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P U B L I K A C J A  B E Z P Ł A T N A

W NUMERZE

HISTORIA
Dziedzic Małej Wsi 
pod Wiedniem
Opowieśc o Zygmuncie 
Zbierzchowskim, 
bohaterze bitwy pod 
Wiedniem.

s. 5

KULTURA

Przyjaciele owadów
Warsztaty ekologiczne, 
praca z drukarką 
laserową, pirografy. 
Dzieje się w pracowni 
Orange!

s. 8

EDUKACJA

110-lecie LO
Piękny jubileusz 
grójeckiego Liceum 
Ogólnokształcącego

s. 11

SPORT

Sukces koszykarek
Młode koszykarki z 
Grójca mistrzyniami 
Mazowsza

s. 15

Centrum ekologii w Grójcu
 TEGOROCZNE OBCHODY 
ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI 
ODBYŁY SIĘ NA GRÓJECKIM 
RYNKU, GDZIE NA 
PRZYBYŁYCH UCZESTNIKÓW 
CZEKAŁO MNÓSTWO 
ATRAKCJI. WSZYSTKO 
BYŁO ŚCIŚLE ZWIĄZANE Z 
OCHRONĄ ŚRODOWISKA I 
EKOLOGIĄ. 

Dbam o naszą plane-
tę, bo jestem z Gmi-
ny Grójec — to hasło 
przyświecało impre-

zie, która wystartowała w sobotę 23 
kwietnia, w samo południe. Pomi-
mo kiepskiej pogody grójecki rynek 
odwiedziło mnóstwo osób.  

ATRAKCJE

Dla najmłodszych przygotowano 
m.in.  zabawy tematyczne: badanie 
warstw gleby pod mikroskopem, 
strefę malucha, malowanie twarzy, 

gry wieloformatowe, zamykanie 
w bańce czy też ekologiczne zaję-
cia sensoplastyczne. Nie zabrakło 
również wielkiego dmuchańca do 
skakania i zjeżdżania.

Były także zajęcia plastyczne po-
legające na tworzeniu czegoś z ni-
czego, we współpracy z podopiecz-
nymi placówki Warsztatu Terapii 
Zajęciowej z Grójca. Z kolei Gminna 
Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych   przygotowała 

strefę wolną od uzależnień, gdzie 
młodzież mogła wziąć udział w 
ćwiczeniach z wykorzystaniem 
narkogogli i alkogogli.

KONKURSY

Podczas wydarzenia rozstrzy-
gnięto też dwa konkursy. W kon-
kursie Ekologiczna Kartka Świą-
teczna wzięło udział około 130 
dzieci. Prace były tak pomysłowe 

i ładne, że jury postanowiło nagro-
dzić wszystkich uczestników. Wy-
stawę prac uczniów można było 
podziwiać przez całą imprezę.

Drugi challenge został przygo-
towany przez gminę Grójec oraz 
Grójecką Spółkę Komunalną. Zbie-
ram, nie wyrzucam — to akcja  
zbierania baterii i zużytych telefo-
nów. W rywalizacji wzięło udział 
8 szkół i przedszkoli – łącznie  
uzbierano  1967 kg elektroodpa-
dów. Pierwsze miejsce zajęła Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa gen. 
bryg. Jana Kowalewskiego w Bi-
kówku — 497 kg, drugie Publiczna 
Szkoła podstawowa nr 3 im. Ks. P. 
Skargi  —  476 kg oraz trzecie miej-
sce Przedszkole Publiczne nr 4 w 
Grójcu — 377,85 kg. Dyrektorzy 
wymienionych placówek oświato-
wych otrzymali nagrody w posta-
ci czeków pieniężnych, które wrę-
czył burmistrz Dariusz Gwiazda.
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Dawne imperium Króla Żelatyny 
sprzedane. Co powstanie na tych terenach?
Poznaliśmy 
nowego właściciela 
terenów po dawnej 
fabryce żelatyny 
znajdującej się w 
Głuchowie pod 
Grójcem. Nowy 
inwestor podjął już 
pierwsze prace. W 
rozmowie z Życiem 
Grójca opowiada 
o innowacjach 
oraz korzyściach, 
jakie mają płynąć 
z tej inwestycji. 
Czy rzeczywiście 
tak będzie, a 
mieszkańcy nie 
będą protestować? 

Przypomnijmy, że te-
reny już od lat są nie-
zagospodarowane, a 
poprzedni inwesto-

rzy chcieli produkować mączkę 
spożywczą, utworzyć spalarnie 
oraz biogazownie. Zawsze spo-
tykało się to ze sporą falą prote-
stów. Sprawę szeroko opisywa-
ły i nagłaśniały media lokalne i 
ogólnopolskie.

BĘDZIE BIOGAZOWNIA

Jednak tym razem ma być ina-
czej. Nowy właściciel, czyli firma 
Park Recyklingu Spółka z o.o. z 
siedzibą w Dąbrówce, poinfor-
mowała, że inwestycja zostanie 
przeprowadzona zgodnie z wy-
daną decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach z 2017 r., od 
której to dwukrotnie odwoły-
wało się Stowarzyszenie Czysta 
Gmina.

 – Na sześciu  hektarach terenu  
początkowo  ma powstać bioga-
zownia, ale to nie wszystko. To 
jest inwestycja dosyć nowocze-
sna. Będzie to park recyklingu 
podzielony na kilka etapów. W 
pierwszej kolejności powstanie 
biogazownia. Trwają pierwsze 
prace. Powstaje urządzenie do 
oddzielania frakcji organicznej 
od opakowań w tej pierwszej hali 
wzdłuż ulicy. Całość będzie go-
towa za 5 lat. Takie przynajmniej 
mamy zamiary – poinformo-
wał prezes zarządu spółki Park 

Recyklingu i Green Management 
Group, Robert Gnysiński.

WYTŁOKI I MASA

Biopaliwo ma być pozyski-
wane głównie z masy roślin-
nej i wytłoków jabłkowych, a 
ponadto zaplanowano wytwa-
rzanie energii elektrycznej z 
osadów ściekowych i przetermi-
nowanej żywności, pochodzącej 
z supermarketów. 

 – To nasza kolejna tego typu in-
westycja, natomiast moja wspól-
niczka jest technologiem, który 
prowadzi te procesy i ma bardzo 
duże doświadczenie, jeśli chodzi 
o zarządzanie takimi zakładami. 
Biogazownia to inwestycja, która 
nie jest uciążliwa dla sąsiadów, 
ponieważ jest to proces zamknię-
ty  – przekonuje Gnysiński.

WZMOŻONY RUCH, 
HAŁAS I PROTESTY 
SPOŁECZNE 

W ubiegłych latach mieszkań-
cy oraz Stowarzyszenie Czysta 

Gmina zarzucali inwestorom 
wzmożony ruch, hałas oraz nie-
przyjemne zapachy związane z ta-
kimi inwestycjami. Podobnie jest 
z przedsięwzięciem w Kępinie po 
drugiej stronie gminy, gdzie in-
westor chce zbudować suszarnię 
biomasy. Sprawa jest cały czas na 
etapie wydania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach. Jed-
nakże burmistrz, radni, sołtysi 
oraz mieszkańcy mają spore oba-
wy wobec planowanej działalności 
inwestora.

SĄ WSZYSTKIE 
POZWOLENIA

Tereny, które zostały wykupione 
przez Park Recyklingu, posiadają 
już takie decyzje, wydane w 2017 
r. przez poprzedniego burmistrza, 
obecnego radnego, Jacka Stolar-
skiego. W Parku Recyklingu po-
wstanie też od 30 do 40 nowych 
miejsc pracy.

 – Tak, był duży sprzeciw społecz-
ny. Wystarczy spojrzeć, jak się pro-
cedowała decyzja środowiskowa, 
warunki. Inwestycja będzie zgodna 
z decyzją środowiskową – przyzna-
je prezes zarządu spółki i dodaje, że 
jest dużo inwestycji, które są źle za-
projektowane. – W Głuchowie ma 
być wszystko zrobione wzorcowo 
i w takim reżimie, że mieszkańcy 
mają tego nie odczuwać – dodaje. 

Odbyło się już pierwsze spotka-
nie prezesa zarządu z burmistrzem. 
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OD BURMISTRZA

Nowe inwestycje 

BURMISTRZ  
DARIUSZ GWIAZDA

Drodzy Mieszkańcy, 
jest mi niezmiernie miło po raz kolejny na łamach naszego 
grójeckiego miesięcznika przekazać kilka słów. Słów o tym, 

co istotnego dla naszej Gminy z perspektywy gospodarza wyda-
rzyło się przez ostatni miesiąc. 
Najistotniejszą informacją jest otwarcie ofert w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Rozwój i 
modernizacja dróg na terenie Gminy Grójec”, realizowanego w ra-
mach programu „Polski Ład”. To jedna z największych inwestycji 
drogowych w historii Grójca. Wydział Rozwoju i Promocji Urzędu 
Gminy i Miasta Grójec pozyskał na ten cel 24 739 900,00 zł, przy 
założeniu wartości przedsięwzięcia wynoszącej 26 042 000,00 zł. 
W terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Spółka z o.o. z siedzibą 
w Jasieńcu opiewająca na kwotę 25 537 015,70 zł. W ramach inwe-
stycji wybudowane zostanie ponad 12500 mb dróg na terenie gmi-
ny. Jesteśmy niezwykle dumni, że mieszkańcy Słomczyna, Lesz-
nowoli, Załącza, Grudzkowoli, Krobowa, Maciejowic, Częstoniewa 
Kolonii, Falęcina, Gościeńczyc, Worowa, Pabierowic oraz Żyrów-
ka już wkrótce będą korzystać z nowoczesnej i bezpiecznej infra-
struktury drogowej. Świadczy to o tym, że zależy nam również na 
szerokim rozwoju terenów wiejskich naszej gminy. 
Wspomniana powyżej spółka została również wykonawcą ko-
lejnego ważnego zadania infrastrukturalnego na terenie Grójca: 
„Budowa ulicy Wiatracznej – droga 14 KDL wraz z niezbędną in-
frastrukturą (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz ka-
nalizacja deszczowa) na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy 
Zbyszewskiej w Grójcu”. Za kwotę 8 686 867,78 zł wybudowana 
zostanie ulica Wiatraczna wraz ze ścieżką rowerową. Na tę inwe-
stycję Wydział Rozwoju i Promocji naszego urzędu pozyskał 2 865 
480,34 zł. 
12 kwietnia 2022 roku rozpoczęły się prace budowlane na terenie 
PSP nr 1 w Grójcu. Wykonawca inwestycji, firma Doken System 
Sp. z o.o., wyburzeniem starych budynków gospodarczych zapo-
czątkowała budowę oraz rewitalizację terenu wokół placówki. Za-
danie o wartości 21 340 121,64 zł zostanie całkowicie pokryte ze 
środków własnych Gminy Grójec. Inwestycja „Rozbudowa PSP nr 
1 w Grójcu o nową salę gimnastyczną i część dydaktyczną wraz 
z niezbędną infrastrukturą” to: nowa sala gimnastyczna z zaple-
czem socjalno-szatniowym, która umożliwi jednoczesne rozgryw-
ki trzech meczy koszykówki, nowe sale dydaktyczne, świetlice 
oraz zaplecze sanitarne, przebudowa i zmiana przeznaczenia ist-
niejącej sali gimnastycznej na nowoczesną kuchnię z zapleczem 
i jadalnię, nowe ciągi komunikacyjne i parkingi. Cieszymy się, że 
mimo trudnej sytuacji na rynku budowlanym, prace rozpoczęły 
się zgodnie z umową. Uczniowie i nauczyciele skorzystają na tym 
najbardziej. Nowa hala przy PSP nr 1 w Grójcu to milowy krok w 
kierunku rozwoju oferty sportowej miasta. Obiekty otworzą swoje 
drzwi zarówno dla społeczności szkolnej jak i mieszkańców Grój-
ca, wszak ich budowa obiecywana była od przeszło dwunastu lat. 
Kwiecień to świetny miesiąc dla budżetu gminy. Nie mógłbym się 
z Państwem nie podzielić informacją o sprzedaży sześciu działek 
położonych w Słomczynie. Łączna kwota, która wpłynęła z tego 
tytułu na konto gminy, to ponad 11 028 850,00 zł. To pieniądze, 
które w sposób rozważny i przemyślany zostaną przeznaczone 
na inwestycje, sprawiające, że komfort życia mieszkańców Gminy 
Grójec, będzie jeszcze większy. Dziękuję moim pracownikom za 
trud włożony w realizację narzuconych zadań i celów, czego wynik 
możemy zaobserwować powyżej. Za nimi okres wytężonej pracy 
do późnych godziny wieczornych, który przyniósł tak spektakular-
ne efekty. Jako Szef dostrzegam to i jestem niezwykle wdzięczny. 
Dziękuję również Państwu, jako Mieszkańcom Grójca, że codzien-
nie motywujecie mnie do intensywnej pracy na rzecz naszej Małej 
Ojczyzny. 

DOKOŃCZENIE ZE S. 1
Jeżeli będzie taka konieczność, bę-

dzie zaproszenie na radę miejską jak i 
również na spotkanie z mieszkańcami 
aby rozmawiać o tej inwestycji. Myślę, 
że to jest z korzyścią dla mieszkań-
ców, chociaż teraz protestują, ponie-
waż nie do końca zdają sobie sprawę, 
jaka to będzie inwestycja i dużo rzeczy 
czytają w Internecie. Chcemy uspo-
koić ich, że  wszystko  naprawdę bę-
dzie prowadzone fachowo i zgodnie z 
wszelkimi normami tak, żeby było jak 
najmniej uciążliwe dla mieszkańców. 
Firma jest marką green management, 
która jest rozpoznawalna w całej Pol-
sce. Teraz doradzamy Ministerstwu 
Klimatu i Środowiska, największym fir-
mom, takim jak KPM i Loyd. My sobie 
nie możemy pozwolić na żadną fuszer-
kę czy wybudowanie czegoś, co nie 
będzie spełniało podstawowych stan-
dardów. To zresztą nie są już takie cza-
sy, że ktoś pozwoli wybudować coś 
takiego, nawet gdyby inwestor miał 
takie zamiary. Jesteśmy transparent-
ni i zamierzamy wszystko pokazywać. 
Nie będziemy robić żadnych fuszerek, 
mamy markę, o którą musimy dbać – 
opowiada dalej Robert Gnysiński.

CO DALEJ? 

25 kwietnia, podczas ostatniej se-
sji Rady Miejskiej w Grójcu burmistrz, 
Dariusz Gwiazda potwierdził, że grun-
ty nabyła firma Park Recykling II.  Pre-
zes, z którą odbyłem w urzędzie krót-
kie spotkanie, poinformowała mnie, 
że spółka rozpoczyna działalność w 

Dawne imperium Króla Żelatyny 
sprzedane. Co powstanie na tych terenach?

naszej gminie. Odbywa się to na pod-
stawie zakupu nieruchomości i spłaty 
należnych gminie zaległości podatko-
wych oraz prawomocnej decyzji śro-
dowiskowej wydanej jeszcze w 2017 
roku poprzedniemu właścicielowi nie-
ruchomości i przez poprzedniego bur-
mistrza, a obecnego radnego Jacka 
Stolarskiego. Aktualnie spółka rozpo-
czyna przedsięwzięcie polegające na 
budowie biogazowni i kompostowni – 
mówił w ratuszu miejskim.  

Burmistrz w obecnej sytuacji wyeg-
zekwował od poprzedniego właścicie-
la spłatę zaległych podatków na rzecz 
gminy Grójec. W sumie po stronie do-
chodów budżetu gminy Grójec pojawi 
się kwota ponad 3 milionów złotych.  

Moją intencją było ściągnięcie za-
ległości podatkowych od dłużnika, a 
w konsekwencji przejęcie przez gmi-
nę gruntów, ponieważ uważam,  że  te 
tereny ze względów krajobrazowych i 
środowiskowych, powinny mieć prze-
znaczenie rekreacyjne i mieszkanio-
we. Niestety nie udało się. Zadłużona 
spółka znalazła nabywcę i spłaciła za-
ległe podatki do gminy.  Decyzja śro-
dowiskowa uprawomocniła się już w 
2017 i tylko brak środków nie pozwolił 
na wcześniejsze rozpoczęcie działal-
ności– komentował w rozmowie z 
Życiem Grójca, Dariusz Gwiazda.

SPOTKAJĄ SIĘ Z 
MIESZKAŃCAMI 

W najbliższym czasie władze 
miasta planują zorganizować  spo-
tkanie z mieszkańcami i sołtysami 

okolicznych wsi oraz nowymi wła-
ścicielami, aby podjąć rozmowy w 
tej sprawie.  Podobne inwestycje po-
wstały w trzech miejscach na tere-
nie Polski. 

Przykładowo, w tamtym roku w 
gminie Niemce podczas posiedze-
nia Komisji Stałych Rady Gminy 
Niemce, Radni i przedstawiciele 
mieszkańców zapoznali się z kon-
cepcją budowy nowej instalacji 
tzw. Parku Recyklingu. Szczegó-
ły przyszłej inwestycji zaprezen-
towali przedstawiciele inwestora 
- firmy Green Management Group 
Sp. z o.o. Podczas dyskusji zapro-
ponowali zwiedzenie podobnych 
obiektów w Polsce, aby przedsta-
wiciele władz i mieszkańców gmi-
ny, przystępując do konsultacji 
społecznych, rozważających moż-
liwość budowy takiego obiektu w 
Leonowie zapoznali się z procesa-
mi technologicznymi stosowanymi 
w tego typu instalacjach – może-
my przeczytać na stronie interne-
towej urzędu gminy Niemce. 

Możemy zaplanować wyjazd re-
prezentacji naszej gminy do po-
dobnego działającego zakładu tej 
spółki. Zawsze będę stał po stro-
nie mieszkańców. Podobnie jak i 
oni, podchodzę do tej inwestycji 
z obawami, jak może to wpłynąć 
na jakość życia  naszych miesz-
kańców – podsumował Dariusz 
Gwiazda.

TEKST I FOTO: SZYMON WÓJCIK

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI
22 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji, Stowarzyszenie „Dla Polski” 
przygotowało ogólnopolską inicjatywę „Sprzątamy dla Polski”, której celem było wspólne, 
międzypokoleniowe i zorganizowane oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci. 

Uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu i Szkoły Filialnej w Nowej Wsi wzięli czynny udział w tym wyda-
rzeniu. Tego dnia odbyły się zajęcia w terenie i w budynku szkoły dotyczące ekologii. Uczniowie pod kierownictwem 
wychowawców wzięli czynny udział w sprzątaniu terenów zielonych w najbliższej okolicy. Efekty ich pracy można 
zobaczyć na zamieszczonych zdjęciach. Uczestniczyli w warsztatach ekologicznych prowadzonych przez nauczy-
cieli- utrwalali wiadomości dotyczące właściwego segregowania śmieci, poszanowania przyrody oraz szkodliwych 
następstw nie stosowania zasad ekologii. Gwoździem programu, na który czekali uczniowie, było rozstrzygnięcie kon-
kursu ekologicznego „Najciekawsza konstrukcja wykonana z odpadów”. 

Prace były niesamowite! Piękne i pomysłowo wykonane, a jury miało naprawdę twardy orzech do zgryzienia…
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a rodzicom dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w wykonaniu 

prac konkursowych.
Więcej informacji i zdjęć znajdziecie na naszym profilu. https://www.facebook.com/ZESPOLSZKOLSPECJAL-

NYCHGROJEC lub stronie http://szkolaspecjalna.grojec.pl

INFO ZSS GRÓJEC
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Magazyny Króla Żelatyny
 KAZIMIERZ GRABEK, 
NIEGDYŚ JEDEN Z 
NAJWIĘKSZYCH POLSKICH 
PRZEDSIĘBIORCÓW, 
WŁAŚCICIEL M.IN. 
NIECZYNNEJ JUŻ FABRYKI 
ŻELATYNY I KLEJU W 
GŁUCHOWIE, POJAWIŁ SIĘ 
NA SESJI RADY MIEJSKIEJ. CO 
SPROWADZIŁO BIZNESMENA 
NA POSIEDZENIE?

Temat miejscowego planu 
zagospodarowania prze-
strzennego dla 18 miej-
scowości położonych w 

północnej i północno-wschodniej 
części gminy  ciągnął się od 2008 
roku. Sprawa była oczywiście bar-
dzo skomplikowana m.in. dlatego, 
że procedura obejmowała tysią-
ce działek, a do urzędu wpływały 
wnioski ich właścicieli, które na-
leżało szczegółowo rozpatrzeć. Od-
były się także konsultacje społecz-
ne i doszło do licznych uzgodnień. 
Wreszcie 25 kwietnia rada miejska 
przegłosowała uchwałę zatwier-
dzającą MPZP. 

BONIN I SPÓŁKA

Uchwalony MPZP, choć obejmu-
je także miejscowość Głuchów, to 
nie zawiera wszystkich nieruchomo-
ści znajdujących się w tej wsi. Z pro-
cedury wyłączono m.in. 4 działki bę-
dące własnością Kazimierza Grabka 
oraz spółki Bonin, której jest wspól-
nikiem. Do wyłączenia doszło na 
wniosek przedsiębiorcy.

Kazimierz Grabek zwrócił się do 
magistratu także o to, by przystą-
piono do oddzielnej procedury spo-
rządzania i uchwalania MPZP dla 4 
wspomnianych działek. Chciał bo-
wiem, by terenom tym przypisano 
funkcję magazynową. Przedsiębior-
ca, który był obecny podczas ostat-
niej sesji (25 kwietnia), wspomniał 
nawet, że jest w kontakcie z firmą Pa-
nattoni, potężnym deweloperem po-
wierzchni magazynowych.

PŁACIŁ PODATKI?

Obecny na sesji Kazimierz Gra-
bek poprosił o zabranie głosu. Zapy-
tał burmistrza Dariusz Gwiazdę, czy 
popiera jego wniosek. Jednocześnie, 

jak to ma w swoim zwyczaju, napo-
mknął, że miasto zyska na jego pla-
nach, ponieważ do gminnej kasy 
będą wpływać środki z tytułu po-
datku od nieruchomości od ewentu-
alnych powierzchni magazynowych. 
Jednocześnie przyznał, zapytany przez 
radnego Tomasza Justyńskiego, że nie 
wszystkie zobowiązania podatkowe 
naliczone jego spółce przez gminę za-
płacił. Uważa on, że ratusz powinien 

potraktować te grunty jako takie, na 
których nie jest prowadzona działal-
ność gospodarcza i naliczać niższy po-
datek. Urząd z tym się jednak nie zga-
dza, a sprawę prawdopodobnie będzie 
musiał rozstrzygnąć sąd. – Uważam, 
że to wysoka rada decyduje. Jedyne, 
co uważałem za słuszne, to przedsta-
wienie tego wniosku radzie, a nie trzy-
manie go w urzędowej „zamrażarce”. 
Jeśli inni mają możliwość posiadania 

takiego planu, to i pan powinien mieć 
taką możliwość – odpowiedział Grab-
kowi burmistrz.

NIE ZGODZILI SIĘ 

Grabek tuż przed głosowaniem 
stwierdził, że nie zamierza w Głucho-
wie już prowadzić produkcji żelatyny 
(a takie plany miał kilka lat temu). Po-
informował, że ma w innym miejscu 
taką fabrykę i ona niedługo zostanie 
uruchomiona. Nie powiedział jednak 
gdzie ona się znajduje. Zaapelował na-
tomiast do radnych, by „zgodzili się, 
aby miasto miało roczny przychód z 
tytułu podatku w kwocie nie mniej-
szej niż 1,5 mln zł (bo tyle minimum 
– jego zdaniem – wyniesie podatek od 
magazynów)”.  

Radni jednak nie dali się przekonać 
słowom Kazimierza Grabka i więk-
szość z nich zagłosowała przeciw jego 
wnioskowi. Tylko jeden radny zagło-
sował za. Całą dyskusję dotyczącą 
wniosku Kazimierza Grabka można 
obejrzeć na www.grojec.esesja.pl (w 
zakładce transmisje z obrad należy 
znaleźć tę z 25 kwietnia).

                                  DOMINIK GÓRECKI

Umowa podpisana
22 kwietnia  Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Dariusz Gwiazda oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót 
Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. Marek Jaworski podpisali umowę na realizację inwestycji pn. 
„Budowa ulicy Wiatracznej - droga 14 KDL wraz z niezbędną infrastrukturą (sieć wodociągowa, kanalizacja 
sanitarna oraz kanalizacja deszczowa)  na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Zbyszewskiej w Grójcu”. 
Wartość inwestycji to 8 686 867,78 zł  Na to zadanie Gmina Grójec pozyskała dofinansowanie w wysokości 
2 865 480, 34 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Pies psuł, a „przez smętarz szła dziewica moru”
Dwaj wybitni językoznawcy, 
profesor Jerzy Bralczyk oraz 
profesor Radosław Pawelec, 
spotkali się z miłośnikami 
poprawnej polszczyzny w 
grójeckiej bibliotece. Tak 
świetni goście sprawili, że sala 
spotkań pękała w szwach. 
Każdy chciał bowiem zaznać 
na własne uszy tej językowej 
wirtuozerii. 

Profesor Bralczyk, niekwe-
stionowany autorytet 
w dziedzinie poprawnej 
polszczyzny, miał spo-

tkać się z mieszkańcami Grójca już 
w 2020 roku. Niestety, plany te po-
krzyżowała pandemia. Na szczę-
ście, co się odwlecze, to nie uciecze 
i naukowiec wreszcie odwiedził na-
sze miasto. A towarzyszył mu prof. 
Radosław Pawelec z Katedry Ję-
zyka Mediów Wydziału Dziennikar-
stwa i Bibliologii Uniwersytetu War-
szawskiego, prywatnie mieszkaniec 
Grójca.

Spotkanie miało formę luźnej, 
zabawnej dyskusji na temat po-
chodzenia, znaczenia słów i zmian 
znaczeniowych, jakie zachodzą w 
języku polskim. Naukowcy pochylili 
się choćby nad semantyczną trans-
formacją i etymologią słowa „ko-
bieta”. Trzeba bowiem wiedzieć, że 
pochodzi ono od wyrazu „kob”, czy-
li chlew, koryto i niegdyś uchodzi-
ło ono za obelgę. Z kolei niewiasta, 
którą dziś kojarzymy z młodą panną, 
niegdyś była synową, czyli tą, która 

nic nie wie. Ale już wiedźma, będąca 
obecnie synonimem czarownicy, to 
ta, która właśnie wie wszystko.

Ciekawym przykładem zmian za-
chodzących w języku polskim jest też 
słowo „morowy”, o którym również 
profesorowie wspomnieli. Niegdyś ko-
jarzyło się ono ze śmiercią. Sam Adam 
Mickiewicz pisał przecież o „dziewi-
cy moru” (Co wróży głód lub wojnę; 
a strażnicy boru | Widzieli jak przez 
smętarz szła dziewica moru). Potem 
„morowy” oznaczał coś pozytywnego, 

fajnego. Dziś słowo to praktycznie wy-
padło z użycia. 

– Zużywamy szybko te określenia, 
które intensyfikują nasze doznania – 
powiedział profesor Bralczyk.

Jakiego zwierzęcia jest najwięcej w 
języku polskim? 

– W przysłowiach chyba jednak 
psa. I choć lubimy psy, to w języku 
jest on fatalnie pokazany. Psuć jest 
od psa. Pies robi psoty. Dziś psota jest 
niewinna, a niegdyś była konkretnym 
grzechem, mianowicie grzechem cu-
dzołóstwa. Psa niegdyś uważano za 
zwierzę sprośne, obleśne. Psotnik był 
cudzołożnikiem – wyjaśniał profesor. 
– Pies jest zawsze czymś gorszym. 
Traktować kogoś jak psa, łże jak pies, 
wieszać na kimś psy – wyliczał.

A kto był na spotkaniu mógł dowie-
dzieć się, że kakao się odmienia, ale 
nie w każdym przypadku, a Mickiewicz 
był Białorusinem, który we Francji na-
pisał polską epopeję zaczynającą się 
od słów „Litwo, ojczyzno moja”. Było 
też o lukach leksykalnych. Bo skoro 
ktoś ma 13 lat, to możemy powiedzieć, 
że ma lat kilkanaście. Kto ma lat 60, 
możemy powiedzieć, że lat ma kilka-
dziesiąt. Ale jak powiedzieć o osobie, 
która ma 23 lata? Albo jak inaczej na-
zwać początek XXI wieku? Czy są to, 
jak często mówi się w mediach, lata 
dwutysięczne? Cóż. Polski język pe-
łen jest tajemnic i wielokrotnie bywa 
nieprecyzyjny.

                                 DOMINIK GÓRECKI

                         Kazimierz Grabek podczas sesji Rady Miejskiej
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Życie w cieniu COVID
Z całą pewnością SARS-CoV-
2wywołujący Covid-19 zostanie 
z nami już na zawsze. Nie 
zniknie z naszego środowiska 
i będzie mutować tworząc 
nowe warianty. Wirusy 
zwykle ewoluują w stronę 
tworzenia wariantów o dużej 
zakaźności, ale wywołujących 
coraz łagodniejsze objawy 
chorobowe, gdyż wirus 
nie jest „zainteresowany” 
zabijaniem swojego żywiciela. 
W optymistycznym scenariuszu 
przebiegu pandemii zakładamy, 
że skończy się ona na 
Omikronie, ponieważ kolejne 
warianty nie będą stanowiły już 
tak wielkiego obciążenia dla 
służy zdrowia i gospodarki, a 
my nauczymy się skutecznie z 
nimi walczyć.

P owinniśmy również brać 
pod uwagę inną opcję, 
gdzie może się zdarzyć, że 
powstanie groźny wariant 

wirusa, który wywoła kolejną falę 
pandemii z ciężkim przebiegiem 
choroby,  np. u dzieci,  lub wywołu-
jący poważne powikłania. Jak prze-
widują naukowcy, taki wirus może 
uderzyć jesienią.
Nie wolno nam usypiać czujności i 
lekceważyć zasad bezpieczeństwa. 
Wypracowane w ciągu ostatnich 
lat nawyki epidemiologiczne za-
bezpieczające przed chorobą war-
to kontynuować, skoro przynoszą 
naprawdę dobre efekty. Warto za-
kładać maseczkę, gdy nie czujemy 
się bezpiecznie np. w dużym sku-
pisku ludzi, gdy ktoś kaszle czy 
kicha w otoczeniu, jeżeli sami je-
steśmy chorzy. W dalszym ciągu 

mamy obowiązek jej noszenia w 
placówkach medycznych. Skoro 
wirus zostanie z nami, to maseczki 
na stałe już wpiszą się w naszą co-
dzienność. Dobrym nawykiem jest 
zachowanie dystansu społeczne-
go, na przykład w kolejkach. Częste 
mycie rąk czy ich dezynfekcja, gdy 
nie mamy możliwości umycia w 
sklepach czy w autobusach, uchro-
ni nas przed wieloma chorobami, 
nie tylko przed Covid-19. Warto roz-
ważyć samoizolację przy objawach 
chorobowych.
Najmocniejsze narzędzie do walki z 
COVID-19, bez którego walka z wi-
rusem by się nie udała, to SZCZE-
PIENIA! Powszechne szczepienia są 
niezaprzeczalnie jednym z najwięk-
szych osiągnięć medycyny w dzie-
dzinie epidemiologii. To dzięki nim 
udało się praktycznie wyeliminować 
takie choroby jak chorobę Heinego-
-Medina, gruźlicę, czarną ospę czy 
odrę (która niestety wraca z powodu 
niewystarczającej wyszczepialno-
ści). Przy niektórych szczepieniach 
należy podać dawkę przypominają-
cą, inne, jak np. przeciw grypie, wy-
magają corocznego szczepienia ze 
względu na dużą zmienność wirusa. 
W profilaktyce COVID-19 zaleca się 
podstawowe szczepienie preparata-
mi dwudawkowym lub jednodaw-
kowym, oraz dawkę przypominają-
cą. U osób, które ukończyły 80 lat, 
jak również z obniżoną odporno-
ścią, wprowadzona jest druga dawka 

przypominająca. Osoby w pełni za-
szczepione są chronione przed za-
chorowaniem lub ciężkim przebie-
giem choroby, a tym samym przed 
częstymi powikłaniami pocovido-
wymi. Dla tych którzy zwlekali ze 
szczepieniem, to jest najlepszy czas 
na przyjęcie szczepionki. Szczepiąc 
się chronimy nie tylko swoje zdro-
wie, ale też swoich bliskich i najsłab-
szych w naszym społeczeństwie, 
którzy nie mogą się zaszczepić.
Od 1 kwietnia 2022 r. zmieniły się za-
sady zlecania i wykonywania testów 
na koronawirusa. O zleceniu testu 
decyduje lekarz POZ, który może zle-
cić test antygenowy. 
W marcu został zniesiony obowią-
zek izolacji i kwarantanny, a także 
noszenia maseczek w większości 
miejsc publicznych.Covid-19 zosta-
je traktowany jak jedna z wielu cho-
rób zakaźnych pochodzenia wiruso-
wego. Co nie zmienia faktu, że jest 
chorobą groźną, podstępną, mogą-
cą dawać powikłania nawet u osób, 
które przeszły chorobę lekko lub 
nawet bezobjawowo. Każdy z nas 
powinien zrobić wszystko, by ogra-
niczyć możliwość zakażenia i roz-
przestrzeniania się choroby.
W powiecie grójeckim w ciągu 
pandemii odnotowaliśmy 14 468 
przypadków Covid-19, zmarło 251 
osób, kwarantanną zostało obję-
tych 128 073 osoby.

PAŃSTWOWY POWIATOWY IN-
SPEKTOR SANITARNY W GRÓJCU

Z grójeckiego AK do filmu „Przesłuchanie” 
Ważną rolę w 
konspiracji podczas 
II wojny światowej 
i w grójeckiej AK 
odegrały kobiety. 
Jedną z nich 
była łączniczka 
Zofia Hejnowicz-
Naglerowa. 

Nasza bohaterka działała w AK 
„Głuszec” Grójec od lata 1941 
r., od czasu kiedy z matką i ro-

dzeństwem zamieszkała w młynie 
wodnym w Przęsławicach. Pod kon-
spiracyjnym nazwiskiem Barbara 
Kryńska pełniła funkcję łączniczki AK 
na trasie Warszawa-Grójec. Przewoziła 
meldunki, rozkazy, prasę konspiracyj-
ną, grypsy od więźniów. Do Przęsławic 
rodzina Hejnowiczów przeniosła się z 
majątku w Wilkowicach pod Rawą 
Mazowiecką. Na Mazowsze ta zasłu-
żona wielkopolska rodzina trafiła w 
grudniu 1939 r. po wysiedleniu przez 
Niemców z rodzinnego Gostynia. Zo-
fia urodziła się 2 marca 1921 r. Była 
drugim z jedenaściorga dzieci Heleny 
i Mieczysława. Jej ojciec był młyna-
rzem, uczestnikiem powstania wiel-
kopolskiego, a w II RP działaczem 
Obozu Narodowego. Tacy ludzie byli 

miejscową elitą i jeszcze przed wkro-
czeniem Niemców do Wielkopolski 
znaleźli się na listach 
W grudniu 1939 r. z matką i rodzeń-
stwem została wysiedlona do General-
nego Gubernatorstwa, w okolice Rawy 
Mazowieckiej. Całą rodzinę Hejnowi-
czów przygarnęła wdowa Wilska, w 
której majątku w Wilkowicach spędzi-
li półtora roku.Później dzięki kontak-
tom przyjaciela zmarłego ojca rodzina 
przeniosła się do pracy w młynie wod-
nym w Przęsławicach. 
Wojenne wspomnienia i realia oku-
pacyjnej Grójecczyzny Zofia Hejno-
wicz-Naglerowa opisała w pasjonują-
cej powieści pt. „Chmury nad domem. 
Wspomnienia łączniczki”. Pierwsze 
wydanie ukazało się w 1971 r., wzno-
wienie zawierające  opowiadania usu-
nięte przez cenzurę PRL opublikowało 
Muzeum w Gostyniu.

UBIÓR WAŻNA RZECZ

Ubiór na wojnie też jest bardzo waż-
ny, bo pozwala wtopić się w otoczenie. 
„Tadeusz R., sąsiad z mego rodzinnego 
miasta, przysłał mi z Paryża piękny 
oliwkowy kostiumik w paski bordo. 
Paczka szła tylko tydzień” – pisze Zo-
fia Hejnowicz-Naglerowa w „Chmu-
rach nad domem”.„Wprawdzie wojna 
pozbawiła dziewczęta w dużym stop-
niu kokieterii, ale nie zabiła poczucia 
estetycznego. Cieszyłam się więc moją 
kreacją i przy pierwszej sposobności 

wybrałam się w niej do Warszawy. (…) 
Tadeusz przysłał mi do kompletu wi-
śniową torebkę z długim paskiem, któ-
ry wkładało się na ramię. W Warsza-
wie nie noszono ich jeszcze. Natomiast 
Niemki odwiedzające mężów stacjo-
nujących w tutejszych jednostkach, 
miały już podobne – imitowały Pary-
żanki” – kontynuuje swoją opowieść. 
„Tak więc na przekór niemieckiej ban-
dzie, która grasowała w naszej stolicy, 
przyjechałam do Warszawy bez żad-
nych poddańczych kompleksów, pod-
parta na duchu nowym modnym stro-
jem” – podkreśla autorka. W ubraniu z 
Paryża poszła odebrać rozkazy z kon-
spiracyjnego punktu przy ul. Długiej. 
Miała przewieźć je  do Grójca i nie dać 
się złapać Niemcom. Okupanci często 
urządzali łapanki na mieście. Zatrzy-
mani byli rozstrzeliwani, wywożeni 
do obozów, a jeżeli coś wskazywało na 
ich współpracę z podziemiem, trafia-
li na tortury do siedziby Gestapo w al. 
Szucha. 

ŁAPANKA NA PLACU 
TRZECH KRZYŻY 

„Zielone mundury wyskakiwały z bud 
jak żaby z sadzawek. Pobladli prze-
chodnie ustawiali się posłusznie przy 
samochodach popychani kolbami ka-
rabinów. Nie sprawdzano dokumen-
tów, tylko pakowano wszystkich od 
razu do aut. Szłam jak automat w stro-
nę Hożej i myślałam intensywnie: 

Grypsy mam w torbie. Nie mogę jej 
teraz wyrzucić, bo jestem w pełnym 
świetle. Nie mogę też pozwolić, aby 
wpadły im w łapy. Jeśli mnie zabiorą, 
muszę je zjeść…Zrównałam się z sze-
regiem osób posuwających się do auto-
budy przy ulicy Hożej. Niemcy patrzyli 
na mnie obojętnie. I nagle zrozumia-
łam, że traktują mnie inaczej niż tam-
tych. Co jest, u licha?! Pomyślałam 
zaskoczona” – wspominała. Zagadka 
szybko się wyjaśniła. Pomógł strój z 
Paryża. Niemcy przepuścili łącznicz-
ką za kordon, nie sprawdzając jej do-
kumentów, bo paryski strój przeko-
nał ich, że mają do czynienia ze swoją 
rodaczkę. 

TAJNE SPOTKANIA U 
FOTOGRAFA 

„Moim kontaktem w Grójcu był foto-
graf Albin. Do dziś nie wiem, czy był 
to jego pseudonim, czy nazwisko. Ra-
czej to pierwsze, bo jego mlecznobiała 
czupryna przywodziła na myśl słowo 
„albinos” – opowiada. Do zalegendo-
wania spotkań na wypadek ewen-
tualnego zatrzymania przez Niem-
ców używano różnych sposobów. „Na 
wszelki wypadek od czasu do czasu ro-
bił mi nowe zdjęcia jako alibi naszych 
spotkań. Odczytywał grypsy i czasem 
dawał następne do przekazania w 
Machnatce”. Tamtejszy majątek w cza-
sie wojny był „ostoją dla szukających 
azylu i uciekających przed potworną 
»sprawiedliwością« procedury Gesta-
po”. Działała tam AK. Kilku, a czasem 
nawet dziesięciu oficerów tej forma-
cji udawało w majątku pracowników, 
przeprowadzano ćwiczenia wojskowe, 
odbierano zrzuty broni i amunicji z Za-
chodu, prowadzono łączność radiową 
z władzami polskimi w Londynie.  

BARWNE ŻYCIE 

Mino stale grożącego niebezpieczeń-
stwa ze strony Niemców toczyło się 
barwne życie. „Stefan, który chociaż 
lwowianin, uczęszczał kiedyś do gim-
nazjum Marcinkowskiego w Pozna-
niu, a nawet przez jakiś czas był 
uczniem naszego liceum na pro-
wincji (chodzi o Gostyń – przyp. TP), 
stał mi się z tego tytułu szczególnie 
bliski. Znał doskonale gwarę wiel-
kopolską i łatwo się nią posługiwał”. 
Stefan był przedwojennym oficerem 
(porucznikiem) 11 pułku ułanów w 
Ciechanowie.Nosił nazwisko Piór-
kowski i pseudonim „Roger”.Pełnił 
funkcję oficera szkoleniowego na 
cały Obwód Grójecki AK. Uczył żoł-
nierzy służby polowej, terenoznaw-
stwa, odsłaniał tajniki wiedzy o 
broni. Przeplatał „zajęcia wojskowe 
pracą w sadzie i grą na fortepianie. 
Aczkolwiek nogi miał proste, stąpał 
na lekko zgiętych kolanach, zdradza-
jąc tym swoją formację. Wypiwszy 
zaś coś mocniejszego, zrzucał maskę 
Chopina i przedzierzgał się w dziar-
skiego huzara. Śpiewał wtedy wypi-
nając pierś: Hej, dziewczynki, w górę 
kiecki, jedzie ułan jazłowiecki…”. 
Wojskowe doświadczenie „Rogera” 
przydało się podczas planowania 
i przeprowadzania akcji uwolnie-
nia więźniów z siedziby Gestapo w 
Grójcu. 

POWSTANIE 
WARSZAWSKIE 

1 sierpnia 1944 r. zastał naszą boha-
terkę w Warszawie, najpierw przy 
ul. Marszałkowskiej, a później na ul. 

Belwederskiej. Do Przęsławic powró-
ciła w połowie września 1944 r. Pod-
czas zajmowania Grójecczyzny przez 
Armię Czerwoną została postrzelona 
przez sowieckiego żołnierza. Po woj-
nie zamieszkała w Poznaniu, gdzie 
studiowała anglistykę na Uniwersy-
tecie Poznańskim. W styczniu 1950 
r. wyszła za mąż za lekarza Jerzego 
Naglera. W 1954 r. została areszto-
wana przez Urząd Bezpieczeństwa 
Publicznego za wojenną działalność 
w AK. Poddana bestialskim tortu-
rom w areszcie, w wyniku których 
nie mogła już mieć dzieci. Jej wię-
zienny dramat wykorzystał do opisa-
nia komunistycznych zbrodni reży-
ser Ryszard Bugajski w wielokrotnie 
nagradzanym filmie „Przesłucha-
nie”. Krystyna Janda za główną rolę 
otrzymała prestiżową nagrodę dla 
najlepszej aktorki na 43. Międzyna-
rodowym Festiwalu Filmowym w 
Cannes. 

WYJAZDY I POWROTY 

Po uwolnieniu z aresztu bezpieki Zo-
fia Hejnowicz-Naglerowa powróciła 
na studia. Po ukończeniu romani-
styki na Uniwersytecie Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu zawodowo zaj-
mowała się tłumaczeniem literatury 
francuskiej. Po śmierci męża w listo-
padzie 1974 r. dużo podróżowała po 
Europie. Na początku lat 80. miesz-
kała w Nowym Jorku. Podróżowała 
po Ameryce Północnej i  Południo-
wej, Afryce Zachodniej i Indiach. Re-
lacje z wypraw publikowała w „Prze-
wodniku Katolickim”. Spotkanie z 
Matką Teresą z Kalkuty i wizytę w 
wiosce trędowatych opisała w książ-
ce „Kierunek Indie”. 
W 1989 r. ponownie wyszła za mąż, 
za kapitana 1 Dywizji Pancernej 
gen. Stanisława Maczka,  Mariana 
Portalskiego, pochodzącego z jej ro-
dzinnego Gostynia. Zamieszkała 
w Londynie. Niestety, po dwóch la-
tach jej mąż zmarł. Ciężkie życio-
we doświadczenia nie złamały jej 
aktywności. W Londynie działała 
w organizacjach kombatanckich i 
polonijnych. Kilka razy w roku od-
wiedzała rodzinny Gostyń. Uczest-
niczyła w historycznych uroczy-
stościach rocznicowych, m.in. w 
obchodach rocznicy zamordowania 
przez Niemców 30 obywateli ziemi 
gostyńskiej, w tym jej ojca.
Na stałe do Gostynia powróciła 
w sierpniu 2010 r.; zamieszkała w 
domu rodzinnym. Zmarła 27 marca 
2011 r. w wieku 90 lat. Spoczywa na 
gostyńskim cmentarzu.

TOMASZ PLASKOTA, FOT. MUZEUM 
W GOSTYNIU  
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Dziedzic Małej Wsi  pod Wiedniem – może chociaż  popiersie? 
Są postaci 
związane z ziemią 
grójecką, o których 
można pisać i 
pisać, a i tak wokół 
nic się nie dzieje. 
Nikt nie nazywa 
ich imieniem ani 
szkoły, ani ulicy, 
nikt nie wystawia 
im  pomnika. 
Tak jest np. z 
Zygmuntem 
Zbierzchowskim, 
bohaterem bitwy 
pod Wiedniem, o 
którym skrobiący 
te słowa pierwszy 
tekst opublikował 
już, aż wstyd się 
przyznać, w 1992 r. 

Tymczasem odkryto go już  w 
Rzekuniu koło Ostrołęki, gdyż  
dobra rzekuńskie  znajdowa-
ły się  w posiadaniu rodziny 

Zbierzchowskich. Mało tego.  Tomasz 
Kałek, drużynowy 16 Gromady Zu-
chowej Leśne Tygryski z Grodziska 
Wielkopolskiego, zaplanował na 
maj tego roku  zdobywanie spraw-
ności Harcownicy Króla Jana – 
osią działania ma być właśnie oso-
ba  Zygmunta Zbierzchowskiego. 

RZEKUŃ, MAŁA WIEŚ, 
LEWICZYN

Zatem coś dzieje się wokół pana 
Zygmunta, ale nie u nas, choć prze-
cież wydeptywał on także ścieżki 
na naszej ziemi,  będąc dzierżawcą 
starostwa  grójeckiego, a ponadto 

posiadaczem dóbr ziemskich  po-
łożonych w okolicach Grójca. Cen-
trum tych ostatnich, zwanych klu-
czem belskim,  stanowiła Mała 
Wieś, leżąca w obecnej gminie 
Belsk Duży. Na wyprawę wiedeń-
ską Zbierzchowski wyruszał raczej 
z  Małej Wsi niż z  Rzekunia. Za-
uważmy, iż jako dziedzic Małej Wsi, 
gdzie stał jego dwór,  był parafiani-
nem lewiczyńskim, bowiem w  dru-
giej połowie XVII w.  wioska ta  na-
leżała do parafii Lewiczyn (parafia 
Belsk powstanie dopiero w drugiej 
połowie XVIII w.). Wyjaśnia nam to, 
dlaczego tak mocno angażował się 
w życie religijne Lewiczyna, piastu-
jąc od 1682 r.  godność starszego 
tamtejszego  bractwa Najsłodsze-
go Imienia Jezus, a także partycy-
pując w kulcie Matki Bożej Lewi-
czyńskiej. Ze szczególnej opieki 
„Pani Lewickiej”  skorzystać miała 
jego żona, Anna z Babeckich (przed 
cudownym uleczeniem „chorowa-
ła przez tydzień tak bardzo, że nic 
nie jadała”), oraz synek Józef, cier-
piący na wielką chorobę, czyli pa-
daczkę.  Ze szczodrobliwości pana 
Zygmunta, oprócz Lewiczyna, gdzie 
ufundował  ołtarz   Matki Bożej,  
czerpały  też inne kościoły, np. w Li-
piu i Jeruzalu.  Jak wielu współcze-
snych rycerzy polskich, zaliczał się 
do gorliwych wyznawców Maryi.

Z ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ

Zbierzchowscy herbu Grzymała 
wywodzą się z ziemi łomżyńskiej, 
do której historycznie przynależy 
wspomniana wieś Rzekuń, obecnie 
będąca siedzibą gminy w powiecie 
ostrołęckim w województwie ma-
zowieckim. Zbierzchowski, niezna-
nego imienia, podczaszy łomżyń-
ski, miał czterech synów: Wacława 
– rycerza, Jakuba – sędziego łom-
żyńskiego, Marcina – stolnika łom-
żyńskiego i właśnie Zygmunta – 
najpierw chorążego, a następnie 
podkomorzego łomżyńskiego, któ-
ry przyniósł największą chwałę 
rodzinie, ojczyźnie, o Europie (tej 

chrześcijańskiej rzecz jasna)  nie 
wspominając. 

DOŚWIADCZONY  
DOWÓDCA

Nasz Zygmunt urodził się około  
1635 r. Owszem, udzielał się pu-
blicznie w ziemi łomżyńskiej, jed-
nakże największą sławę zyskał nie 
jako statysta, lecz jako żołnierz. 
Doświadczenie wojskowe zbierał 
najpierw jako porucznik pancerny, 
a następnie  jako porucznik husar-
ski w jednostkach księcia Dymitra 
Jerzego Wiśniowieckiego, hetma-
na wielkiego koronnego. Książę 
Wiśniowiecki, ustępujący talen-
tem militarnym Janowi Sobieskie-
mu, który w 1674 r. został królem, 
będący z nim zresztą w nie naj-
lepszych relacjach, zmarł 28 lipca 
1682 r. w Lublinie. Po jego śmierci 
Zbierzchowski, notabene wybra-
ny na początku 1683 r. delegatem  
od wojska koronnego na sejm war-
szawski, zbliżył się politycznie  do 
dworu królewskiego. 

PORUCZNIK CHORĄGWI 
HUSARSKIEJ MINIONKA 

Jan III Sobieski,  zwany przez Tur-
ków Lwem Lechistanu, cenił kwa-
lifikacje wojskowe   Zbierzchow-
skiego. Inaczej nie powierzyłby mu 
dowództwa chorągwi husarskiej 
królewicza Aleksandra, swego sze-
ścioletniego synka, pieszczotliwie 
zwanego Minionkiem. Nominalnie 
to Minionek był rotmistrzem tejże 
chorągwi, jednakże faktyczne do-
wództwo nad nią sprawował wła-
śnie Zbierzchowski – jako porucz-
nik. Chorągiew Minionka liczyła  
149 koni.  

ROZKAZ KRÓLEWSKI

12 września 1683 r., w słoneczny 
dzień,  wojska koalicji polsko – au-
striacko – niemieckiej pokonały 
pod Wiedniem armię turecką, do-
wodzoną przez wielkiego wezyra 
Kara Mustafę. Wiedeń, a tym sam 
i chrześcijańska Europa, zostały 
ocalone przed zalewem Islamu. O 
wiktorii w głównej mierze zadecy-
dował geniusz militarny króla  So-
bieskiego, dowodzącego wojskami 
koalicji, obwołanego teraz Obroń-
cą Wiary. Monarcha,  chcąc spraw-
dzić, czy nieprzyjaciel  nie przygo-
tował niespodzianek typu wilcze 
doły,  wydał Zbierzchowskiemu roz-
kaz wykonania  szarży prosto na 
wielotysięczne siły tureckie, zgru-
powane na wprost wojsk polskich. 
– Widzisz tę kupkę, panie porucz-
niku? – spytał  żartobliwie król, ob-
serwując przez lornetę Turków.
– Widzę, mości królu – odparł 
Zbierzchowski.
– Tam sam wezyr stoi. Żebyś mi, 
waszeć, panie poruczniku, tam w 
nim kopię skruszył  – twardo rzekł 
król. 

NA CZELE 
STRACEŃCZEJ  MISJI

Niesamowite. Oto 149 husarzy 
prowadzonych przez porucznika 
Zbierzchowskiego rzuciło się na 
całą potęgę osmańską. Turcy zaś, 
widząc zbliżający się  oddział pol-
ski,  z początku myśleli, że chce on 
przejść na ich stronę. Tymczasem 

było to, jakbyśmy dziś powiedzieli,  
rozpoznanie bojem, mające spraw-
dzić, czy możliwa jest szarża husa-
rii. W krwawej walce poległo około 
50  ludzi, czyli 1/3 składu osobowe-
go chorągwi Minionka. Byli wśród 
nich: Wacław Zbierzchowski – brat 
porucznika, Andrzej Modrzewski 
– podskarbi nadworny koronny, 
ochotniczo walczący w chorągwi 
Zbierzchowskiego, zaufany króla 
oraz Jan Woyna, podczaszy mści-
sławski, ten sam, którego król niby 
chciał – jak szeptano w szeregach  
–  wyekspediować  na tamten świat.  
Porucznik Zbierzchowski,  ku zdu-
mieniu rodaków, obserwujących 
walkę z daleka, widzących przede 
wszystkim  tumany kurzu i procho-
wy dym, zdołał wyprowadzić   cho-
rągiew z tureckiego tygla, zawrócić, 
otrzepać się z kurzu,  zameldować 
królowi wykonanie rozkazu. Wstęp-
na szarża dowiodła, że wielka szar-
ża jest możliwa. Po chwili, na roz-
kaz króla,  cała husaria, trzepocząc 
skrzydłami,  pofrunęła na wroga, 
ścierając go na miazgę. 

KTO ZŁAMAŁ WEZYRA 

Król Sobieski  nie miał wątpliwości, 
kto odegrał w zwycięstwie  kluczo-
wą rolę. W liście pisanym przez nie-
go 13 września  z  namiotów wezy-
ra Mustafy  do królowej Marysieńki 
czytamy m. in.: „Minionek  ma się 
z czego cieszyć, bo jego chorągiew 
wezyra złamała i sławę największą 
u wszystkiego utrzymała wojska”. 
Trudno o bardziej autorytatywną 
ocenę działań Zygmunta Zbierz-
chowskiego pod Wiedniem. 

PO WIEDNIU

Nie będziemy kruszyć kopii o to, 
gdzie po wyprawie wiedeńskiej wró-
cił Zbierzchowski: do Rzekunia czy 
do Małej Wsi? W każdym razie wró-
cił opromieniony  chwałą, tak samo 
jako jego podwładni, z których kil-
ku wybudowało nowy kościół w 
Stromcu na Zapiliczu. On sam po-
noć do świątyni w Lewiczynie ofia-
rował ornat wykonany z fragmentu 
namiotu wezyra, jego syn  zaś wo-
tum „wielkie srebrne, na którym koń 
wyrażony”. Pan Zygmunt  brał  jesz-
cze udział w wojnach, np. w 1687 r., 
gdy „w kilka tysięcy wysłany pod 
Kamieniec Podolski, znajdujący 
się wtedy pod władzą osmańską, 
wszystkie zboża Turkom popalił, 
jednych z nich pobiwszy, drugich w 

niewolę zabrawszy”. Sprawował

ważne urzędy, np. komisarza  do  
hiberny, deputata mającego służyć 
królowi radą w związku z  wojną tu-
recką w 1690 r., czy też marszałka 
komisji lwowskiej; posłował na sej-
my z ziemi łomżyńskiej. W mię -
dzyczasie awansował na pułkow-
nika. Zmarł w 1691  r. 

POTOMKOWIE

Jego potomkowie przez cały 
wiek XVIII mieszkali na ziemi 
grójeckiej.
To właśnie od nich, etapami, ku -
powali klucz belski  Waliccy her-
bu Łada, aż w końcu Bazyli Walic -
ki, wojewoda rawski, wybudował 
w Małej Wsi okazały murowa-
ny pałac, w miejsce drewniane -
go dworu, należącego kiedyś do 
Zbierzchowskich. Pawłowi Bibie 
Binkiewiczowi, muzykowi miesz-
kającemu i tworzącemu w lesz-
nowolskim dworku, dedykuję 
wiadomość, że córka Zygmunta i 
Anny Zbierzchowskich, Salomea, 
w 1699 r. wyszła za mąż za Jana 
Wiktoryna Rostworowskiego her-
bu Nałęcz, dziedzica Lesznowo -
li. Przydałaby się, drogi Pawle, 
jakaś ballada o tejże Salomei. 
Wszakże niewiasta dzielnie powi -
ła dziewięciu synów i trzy córki. 

SEN O POMNIKU

Czy  w pobliżu małowiejskiego 
pałacu  stanie kiedyś  skrom -
ny monument,  np. w formie po -
piersia, ku czci  poprzednika 
Walickich – Zygmunta Zbierz-
chowskiego,  chorążego i podko -
morzego łomżyńskiego, starosty 
grójeckiego? Chociaż nie zawa -
dziłby też jego pomnik  konny 
na grójeckim rynku, oczywiście 
większy niż pomnik Stefana Czar-
nieckiego w Warce, bo chyba wik-
toria warecka nie umywa się  do 
wiedeńskiej. Czy nie zasługuje 
na to jeden z najwybitniejszych 
oficerów staropolskiej jazdy,  ry-
cerz, który poprowadził jedną z 
najniezwyklejszych szarż w dzie -
jach siedemnastowiecznych wo-
jen? Pewnie trochę się zagalopo -
wałem. Póki co trzymajmy kciuki 
za popiersie, do stworzenia które -
go posłużyć może obraz z epoki 
przedstawiający naszego bohate -
ra, oraz za harce  zuchów z Gro -
dziska Wielkopolskiego.

REMIGIUSZ MATYJAS

SERWIS I NAPRAWASERWIS I NAPRAWA
OKIEN I DRZWI.OKIEN I DRZWI.

REGULACJE, WYMIANA REGULACJE, WYMIANA 
OKUĆ, OKUĆ, 

USZCZELEK, SZYB ITP.USZCZELEK, SZYB ITP.
TEL. 735 394 888TEL. 735 394 888
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Po zdrowie nad polskie morze 
WYPRAWA DO USTKI JEST 
JUŻ ZA NAMI — SENIORAMI Z 
KLUBU FAMILIA. PRZEZ DWA 
MARCOWE TYGODNIE (12-
26.03.2022) PO RAZ CZWARTY 
ODBUDOWYWALIŚMY 
ZDROWIE W OŚRODKU 
WYPOCZYNKOWO-
REHABILITACYJNYM 
„POMORZE”.

Pobyt wspominamy z 
przyjemnością. Ośrodek, 
poza zabiegami zaordy-
nowanymi przez fizjote-

rapeutę, miał dla nas bogatą ofertę 
utrwalającą efekty zabiegów. Dzień 
zaczynaliśmy od gimnastyki. Vla-
dyslav postarał się, żeby ćwiczenia 
dostarczały nam dobrej energii i po-
gody ducha na cały dzień. Dla chęt-
nych była joga. Figury, jakie potra-
fiły wykonać seniorki pod czujnym 
okiem trenerki Natalii, nie śniły się 
filozofom. Po południu była gim-
nastyka dla zdrowego kręgosłu-
pa, po kolacji zaś nauka uważnego 

oddychania wymiennie z akupre-
surą. W godzinach 8.00-20.00 ko-
rzystaliśmy z groty solnej. Nieusta-
jącym powodzeniem cieszyły się 
spacery po pięknej usteckiej plaży i 
po promenadzie. Wchodząc na pla-
żę, przechodziliśmy obok ławecz-
ki Ireny Kwiatkowskiej. Pani Irena, 
kobieta, która żadnej pracy się nie 
bała, witała nas udekorowana w ko-
lorowe korale i ciepły kapelusik.

COŚ DLA DUCHA

Żeby nie skupiać się tylko na 
usprawnianiu ciała, rozwiązywali-
śmy zagadki umysłowe. Małgorza-
ta Rupiewicz postarała się, żeby ka-
lambury nie były zbyt łatwe. Jeśli do 
wymienionych zajęć dodamy wie-
czory przy muzyce na żywo, pokazy 
filmowe, kilka wycieczek po osobli-
wościach Ustki i ognisko, w którym 
spłonęła marzanna, zapewnia-
jąc kuracjuszom nadejście wiosny, 
nikogo nie zdziwią zapewnienia 
uczestników wyjazdu do kurortu, 
że nie było zbyt dużo wolnego czasu.

RZECZYWISTOŚĆ 
SKWIERCZY

Atmosfera relaksu nie pozwoliła 
jednak na oderwanie się od aktu-
alnych wydarzeń politycznych. W 
Ustce jest dużo uchodźców z Ukra-
iny, w tym około setka dzieci do 
lat trzech z sierocińca z tego kraju. 
Aby wspomóc finansowo placówkę 
opiekującą się maleństwami, zor-
ganizowaliśmy zbiórkę pieniężną i 
przekazaliśmy wpłatę w wysokości  
1680 zł na jej konto.

CZAS DO DOMU 
WRACAĆ

Dwa tygodnie minęły szybko 
przy wyjątkowo sprzyjającej nam 
pogodzie. Pożegnaliśmy się z Bał-
tykiem, śpiewając na czterdzieści 
głosów — w wieczór poprzedzają-
cy wyjazd — piosenkę „Morze, na-
sze morze, będziem ciebie wiernie 
strzec”. Ulaliśmy także kilka kro-
pel eliksiru pamięci, żeby jeszcze 
tu wrócić. Była obowiązkowa fotka 

przy ławeczce Ireny Kwiatkowskiej, 
powrót do miejsca zakwaterowania, 
szybkie pakowanie, ostatnia nocka i 
powrót do Grójca autokarem firmy 
Grobus. W drodze powrotnej bawi-
liśmy się, słuchając pełnej  humoru 
piosenki ułożonej przez familijną 
poetkę Zofię, która ujęła w strofy hi-
storię naszego pobytu w „Pomorzu”. 
Oj, było wesoło.

Organizatorką wyjazdu Familii 
była pani od geografii czyli Iwona 

Strzyga. Organizatorka może być 
usatysfakcjonowana, ponieważ na 
pytanie, co się nie podobało na tur-
nusie, losowo zapytane osoby odpo-
wiedziały, że „nie ma się do czego 
przyczepić”. Czyżby tymi słowami 
Familia chciała zachęcić koleżan-
kę Iwonę do zorganizowania jubile-
uszowego, piątego wyjazdu leczni-
czego do Ustki?

TERESA URSZULA NADUK, 
FOT. SENIORZY Z KLUBU FAMILIA

SPROSTOWANIESPROSTOWANIE

W poprzednim numerze „Życia Grójca” w artykule W poprzednim numerze „Życia Grójca” w artykule 
o jubilatce pani o jubilatce pani Laryssie LembowiczLaryssie Lembowicz błędnie  błędnie 

napisałam jej nazwisko. napisałam jej nazwisko. 
Bardzo przepraszam. Bardzo przepraszam. 
Teresa Urszula NadukTeresa Urszula Naduk

TARGI ŚLUBNE 

Druga edycja Grójeckich 
Targów Ślubnych za nami 

10 kwietnia odbyły się II Grójeckie Targi Ślubne. Tym razem w 
nowej formule, bo towarzyszył im przedświąteczny jarmark 
rękodzieła. Oprócz występów artystycznych, tanecznych, mu-
zycznych były pokazy mody ślubnej – sukni ślubnych i wieczo-
rowych oraz garniturów.

Wydarzenie inaugurowały pokazy taneczne dzieci oraz seniorek z 
Grójeckiego Ośrodka Kultury. Publiczność podziwiała również po-
kaz pierwszego tańca ślubnego w wykonaniu znanego instruktora 
tańca, Krzysztofa Pracownika.  Od 11:00 do 17:00 uczestnicy mogli  
się zapoznać z ofertą branży weselnej – sale ślubne, zaproszenia, sa-
mochody, fotografia, fryzjerstwo, kosmetyka i wiele innych. Dodat-
kowo wszyscy odwiedzający mogli skosztować regionalnych wędlin, 
słodkości, bezalkoholowego szampana, zakupić stroiki i ozdoby wiel-
kanocne, wytwory rękodzielnicze, a także wspomóc ofiary wojny na 
Ukrainie i dołączyć do zbiórki charytatywnej dla małego Kacperka.
To już drugie targi ślubne organizowane w Grójcu przez Renatę De-
miańczuk i Piotra Stefańskiego we współpracy z Moniką Kozłow-
ską – Naczelnik Edukacji z UGiM Grójec. Jest to świetna okazja dla 
przedsiębiorców do zareklamowania swoich usług i produktów, 
dla młodych par możliwość zapoznania się z ofertą weselną, a dla 
mieszkańców możliwość miłego spędzenia czasu wolnego. Do zo-
baczenia za rok.                                               .INFORMACJA PRASOWA UGIM
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Centrum ekologii w Grójcu
DOKOŃCZENIE ZE S. 1

– Jeszcze raz gratuluję wszyst-
kim uczestnikom. Pokazaliście, 
że wiecie jak dbać o naszą plane-
tę, wykazując się przy tym pomy-
słowością i kreatywnością. Do 
zobaczenia za rok – podsumował 
burmistrz.

COŚ NA ZĄB

Wokół centrum ekologii i stre-
fy relaksu swoje stoiska  rozsta-
wiły Koła Gospodyń Wiejskich 
oraz producenci zdrowej żyw-
ności. Miłośnicy polskiej kuch-
ni mogli skosztować m in. pie-
rogów, placków ziemniaczanych, 
domowych ciast i deserów, na-
turalnych soków owocowych, 
produktów z borówki oraz mio-
du. Kulinarną ucztę zapewniły 
Koła Gospodyń Wiejskich z Głu-
chowa, Drwalewa, Goszczyna i 
Bończy.

– Działamy  dopiero od kilku 
miesięcy. Zainteresowanie na-
szymi produktami przerosło na-
sze najśmielsze oczekiwania –  o 
kulinarnym sukcesie opowiada-
ła jedna z gospodyń KGW Głu-
chowskie Kumoszki.

WSPARCIE DLA 
UKRAINY

W tym roku nie zabrakło rów-
nież stoiska ze specjałami z 
Ukrainy. Przy wsparciu miesz-
kańców z gminy Grójec, kobie-
ty które znalazły schronienie w 
naszym kraju przygotowały tra-
dycyjne ukraińskie dania. Udało 
się zebrać ponad 2000,00 zł, któ-
re zostaną w całości przekazane 
na pomoc naszym sąsiadom. 

JAK BYĆ EKO?

O tym opowiadali m.in. wła-
ściciele firmy Elkoplast. Można 
było dowiedzieć się wszystkiego 
o gromadzeniu deszczówki oraz 
jak poprawnie kompostować bio-
odpady. M4 Projekt zaprezento-
wało, jakie możliwości ma  ener-
gia słoneczna i co kryje się pod 
hasłem fotowoltaika.

Nie zabrakło również sto-
iska  Nadleśnictwa Grójec, cie-
szącego  się ogromnym zainte-
resowaniem. Leśnicy mówili  o 
gospodarce leśnej i ochronie śro-
dowiska,  odpowiadali  na pyta-
nia o  ekosystemie leśnym. Na 

stoisku można było wziąć udział 
w grach i konkursach ekologicz-
nych, a w nagrodę każdy otrzy-
mał symboliczne drzewko ze 
szkółki leśnej i gadżety. Sadzon-
ki czekały też na wszystkich, 
którzy przynieśli elektrośmieci 
do utylizacji. 

RATOWANIE ZWIERZĄT

Na rynku zaparkowała też  
Animal Rescue Polska, czyli ka-
retka dla zwierząt. Można tu  
było porozmawiać z doświadczo-
nymi osobami na temat ratowa-
nia zwierząt, dowiedzieć się, w 
jaki sposób dbać o swoich pupili.

WIEDZA LEKARSTWEM 
DLA MATKI ZIEMI

Coroczne wydarzenie organi-
zowane z okazji Święta Ziemi 
cieszy się coraz większym zain-
teresowaniem społeczeństwa.  
Poprzez kreatywne zabawy i 
konkursy najmłodsi łatwiej przy-
swajają wiedzę i uczą się dbać o 
naszą Planetę na co dzień. To w 
ich rękach są dalsze losy Ziemi.

MATERIAŁ PRASOWY URZĘDU 
GMINY I MIASTA GRÓJEC

FOT. UGIM
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Przyjaciele owadów z Grójca i nie tylko 
KOLEJNE PROJEKTY W 
PRACOWNI ORANGE W 
GRÓJCU ZAKOŃCZONE 
SUKCESEM! NASI 
WOLONTARIUSZE, 
WSPÓLNIE Z DZIEĆMI I 
SENIORAMI, ZREALIZOWALI 
CYKL WARSZTATÓW 
Z WYKORZYSTANIEM 
NAJNOWSZYCH ZDOBYCZY 
TECHNIKI: DRUKARKI 3D I 
PLOTERA LASEROWEGO.

W listopadzie zeszłego 
roku uruchomiliśmy w 
Grójeckim Ośrodku Kul-

tury pracownię warsztatową, tzw. 
Makerspace, wraz z drukarką 3D 
oraz ploterem laserowym. Dzięki 
tym maszynom, dzieci, młodzież, 
dorośli i seniorzy mogą nauczyć się 
projektowania modeli trójwymia-
rowych, takich jak figurki zwie-
rząt, małe narzędzia, przedmioty 
codziennego użytku, jak również 
drewniane tabliczki informacyjne, 
zawieszki na klucze, puzzle, linijki 
czy też gumowe pieczątki.
Równolegle z Pracownią Ma-
kerspace wystartował projekt 
„Przyjaciele Robaczków”, będący 

kontynuacją zajęć ekologicznych 
z 2021 roku. W jego ramach zorga-
nizowaliśmy warsztaty budowy 
domków dla owadów, w szczegól-
ności dla zapylaczy, które są nie-
zwykle cenne w naszym regionie 
sadowniczym. Przez rozwój infra-
struktury miejskiej pszczoły mają 
wiele trudności w znalezieniu ma-
teriałów na budowę gniazd. Daw-
niej korzystały ze strzech wiejskich 

domostw, lecz w XXI wieku domi-
nuje zabudowa betonowa, nieprzy-
jazna środowisku.
Na naszych warsztatach zarów-
no dzieci jak i seniorzy skorzysta-
li ze świeżo wyciętych w ploterze 
laserowym formatek i przy użyciu 
kleju, gliny, słomy, szyszek, bam-
busa oraz suchych gałęzi skon-
struowali kilkadziesiąt minia-
turowych domków. Dzięki tym 

konstrukcjom, nasi mieszkańcy 
zadbają o ochronę środowiska naj-
mniejszych żyjątek w regionie.
Oczywiście to na tym nie koniec! 
Podczas zajęć korzystaliśmy także 
z pirografów, przy użyciu których 
można własnoręcznie wypalić w 
drewnie ornamenty czy podpi-
sać domki! Uczestnicy wysłucha-
li także wykładu profesjonalnej 
leśniczki, Anna Makowskiej, z 

Fundacji Tropy Przyrody, współ-
pracującej systematyczne z Pra-
cownią Orange. Warsztaty reali-
zowane były w Grójcu, Pracowni 
Orange w Laskach k. Warki oraz 
w Świetlicy Wiejskiej w Jasień-
cu, na zaproszenie Klubu Seniora 
PoKUSa. 
Z przyjemnością oznajmiamy 
również, że w Pracowni Orange 
wystartowały zajęcia integracyj-
ne dla polskich i ukraińskich dzie-
ci. Część rodzin uchodźców wzię-
ła udział w warsztatach budowy 
domków dla owadów, pozosta-
li chętni zaś skorzystali z biblio-
teczki gier planszowych. Fundacja 
Orange udzieliła nam dodatkowe-
go wsparcia, przekazując olbrzymi 
zestaw artykułów papierniczych i 
malarskich, które zasilą nasze za-
jęcia plastyczne.
Zachęcamy do kontaktu z sekreta-
riatem Grójeckiego Ośrodka Kul-
tury, by dowiedzieć się więcej o or-
ganizowanych przez nas zajęciach 
dla dzieci i młodzieży.

ŁUKASZ HAŚKIE, PRACOWNIA 
ORANGE W GOK, FOT. GOK

WYSTAWA

To nie prima aprilis, tylko prawdziwa sztuka

„Re:lacje, czyli formy zapisu” to 
pierwsza indywidualna wystawa 
malarstwa Anki Młyniec z Grupy 
Plastyków Ziemi Grójeckiej. W 
pierwszy dzień kwietnia można 
było podziwiać jej prace w galerii 
Grójeckiego Ośrodka Kultury. 

Tytułowe formy zapisu to ze-
staw obiektów malarskich 
na płótnie i na papierze, 
będących efektem proce-

su twórczego, który powstał w ciągu 
ostatnich dwóch lat. Ekspresyjne ze-
stawienia kolorów i form, przybierają 
różne kształty i faktury tak, by uobec-
nić intensywność wrażenia emocji, 
poruszenia chwili. Czasem są one 
bardziej złożone a przy tym niemal 
monochromatyczne. Inne pulsują ko-
lorem i sensualną strukturą. Możemy 
nie tylko je zobaczyć, ale niemal do-
tknąć. Abstrakcyjny język malarstwa 
pozwala na eksplorowanie własne-
go ukrytego wymiaru rzeczywistości 
oraz jej doświadczania. 

POSZUKIWANIA

Anna Młyniec opowiedziała również 
o całym procesie twórczym oraz sa-
mej nazwie wystawy :
W procesie twórczym wykorzystuję 
różne formy i techniki, dzięki którym 
powstają przedstawione na wystawie 
prace. Farba jest dla mnie plastyczną 
materią, dzięki której powstają prze-
strzenne formy. Używam nie tylko 
zestawień kolorów i kształtów na-
kładanych pędzlem na płótno, ale 
też zaschnięte ich pozostałości, które 
tworzą sensualne formy przestrzen-
ne. Budują odrębny świat nadający 
obrazom głębię i strukturę. Podobnie 
jest z bawełnianym materiałem, któ-
ry daje się formować i przybiera róż-
ne nieoczywiste kształty. Są to formy 
zapisu, które korelują ze sobą i mimo 
różnorodności tworzą spójną całość, 
składającą się na mój indywidualny 
świat, pełen emocji i przeżyć. 
Proces twórczy to szereg kolejnych 
etapów, które tak naprawdę nigdy się 

nie kończą. Obraz jest efektem jedne-
go momentu w tym procesie.

POZYTYWNIE

Wnętrze galerii wypełniło się kolo-
rem i inspirującą energią płynącą z 
przedstawionych obrazów, co wpły-
nęło na pozytywny nastrój zaproszo-
nych na wystawę gości. A to doskona-
le kontrastowało z tym, co działo się 
na zewnątrz. Tego dnia pogada urzą-
dziła sobie prawdziwe prima aprilis, 
otulając grubą warstwą śniegu całą 
Polskę.  
- Dziękuję za możliwość zaprezen-
towania moich prac w miejscu, któ-
re jest w moim rodzinnym mieście. 
Dziękuję Państwu za to, że znaleźli 
czas i dojechali szczęśliwie – prze-
mawiała malarka do uczestników 
wystawy. 
Ekspozycja prac będzie do obejrzenia 
w Galerii Grójeckiego Ośrodka Kultu-
ry przez cały kwiecień.
                                                           REDAKCJA 

Wiosenne inspiracje z GOK
Kwiecień to czas świąteczny i zgodnie z tradycją GOKu ogłosiliśmy 
konkurs plastyczny pt. ”Wielkanocne inspiracje”, pod patronatem 
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.  
Dotarło do nas aż 80 prac z przedszkoli 
i szkół podstawowych. Każda z nich 
była wyjątkowa, barwna i oryginalna. 
Komisja nie miała łatwej pracy, ale – jak 
to z konkursami bywa – musiała podjąć 
decyzję i wybrać laureatów, których 
prezentujemy poniżej:

Kategoria I –  dzieci 4-5 lat: I miejsce – 
Paulina Rybicka oraz Pola Czaplińska, 
obie z  Przedszkola nr 4 Grójec. II miejsce –  
Maja Czajkowska z Przedszkola nr 2 
Grójec, Karolina Stankiewicz z Przedszkola ZCMN Grójec. Wyróżnienie: 
Oliwia Ostrowska z Przedszkola nr 4 Grójec, Blanka Nowacka z PSP nr 2 
Grójec, Antonina Ziętkiewicz z PSP nr 2 Grójec.

Kategoria II – dzieci 6 lat /klasy 0/: I miejsce – Zosia Krasowska z PSP 
Bikówek, II miejsce – Florian Nasiłowski z PSP Bikówek, Wiktoria Gmaj 
z Przedszkola nr 1 Grójec. Wyróżnienie – Alicja Orlik z Niepublicznego 
Przedszkola „Baśniowy Pałacyk” w Grójcu.

Kategoria III – klasy I-III PSP: I miejsce – Julia Perzyna z PSP nr 1 Grójec. 
II miejsce –  Gabrysia Kowalczyk z PSP nr 1 Grójec, Wiktoria Golec z PSP 
Lesznowola. III miejsce -  Hania Krasowska z PSP Bikówek. Wyróżnienie –   
Oskar Marciniak z PSP nr 2 Grójec, Zofia Błaszczykowska z PSP nr 1 Grójec

Kategoria IV – klasy IV-V PSP: I miejsce –  Gabriela Górska z PSP 
Lesznowola, II miejsce –  Kacper Dyga z PSP Lesznowola, Wyróżnienie –  
Wiktoria Smagowska z PSP nr 1 Grójec, Patrycja Wojtczak z PSP Bikówek

Kategoria IV – klasy VI-VIII PSP: I miejsce – Julia Łubińska oraz Alicja 
Justyńska, obie z  PSP Bikówek, II miejsce – Natasza Mazur z PSP 
Lesznowola, III miejsce – Julia Kalita z PSP Lesznowola, Milena Grochocka 
z PSP nr 3 Grójec

Dodatkowo w niedzielne przedpołudnie, 10 kwietnia, w Galerii GOK 
odbyło się świąteczne spotkanie z dziećmi i ich rodzicami. Podczas 
warsztatów „Pisankowania” wykonano proste w formie, ale nie zawsze z 
oczywistych materiałów,  prace o tematyce wielkanocnej, które na pewno 
udekorowały domy naszych uczestników. W zajęciach wzięło udział 24 
dzieci oraz kilkoro rodziców. Zabawy i radości podczas tworzenia było 
mnóstwo. Wszystkie dzieci, biorące udział w konkursie oraz warsztatach, 
zostały nagrodzone upominkami.  To nie ostatnie nasze spotkania z 
zabawami plastycznymi i konkursami. Zapraszamy do śledzenia naszych 
stron internetowych, gdzie zamieszczamy wszystkie informacje o 
nadchodzących wydarzeniach. 
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„Moja Rodzina - Moją Siłą” - kontynuacja 
Podczas 
kwietniowych 
warsztatów w 
ramach kontynuacji 
projektu „Moja 
Rodzina - Moją Siłą” 
uczestnicy rozwijali 
swoją kreatywność 
m.in. w spotkaniu z 
obrazami znanych 
mistrzów, czy 
podczas tworzenia 
Lalek Kokeshi. 
Swoimi wrażeniami ze spotkań 
podzielili się instruktorzy zajęć.

DZIEŁA ZNANYCH 
MALARZY

Jedną z propozycji warsztatów 
było kolorowanie czarno-białych wy-
druków portretów autorstwa pol-
skich  i zagranicznych mistrzów róż-
nych epok. Wybór motywu nie był 
przypadkowy, a swoboda w doryso-
wywaniu nowych elementów oraz 
kolorowanie dały upust kreatyw-
nym rozwiązaniom oraz możliwość 

ukazania własnej interpretacji danego 
obrazu. Działanie to opisuje Marta Gą-
sienica-Gronikowska: „Młodzi uczest-
nicy zajęć ze skupieniem wczuwali się 
w proponowane przez instruktorów 
aktywności mające na celu pobudzić 
ich wyobraźnię, dzięki czemu możliwe 
było swobodne wyrażenie kreatywno-
ści również w odkrywaniu siebie. Dzie-
ci miały okazję, na podstawie obej-
rzanych dzieł sztuki, zaprezentować 
poprzez ruch i ekspresję swój pomysł 
na ich przedstawienie.”

SYMBOL SZCZĘŚCIA

9 kwietnia warsztaty dla dzieci od-
były się w Pracowni Działań Twór-
czych KULTURKA w Grójcu. Spotka-
nie poprowadzili instruktorzy: Michał 
Ekiel oraz Daria Pelhen, która opo-
wiada o zajęciach: „Tematem warszta-
tów były Lalki Kokeshi, które od wielu 
stuleci są bardzo znanym elementem 
sztuki japońskiej. Pochodzą z północ-
no-wschodniej części wyspy Hon-
siu, z regionu Tōhoku i wykonywane 
są ręcznie m.in. z grabu japońskiego. 
Istnieją na świecie przeszło 200 lat i 
wciąż cieszą się ogromną popularno-
ścią. Niegdyś, w tradycji japońskiej, 
laleczka Kokeshi wręczana była mło-
dym rodzicom, jako symbol gwaran-
cji zdrowia i przychylności bogów. 
Dzisiaj służą Japończykom do wyra-
żania ciepłych uczuć, deklaracji przy-
jaźni, wyznawania miłości, życzenia 

zdrowia, szczęścia i pomyślności w 
życiu. Podobno zapewniają przychyl-
ność bogów. Są też bardzo popularną 
pamiątką turystyczną. Z tego względu 
stanowią wspaniały prezent dla każ-
dego, komu dobrze życzysz! Podarowa-
na znajomemu Japończykowi sprawi 
mu niebywałą radość. Postawienie ta-
kiej pięknej figurki w domu lub w biu-
rze ma zapewnić powodzenie w każdej 
dziedzinie.

Choć sama laleczka jest niewielka, 
jej moc czuwania nad szczęściem w 
życiu zdaje się być naprawdę ogromna! 
Na warsztatach dzieci wysłuchały hi-
storii Kokeshi, a następnie zrobiły pro-
jekt postaci na kartce. Kolejnym eta-
pem było pomalowanie styropianowej 
formy i stworzenie z udostępnionych 
materiałów własnej laleczki szczęścia. 

Zaangażowanie w ,,pomyślny los” każ-
dego dziecka było ogromne. Powstały 
niezwykle kolorowe, bogato zdobio-
ne postacie. Wszystkie dzieci wyszły 
z Kulturki z uśmiechem na twarzy, 
mocno trzymając w ręku swój amulet 
szczęścia.”

PRZESTRZEŃ DO 
WYRAŻENIA SIĘ

Atmosferę warsztatów opisuje Mi-
chał Ekiel „W skrócie rzecz ujmując, 
bo zapisując, nie sposób wszystkiego 
opisać: część kolejna zajęć zbiega się 
czasowo z nastaniem wiosny, świat 
budzi się, przystraja kolorami i dzie-
li się energią. W taki sposób właśnie 
widzę nasze działania. Scenariusze 
oparte o upodobania uczestników (z 

którymi ponowne spotkanie było jak 
z dawno nie widzianym znajomym), 
każdy z nas znajduje coś dla siebie. Nie-
zmiernie cieszy mnie, że jesteśmy w 
stanie zaoferować młodym ludziom 
przestrzeń do artystycznego wyraże-
nia się, ale i poznania z samym sobą. 
Okazuje się, że po poprzedniej edycji, 
niektórzy z uczestników tak zaintry-
gowali się tworzeniem, że przez zimę 
samodzielnie pracowali artystycznie. 
Nowa przestrzeń oraz lepsza pogoda 
pozwoliła nam na zaplanowanie nie-
spodzianek dla uczestników zajęć. 
Najważniejsze chyba jednak jest to, że 
zdołaliśmy zapewnić sytuację, w któ-
rej wszyscy czujemy się komfortowo, 
możemy wspólnie pracować, uczyć się 
oraz kreatywnie spędzać czas”.

Projekt jest realizowany przez 
specjalistę pracy socjalnej, Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej Martę Gąsienicę-Gronikowską i 
współrealizatorów. Działania objęte 
są honorowym patronatem Burmi-
strza Gminy i Miasta Grójec Dariusza 
Gwiazdy. Dzięki uprzejmości dyrektor 
GOK-u, Monice Woźniak, uczestnicy 
mają możliwość korzystania z sal in-
stytucji kultury. Cykl warsztatów w ra-
mach projektu „Moja Rodzina - Moją 
Siłą” jest finansowany przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Grójcu.

OPIEKA ARTYSTYCZNA: ANNA 
MERSKA-MITAN
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KWIECIEŃ 2022AKTUALNOŚCI

Śladami Moszego Meppena 
W kwietniu w Grójcu miała 
miejsce niecodzienna wizyta. 
Nasze miasto odwiedził Jeff 
Mapen z 12-letnim synem 
Owenem. Przybyli z Atlanty w 
USA, śladami swego przodka 
Moszego Meppena, który urodził 
się w Grójcu w roku 1926 w 
rodzinie żydowskiej. 

Miałam przyjemność 
oprowadzić gości  po 
Grójcu, pokazać im 
miejsca związane z 

kulturą żydowską oraz wysłuchać 
ich rodzinnych opowieści. W spa-
cerze towarzyszył nam Krzysztof 
Malczewski, przedstawiciel inter-
netowego portalu genealogiczne-
go JewishRecordsIndexing Poland. 
Dzięki jego drobiazgowym bada-
niom i żmudnym poszukiwaniom, 
udało się ustalić wiele niezna-
nych dotąd informacji dotyczących 
przodków Jeffa Mapena (pierwotnie 
nazwisko: Meppen). 

WOJENNA GEHENNA

Dziadek Jeffa – Mosze Meppen 
mieszkał przy ulicy Lewiczyńskiej. 
Jego ojciec był stolarzem, zapew-
ne biednym. Mosze zapamiętał, 
że w izbach nie było podłogi, tylko 
klepisko. 
Gdy wybuchła II  wojna światowa, 
Mosze miał 13 lat. Jego ojciec już nie 
żył. Chłopiec wraz z matką i star-
szym rodzeństwem – Sarą i Benia-
minem trafił do grójeckiego getta. 

Następnie przebywał w getcie war-
szawskim, skąd udało mu się uciec. 
Trafił do getta w Białobrzegach nad 
Pilicą i Radomiu.  Następnie  – jako  
kilkunastoletni chłopiec – prze-
szedł  przez  wiele obozów koncen-
tracyjnych na terenie Polski i Nie-
miec. Przebywał między innymi w 
Suchej, Hessental i Dachau.

WOLA ŻYCIA

Przeżył tyle, ile nie zniósłby nieje-
den dorosły. Wola życia u Moszego 
była ogromna. Gdy w jednym z obo-
zów Niemcy zapytali, kto umie wy-
platać wiklinowe kosze, chłopiec 
zgłosił się na ochotnika, choć nigdy 
tego nie robił. Wiedział, że jest to dla 
niego szansa na ocalenie.
Cała najbliższa rodzina Moszego 
Meppena zginęła w czasie Holokau-
stu. On ocalał, ale nie chciał wracać 
pamięcią do czasów wojny. Swo-
je wojenne wspomnienia nagrał 
na magnetofon, dzięki czemu  losy 
dziadka poznał Jeff i jego rodzina. 

SPACERUJĄC  I 
OGLĄDAJĄC  
FOTOGRAFIE

Wnuk od dłuższego czasu planował 
podróż śladami zmarłego kilka lat 
temu  dziadka. Zamiar ten w końcu 
udało się zrealizować. 
Podczas spaceru Jeff z synem z cieka-
wością i wzruszeniem oglądają Grójec. 
Pan Krzysztof tłumaczy gościom moją 
opowieść.  Interesuje ich wystawa 

archiwalnych fotografii w ratuszu. 
Fotografują  ulicę Lewiczyńską, serce 
dawnej dzielnicy  żydowskiej. Śladów 
materialnych zachowało się niewiele. 
Jest  wprawdzie budynek kahału, ale 
nie istnieje już dom rabina i mykwa. 
Ale gdy patrzymy na dawne fotogra-
fie, możemy na chwilę wskrzesić czas. 
Wyobrażamy sobie, jak Mosze idzie z 

całą rodziną do pięknej modrzewio-
wej synagogi. Jak biegnie spóźniony do 
szkoły…
– Piękne miasto – mówi Jeff. 

NOTATKI I CMENTARZ

We wspomnieniach jego dziadka, 
Grójec jawił się jako piękne miejsce, 

świat dzieciństwa. Mosze był w wie-
ku swego prawnuczka Owena, gdy 
wybuchła wojna. Teraz ten chło-
piec pilnie słucha i notuje wiado-
mości o miejscu urodzin swego 
pradziadka. Mam wrażenie, że hi-
storia zatoczyła koło.
Spacer kończymy na cmentarzu 
żydowskim. Tam  Jeff i Owen kła-
dą na pomniku kamienie przy-
wiezione z Niemiec z miejsca, 
gdzie Mosze został uwolniony 
przez aliantów. Ten symboliczny 
gest budzi  wzruszenie. To hołd 
oddany życiu, a także upamięt-
nienie przodków, którzy zginęli 
podczas Holokaustu. 

Z GRÓJCA DO 
ŻYRARDOWA?

Ta historia jeszcze się nie koń-
czy. Po wizycie Jeffa, dzięki Boże-
nie Gąsiorowskiej, liderce dialogu 
z Żyrardowa, odezwała się pani 
Meppen, mieszkająca obecnie w 
Nowym Yorku. Jej rodzina miesz-
kała przed wojną w Żyrardowie, 
ale przodkowie przybyli tam po-
dobno  z Grójca. Zapewne jest ku-
zynką Jeffa. Wszyscy z rodziny 
myśleli, że Mosze zginął i przez 
lata uważali go za zmarłego. 
Zatem być może zostanie dopi-
sany dalszy ciąg tej niezwykłej 
historii. 

MAŁGORZATA ANDRYCHOWICZ,. 
FOT.  PAMIĘĆ DLA PRZYSZŁOŚCI

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJECOGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC
o przystąpieniu do sporządzeniao przystąpieniu do sporządzenia

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójcazmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503) oraz art. 39 w związku z art. Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503) oraz art. 39 w związku z art. 
46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247  z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Grójcu uchwały oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247  z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Grójcu uchwały 
Nr XLVI/429/22 z dnia 28 marca 2022r., o  przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca oraz o Nr XLVI/429/22 z dnia 28 marca 2022r., o  przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca oraz o 

przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Obszar objęty zmianą planu obejmuje teren oznaczony w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 18 MW/U i ograniczony Obszar objęty zmianą planu obejmuje teren oznaczony w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 18 MW/U i ograniczony 

jest ulicami Graniczną, Polskiej Organizacji Wojskowej, C.K. Norwida i ulicą bez nazwy o numerze planistycznym 34 KDD.jest ulicami Graniczną, Polskiej Organizacji Wojskowej, C.K. Norwida i ulicą bez nazwy o numerze planistycznym 34 KDD.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dostępną na tym etapie postępowania dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47, w Zainteresowani mogą zapoznać się z dostępną na tym etapie postępowania dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47, w 

pokoju 4.pokoju 4.
Wnioski do projektu wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko można składać w terminie 21 dni od daty opubliko-Wnioski do projektu wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko można składać w terminie 21 dni od daty opubliko-

wania niniejszego obwieszczenia. wania niniejszego obwieszczenia. 
Wnioski mogą być wnoszone:Wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu,- w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu,
-  ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, -  ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, 

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię , nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię , nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy i Miasta, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec albo w postaci elektronicznej, na adres email: urzad@grojecmiasto.pl lub Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy i Miasta, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec albo w postaci elektronicznej, na adres email: urzad@grojecmiasto.pl lub 

przez platformę ePUAP.przez platformę ePUAP.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.

            
    Burmistrz     Burmistrz 
                   Dariusz Gwiazda                   Dariusz Gwiazda

Klauzula informacyjnaKlauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 

(WE) /dalej rozporządzenie ogólne/ informuję, iż:(WE) /dalej rozporządzenie ogólne/ informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec z siedzibą w Grójcu, przy ul. Józefa Piłsudskiego 47.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec z siedzibą w Grójcu, przy ul. Józefa Piłsudskiego 47.

2. W Urzędzie Gminy i Miasta w Grojcu powołano Inspektora Ochrony Danych Panią Katarzynę Szurgot. W celu uzyskania informacji na temat prze-2. W Urzędzie Gminy i Miasta w Grojcu powołano Inspektora Ochrony Danych Panią Katarzynę Szurgot. W celu uzyskania informacji na temat prze-
twarzania Państwa danych można skontaktować się z Inspektorem: pod numerem telefonu  48 / 664 30 91 wew. 45 , lub na  adres email:  inspek-twarzania Państwa danych można skontaktować się z Inspektorem: pod numerem telefonu  48 / 664 30 91 wew. 45 , lub na  adres email:  inspek-

tor@grojecmiasto.pl;tor@grojecmiasto.pl;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt c rozporządzenia ogólnego w celu uchwalenia zmian miejscowego 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt c rozporządzenia ogólnego w celu uchwalenia zmian miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741).spodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741).

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, i nie krócej niż przewidują to przepisy ustawy o narodo-5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, i nie krócej niż przewidują to przepisy ustawy o narodo-

wym zasobie archiwalnym i archiwach. wym zasobie archiwalnym i archiwach. 
6. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;6. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych , prawo ich sprostowania, oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych , prawo ich sprostowania, oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.;przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.;

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest: wymogiem ustawowym,  są Państwo obowiązani do ich podania a konsekwencje niepodania da-9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest: wymogiem ustawowym,  są Państwo obowiązani do ich podania a konsekwencje niepodania da-
nych osobowych wynikają z przepisów prawa. Dane osobowe w tym celu będą pozyskiwane zarówno od osoby której dane dotyczą jak i od innych nych osobowych wynikają z przepisów prawa. Dane osobowe w tym celu będą pozyskiwane zarówno od osoby której dane dotyczą jak i od innych 

organów administracji publicznej z centralnych rejestrów publicznych. W przypadku pozyskiwania danych od osoby której dane dotyczą organów administracji publicznej z centralnych rejestrów publicznych. W przypadku pozyskiwania danych od osoby której dane dotyczą 
10.Nie przysługuje Państwu:10.Nie przysługuje Państwu:

•  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia ogólnego prawo do usunięcia danych osobowych;•  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia ogólnego prawo do usunięcia danych osobowych;
•  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia ogólnego;•  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia ogólnego;
•  prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 rozporządzenia ogólnego, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną •  prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 rozporządzenia ogólnego, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Jadłodzielnia w Grójcu 
Zaraz po świętach wielkanocnych pod 
Grójeckim Ośrodkiem Kultury rozstawiono 
stół i namiot, gdzie można było zostawiać 
świąteczne potrawy dla najbardziej 
potrzebujących. Taka forma dzielenia się 
jedzeniem sprawdziła się już w Święta 
Bożego Narodzenia. Tym razem było 
podobnie. 

M ieszkańcy chętnie podzielili się swo-
imi zapasami, na stołach pojawiły 
się zapakowane ciasta, wędliny, kon-
serwy oraz owoce I słodycze. 

– Ostatnie święta Bożego Narodzenia pokazały, że 
jest taka potrzeba i nie wszyscy mieszkańcy mają 
możliwość świętowania. Dlatego kolejna taka ak-
cja – argumentowała Monika Woźniak, dyrektor 
GOK.  
Dzielenie się żywnością, czyli Foodsharing to co-
raz popularniejsza inicjatywa.  Jadłodzielnie znaj-
dziemy w popularnych punktach miast, np. na 
uczelniach, w akademikach, przy bazarach. Pierw-
sza powstała w maju 2016 roku w Warszawie. W 
tej chwili prawie 100 punktów działa w ponad 40 
miastach w Polsce, a w wielu powstają podobne 
inicjatywy. W Grójcu inicjatorami tych akcji są: 
Konrad Kowalczyk i Monika Woźniak. 
                                                                                  REDAKCJA,

                                 FOT. JADŁODZIELNIA W GRÓJCU
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GRÓJECKIE LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. 
KS. P. SKARGI OBCHODZIŁO 
SWÓJ JUBILEUSZ W 
PONIEDZIAŁEK, 11 
KWIETNIA. BYŁO 
DOSTOJNIE I PODNIOŚLE. 

G rójecka „Górka” to jedna 
z najstarszych szkół w 
powiecie grójeckim. Na 
obchodach pojawili się 

przedstawiciele władz centralnych 
oraz samorządowych, poprzedni 
dyrektorzy szkoły oraz emerytowa-
ni nauczyciele.

NABOŻEŃSTWO

Obchody rocznicowe rozpoczęły się 
uroczystą mszą w kościele  pw. św. 
Mikołaja w Grójcu. Uczestniczyło 
w niej,  reprezentując swoje szko-
ły, kilkanaście pocztów sztandaro-
wych z  terenu powiatu grójeckie-
go. Dźwięk kościelnych organów 
wspaniale uzupełniały chórzystki 
z grójeckiego liceum. 
Później, przy akompaniamen-
cie Orkiestry Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Grójcu, wszyscy 
ruszyli ulicą Poświętne w stro-
nę szkoły. Korowód – złożony  z 

przedstawicieli samorządów, dy-
rektorów, nauczycieli i uczniów 
oraz pozostałych zaproszonych go-
ści  –  prezentował się imponująco. 

PODZIĘKOWANIA I 
GRATULACJE

Przybyłych na uroczystości przy-
witała wicedyrektor LO, Małgo-
rzata Czacharowska. Zaproszeni 
otrzymali pamiątkowe medale z 
okazji jubileuszu. 
– W naszej szkole najważniejszy 
zawsze był jej uczeń. Jego rozwój 
intelektualny i bezpieczeństwo. 
Dbamy o to, aby kadrę pedagogicz-
ną stanowili nauczyciele o wyso-
kich kwalifikacjach, a uczniowie 
byli otoczeni właściwą opieką. Od 
zawsze chwalimy się sukcesami 
naszych uczniów. Wychowanko-
wie, którzy opuścili mury naszej 
szkoły, niejednokrotnie napawali 
nas dumą i poczuciem, że w jakiejś 
małej cząstce przyczyniliśmy się 
do ich sukcesów – mówiła dyrektor 
Iwona Kwapisz.
Po tych słowach poprzedni dyrek-
torzy, Ryszard Pękacki i Krzysz-
tof Krawczak, otrzymali kwia-
ty i gratulacje, będące wyrazem 
wdzięczności za wkład w rozwój 

szkoły szczycącej się wieloletnimi 
tradycjami. 

HISTORIA JEST WAŻNA

„W przeszłości zapisana jest przy-
szłość”  – głosiło hasło, które to-
warzyszyło nam podczas 110-lecia 
„Górki”. Senator RP Stanisław Kar-
czewski, w swoim wystąpieniu, od-
niósł się do tych słów, podkreślając, 
że historia jest bardzo ważna.
– Trzeba uczyć się historii i ją doce-
niać. Wyciągać odpowiednie wnio-
ski. Z mojego doświadczenia poli-
tycznego, muszę powiedzieć, że ci, 
którzy ją znają i doceniają, myślą i 
mówią o niej,  widzą zdecydowanie 
więcej. To hasło, które tutaj widnieje, 
jest bardzo ważne i mądre –  stwierdził 
senator. 
Burmistrz Dariusz Gwiazda  życzył 
powodzenia tegorocznym maturzy-
stom, a przy okazji poinformował, że 
powstaje kolejny tom o historii nasze-
go regionu.
– W tym roku ukaże się drugi tom 
opowieści o Grójcu autorstwa nasze-
go regionalisty, dr. Remigiusza Ma-
tyjasa, m.in. o niewątpliwie najzna-
komitszym grójczaninie, jakim był 

kaznodzieja królewski i pierwszy rek-
tor Uniwersytetu Wileńskiego, Piotr 
Skarga (1536-1612). Lektura książki 
będzie cennym źródłem informacji o 
regionie i naszej historii dla niejedne-
go młodego człowieka, bowiem, jak 
brzmiało hasło przewodnie Jubile-
uszu LO,  „to w  przeszłości zapisana 
jest przyszłość”. Chciałbym również 
życzyć wszystkim maturzystom po-
wodzenia na egzaminie maturalnym, 
a pozostałym uczniom, nauczycielom 
i dyrekcji kolejnych sukcesów i coraz 
piękniejszych jubileuszy  –  powiedział 
burmistrz. 

PREZENT DLA SZKOŁY

Miłym punktem uroczystości było z 
pewnością przekazanie symboliczne-
go czeku o wartości 10 000,00 zł na za-
kup sprzętu dydaktycznego przez staro-
stę grójeckiego Krzysztofa Ambroziaka 
oraz wicestarostę Jolantę Sitarek. 
– 3 osoby z 5 zasiadających w Zarządzie 
Powiatu Grójeckiego to absolwenci 
właśnie tej szkoły – zauważył  starosta. 
Teresa Sitarek natomiast nawiązała 
do swoich wspomnień związanych z 
liceum. 

– Jest mi ogromnie miło, widzę tu na 
sali sporo swoich kolegów i koleżanek 
– starszych i młodszych. Bardzo się 
cieszę, że mogę tutaj bywać – wyzna-
ła pani wicestarosta. – Życzę kolejnych 
sukcesów dyrekcji, która ciężko pra-
cuje, gronu pedagogicznemu  i przede 
wszystkim uczniom, którzy kiedyś  
będą z pewnością tak, jak ja, wspomi-
nać tę szkołę z rozrzewnieniem. Ro-
dzicom życzę, abyście byli dumnie ze 
swoich dzieci –  mówiła do  społeczno-
ści szkolnej. 

AKADEMIA I 
POCZĘSTUNEK

Głos zabierali jeszcze m. in.  poseł na 
Sejm RP Mirosław Maliszewski, rad-
ny Sejmiku Woj. Mazowieckiego Le-
szek Przybytniak oraz przewodni-
czący Rady Miejskiej w Grójcu Karol 
Biedrzycki, a uczniowie zaprezento-
wali przygotowany program artystycz-
ny. Podziwiano występy wokalne oraz 
interesującą prezentację z ostatnich lat 
istnienia szkoły. Na zakończenie zo-
stał pokrojony i podany okoliczno-
ściowy tort. 

SW 

DZIEŃ OTWARTY W „JEDYNCE”

W piękne wiosenne popołudnie 24 marca Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Grójcu zorganizowała Dzień Otwarty. Na 
licznie przybyłe dzieci i rodziców czekała moc atrakcji.

Goście zostali powitani pysznym poczęstunkiem, a w korytarzu 
na pierwszym piętrze dzieci mogły oddać się relaksowi, malując 
na folii przy specjalnych stanowiskach. Duże zainteresowanie 
wzbudzało zwiedzanie sal lekcyjnych, pracowni komputerowej, 

gabinetu pedagoga, eksplorowanie tablic multimedialnych. Na drugim pię-
trze przyszli uczniowie mogli spróbować swoich sił na obszernym torze 
przeszkód. 
W świat fantazji zwiedzających zabrali uczniowie klasy 3e, prezentując 
przedstawienie w języku angielskim „Little Red Riding Hood”, po którym 
na dzieci czekały zabawy animacyjne. Dociekliwi przyszli naukowcy mie-
li możliwość wykonywania obserwacji mikroskopowych oraz doświadczeń 
na warsztatach biologicznych, fizycznych oraz technicznych. Nie zabrakło 
zabawy przy muzyce oraz zajęć plastycznych w świetlicy. Zwiedzający mie-
li okazję obejrzeć prezentację w języku angielskim oraz próbkę tego, czego 
można nauczyć się na zajęciach z informatyki. W bibliotece czekał na nich 
„relaks jak z bajki”.
Mamy nadzieję, że tegoroczny Dzień Otwarty w PSP nr 1 ukazał oblicze 
szkoły, w której nauka i zabawa idą ze sobą w parze oraz pozostawił przy-
jemne wspomnienia. Nie żegnamy się więc, lecz mówimy do zobaczenia!
                                                                                                           Emilia Krajewska
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Co by to było, panie Bartoszko, jakby dróg nie było? 
SĄ W HISTORII POLSKIEGO 
KINA AKTORZY ISTOTNI, 
KTÓRYCH MY, WIDZOWIE, 
KOJARZYMY BARDZIEJ Z 
TWARZY NIŻ Z NAZWISK. 
PRZYBLIŻANIE ICH 
SYLWETEK ZACZĘLIŚMY 
W POPRZEDNIM NUMERZE 
ŻYCIA GRÓJCA  OD 
OPOWIEŚCI O LUDWIKU 
PAKU, A TERAZ MAŁY 
SZKIC O JERZYM BLOCKU, 
ZNANYM GŁÓWNIE 
HISTORYKOM  TEATRU 
ORAZ WIELBICIELOM 
TWÓRCZOŚCI JEDNEGO 
Z NAJWIĘKSZYCH 
POETÓW POLSKIEGO 
FILMU, WITOLDA 
LESZCZYŃSKIEGO, 
TWÓRCY M.IN. „ŻYWOTA 
MATEUSZA”, „KONOPIELKI” I 
„SIEKIEREZADY”. 

Jerzy Block, urodzony 20 mar-
ca 1904 r. we wsi Grabica  pod 
Piotrkowem Trybunalskim, 
zaczynał od studiowania po-

lonistyki w Wilnie, by w końcu 
przejść przez Instytut Reduty oraz 
Państwowy Instytut Sztuki Teatral-
nej, czyli zostać  aktorem i reżyserem 
teatralnym. 

KRZYŻ WALECZNYCH

Przed wojną występował na deskach 
teatralnych w Wilnie, Łucku, Warsza-
wie i Toruniu, grywał w kabaretach.  
Jego nazwisko figuruje na liście po-
wstańców warszawskich. W 1944 r. 
polskie losy zawiodły go z Pragi do Lu-
dowego Wojska Polskiego. Został od-
znaczony Krzyżem Walecznych. Po 
wojnie powrócił na scenę, występując 
w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, 

Toruniu, Lublinie oraz we Wrocławiu; 
dużo reżyserował. 

ZAWIADOWCA KALIŃSKI

W filmie zadebiutował  w wieku 56 
lat, grając w 1960 r.  aptekarza w „De-
cyzji”, dramacie psychologicznym w 
reżyserii  Juliana Dziedziny. W na-
stępnym roku sprostał dużej roli w 
„Ludziach z pociągu”, dramacie wo-
jennym, który wyreżyserował Kazi-
mierz Kutz. Akcja dzieje się w 1943 r.,  
a Block gra  zawiadowcę stacji kolejo-
wej. Ma do rozwiązania nie lada pro-
blem, bowiem na jego stacji niecierpli-
wie oczekują na  pociąg pasażerowie 
z dwóch uszkodzonych wagonów po-
ciągu dalekobieżnego. Musi zorgani-
zować im dalszą podróż, czyli  zara-
zem zmierzyć się  z trudną sytuacją 
logistyczną, z ludzkimi charakterami 
czy  postawami charakterystycznymi 
dla okresu okupacji. Konsekwentnie, 
zachowując zimną krew, bez patosu, 
robi swoje.

W ARCYDZIEŁACH

W ten sposób  dojrzały aktor teatralny 
trafił  do filmu. Filmu polskiego, któ-
ry  miał markę na arenie międzyna-
rodowej.  Jerzy Block zaznaczył swoją 
obecność przynajmniej w dwóch ob-
razach  uznawanych przez krytykę, 
nie tylko polską, za arcydzieła. W 1965 
r., m.in. u boku Zbyszka Cybulskiego, 
zagrał  Starego w niesamowitym, nie-
definiowalnym „Salcie” Tadeusza 
Konwickiego. W 1966 r. wcielił się 
w Fellacha w nominowanym do 
Oscara  „Faraonie” Jerzego Kawale-
rowicza. Oba filmy, pomimo upły-
wu lat, wciąż wywołują emocje, za-
skakując odbiorców aktualnością 
przekazu. 

TATKO

Potem były role i epizody w innych 
filmach (w sumie 56), a w między-
czasie, w 1976 r.,  przejście na eme-
ryturę. Właśnie na emeryturze, 

dzięki Witoldowi Leszczyńskiemu, 
który obsadził go w swoich dwóch 
filmach, zademonstrował pełną 
skalę swoich umiejętności. W 1981 
r. błysnął w „Konopielce”, adapta-
cji powieści Edwarda Redlińskiego 
pod takim samym tytułem. Block 
nie gra, on po prostu jest Józefem,  
tatką  Kaziuka,  śpiącym w walon-
kach na zapiecku, narzekającym na 
to, że świerzbią go pięty, dozgonnym 
miłośnikiem sierpa, strażnikiem 
zabobonu i zacofania. Wyglądem, 
sposobem mówienia i zachowa-
nia idealnie wpisuje się w poetykę 
opowieści o mieszkańcach wioski 
Taplary, leżącej gdzieś w Białostoc-
kiem, odciętej bagnami od cywi-
lizacji. Nie uważają się oni  ani za 
Polaków, ani za Niemców, ani za  
Francuzów. Są po prostu „tutejsi”, 
żaden postęp nie jest im do niczego 
potrzebny. Dlaczego więc tak bardzo 
ich lubimy? Czar sztuki filmowej?

MASZYNISTA 
BARTOSZKO

W „Konopielce” tatko Kaziuka sam o 
sobie mówi, że nazywa się Bartosz, 
choć wołają go Bartoszko, nie wie-
dząc, że jego prawdziwe nazwisko 
brzmi Bartoszewicz. W „Siekiere-
zadzie” (1985 r.), inspirowanej pro-
zą Edwarda Stachury, grany przez 
Blocka maszynista  kolejki wąsko-
torowej nazywa się Bartoszko. Poja-
wia się w jednej z pierwszych scen 
filmu, trwającej niespełna pięć mi-
nut, rozmawiając z poetą i obieży-
światem, Jankiem Praderą (wspa-
niały Edward Żentara). Dialog o 
drodze, notabene  zaczerpnięty po-
noć z Redlińskiego,  stanowi  czystą 
poezję. Oto fragment. 

– I co to jest ta droga? La strada jak 
mówią? – pyta Pradera. 
– Panie Janku, co to jest droga, to 
najlepiej dowiedzieć się nogami, a 
już obowiązkowo bosymi. Dobrze 
przy tym, żeby piach nie był ot 
taki sobie, ale gorący, jak we żni-
wa, albo zimny, jak w listopadzie, 
w przymrozki… i żeby nogi młode 
były. Stare kopyta mało czują. Do-
brze żeby na tej drodze jakaś kału-
ża była, kamień, korzeń… i skale-
czyć palec, albo piętę odbić o!… żeby 
poznajomić się z drogą dobrze, to 
trzeba hen w cudze strony iść… iść, 
iść… i pomylić się na rozstaju, wejść 
w dzikie chaszcze…– wyjaśnia ni-
czym filozof, na podstawie osobi-
stych doświadczeń, poczciwy  Bar-
toszko, odziany w waciak i czapkę z 
nausznikami. 

ŻYCIE PO ŚMIERCI

Dialog  toczy się w lokomotywie, 
jadącej wśród zaśnieżonych  biesz-
czadzkich ostępów. Przy okazji – 
kolej (zarówno szerokotorowa, jak 
i wąskotorowa) w X Muzie!  Ileż  
to razy Zbyszek Cybulski wskaki-
wał do pędzącego pociągu i z nie-
go wyskakiwał! Sam Jerzy Block 
zawiadowcę stacji kolejowej za-
grał jeszcze w 1987 r. w „Kocham 
kino”. Ostatnie lata życia spędził 
w Schronisku Aktorów Weteranów 
Scen Polskich w Skolimowie. Tam 
też zmarł 29 czerwca 1996 r., choć 
przecież – dzięki taśmie filmowej 
– nie do końca. Można nawet po-
wiedzieć, że dopiero teraz  jeste-
śmy w stanie docenić jego aktorski 
kunszt, jak i polską kinematografię 
tamtych lat, nieraz bywającą  Sztu-
ką przez duże „S”. 
                            REMIGIUSZ MATYJAS 

Piłkarska wiosna rozkręciła się na dobre 
Piłkarze Mazowsza w czterech 
kwietniowych meczach zdobyli 
siedem punktów. Trudny okres 
drużyny z Głuchowa. Udana 
inauguracja KS Lesznowoli. 

Podopieczni Mariusza Li-
sieckiego zaczęli kwiecień 
od wysokiego zwycięstwa 
6:0 z broniącym się przed 

spadkiem Młodzikiem Radom. Kil-
ka dni później żółto-niebiescy mi-
nimalnie przegrali w Szydłowcu 
Szydłowianką 1:2, a w następnym 
tygodniu pokonali przedostatni w 
tabeli SKS Potworów 3:1. 
Najwięcej emocji przyniósł sobotni 
mecz z rezerwami ekstraklasowego 
Radomiaka Radom, który wiosną 
pręży muskuły i poważnie myśli o 
awansie. Worek z bramkami roz-
wiązał się po przerwie, i to dosłow-
nie. Już w pierwszej akcji rywale 
strzałem z połowy boiska zasko-
czyli młodego golkipera Mazowsza, 
Aleksandra Otulaka. Po chwili pod-
wyższyli z rzutu karnego, a po kilku 
minutach było już 3:0 dla drużyny 
Radomiaka. Grójczanie się jednak 
nie poddali. Pokazali charakter, i 
zdołali doprowadzić do wyrówna-
nia po dwóch trafieniach Kacpra 
Ostrowskiego oraz jednym Daniela 
Złocha.  
 – Patrząc na to w jakich składach 
graliśmy, m.in. przez trapiące nas 

kontuzje i pauzy za żółte kartki, to 
jestem zadowolony z osiągniętych 
wyników – ocenia trener Mariusz 
Lisiecki. 
Jego zdaniem do ważnych rozstrzy-
gnięć powinno dość w połowie 
maja.
 – My chcemy budować drużynę na 
przyszły sezon i zająć jak najwyższą 
lokatę, dlatego na pewno postawimy 
twarde warunki zespołom z czołów-
ki i tanio skóry im nie sprzedamy 
– zapowiada. 
Jednocześnie po cichu liczy, że z 
odrobiną szczęścia jego podopiecz-
nym uda się jeszcze powalczyć o 
miejsce uprawniające do gry w ba-
rażach (drugie bądź trzecie na ko-
niec sezonu, obecnie Mazowsze jest 
dziewiąte). 
Trudny początek rundy wiosennej 
ma za sobą drużyna z Głuchowa, 
która w pierwszych pięciu kolejkach 
mierzyła się z czterema kandydata-
mi do awansu i jednym rywalem w 
walce o utrzymanie w lidze. 
W pierwszym kwietniowym meczu 
GPSZ przegrał 0:4 na boisku wiceli-
dera z Błotnicy. 
– Byliśmy tylko tłem dla mocne-
go przeciwnika i nie nawiązaliśmy 
z nim wyrównanej walki – przy-
znaje trener Głuchowa, Marcin 
Skonieczny. 
Po przerwie świątecznej jego pod-
opieczni mierzyli się z Blaskiem 

Odrzywół. Był to ważny mecz dla 
układu tabeli. I drugi kolejny, rów-
nie słaby rozegrany przez GPSZ w tej 
rundzie.
 – Brak koncentracji przy stałym 
fragmencie gry przeciwnika ustawił 
mecz. Zawodnicy z Odrzywołu nie 
grali wielkiego meczu, ale obnażyli 
bolączki naszych zawodników i wy-
wieźli cenne punkty z Głuchowa – 
nie kryje rozczarowania Skonieczny. 
Zupełnie inaczej zespół zaprezento-
wał się w meczu z faworyzowanymi 
rezerwami III-ligowej Broni Radom. 

– Od pierwszej minuty postawili-
śmy się faworytowi i wyszliśmy na 
prowadzenie. Goście odpowiedzieli 
bramką w 30 minucie, a w drugiej 
połowie kibice oglądali wyrównane 
spotkanie bez bramek. Remis w tym 
meczu był zasłużony i wynikał z 
bardzo poprawnej gry zawodników 
GPSZ oraz mądrej realizacji założeń 
przedmeczowych – chwali swoich 
podopiecznych szkoleniowiec. 
W weekend rozgrywki po zimo-
wej przerwie zainaugurowała KS 
Lesznowola, która myśli poważnie 

o powrocie do A-klasy. Drużynę 
wzmocnił m.in. Mariusz Kotański. 
Ten niezwykle doświadczony za-
wodnik w przeszłości reprezento-
wał barwy m.in. Mazowsza Grójec 
czy Mszczonowianki Mszczonów. 
Swoją wartość dla drużyny udowod-
nił już w pierwszym meczu, wpisu-
jąc się na listę strzelców, a KS po-
konał zamykający tabelę Megawat 
Świerże Górne aż 7:1. Hattrickiem 
w tym spotkaniu popisał się Kamil 
Zieliński. 
                                 MATEUSZ ADAMSKI
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Zajęcia z teatrzykiem Kamishibai w bibliotece
22 marca 2022 r. w Miejsko-Gminnej 
Bibliotece Publicznej  w Grójcu rozpoczęliśmy  
cykl czterech spotkań edukacyjnych z 
teatrzykiem Kamishibai, które wprowadzają 
dzieci w świat teatru. Zajęcia adresowane 
są do dzieci w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym. W pierwszej części 
spotkania przedstawiamy w formie teatrzyku 
bajki, na podstawie których, już  w drugiej 
części  zajęć, prowadzimy warsztaty 
sensoplastyczne.

KAMI to papier, SHIBAI to teatr, zatem 
KAMISHIBAI to Papierowy Teatr.
Kamishibai   –   Papierowy Teatr albo 
teatr obrazkowy, albo   inaczej teatr 

ilustracji.
Jest to technika opowiadania, czytania wywo-
dząca się z Japonii, wykorzystująca plansze z ob-
razkami i tekstem oraz drewnianą lub kartonową 
skrzynkę (butai), w której przedstawiane są kolejne 
fragmenty historii, bajki, opowiadania.
Kemushi
W marcu pięciolatki i sześciolatki z Przedszkola nr 
4 przy ul. Okrężnej 1A w Grójcu poznały opowieść 
„Mój przyjaciel Kemushi”, autor: Nathalie Dargent, 
ilustrator: Mandana Sadat.
Kemushi mieszka w niezwykłym ogrodzie. Przez 
całą zimę schowany w swoim domku na drzewie 
słucha wietrznych melodii. Czas mija. Kiedy nade-
szły roztopy, Kemushi bardzo się zmienił. W ogro-
dzie zaczęły się wiosenne porządki.
Kemushi czeka. W końcu opuszcza swój domek, 
wdycha upojne zapachy kwitnących śliw i czereśni, 
kontempluje księżyc w pełni. Jest gotowy do dalszej 
drogi.
Po wysłuchaniu opowieści dzieci były bardzo roz-
czarowane, że to już koniec. Historia ta zachęciła 
naszych małych gości do rozmowy o przyrodzie 
i jej przemianach, o tym, czym jest tożsamość i 
przemijanie. 

Podsumowaniem spotkania było wykonanie przez 
każde dziecko własnego motyla.

WISŁA

W kwietniu przedszkolaki poznały „Bajkę o Wi-
śle”, autor tekstu: Magdalena Zarębska, ilustrator: 
Karolina Szopa.

Zabraliśmy dzieci na wycieczkę z nurtem naj-
większej polskiej rzeki, od jej źródeł – Czarnej i Bia-
łej Wisełki wypływających z Beskidu Śląskiego, aż 
do ujścia w Zatoce Gdańskiej, gdzie wpada do Morza 
Bałtyckiego. Po drodze dzieci poznały różnorodne 
zwierzęta zamieszkujące tereny Wisły na poszcze-
gólnych jej odcinkach oraz niektóre problemy eko-
logiczne, np. zanieczyszczenie wód na Śląsku, wy-
nikające z działalności tamtejszych fabryk i kopalni, 
z czym związana jest konieczność budowania licz-
nych oczyszczalni ścieków. Wędrówka z biegiem 
Wisły przeplatana była przystankami w znanych 
i mniej znanych miejscach na mapie Polski. Przy-
pomnieliśmy charakterystyczne symbole i legendy 
związane z Krakowem – smok wawelski, i Warsza-
wą – syrena, Wars i  Sawa. 

Dzieci wykonały na długim rulonie papieru zbio-
rową pracę plastyczną, przedstawiającą rzekę Wisłę 
wraz z jej ekosystemem.

KSIĄŻKA – ZABAWA 

W maju, z okazji przypadającego święta bibliotek, 
dzieci poznają książkę „Książki (W bibliotece)” tekst: 
Christos, ilustracje: Lili Chemin. 
Przedszkolaki wysłuchają niezwykłej, nowatorskiej 
opowieści o wyprawie w świat wyobraźni. Książka 
– zabawa, w której zarówno tekst jak i ilustracje mają 
tę samą wagę w odkrywaniu historii. Opowieść o 
książkach i tym, czym są lub mogą się stać w rękach 
czułych mam, świadomych opiekunów, nauczycieli 
i bibliotekarzy. Będzie to opowieść humorystyczna 
– ilustracje zachęcą do aktywnego seansu czytania. 
Zmiana perspektywy w ilustracjach stanowi dosko-
nałe ćwiczenie poszerzające wyobraźnię. Kilka kart 
opowieści zachęci do poszukiwań niejednoznacz-
nych, ukrytych elementów ilustracji.
Na podsumowanie spotkania dzieci wykonają wła-
snoręcznie zakładkę do książki.

CZERWONY KAPTUREK

Podczas kolejnych spotkań w czerwcu przedsta-
wimy bajkę „Czerwony Kapturek “, ilustracje: Ju-
styna Dłużniewska, przekład poetycki: Julian 
Brudzewski.

Jest to opowieść o Czerwonym Kapturku w formie 
kart narracyjnych kamishibai. 
W tej wersji Czerwony Kapturek w nietypowy spo-
sób, jak na baśnie zebrane przez Grimmów, skła-
da się z dwóch części. Części pierwszej – opowie-
ści o spotkaniu wilka i jego pokonaniu towarzyszy 
część druga, w której Kapturek, już jako doświad-
czona i świadoma siebie postać, umiejętnie wycią-
ga wnioski z poprzednich wydarzeń. Dzięki temu 
zabiegowi baśń nie tylko stanowi przestrogę i umo-
ralniającą opowieść, ale przede wszystkim pokazu-
je proces rozwoju i dojrzewania, kładzie nacisk na 
umiejętność wyciągania wniosków z minionych 
doświadczeń.
Piękne czarno-czerwone ilustracje potęgują atmos-
ferę baśni. Oba kolory oraz świetlista gama szaro-
ści pokazują za pomocą obrazu drogę i to wszystko, 
czego doświadczyć musi w jej trakcie bohaterka, aby 
osiągnąć swój cel. Czerwony Kapturek razem z po-
staciami matki i babci tworzy harmonijną całość. 
Dziewczynka otrzymując swobodę, staje się ofiarą 
swojej naiwności – pogrąża się w mroku, wyswoba-
dza się z pułapki i wreszcie osiąga cel, a co najważ-
niejsze,  nie powtarza już popełnionych wcześniej 
błędów…
Na zakończenie dzieci wykonają prace nawiązującą 
do wysłuchanej bajki.

ZAPRASZAMY

Zajęcia z teatrzykiem Kamishibai w bibliotece spo-
tkały się z bardzo pozytywnym odbiorem, przed-
szkolaki w skupieniu słuchają opowieści i z niecier-
pliwością czekają na kolejną wizytę w bibliotece.
Jeśli jeszcze nie słyszeliście o Kamishibai to naj-
wyższy czas nas odwiedzić! Serdecznie zapra-
szamy grupy przedszkolne z opiekunami na 
spotkanie i warsztaty. Czekamy na zgłoszenia 
pod nr 48 664 33 71 w. 18
                                                                      MARTA TRACZYK

Światowy Dzień Książki w Żłobku „Wesołe Żabki”

Zokazji Światowego Dnia Książki, który obchodzimy 23 kwietnia, panie 
bibliotekarki z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. S. Laskowskiego 
w Grójcu odwiedziły żłobek „Wesołe Żabki”. W spotkaniach z książką 
wzięły udział 4 grupy roczniaków i dwulatków. Dzieci wysłuchały krótkich 

bajeczek, a później zapoznawały się z książeczkami sensorycznymi, czyli książkami 
edukacyjnymi, które wykorzystują wszystkie zmysły malucha po to, aby dostarczyć 
do mózgu jak najwięcej bodźców. Dzieci dostały od pań bibliotekarek własnoręcznie 
przygotowaną książeczkę sensoryczną. Prezent bardzo spodobał się dzieciom, które 
od razu przystąpiły do oglądania i zabawy.                                    ALEKSANDRA SUWARSKA
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Literacki Grójec
W samym tylko Grójcu, aż 17 osób z kręgu literatury pięk-
nej ma swoją ulicę: Adam Asnyk, Jan Brzechwa, Jan Ko-
chanowski, Maria Konopnicka, Stanisław Lem, Bolesław 
Leśmian, Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil Norwid, Eli-
za Orzeszkowa, Władysław Stanisław Reymont, Henryk 
Sienkiewicz, ks. Piotr Skarga, Juliusz Słowacki, Leopold 
Staff, Julian Tuwim, Józef Wybicki, Stefan Żeromski.
A 8 uliczek ma literackie proweniencje – wśród nich jest 
ul. Baśniowa. Expressis verbis: ul. Calineczki, Kopciusz-
ka, Kozietulskiego, Kwiatu Paproci, Małego Księcia, Pana 
Kleksa, Skrzetuskiego, Wołodyjowskiego.

To nie jest li tylko sucha wyliczanka jak na arkuszu kalku-
lacyjnym exel.
Piszę o tym nie tylko dlatego, że rok 2022 ustanowiono w 
Polsce Rokiem Marii Konopnickiej, z okazji 180. rocznicy 
urodzenia. Warto wiedzieć, że dawny powiat grójecki dał 
Polsce świetnych kronikarzy i archiwistów. Niejednego 
Koszałka-Opałka; historyków, ale bez króla Błystka. Nie 
przesadzajmy z tym porównaniem centrum kulturalnego 
Polski do obwarzanka, bo to trąci myszką. 

Beczka
Czyli szczupła inaczej.
Hans Christian Andersen (1805−1875) w baśni pt. „Kra-
snoludek” trafnie zdefiniował poezję. Krasnoludek 
zapytał mimochodem beczki:„Czy to prawda, że nie 
wiesz, co znaczy poezja”? Antałek, do którego wrzu-
cano stare gazety, uspokoił skrzata: „Poezja to jest 
przecież to, co tak nierówno drukują zawsze u spodu w 

gazetach, a niekiedy wycinają potem nożyczkami. Ale 
to bardzo rzadko”.
W „Chatce Puchatka” (1928) Alana Alexandra Milne’a 
(1882−1956) Puchatek wzdycha: „układanie Wierszy i 
Piosenek to nie są rzeczy, które się łapie w powietrzu. 
To one cię łapią i wszystko, co można zrobić, to pójść 
tam, gdzie one mogłyby cię znaleźć”.

CZ. M. SZCZEPANIAK

Zwyczajność
Pociecha, że zwyczajność ma w sobie nadzwyczaj-
ność. Potocznie mówi się tak o mowie prostej i nie-
wymuszonej, choć każdy uważa że nie wciska wody. 
Potoczny człowiek niejeden potok przeszedł. Nieko-
niecznie w rybackim rynsztunku. Ciek to strumień z 
dolewką, jak bełt. Żywa mowa jest potoczna, a kiedy 
ją poprawisz – wyjdzie literatura piękna. A potem, jak 
odczekasz i mocniej wyciśniesz – krople liryczne do 
poetyckiej apteczki. I tylko wiersze pisać.
Johann Wolfgang Goethe (1749−1832) zapewne łabę-
dzim piórem skreślił: „Nie zawdzięczam swoich dzieł 
własnej mądrości, lecz tysiącom rzeczy i osób, które 

dostarczyły mi materiału. Przychodzili głupcy i mędr-
cy, ludzie o otwartych głowach i zakutych łbach, dzie-
ci, młodzież i ludzie dojrzali: mówili mi, co czują, co 
myślą, jak żyją i działają i czego doświadczyli, a mnie 
nie zostawało nic więcej do roboty, niż sięgać po to i 
żąć, co inni dla mnie zasiali”.  

Często gęsto cytuje się Goethego aforyzm: „Każdego 
dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, prze-
czytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także, 
jeżeli to możliwe, powiedzieć parę rozsądnych słów”.

Szachowe Życie Grójca

Błyszczą nasze gwiazdy

W pierwszym kwartale 2022 r. 
odnotowaliśmy wiele udanych 
startów grójeckich szachistów. 
Przedstawiamy krótką relację z 
najważniejszych wydarzeń.

Początek roku należał do 
naszej nowej wschodzącej 
gwiazdy szachów, Cezare-
go Sęczka. Zważywszy na 

tempo rozwoju kariery młodziut-
kiego adepta królewskiej gry (rocz-
nik 2015 ), właściwszym jej określe-
niem będzie wybuch supernowej. 
Czarek zaczął uczyć się szachów 
w listopadzie ubiegłego roku, a już 
zaledwie dwa miesiące później, 
podczas turnieju klasyfikacyjnego 
w Chylicach, wypełnił normę na 
IV kategorię, przeskakując od razu 
poziom V kategorii, przy okazji pla-
sując się na najniższym podium 
zawodów.
Niedługo później Czarek wziął 
udział w turnieju w Pukininie, 
miejscowości w województwie 
łódzkim. Rywalizował tam ze 
znacznie bardziej doświadczonymi 
zawodnikami (starszymi o nawet 
trzy lata) i odniósł niesamowity 
sukces, zajmując drugie miejsce w 
kategorii do lat dziesięciu.
Na kolejny świetny wynik naszego 
reprezentanta nie musieliśmy dłu-
go czekać. Na początku marca w 
„Zimowym turnieju szachowym” 
w Rawie Mazowieckiej Czarek ry-
walizował w kategorii klas I-III, 
sam będąc rocznikowym przed-
szkolakiem. Nasz zawodnik po za-
ciętej walce zajął wspaniałe drugie 
miejsce.
Coraz jaśniej błyszczą także kolejne 
nasze gwiazdy.
Pod koniec stycznia w turnie-
ju klasyfikacyjnym w Grodzisku 

Mazowieckim życiowy sukces od-
niosła Wiktoria Rusinowska, wy-
pełniając normę na III kategorię. 
Grodzisk najwidoczniej „leży” Wik-
torii, gdyż dwa miesiące później w 
kolejnych zawodach w tym mie-
ście wygrała klasyfikację dziew-
cząt, ocierając się o normę na II 
kategorię.
W międzyczasie duże sukcesy 
świętował Wojciech Olejko. Nasz 
reprezentant zdobył na początku 
marca nagrodę dla najlepszego ju-
niora podczas turnieju o „Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Przysu-
cha”, zajmując jednocześnie wyso-
kie szóste miejsce (na pięćdziesię-
ciu startujących). Miesiąc później 
Wojtek zanotował kolejny udany 
start w Lubartowie, gdzie uplaso-
wał się na trzecim miejscu podium 
w kategorii do lat dziesięciu.
Szymon Biedrzycki i Kamil Legucki 
są kolejnymi jasnymi punktami w 
naszej konstelacji gwiazd. Szymon, 
grający od niedawna w poważne 
szachy, zajął w marcu drugie miej-
sce w turnieju klasyfikacyjnym w 
Chylicach, wypełniając przy tym 
normę na IV kategorię. Tymczasem 
Kamil miesiąc później, również w 
Chylicach, w swoim inauguracyj-
nym starcie w tego typu zawodach 
wypełnił za pierwszym podejściem 
normę na V kategorię.
Kolejne duże sukcesy święci Mi-
chał Smętek. Grójczanin, posia-
dający aktualnie normę na tytuł 
kandydata na mistrza, podczas roz-
grywanych w kwietniu Drużyno-
wych Mistrzostw Mazowsza Junio-
rów w Siedlcach zdobył złoty medal 
na drugiej szachownicy w barwach 
klubu UKS Czternastka Warszawa.

ADAM LASOTA

Dwie nowe książki 
Czytam sobie przed snem  dwie 
nowe książki: zbiór krótkich 
tekstów oraz grubą powieść.  

„Dotyk” (120 stron) to kolejna już publi-
kacja Czesława Mirosława Szczepania-
ka, „niepraktykującego pedagoga spe-
cjalnego oraz tragarza słów”, bywającego 
„jak ten żebrak z miseczką z sygnetu Jo-
hanessa Gutenberga”. Autor, syn tokarza 
zresztą, toczy i wytacza, wkręca się w róż-
ne tematy. „Ponieważ wyzdrowienie mi 
nie grozi, więc staram się zdrowo pisać, 
bo nie mam innego wyjścia” – wyzna-
je. Cała twórczość Szczepaniaka, jak on 
sam, uzależniona jest od wspomnień, 
niejako z nich się zrodziła i ciągle nimi 
się karmi, co nadaje jego utworom, za-
równo prozatorskim jak i poetyckim, 
osobisty (rozpoznawalny na wszyst-
kich kontynentach) wymiar. Nie ina-
czej jest w przypadku „Dotyku”, zawie-
rającego teksty, które nie zmieściły się 
w książkach „Bądź zdrów!” (2015) oraz 
w „Opowiadaniach z okolic Kwitnącej 
Jabłoni”(2017). Pisarz, choć czyni to 
lekkim piórem, powraca do nierzad-
ko trudnych wydarzeń  z dzieciństwa 
i z młodości,  ze szkoły i ze studiów, ze 
szpitali i z sanatoriów. Przyznaje, że 
zjawisko okrucieństwa wieku dziecię-
cego dotyczy też  dzieci chorych, czego 
sam był świadkiem, m.in. w sanato-
rium  w Zagórzu koło Otwocka. Wła-
śnie tam na początku lat 60. w łazience  
polano wrzątkiem stopy kolesia,  który 
jeździł na wózku inwalidzkim.  Grub-
siu zgodził się na torturę bez zająknię-
cia, a gdy lekarze zobaczyli poparzenia, 
nie wydał sprawców.
Z kolei „Dary losu”  to  powieść, której 
akcja rozgrywa się w naszej najbliż-
szej okolicy: w Warce,  Michałowie 
nad Pilicą, Czersku i Górze Kalwarii. 
Jest to udany debiut powieściopisar-
ski Hanny Szczepanowskiej, która 

przez  trzynaście lat prowadziła Gró-
jecki Uniwersytet Otwarty. Słuchając, 
z jaką swobodą zapowiada wykłady, 
rozmawiając z nią o kulturze, historii 
i życiu, wyczuwało się, że jest osobą 
obdarzoną dużą wiedzą ogólną, kre-
atywnością i ogromną wyobraźnią. 
Spostrzeżenia te w pełni potwierdzają 
„Dary losu”. Książka (650 stron) składa 

się z dwóch części, które łączy miejsce 
akcji i pokrewieństwo bohaterek oraz... 
pewna tajemnica sprzed lat. Wciągają-
ca opowieść. 
Czytanie Szczepaniaka i Szczepanow-
skiej ma w sobie coś ze szczepienia 
jabłoni... 

REMIGIUSZ MATYJAS 

Wiosenna zbiórka krwi 
W czwartek, 14 
kwietnia, przy Grójec-
kim Ośrodku Kultury 
odbyła się wiosenna 
zbiórka krwi. 37 osób 
oddało ponad 17 
litrów krwi. 
Wszystkim Honoro-
wym Krwiodawcom 
składam serdeczne 
podziękowania oraz 
wyrazy uznania za 
Waszą godną naśladowania postawę, która ratuje ludzkie 
życie – dziękował burmistrz Dariusz Gwiazda. 
               Redakcja
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Mistrzostwo Mazowsza 
dla koszykarek z Grójca
Na dodatek 
zawodniczki MKS 
Grójec (rocznik 2007) 
okazały się najlepsze 
w rozgrywkach 
strefy mazowiecko-
podlaskiej 
Mistrzostw Polski 
kadetek. To sukces 
wyjątkowy w historii 
klubu. Jeszcze żadnej 
drużynie z Grójca 
(nawet złotym 
chłopcom z rocznika 
2006) nie udało się 
wygrać strefy.

To zwycięstwo dało nam 
awans do szesnastki naj-
lepszych zespołów w Pol-
sce. Wiemy już, że półfi-

nał odbędzie się w dniach 1-3 maja w 
Żyrardowie.

Oprócz gospodyń, którymi jest 
drużyna Trójka Żyrardów, w walce o 
awans do ścisłego finału naszymi ry-
walkami będą ekipy MKS Polkowice 
(młodzieżowy zespół aktualnego mi-
strza Polski seniorek) i Truso Elbląg. 
Faworytem raczej nie jesteśmy, ale 

walczyć będziemy na pewno. Kto za-
broni nam marzyć?  Przykład chłop-
ców z ubiegłego roku pokazuje, że 
wszystko się może zdarzyć.

Do Żyrardowa nie jest daleko. Za-
chęcam wszystkich do  przyjazdu w 
długi majowy weekend, aby pokibico-
wać naszym młodym talentom spor-
towym. Mecze odbędą się w hali spor-
towej „Elektryk” przy ulicy Bohaterów 
Warszawy 4: 1.05 godz. 16 MKS Gró-
jec - Trójka Żyrardów, 2.05 godz. 14.30 
MKS Grójec - MKS Polkowice, 3.05 
godz. 10 MKS Grójec - Truso Elbląg

Autorem projektu grójecka koszy-
kówka dziewcząt jest Michał Ukle-
ja- wieloletni i wciąż grający aktual-
ny zawodnik trzecioligowej drużyny 
koszykarskiej z Grójca. W obecnym 
sezonie zespół prowadzony jest przez 
tercet trenerski:  Jacek Siedlecki, 

Ireneusz Juraszewski i Dariusz Fijał-
kowski. Dziewczyny trenują od sied-
miu lat;  przez ten czas pracowało z 
nimi kilku trenerów, których warto 
tu wymienić. Na początku Piotr Ka-
walec, później Łukasz Nowak i Piotr 
Musijowski.

Skład zespołu to dwanaście dziew-
czyn, które uczą się w grójeckich szko-
łach podstawowych nr 1 i numer 2. W 
sezonie zasadniczym nasz zespół za-
notował jedenaście zwycięstw i po-
niósł trzy porażki. Królem strzelców 
całych rozgrywek została Ala Wit-
kowska, która rzuciła 404 pkt, co daje 
jej średnią 31,23 na mecz, a drugie 
miejsce w tej klasyfikacji zajęła Kon-
stancja Wielańczyk 359 pkt - średnia 
25,64 na mecz.

                   IRENEUSZ JURASZEWSKI

Mistrz świata odwiedził 
młodych sportowców
Przepłynął już około 44 tys. km i właśnie zaczyna drugie 
okrążenie kuli ziemskiej. Pod koniec 2021 r. wywalczył złoto 
na pływackich mistrzostwach świata na krótkim basenie 
w Abu Zabi. Polak był najlepszy na 200 metrów stylem 
grzbietowym.

Radosław Kawęcki, bo o nim mowa,  spotkał się z młodymi 
pływakami z klubu UKS Orion Grójec. W klubie 
sportowca, mieszczącym się na terenie Krytej Pływalni 
„Wodnik”, sportowiec opowiadał o swojej drodze do 

sukcesu.

Pływa od 17 lat, co daje średnią pomiędzy 5 a 10,5 km dziennie. 
— Jest ciężko, aczkolwiek można poznać wspaniałych ludzi i 
zobaczyć wiele ciekawych miejsc — opowiada młodzieży tuż 
przed treningiem.

PIŁKA I KOSZYKÓWKA NIE DLA NIEGO

Mistrz Świata próbował też innych sportów. Po 45 minutach 
spędzonych na boisku do piłki nożnej stwierdził, że to nie dla 
niego. Potem była jeszcze lekkoatletyka, koszykówka, piłka 
ręczna, lecz to wszystko jednak przegrało  z pływaniem. Pływa 
grzbietem od 9. roku życia – to jego główny styl. Potrafi pływać 
prawie wszystkimi stylami, oprócz żabki, bowiem – jak przyznaje 
–  kolana nie wytrzymują.

TAM, GDZIE RODZINA

Kawęcki przemierza rocznie około 60-70 tysięcy kilometrów. 
Zapytany o to, gdzie najlepiej mu się trenuje, odpowiada, że tam, 
gdzie jest jego rodzina, nieważne w jakim mieście. Najlepszymi 
obiektami treningowym są te w Belek (Turcja) oraz na Teneryfie 
(Hiszpania) –  pływasz pod gołym niebem,  słońce świeci prosto w 
twarz, jak płyniesz grzbietem.

Motywacją jest pięcioletni syn Tadzio, który kibicuje swojemu 
tacie z całych sił..– Tadzio ogląda transmisje z zawodów wyłącznie 
wtedy, jak ja startuję. W trakcie igrzysk, kiedy był u mojej mamy, 
budził ją nad ranem z pytaniem: „Czy już tata płynie?”.  Ja go nie 
nakręcam na ten sport. Ma drogę wyboru. Będzie chciał pływać 
to ok, na razie się pluska i sprawia mu to dużo radości – mówi 
pływak.

CHWILE SŁABOŚCI I ZWĄTPIENIA

Droga Mistrza Świata nie była zawsze prosta i pełna zwycięstw. 
Członkowie klubu UKS Orion Grójec usłyszeli o chwilach 
zwątpienia, a nawet próbie rezygnacji z pływania.

– Na treningach nie mogłem przyspieszyć, wyrobić się w czasie. 
Technika mi uciekała. Kłóciłem się z trenerem, krzyczałem, bo 
za wolno pływałem. Stwierdziłem, dobra, już nie chcę pływać. 
Rzuciłem sprzętem i workiem, aby po rozmowach z trenerem i 
bratem stwierdzić, że ja bez tego sportu nie mogę żyć. Były takie 
załamania, w Rio de Janeiro mi nie poszło, do półfinału nie 
wszedłem. Na Mistrzostwach Świata 2017 r. też mi nie poszło. Te 
dwa wyścigi nauczyły mnie pokory. Złoto, które wywalczyłem w 
grudniu, zdobyłem bardziej głową niż mięśniami – zwierza się  
gość. 

Po spotkaniu młodzi pływacy wraz  z Radosławem Kawęckim 
przenieśli się na basen, gdzie pod jego okiem rozpoczęli trening.   
                                           SZYMON WÓJCIK 

Pierwsza taka gala w Grójcu 

PROFESJONALNA OPRAWA, 
ZACIĘTE POJEDYNKI, 
OWACJA DLA TOMASZA 
BOROWSKIEGO – TAK BYŁO 
PODCZAS GALI SZTUK 
WALKI W HALI SPARTAKUS.  

Imprezę stojącą na wysokim 
poziomie zorganizowało Ma-
zowieckie Stowarzyszenie Ka-
rate i Szkoła Sportów Walki 

MARCELI TEAM. W sobotni wie-
czór 23 kwietnia kibice obejrzeli 
siedem emocjonujących pojedyn-
ków w boksie, kick boxingu i grap-
plingu. Rywalizowali utytułowani 

zawodnicy z Warszawy, Radomia, 
Rypina, Żyrardowa czy Siematycz.  
W ringu zobaczyliśmy też zawod-
ników z Grójca. Sebastian Niczew-
ski z Marceli Team pewnie wygrał 
swoją bokserską walkę z Szymo-
nem Dąbrowskim (Athletic Fit-
ness Club Radom). Z kolei w walce 
wieczoru, reprezentant gospodarzy 
gali – Kamil Sałyga – przegrał na 
punkty z Karolem Mnichem z Bo-
xing Radom. 
Na zakończenie imprezy uhonoro-
wano najlepszego pięściarza w hi-
storii Grójca, Tomasza Borowskie-
go, który otrzymał od publiczności 
owację na stojąco. Przypomnijmy, 

iż Borowski to bokserski wice-
mistrz świata z Berlina (1995), olim-
pijczyk z Atlanty (1996) i 6-krotny 
Mistrz Polski w wadze półśredniej, 
średniej i półciężkiej. 
Zadowolenia z przebiegu całej im-
prezy nie kryje główny organizator, 
Marceli Bińkowski. 
– Miałem wizję, jak ma wyglądać 
gala, ale ostateczne efekty i pełna 
hala widzów przerosły moje ocze-
kiwania – przyznaje. Nie wyklucza, 
że w przyszłości odbędą się kolejne 
edycje Gali Sztuk Walki w Grójcu. 
Patronem medialnym gali było 
„Życie Grójca”.
                                MATEUSZ ADAMSKI 
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