dobrych rzeczy 
o sobie.
Katarzyna Miller przytoczyła rów-
nież „Modlitwę o pogodę ducha”, 
którą wszystkim poleca.

Boże,
użycz mi pogody ducha,
abym godził się z tym,

czego nie mogę zmienić.
Odwagi, abym zmieniał to,

co mogę zmienić.
I mądrości, abym odróżniał jedno od 

drugiego.
Pozwól mi co dzień

żyć tylko jednym dniem
i czerpać radość z chwili, która trwa;
i w trudnych doświadczeniach losu 

ujrzeć
drogę wiodącą do spokoju;

i przyjąć – jak Ty to uczyniłeś
– ten grzeszny świat takim,

jakim on naprawdę jest,
a nie takim jak ja chciałbym go 

widzieć;
i ufać, że jeśli posłusznie poddam się 

Twojej woli,
to wszystko będzie jak należy.
Tak bym w tym życiu osiągnął 

umiarkowane szczęście,
w życiu przyszłym, u twego boku, na 

wieki posiadła
szczęśliwość nieskończoną.

Andrzejkowe wróżby w MGPB w Grójcu 
Wróżby, czary, magia… – nie 
zabrakło ich wieczorem 29 
listopada w Wypożyczalni dla 
Dzieci i Młodzieży. Uczestnicy, 
przebrani za czarodziejów, 
wróżki, wiedźmy i wiele innych 
ciekawych postaci, wzięli 
udział w kilku andrzejkowych 
wróżbach. Na zasadzie zabawy 
mogli się dowiedzieć,  jak będzie 
wyglądała ich przyszłość, czy 
będą szczęśliwi, gdzie będą 
pracować, mogli też poznać imię 
ukochanego oraz przepowiednię 
na najbliższe dni.

D la uczestników przygo-
towano wróżby wyko-
rzystujące symbolikę 

cyfr. Dzieci odczytywały z daty 
urodzenia swoją przyszłość 
oraz cechy charakteru. 
Następnie przyszła kolej na 
wróżby z talii 24 kart. Uczestni-
cy wybierali z niej dowolne trzy 
karty, a osoba prowadząca od-
czytywała im interpretację do-
tyczącą karty, czyli przepowied-
nię najbliższej przyszłości.
 Nie mogło zabraknąć tra-
dycyjnego lania wosku. Pod 

nadzorem prowadzącej prze-
lewano roztopiony wosk przez 
wcześniej przygotowany, duży 
klucz, by wspólnie zgadywać 
oraz  interpretować to, co z nie-
go wyszło.
Ciekawą zabawą było losowanie 
karteczek, na których imiona 
zostały napisane tzw. „sympa-
tycznym atramentem”. Żeby zo-
baczyć, co jest napisane na ta-
kiej karteczce, trzeba podgrzać 
ją nad płomieniem świeczki.
Z kolei w zabawie „Moneta w 
studni” należało pomyśleć ży-
czenie i trafić monetą do „stud-
ni”, rzucając nią do tyłu przez 
lewe ramię. Naszą „studnią” 
była zwyczajna miska. 
Dzieci poznały także przepo-
wiednię dotyczącą tego, czym 
będą się zajmować w przyszło-
ści. W worku znajdowały się 
atrybuty różnych zawodów, a po 
wylosowaniu wspólnie zastana-
wiano się, jaka praca może być 
wykonywana przy pomocy da-
nego przedmiotu. 
Uczestnicy mogli również za-
grać w „Magiczne kubecz-
ki”, czyli kubeczki, pod któ-
rymi schowane były różne 

przedmioty. W zależności od 
tego, co dziecko wylosowało, to 
miało się stać w przyszłości. 
Potem rozpoznawano  litery al-
fabetu z rozsypanych na stole 
zapałek. Każda litera oznaczała 
inną wróżbę. 
Ostatnia zabawa polegała na 
rzucaniu trzema kostkami do 

gry. Sumowano liczbę oczek 
i przepowiadano sobie przy-
szłość na najbliższe dni. 
Podczas tego wieczoru nie za-
brakło aktywności umysłowych 
i zabaw ruchowych, a uczestni-
cy świetnie się bawili. 

ALEKSANDRA SUWARSKA
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Campy z cyklu 
Mały Wielki Mistrz, 
eliminacyjny turniej 
MMP U13 chłopców 
w futsalu, Rodzinny 
Bieg Mikołajkowy, 
Mikołajkowy Turniej 
Piłki Nożnej,  turniej 
finałowy IKA 
Poland w karate 
oraz zajęcia dla 
seniorów w ramach 
projektu Sport 
Łączy Pokolenia to 
sportowe projekty, 
które w ostatnim 
miesiącu gościły w 
progach obiektów 
GOS „Mazowsze”. 
Nie zabrakło także 
tych z pogranicza 
kultury i popkultury, 
jak np. występ 
Kabaretu Moralnego 
Niepokoju (3 
grudnia).

Sławomir Szmal, Witold Ro-
man i Kacper „Kacpa” Lacho-
wicz to główni bohaterowie 
campów Mały Wielki Mistrz 

AD 2022. Pierwszy z campów odbył 
się 21 listopada, kolejny 2 grudnia, a 

ostatni 13 grudnia – w grójeckiej hali 
„Spartakus”.
Mały Wielki Mistrz to cykl campów, 
które odbywały się w ubiegłym roku 
w Grójcu i powróciły ponownie w 
tym roku. Tym razem organizatorzy: 
Fundacja Druga Droga Mistrza oraz 
Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” 
postawili na gry zespołowe. Zajęcia 
odbywały się w ramach programu 
Sportowe Wakacje+ 2022, finanso-
wanego ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.
Pierwszy camp poprowadził jeden z 
naszych najlepszych piłkarzy ręcz-
nych – Sławomir Szmal. W kolejnym 
piłkę ręczną zmieniliśmy na siatko-
wą, a zajęcia poprowadził 259-krotny 
reprezentant Polski, olimpijczyk Wi-
told Roman. Na koniec największa z 
piłek, ta do koszykówki, powędrowa-
ła w ręce Kacpra Lachowicza, znane-
go jako popularny „Kacpa”, który od 
lat jest świetnym ambasadorem i tre-
nerem dzieci w koszykówce.
– Cieszę się ogromnie, że ponow-
nie grójecka młodzież miała okazję 
do wspólnego treningu z wybitny-
mi sportowcami. Gry zespołowe bu-
dzą wiele emocji, dlatego w tym roku 

GOS „Mazowsze” na sportowo i kulturalnie
campy Mały Wielki Mistrz dedyko-
wane były właśnie sportom zespo-
łowym. Mam nadzieję, że zarówno 
mistrzowie, ale przede wszystkim 
dzieciaki dobrze spędzili czas w Grój-
cu – powiedział Ireneusz Wojcie-
chowski, dyrektor GOS „Mazowsze”.
Hala „Spartakus” gościła także tur-
niej II rundy eliminacji Młodzieżo-
wych Mistrzostw Polski U13 chłop-
ców w futsalu, którego stawką był 
awans do grona 16 najlepszych dru-
żyn w kraju. Wśród znakomitych 
zespołów – takich jak Stal Mielec, 
MOKS Białystok, WAF i Start Otwock 
– rywalizujących o grę w wielkim 
ogólnopolskim finale, znalazła się 
także reprezentująca nasze miasto 
drużyna utworzona przez dwa gró-
jeckie kluby – FC Mundialito i GKS 
Mazowsze, która w efektownym sty-
lu wygrała I rundę eliminacji, a na-
stępnie wystąpiła w roli gospodarza 
i organizatora turnieju. Wprawdzie 
tym razem grójczanie musieli uznać 
wyższość gości, lecz ten premiero-
wy sezon na futsalowych parkietach 
na pewno należy zaliczyć w ich wy-
konaniu do udanych. Po niezwykle 
ekscytującym turnieju awans do top 

„16” uzyskały ekipy z Białegostoku i 
Otwocka.
4 grudnia zakończyła się także IV edy-
cja Ligi Karate IKA POLAND 2022, 
podczas której odbyły się cztery tur-
nieje: w Grójcu (marzec), Białobrze-
gach (maj), Tarczynie (październik) 

oraz wielki finał ponownie w Grój-
cu. We wszystkich turniejach wy-
startowało aż 846 zawodników, a 
ich forma była naprawdę wysoka.

Dzień wcześniej mogliśmy ochło-
nąć od sportowych emocji, by ru-
szyć mięśnie… brzucha słucha-
jąc skeczów Kabaretu Moralnego 
Niepokoju.
Z kolei weekend 10 i 11 grudnia upły-
nął pod hasłem Mikołajek na spor-

towo. W sobotę odbył się Rodzinny 
Bieg Mikołajkowy, zaś w niedzielę 
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej, 
organizowany przez GKS Mazow-
sze, podczas którego nie brakowało 
gier i zabaw z piłką i oczywiście me-
czów z udziałem młodych piłkarzy i 
ich rodziców. 
W listopadzie, po kilku miesiącach, 
zakończyliśmy także II edycję zajęć 
integracyjnych dedykowanych se-
niorom, choć nie tylko - Sport Łączy 
Pokolenia. Obyło się w sumie 50 zajęć 
z pilatesu, gimnastyki, slow joggingu, 
aqua aerobiku oraz nordic wal kingu. 
Wzięło w nich udział kilkaset osób. 
Mamy nadzieję, że kolejny rok, 2023, 
będzie także obfitował w wiele wyda-
rzeń zarówno sportowych, jak i kultu-
ralnych w naszym mieście.
                                                       GOS MAZOWSZE

IV Memoriał im Stanisława Roga
29 listopada 2022 
roku w grójeckiej hali 
"Spartakus" odbył się VII 
Memoriał im. Stanisława 
Roga w Koszykówce 
Chłopców. Do udziału 
w zmaganiach 
turniejowych 
przystąpiło 
pięć zespołów 
reprezentujących szkoły 
powiatu grójeckiego.

Rozgrywki 
turniejowe 
przebiegały w 
dwóch fazach, 

początkowo w grupowej,    
a następnie pucharowej.

Wiele ze spotkań Memoriału miało niezwykle zacięty przebieg, a zawodnicy prezentowali 
wysoki poziom umiejętności koszykarskich. Klasyfikacja końcowa: LO Grójec, CKZiU Nowa 
Wieś, ZS Jasieniec, ZS Warka, ZS Grójec

Wyróżnienia indywidualne otrzymali:
• Najlepszy rozgrywający: Dominik Stasiak
• Najlepszy obrońca: Franciszek Przybytniak
• MVP: Franciszek Wyżykowski

VII edycję Memoriału zorganizowało CKZiU w Nowej Wsi, Liceum Ogólnokształcące im. 
Piotra Skargi w Grójcu oraz Związek Sadowników RP. Zawody objął patronatem i wsparł 
finansowo starosta grójecki Krzysztof Ambroziak. Puchary i medale uczestnikom turnieju 
wręczyli: radny sejmiku Leszek Przybytniak, wicestarosta Jolanta Sitarek, pani Stanisława 
Róg, Aleksandra Wielgos, dyrektor CKZiU w Nowej Wsi Anna Dacka.

Lodowisko w Grójcu 
jednak będzie czynne
W odpowiedzi na głos mieszkańców jest mi miło poinformować, 
że wraz z dyrektorem Grójeckiego Ośrodka Sportu "Mazowsze" 
podjęliśmy przygotowania do uruchomienia lodowiska w tym 
sezonie – ogłosił w czwartek burmistrz Dariusz Gwiazda.

Jak napisał w mediach społecznościowych burmistrz Grójca, mimo 
początkowych trudności udało się znaleźć rozwiązanie dla tego 
przedsięwzięcia, w czym pomogło ustabilizowanie się cen energii 

elektrycznej i zmiany ustawowe – pozwoliło to na nowo oszacować 
koszty eksploatacji lodowiska. – Mam nadzieję, że ta informacja ucieszy 
miłośników sportów zimowych – w szczególności dzieci – i uprzyjemni 
czas świąt w oczekiwaniu na spotkania lodowiskowe – podkreślił Dariusz 
Gwiazda. Wcześniej Grójecki Ośrodek Sportu "Mazowsze" ogłosił, że z 
powodów ekonomicznych w tym roku nie uruchomi lodowiska. "Jest 
nam bardzo przykro, bo wiemy, jaką popularnością cieszyło się nasze 
lodowisko. Niestety koszty energii związane z jego uruchomieniem i 
funkcjonowaniem są tak wysokie, że musieliśmy podjąć trudne decyzje, 
a jedną z nich jest nieotwieranie lodowiska w tym roku" – napisano 
wówczas na facebookowym profilu Grójeckiego Ośrodka Sportu.
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MKS Grójec kończy rok licznymi trofeami!  
ROK 2022 TO KOLEJNY WIELKI 
CZAS W HISTORII MKS 
GRÓJEC.  TYM RAZEM STAŁ 
ON POD ZNAKIEM SUKCESÓW 
KOSZYKAREK ORAZ 
STARSZYCH WYCHOWANKÓW 
KLUBU. 

Dziewczyny z rocznika 2007, 
prowadzone przez trene-
rów Ireneusza Juraszew-
skiego, Jacka Siedleckiego 

i Dariusza Fijałkowskiego, w wielkim 
stylu wygrały Mistrzostwo Mazowsza 
w kategorii wiekowej U-15. Potem ich 
łupem padło Mistrzostwo Strefy Ma-
zowiecko-Podlaskiej, co dało awans 
do szesnastki najlepszych drużyn w 
kraju. Ostatecznie zajęliśmy dwuna-
ste miejsce w Polsce w koszykówce 
5 x 5.
To, co najlepsze, było jednak przed 
nami. Wystartowaliśmy jeszcze 
w mistrzostwach Polski w koszy-
kówce 3x3. Drużyna w składzie: 
Ala Witkowska, Noemie Lisiecka, 
Konstancja Wielańczyk, Gabrie-
la Maliszewska, w cuglach zdobyła 
Mistrzostwo Mazowsza i awanso-
wała do ścisłego finału, który został 

rozegrany 19 czerwca na warszaw-
skim Torwarze. Ten dzień przejdzie 
na trwałe do historii naszego klu-
bu. Dziewczyny walczyły jak lwice 
i miały trochę szczęścia. Wystar-
czy powiedzieć, że do ćwierćfinału 
awansowały różnicą jednego małe-
go punktu. 
Ale potem był fantastyczny mecz 
półfinałowy, w którym pokonały 
zespół Mistrza Polski w koszyków-
ce 5x5, Enea Basket Poznań. To były 
piękne, niezapomniane chwile. Wice-
mistrzostwo Polski to brzmi dumnie.

BRĄZ NA MAZOWSZU 

Jeżeli chodzi o chłopców, to dzieciaki z 
rocznika 2011, trenowane przez Jacka 
Siedleckiego, awansowały do ścisłego 
finału na Mazowszu i ostatecznie wró-
ciły do domu z brązowymi medalami. 
Indywidualnie trzeba pochwalić się 
Gabrysiem Grzejszczykiem. Chłopiec z 
rocznika 2010 (jako jedyny o rok młod-
szy) został powołany do kadry Mazow-
sza rocznika 2009. Nie było to łatwe, 
bo akurat w tym roczniku Mazowsze 
jest bardzo silne. Drużyny z naszego 

regionu zdobyły przecież mistrzostwo 
(Dziki Warszawa), brązowe medale 
(Piotrówka Radom) i siódme miejsce 
(AK Komorów). Chłopiec został powoła-
ny, jako jeden z najzdolniejszych w kra-
ju, na elitarny  Camp FIBA TALENT.

PONAD SETKA DZIECI 

W klubie na ten moment trenuje po-
nad setka dzieciaków. Rozwijamy pro-
jekt koszykarskich klas sportowych w 
Szkole Podstawowej nr 2 i walczymy o 
kolejne sukcesy. Dla nas liczy się przed 
wszystkim sportowy rozwój, dlatego 
najbardziej cieszą występy naszych 

wychowanków w reprezentacjach Pol-
ski i na ligowych seniorskich parkie-
tach. Na Mistrzostwach Europy U-18 
grał Artur Niemiec, na Mistrzostwach 
Europy U-16 Filip Poradzki i Daniel 
Grzejszczyk. Nasi wychowankowie gra-
ją w kadrach takich zespołów jak: Trefl 
Sopot (Niemiec, Grzejszczyk, Juraszew-
ski), GTK Gliwice (Poradzki, Marciński), 
Start Lublin (Obel), Hutnik Warszawa 
(Dąbrowski, Wiśniewski, Fiejkowski, 
TKM Włocławek (Smolik), MUKS Po-
znań (Lisiecka, Witkowska), MUKKS 
Piaseczno (Wielańczyk), UMCS Lublin 
(Maliszewska)
                               IRENEUSZ JURASZEWSKII 

KS Mexum Grójec w gazie
Koszykarze 3 ligi mężczyzn 
Warszawskiego Okręgowego 
Związku Koszykówki Woj. 
Mazowieckiego są o krok 
od wyjścia z grupy B rundy 
zasadniczej. Podczas ostatniego 
meczu w Grójcu pewnie pokonali 
ekipę RKS Bór Regut.  

W czwartek, 24 listopada, 
w grójeckim Spartakusie 
drużyna gości rozpoczęła 
mecz dwoma skuteczny-

mi akcjami w ataku. 4 punkty, jakie uda-
ło zdobyć się gospodarzom w pierwszych 
minutach, były jedynymi zdobytymi w 
pierwszej kwarcie. Grójczanie wygrali 
pierwsze 10 minut 23-4. 
W drugiej odsłonie przewaga warunków 
fizycznych oraz boiskowe doświadczenie 
coraz bardziej dawało się we znaki mło-
dym koszykarzom z Reguckiego Klubu 
Sportowego Bór Regut. Zgromadzeni w 
hali sportowej Spartakus kibice cieszyli 
się 30. punktowym prowadzeniem (44-
14) już po pierwszych 20 minutach.
W drugiej części spotkania prze-
ciwnik nadal miał spore trudności z 

nawiązaniem rywalizacji z grójeckimi 
koszykarzami. III kwarta zakończyła się 
wynikiem 77:40, a w ostatecznym rozra-
chunku KS Mexum Grójec wygrał 93:51.  
Listopadowy mecz to również sentymen-
talne spotkanie po latach. Obecny tre-
ner Reguckiego Klubu Sportowego Bór 
Regut, Tadeusz Borkowski, swego cza-
su trenował wychowanków Grójeckiego 
MKS-u. Szkoleniowiec wówczas praco-
wał w klubie MOS Wola, gdzie doszło do 
pierwszego transferu  koszykarza z Grój-
ca (MKS Grójec formalnie wtedy jeszcze 
nie istniał).
To było szóste zwycięstwo ekipy z Grój-
ca w tegorocznych rozgrywkach. Z bilan-
sem 6:4  zajmują drugie miejsce w tabeli 
rundy zasadniczej grupy B. Liderem na-
dal jest niepokonany dotychczas SPEED 
Sport Wołomin. Aby wyjść z grupy, Me-
xum Grójec musi pokonać na wyjeździe 
Grodziski Klub Koszykarski (mecz odbę-
dzie się w dniu zamknięcia tego wydania 
21.12). 
Na zdjęciu poniżej od lewej:Rafał Świder-
ski, Ireneusz Juraszewski, Tadeusz Bor-
kowski, Michał Ukleja, Adam Frydrykie-
wicz.                                                SZYMON WÓJCIK 

Eliminacje Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski w Futsalu
26 i 27 listopada w grójeckiej hali 
„Spartakus” rozegrany został turniej 
II rundy eliminacji Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski U-13 chłopców w 
futsalu, którego stawką był awans do 
grona 16 najlepszych drużyn w kraju.

W rozgrywkach mierzyły się ekipy: Stal Mielec, 
MOKS Białystok, WAF i Start Otwock. W wielkim 
ogólnopolskim finale znalazła się także reprezentująca nasze miasto drużyna utworzona 
przez dwa grójeckie kluby: FC Mundialito i Mazowsze, która w efektownym stylu wygrała 
I rundę eliminacji, a w sobotę wystąpiła w roli gospodarza i organizatora turnieju. Tym 
razem wprawdzie grójczanie musieli uznać wyższość gości, lecz ten premierowy sezon 
na futsalowych parkietach na pewno należy zaliczyć w ich wykonaniu do udanych. Po 
niezwykle ekscytującym turnieju awans do top „16” uzyskały ekipy z Białegostoku i Otwocka. 
Popisom utalentowanych młodych piłkarzy na parkiecie „Spartakusa” przyglądali się m.in. 
burmistrz Grójca Dariusz Gwiazda oraz jego zastępca Jarosław Rupiewicz, a także dyrektor 
Grójeckiego Ośrodka Sportu Mazowsze Ireneusz Wojciechowski.                     GOS MAZOWSZE 
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Świąteczne paczki 
dla dzieci od radnych        
Rady Miejskiej w Grójcu

W związku ze 
z b l i ż a j ą c y m i 
się święta-

mi Bożego Narodzenia 
radni Rady Miejsk iej w 
Grójcu ufundowali 21 
paczek dla najbardziej 
potrzebujących dzieci 
w Gminie Grójec, w y-
branych przez Miej-
sko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Spo łecznej w 
Grójcu.
Świąteczne upomink i 
ze słodyczami i zabaw-
kami został y dostarczo-
ne w środę, 14 g rudnia, 
do Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Pomocy 
Spo łecznej w Grójcu, a 
następnie będą prze-
kazane młody m miesz-
kańcom gminy.
Serdecznie dziękuję 
wszystk im radny m za 
zaangażowanie w naszą 
coroczną akcję oraz pani dy rektor Lidii Radeck iej i pracownikom MGOPS w 
Grójcu za w y t y powanie najbardziej potrzebujących dzieci , któr y m mogli-
śmy sprawić radość.
Święta Bożego Narodzenia to czas ciepła i nadziei , w któr y m nie t ylko ob-
darow ujemy się prezentami. To również ok res, w któr y m powinniśmy pa-
miętać o osobach znajdujących się w trudnej sy tuacji ż yciowej. 
                  K AROL BIEDRZYCKI, PRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

 niespodzianka8@onet.pl

605 222 898

Głuchów ul. Miła 1
05-600 Grójec
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