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W NUMERZE
EDUKACJA
PATRON SZKOŁY

Pułkownik Jan Kowalewski
został patronem szkoły
w Bikówku - s.5

HISTORIA
POWRÓT ZTAMTEGO
ŚWIATA

Tomasz Plaskota o zbrodni
komunistów w Budkach
Petrykowskich - s. 7

KULTURA

VIII Festiwal Teatrów Szkolnych
im. Wojciecha Siemiona za nami!

17 listopada w Grójeckim Ośrodku Kultury odbyła się kolejna edycja prestiżowego przeglądu teatrów szkolnych, któremu
patronuje nieżyjący już, słynny polski aktor teatralny i filmowy.

N

a deskach sceny GOK
swoje talenty zaprezentowali młodzi artyści z
trzech
miejscowości:
Piaseczna, Troszyna oraz Tarczyna. Przypomnijmy, że w ubiegłym
roku, z uwagi na panująca pandemię,
festiwal nie odbył się. Obecna sytuacja epidemiologiczna również nie
jest łatwa, toteż, niestety, nie udało
się dotrzeć wszystkim zgłoszonym
uczestnikom.

O patronie

Wydarzenie zaczęło się od powitania wszystkich uczestników oraz
szacownego jury przez dyrektor
Grójeckiego Ośrodka Kultury, Monikę Woźniak. Po krótkim wystąpieniu na scenę został poproszony jeden
z członków jury, wieloletni dyrektor
GOK, Grzegorz Rejer, który wspominał patrona festiwalu.
– Pana Wojciecha poznałem poprzez
Teatr „Stara Prochownia”, którego
był dyrektorem (…) Każde spotkanie z Wojciechem Siemionem było
twórcze. To nie była zwykła herbata
czy kawa, tylko to było czytanie po-

ezji. Znakomicie analizował poezję
(….) Można by bardzo długo mówić
o Wojciechu Siemionie, bo uważam,
że do końca nie został odkryty(...)
Prowadził szeroką działalność spo-

Za nami festiwal teatrów
szkolnych im.Wojciecha
Siemiona- s. 9

SPORT

edług
nowych
przepisów
miesięczne wynagrodzenie zasadnicze
burmistrza miasta i gminy, w
której żyje od 15 do 100 tys.
mieszkańców (a do tej grupy zalicza się właśnie Grójec), maksymalnie może wynieść 10430
zł brutto. Do tego włodarzowi
przysługuje dodatek funkcyjny,
dodatek za wysługę lat i dodatek specjalny. W efekcie wójt
czy burmistrz średniej wielkości samorządu może zarobić co
najwyżej około 20 tys. złotych
brutto miesięcznie.

w tym przypadku burmistrzowi wypłacane są wspomniane
wcześniej dodatki. Reasumując, najniższa pensja burmistrza
miasta o populacji 15-100 tys.
mieszkańców może wynieść 14
788,80 zł.
Wcześniej dolne limity były
znacznie niższe. Samorządowcy w najgorszym wypadku mogli otrzymać około 4,5 tys. zł
miesięcznie. Dokładnie 4440
zł brutto pobierał najgorzej zarabiający burmistrz w Polsce,
czyli Michał Rudzki z Karczewa
(powiat otwocki).

W

Wyższy dolny limit

Przepisy znacznie podniosły
również dolny limit wynagrodzenia zasadniczego. Nie może
ono być niższe niż 80% maksymalnego, czyli w przypadku samorządu wielkości Grójca jest
to 8344 zł. Oczywiście również

fot. Pixabay

KONIEC RUNDY

Podsumownaie rundy
jesiennej w wykonaniu
klubów piłkarskich z gminy
Grójec- s. 14

łeczną. (…) Dlaczego akurat festiwal
jego imienia? Ponieważ on kochał
dzieci, kochał młodzież. On nigdy
nie powiedział nie. Był gotów natychmiast jechać do każdej szkoły

(…) Życzę wam samych sukcesów i
rozwoju, ponieważ myślę, że patron
też tego chce – powiedział Grzegorz
Rejer.
Dokończenie na s. 8

Więcej pieniędzy dla samorządowców
Wynagrodzenie burmistrza
oraz diety radnych wzrosną. I
to dość wyraźnie. Podwyżki to
rezultat nowelizacji ustawy o
pracownikach samorządowych
oraz wejścia w życie nowego
rozporządzenia płacowego.

FESTIWAL TEATRÓW

fot. SW

Ponad 6 tys. więcej

Decyzja o tym, ile będzie zarabiał burmistrz Grójca Dariusz
Gwiazda, miała zapaść podczas
sesji zaplanowanej na 29 listopada. Piszemy „miała”, ponieważ to wydanie „Życia Grójca”
zostało oddane do druku przed
rozpoczęciem obrad.
Jeżeli radni przyjmą uchwałę
zgodną z przedłożonym projektem wynagrodzenie burmistrza
będzie wyglądało tak: 8500 zł
(wynagrodzenie
zasadnicze),
2800 zł (dodatek funkcyjny),
1700 zł (dodatek za wysługę

lat), 3390 zł (dodatek funkcyjny). W rezultacie pensja gospodarza miasta przed opodatkowaniem wyniesie 16 390 zł.
Zgodnie z poprzednimi przepisami i uchwałą rady miejskiej
burmistrz mógł liczyć na 10 180
zł brutto.

Diety rosną

Radni nie zapomnieli też o sobie i w harmonogramie sesji pojawił się projekt podnoszący ich
diety. Jeżeli uchwała zostanie
przyjęta, przewodniczący rady
Karol Biedrzycki miesięcznie
otrzyma 3000 zł, jego zastępcy
– 2300 zł, przewodniczący komisji – 2200 zł, zastępcy przewodniczących komisji – 2100
zł, a pozostali radni – 2000 zł.
Dieta może być obniżona o 25%
za każdą nieobecność na sesji
lub komisji, przy czym jeśli w
danym miesiącu radny nie pojawi się na żadnym posiedzeniu,
po prostu nie dostanie ani złotówki.
Nie są to najwyższe możliwe
stawki. Przepisy pozwalają bowiem teraz, by miesięczna dieta radnego w mieście wielkości
Grójca wynosiła nawet 3220,96
zł.
Dokończenie na s. 6
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SŁOWO OD BURMISTRZA
Drodzy Mieszkańcy,
Ostatnie miesiące tego roku są bardzo intensywne dla
naszego samorządu. Jest to czas planowania budżetu,
a co za tym idzie - ważnych inwestycji. Ważnych nie
tylko dla urzędu, lecz i dla mieszkańców. Dlatego też
odwiedzam sołectwa i rozmawiam z Wami o waszych
potrzebach. Bardzo mnie cieszy, że możemy także
widywać się w urzędzie, gdzie przyjmuję każdego, kto
przychodzi ze swoimi sprawami. Nie są to zawsze rozmowy
łatwe i przyjemne, ale szanuje osoby mające odwagę
konstruktywnie dyskutować, a nie oceniać w mediach
społecznościowych bez zapoznania się z opinią i racją
drugiej strony.
Głównymi problemami są umowy na lokale komunalne
i remonty oraz budowy dróg. Do listy inwestycji
mieszkańców dochodzą te, które przedstawiają kluby
radnych w swoich wnioskach, których realizacja
pochłonęłaby 10-letni budżet inwestycji drogowych. Dzięki
prawie 25 milionom złotych pozyskanej dotacji z programu
Polski Ład nadrobimy kilkunastoletnie zaległości.
Będę apelował do radnych, abyśmy skupili się na
inwestycjach gminnych, ponieważ od 2019 roku
udzieliliśmy powiatowi ponad 4 miliony złotych na
pomoc i wsparcie w inwestycjach drogowych dla Powiatu
Grójeckiego, a dalsze wpieranie powiatu może skutkować
tym, że nie będziemy mieli na wkład własny do dotacji
dla inwestycji gminnych. W porównaniu do poprzednich
kadencji to przepaść, bo ówcześni radni nie godzili się
nawet na 200 tysięcy złotych udzielenia pomocy finansowej
dla powiatu i przeznaczyli tę kwotę na zakup. Czy to
przypadek, że obecnie udzielamy aż takiego wsparcia? To
zbieg okoliczności, że dzieje się to właśnie teraz, gdy były
burmistrz jest w opozycji, nadal odgrywa kluczową rolę w
radzie miejskiej?
Chcę, żeby mieszkańcy wiedzieli, że gmina ma przed
sobą bardzo napięty budżet, który może nie wytrzymać
kolejnych wydatków, na które otrzymamy dotację. A bez
częściowego wkładu środków gminnych będziemy musieli
zwracać dotację, ponieważ radni zdecydują o budowie dróg
powiatowych, zamiast o własnych inwestycjach na które
mamy dotację. Czy radni popierają flagowe inwestycje w
dobro naszej wspólnoty? Mamy przed sobą rozbudowę
szkoły nr 1, na którą na szczęście zabezpieczyliśmy środki
w budżecie i będziemy starali się o dotację. Mamy również
w planach na 2022 rok rozbudowę szkoły w Lesznowoli,
budowę obiecywanej od kilkunastu lat areny sportowej przy
Laskowej, budowę żłobka, przebudowę areny sportowej
stadionu GOS, budowę bloku komunalnego przy Jana Pawła
II (nie wspominając o remontach budynków komunalnych)
oraz remont zabytkowego dworca kolejki wąskotorowej
(do którego zobowiązał nas konserwator zabytków). Czy
tutaj także zrezygnujemy z inwestycji i zwrócimy 3 miliony
złotych pozyskanej dotacji od Samorządu Województwa
Mazowieckiego, ponieważ trzeba kupić stary dworzec
PKS, jak chcą radni, nie biorąc pod uwagę faktu, że takie
transakcje muszą być zgodne z ustawą o gospodarce
nieruchomościami?
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
Dariusz Gwiazda

Kto rozbuduje szkołę? Wybrano wykonawcę
Urząd Miasta i Gminy w Grójcu
poinformował o wyborze
najkorzystniejszej oferty
w przetargu na rozbudowę
Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 1 o nową salę gimnastyczną
i część dydaktyczną wraz z
niezbędną infrastrukturą.

Z

ainteresowanie
przetargiem było spore,
bowiem do magistratu wpłynęło łącznie aż
dziewięć ofert. Opiewały one
na kwoty od 20,6 do 27 mln zł.
Samorząd na zadanie zamierzał
przeznaczyć 22 mln zł.
We wtorek 23 listopada grójecki
magistrat poinformował o wyborze oferty firmy Renal Bud Adam
Cebula z Bieniewic (województwo mazowieckie, gmina Błonie),
która zaproponowała najkorzyst-

niejszą kwotę w przetargu. Po
podpisaniu umowy wykonawca
będzie miał na realizację całego
zadania 20 miesięcy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem,
nowa sala gimnastyczna i sale
lekcyjne powinny zostać oddane
do użytku w sierpniu 2023 roku.
Na sfinansowanie inwestycji samorząd Grójca zamierza wyemitować obligacje. W przyszłym
roku 12 mln zł, a w kolejnym – 8
mln zł.
Projekt zakłada, że nowa, sportowa część szkoły będzie skomunikowana przez łącznik przebiegający przez wewnętrzny teren
szkoły, który stanowić będzie
integralną strefę funkcjonalną,
jednak z niezależnym wejściem
od strony ulicy Jana Pawła II i
wyjściami ewakuacyjnymi. W
przyszłości główne wejście do
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placówki ma zostać zlokalizowane od strony wschodniej – będzie
można do niego dotrzeć chodnikami od ul. Piłsudskiego i Jana
Pawła II. W łączniku ma znaleźć
się miejsce na dziewięć sal dydaktycznych.
W starej części szkoły stołówka
oraz kuchnia zostaną zlikwidowane i przeniesione do dotychczasowej sali gimnastycznej. W
miejscu jadalni zaplanowano
m.in. szatnie. Inwestycja obejmuje też zagospodarowanie terenu
wokół szkoły.
Mateusz Adamski
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Umowa na dotację podpisana!

10 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grójcu odbyło się spotkanie z marszałkiem województwa
wazowieckiego Adamem Struzikiem. Przedstawiciele gminy Grójec podpisali umowę na blisko 3 miliony
złotych dotacji. Wśród 22 projektów z subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego znalazł się dworzec
dawnej kolejki wąskotorowej.

Nieco drożej, ale bez
drastycznych podwyżek

M

fot. UGiM
arszałkowi towarzyszył jego
zastępca Rafał Rajkowski oraz
radny Sejmiku Woj. Mazowieckiego Adam Śmietanka.
Grójecki magistrat reprezentowali: zastępca
burmistrza Jarosław Rupiewicz oraz skarbnik
gminy Mariola Komorowska. Dotacja jest
przeznaczona na realizację zadania pod nazwą "Remont i zmiana użytkowania budynku
dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu" w
ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Pozyskane środki
to realna szansa na rewitalizację tak zabytkowego miejsca na mapie naszej gminy. - Wspaniała wiadomość dla całej
naszej gminy oraz jej mieszkańców. Bardzo dziękuje marszałkowi województwa mazowieckiego Adamowi Struzikowi, a w szczególności wicemarszałkowi Rafałowi Rajkowskiemu, za owocną współpracę i tak duże wsparcie ze
strony samorządu woj. mazowieckiego — podsumował burmistrz Dariusz Gwiazda.
Przypomnijmy, że ponadstuletni budynek dworca kolejowego w Grójcu jest obiektem zabytkowym wpisanym do
rejestru zabytków byłego województwa radomskiego, w ramach przestrzennego układu komunikacyjnego Grójeckiej Kolei Dojazdowej (GKD). Od 2014 roku teren GKD jest współwłasnością czterech gmin z województwa
mazowieckiego: gmina Piaseczno posiada 68% udziałów, gmina Grójec - 30% udziałów, a po 1% udziałów mają
gmina Belsk Duży oraz gmina Błędów.
Jest to miejsce wyjątkowe w historii miasta. Niestety, od wielu lat niszczejące i niewykorzystane. Długo nie było
pomysłu, jak zagospodarować tę przestrzeń. Obecnie pojawiła się idea stworzenia tam muzeum regionalnego, w
którym byłoby można zaprezentować historię naszego regionu połączoną z nauką nowych technologii.
Redakcja
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KONTROLE PALENISK W GMINIE GRÓJEC
W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym w listopadzie i grudniu Straż Miejska oraz upoważnieni
pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Grójec kontrolują oraz sprawdzają paleniska w gospodarstwach domowych,
zgodnie z uchwałą antysmogową obowiązującą w województwie mazowieckim.
Podczas kontroli mieszkańcy zostaną również poinformowani o możliwości skorzystania z programu Czyste
Powietrze. Dostarczone zostaną również formularze inwentaryzacyjne obowiązkowe od 1 lipca 2021r, na podstawie których w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków umieszczane są informacje dotyczące źródeł ciepła
zainstalowanych w budynku.
Co będziemy kontrolować?
Rodzaj, klasę i ilość zainstalowanych źródeł ciepła; Rodzaj stosowanego paliwa – wraz ze sprawdzeniem posiadania świadectwa jakości zakupionego opału; Pomieszczenie kotłowni pod kątem możliwości spalania odpadów. W przypadku uzasadnionych podejrzeń mogą zostać pobrane próbki popiołu do badań laboratoryjnych;
wilgotność drewna służącego jako opał.
Uchwała antysmogowa jest regulacją prawną, która ma zapewnić czyste powietrze mieszkańcom Mazowsza.
Ograniczenia i zakazy wymienione w uchwale dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w
których następuje spalanie paliw stałych. Uchwała antysmogowa obowiązuje od 11 listopada 2017 r.
• od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE)
• od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:
o mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
o węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
o węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
o paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna),
• od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4
lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
• od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 3035:2012,
• użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,
• posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.
Wymagania ekoprojektu zostały jednolicie określone dla całej Unii Europejskiej. Zawierają one minimalne normy
emisji zanieczyszczeń do powietrza dla kotłów oraz ogrzewaczy
pomieszczeń (m.in. kominków). Założeniem ekoprojektu jest zmniejszenie zużycia paliwa i redukcja zanieczyszczeń emitowanych przez ww. urządzenia.
Możliwe sankcje
Należy pamiętać, że przestrzeganie przepisów wprowadzonych niniejszą uchwałą będzie kontrolowane za
równo w kwestii posiadanych urządzeń grzewczych jak i stosowanych rodzajów paliw. Użytkownicy instalacji
naruszający przepisy uchwały mogą być ukarani grzywną do 5000 zł lub mandatem do 500 zł. Należy pamiętać,
że zgodnie z art. 225 kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.
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Jedną z kompetencji rady miejskiej jest ustalanie
wysokości lokalnych danin. I właśnie kwestią podatku
od nieruchomości radni mieli się zająć 29 listopada,
podczas sesji rady miejskiej.

S

esja miała odbyć się
już po zamknięciu tego
numeru „Życia Grójca”, dlatego nie możemy podać przyjętych przez
radę stawek podatkowych. Będziemy zatem posługiwać się
propozycjami, które zostały
przedłożonym radnym do przegłosowania.
Wielkich zmian podatkowych
nie należy się spodziewać. Będzie nieco drożej, ale minimalnie. Nie przewiduje się diametralnych podwyżek.
Przedsiębiorca w przyszłym
roku zapłaci 99 gr. za jeden
metr kwadratowy gruntu zajętego pod działalność gospodarczą. W przypadku budynku, w którym działa firma, ta
sama powierzchnia to już koszt
24,84 zł. Dla budynków mieszkalnych stawka wyniesie 85 gr/
metr kwadratowy.
Proponowane stawki nie są najwyższymi z możliwych.
W trwającym jeszcze 2021 roku
przedsiębiorcy musieli odpowiednio zapłacić: 95 gr (metr
kwadratowy gruntu), 23,90 zł
(metr kwadratowy powierzchni), a właściciele budynków
mieszkalnych – 85 gr (metr
kwadratowy powierzchni).

W harmonogramie obrad znalazł się także punkt „Informacja Burmistrza Miasta i Gminy
w sprawie stawki podatku rolnego i leśnego”.
Sprawy z podatkami rolnym i
leśnym wyglądają następująco:
rolny jest naliczany od średniej
ceny skupu żyta, zaś leśny – od
średniej ceny skupu drewna.
Radni, chcąc ustalić wysokość
daniny na rzecz gminy, mają
dwie drogi: nie podejmować
żadnej uchwały – wtedy obowiązuje stawka wyliczona
na podstawie wspomnianych
średnich; albo podjąć uchwałę
– wówczas stawki zostają obniżone.
W przypadku gminy Grójec
radni zdecydowali się nie podejmować uchwał obniżających podatek rolny i leśny,
wobec czego mieszkaniec za
jeden hektar przeliczeniowy
(o ile jego gospodarstwo jest
większe niż 1 ha) ziemi uprawnej zapłaci 153,70 zł, a za jeden hektar lasu – 46,69 zł. Podwyżki w stosunku do bieżącego
roku będą zatem nieznaczne. W
przypadku podatku rolnego jest
to 7,33 zł/ha, a leśnego – 3,39
zł/ha.
Dominik Górecki

PONAD MILION ZŁOTYCH DLA GMINY
GRÓJEC W KONKURSACH SZCZEPIEŃ

Z

ostały rozstrzygnięte konkursy dla gmin, które były zorganizowane przez rząd w ramach Narodowego Programu Szczepień. Konkursy miały promować akcję szczepień przeciw
COVID-19. Zwycięskie gminy otrzymają środki finansowe na
przeciwdziałanie COVID-19.
Gmina Grójec uzyskała największy wskaźnik osób zaszczepionych
przeciwko COVID-19 w regionie radomskim - 55,68 proc. Otrzyma 1
mln zł w konkursie "Najbardziej Odporna Gmina". Z kolei w konkursie "Rosnąca Odporność" Grójec otrzyma kolejne 250 tys. zł.
Nagrody trafią też do dwóch innych gmin z powiatu grójeckiego:
Jasieńca oraz Belska Dużego. Środki muszą być przeznaczone na
działania związane z epidemią koronawirusa.
UGiM
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V Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
W sobotę 6 listopada 2021 r.
w budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Grójcu odbył się
V Zjazd Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej.
Zjazd był idealną okazją do
podsumowania pięcioletniej
kadencji oraz wyboru nowych
władz powiatowych i wytyczenia
zadań na kadencję 2022-2026.

Z

jazd otworzył prezes Zarządu Oddziału Powiatowego druh Władysław
Piątkowski. Na wstępie
uczczono minutą ciszy strażaków,
którzy odeszli już na wieczną
służbę, po czym powitano gości:
Teresę Bednarską – reprezentującą posła na Sejm RP Marka
Suskiego, Leszka Przybytniaka
– radnego Sejmiku Województwa
Mazowieckiego, druha Zbigniewa Gołąbka – prezesa Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP, st. kpt. Marcina Błońskiego –
komendanta powiatowego PSP w
Grójcu, Dariusza Gwiazdę – burmistrza Gminy i Miasta Grójec,
Jarosława Rupiewicza – zastępcę
burmistrza Gminy i Miasta Grójec.

Podsumowania

Na prowadzącego Zjazd jednogłośnie wybrano druha Henryka
Truszkowskiego.
Prezes druh Władysław Piątkowski przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności zarządu za
lata 2016-2020. Podkreślił aktywną działalność Zarządu Powiatowego oraz przedstawił dane na temat wyposażenia jednostek OSP
z terenu powiatu grójeckiego. Podziękował wszystkim instytucjom
państwowym i samorządowym,
które na co dzień wspierają finansowo jednostki OSP w zakresie
zakupu nowych samochodów pożarniczych, sprzętu ratowniczo-

-gaśniczego, wyposażenia osobistego strażaków oraz napraw i remontów strażnic. Zwrócił uwagę
na rolę strażaków OSP w życiu
społecznym oraz ich duże zaangażowanie w ratowanie życia i mienia ludzkiego.
W kolejnym punkcie Zjazdu, głos
zabrał komendant powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w
Grójcu, st. kpt. Marcin Błoński,
podsumowując lata 2016-2020.
Za pośrednictwem prezentacji multimedialnej zobrazował i
przedstawił: liczbę interwencji
podejmowanych przez jednostki
OSP; wartość oraz źródła otrzymanych dotacji dla jednostek
na zakup samochodów pożarniczych, sprzętu ratowniczo-gaśniczego, wyposażenia osobistego
strażaków oraz remontów strażnic; największe i najtrudniejsze
akcje ratowniczo-gaśnicze, które
miały miejsce na terenie powiatu;
samochody gaśnicze, jakie otrzymały jednostki OSP ze struktur
Państwowej Straży Pożarnej;
wydarzenia kulturalno-oświatowe organizowane przy współpracy z Zarządem Powiatowym, np.
zawody Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych według regulaminu CTiF, zawody sportowo-pożarnicze, turniej wiedzy pożarniczej pt.,, Młodzież Zapobiega
Pożarom”; działania prewencyjne w placówkach oświatowych;
działania strażaków w walce z
pandemią COVID-19. Na zakończenie komendant powiatowy PSP podziękował strażakom
ochotnikom za codzienny trud
niesienia pomocy społeczeństwu.
W dalszej części Zjazdu druh
Rafał Gorgoń odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Zarządu, a także odczytano sprawozdania powołanych komisji:
mandatowej, wyborczej oraz
uchwał i wniosków.

fot. OSP

Goście powiedzieli

W trakcie dyskusji głos zabrali
zaproszeni goście. Druh Zbigniew
Gołąbek, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP,
podkreślił rolę strażaków PSP i
OSP w systemie bezpieczeństwa
państwa. Odniósł się również do
nowej ustawy o Ochotniczych
Strażach Pożarnych, której wejście planowane jest na 1 stycznia
2022 r. Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Leszek
Przybytniak, podziękował ustępującemu Zarządowi za pracę
włożoną w rozwój jednostek OSP
na terenie powiatu grójeckiego,
zauważając, iż jednostki OSP z
terenu powiatu grójeckiego otrzymują duże wsparcie na rozwój
od samorządu województwa mazowieckiego. Burmistrz Dariusz
Gwiazda podziękował wszystkim
strażakom PSP i OSP za ciężką
pracę, którą te dwie służby wykonują ramię w ramię w akcjach
ratowniczo-gaśniczych,
dzięki
czemu lokalna społeczność ma
zapewnione poczucie bezpieczeństwa. Głos zabrał również st.

bryg. Jacek Wichowski, który ponad 22 lata pełnił funkcję komendanta powiatowego PSP w Grójcu i współpracował ze wszystkimi jednostkami OSP. Podkreślił
ogromne zaangażowanie i profesjonalizm strażaków ochotników.
Przypomniał, jak na przestrzeni
ostatnich lat zmieniło się grójeckie pożarnictwo. Podziękował za
wieloletnią współpracę i pogratulował dużych osiągnięć. Odczytano także list gratulacyjny od posła
na Sejm RP Mirosława Maliszewskiego
Podczas Zjazdu wręczono medale wyróżniającym się druhów.
Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony
został druh Jan Bilski, natomiast
medalem ,,Za zasługi dla Oddziału Powiatowego ZOSP RP” druh
Marek Płotica oraz druh Sławomir Kłapot.

Nowy Zarząd

Zjazd udzielił jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Powiatowego ZOSP
RP w Grójcu. Następnie przyszła

kolej na wybór nowych władz na
kolejne 5 lat. Nowy Zarząd ukonstytuował się w następującym
składzie: Władysław Piątkowski
– prezes, Sławomir Maroszek wiceprezes, Marian Górski – wiceprezes, Damian Kołodziejczyk
– sekretarz, Roman Woźniak –
skarbnik, Marcin Błoński, Jacek
Tołczyk i Jacek Chrobok – członkowie Prezydium, Henryk Fudecki, Marek Płotica, Rafał Gorgoń,
Krzysztof Winek, Krzysztof Jasiński, Sławomir Kłapot, Maksymilian Pietrusiński, Wojciech
Kłosiński,
Wiesław Malesa,
Marta Cytryńska, Grzegorz Konicki, Cezary Marciniak, Tomasz
Rutkowski, Wiesław Zaraś, Andrzej Zając, Damian Kaczmarczyk, Daniel Sadowski, Adam
Jędrzejczyk i Mateusz Grochal
– członkowie.
Komisja rewizyjna: Jan Bilski –
przewodniczący, Stanisław Kołacz – wiceprzewodniczący i Adrian Paździerski – sekretarz.
Nowemu Zarządowi gratulujemy
i życzymy powodzenia.
M. Maroszek

Inwestycje drogowe w gm. Grójec
Budowa drogi nr 27 Częstoniew Kolonia — Żyrów o długości 600 mb.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło konsorcjum firm: F.H.U.
„BRUK-BUD” Piotr Skoczek Pogorzel, ul. Świerkowa 31 05-430
Celestynów,
Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych w Otwocku
Sp. z o.o. Pogorzel, ul. Świerkowa 31 05-430 Celestynów. Koszt
realizacji : 380.168,65 złotych.
fot. SW,

wych w Grójcu Spółka z o.o. ul.
Asfaltowa 05-604 Jasieniec z ceną
wykonania przedmiotu zamówienia
w wysokości 172.401,15 zł brutto.
W ramach inwestycji zostały przeprowadzone następujące prace: roboty
przygotowawcze i pomiarowe, roboty
remontowe-frezowanie, nawierzchni bitumicznej, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych,
skropienie istniejącej nawierzchni
asfaltowej betonem asfaltowym,
wyrównanie istniejącej nawierzchni
asfaltowej betonem asfaltowym, skropienie warstwy wyrównawczej emulsja asfaltową kationową, wykonanie
nawierzchni z betonu asfaltowego,
regulacja pionowa studzienek.
fot. SW,

Remont ulicy Gwardzistów

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyła firma: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogo-

Budowa ulic Konopnickiej i
Słowackiego
Inwestycja w trakcie realizacji.
Oprócz asfaltowej drogi wzdłuż
ulic powstają chodniki oraz zjazdy do posesji. Planowane zakończenie robót wykonawca przewiduje jeszcze w tym roku. Łączny
koszt zadania to ponad 1 670 000,
00 zł.
fot. SW,
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Dzieje się w PSP w Bikówku
21 października 2021 r. w
Publicznej Szkole Podstawowej
w Bikówku odbyło się uroczyste
ślubowanie klasy pierwszej.
W części artystycznej, do
której przygotowano się pod
kierunkiem wychowawczyni
Marzanny Karpińskiej,
dzieci zaprezentowały swoje
umiejętności wokalne i
recytatorskie.

N
Bikówek doczekał się patrona

10 listopada Publicznej Szkole Podstawowej w Bikówku nadano imię generała
brygady Jana Kowalewskiego. Uroczystości uświetniła wspaniała akademia
artystyczna, w wykonaniu uczniów.

W

ydarzenie zaczęło
się od uroczystej
mszy świętej w kościele parafialnym
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Worowie. Celebrował ją
ks. kardynał Kazimierz Nycz, w
asyście kapelana wojskowego, ks.
mjr. Łukasza Józefa Hubacza oraz
dziekana dekanatu grójeckiego, ks.
kanonika Andrzeja Piekarczyka. W

go patrona oraz przekazali pamiątkowe upominki i listy gratulacyjne.
– Chciałem pogratulować serdecznie wszystkim, którzy zaangażowali się w dzisiejszą uroczystość(…)
Dziś mamy święto oficera, który
całym swoim życiem poświęcił się
na rzecz wolnej, niepodległej ojczyzny. Oficera Wojska Polskiego,
który niestety zmarł na emigracji,
ponieważ dane było mu pozostać

fot. SW

czasie mszy dokonano poświęcenia sztandaru szkoły, po czym delegacja placówki z dyrektor Agatą
Kępką złożyła wieniec oraz zapaliła znicz pod pomnikiem Pamięci
poległych w walkach o Niepodległość Ojczyzny w latach 1918 –
1920.

Odsłonili tablicę

Następnie udano się do Bikówka,
gdzie przed szkołą dokonano uroczystego poświęcenia i odsłonięcia
pamiątkowej tablicy z podobizną
i biogramem patrona. Odsłonięcia dokonali wspólnie: poseł na
Sejm RP Mirosław Maliszewski,
burmistrz Gminy i Miasta Grójec
Dariusz Gwiazda, zastępca dowódcy Garnizonu Grójec pułkownik
Piotr Janicki oraz dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej oddziału
w Łodzi Dariusz Rogut. Żołnierze
z Grójeckiego Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej (CRiWWR) oddali salwę
honorową.
Po wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego dyrektor SP
Bikówek powitała gości. Ci ostatni
z kolei pogratulowali uczniom, nauczycielom i rodzicom wyjątkowe-

tam z konieczności – powiedział
dyrektor IPN w Łodzi, Dariusz Rogut.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Grójcu, Karol Biedrzycki, odczytał treść uchwały, która stanowiła podstawę do nadania imienia
szkole. Dyrektor Agata Kępka oraz
pułkownik Piotr Janicki podpisali
porozumienie o współpracy pomiędzy Centrum Rozpoznania i
Wsparcia Walki Radioelektronicznej w Grójcu i Publiczną Szkołą
Podstawową w Bikówku. Później
wręczono pisemne podziękowania
zaproszonym gościom oraz sponsorom.
fot. SW

Występy dzieci i młodzieży

„Polska jest najważniejsza” – oto
hasło, które widniało podczas uroczystości na sali gimnastycznej.
Pod tym właśnie hasłem odbyła
się akademia przygotowana przez
dzieci i młodzież. „Jesteśmy Polką
i Polakiem, dziewczynką fajną i
chłopakiem, kochamy Polskę z
całych sił” — śpiewali uczniowie,
a oprócz patriotycznych pieśni,
publiczność usłyszała recytowane
wiersze. Odegrano nawet krótką scenę, w której to generał (a
wtedy podporucznik) Jan Kowalewski składa meldunek Józefowi
Piłsudskiemu o złamaniu szyfrów
sowieckich i odczytaniu rozkazu
Tuchaczewskiego.
Uczniowie przez dwa miesiące
przygotowywali się pod okiem
nauczycieli, żeby zaprezentować
swój program artystyczny, i wypadli wzorowo, bowiem występom
towarzyszyło mnóstwo emocji,
które ochoczo okazywali zgromadzeni goście.
To niezwykle ważne wydarzenie
zostało zwieńczone smacznym
poczęstunkiem. Wokół boiska
rozstawiono namioty, gdzie można było posmakować prawdziwej
wojskowej grochówki, przygotowanej przez grójeckich żołnierzy. Należy tutaj podkreślić duży
wkład Garnizonu Grójec z dowódcą pułkownikiem Andrzejem
Kozerą na czele, który współorganizował uroczystości. Ten dzień z
pewnością zapisał się na kartach
historii szkoły w Bikówku, a także
w pamięci mieszkańców gminy
Grójec. Zachęcamy do obejrzenia
obszernej fotorelacji z uroczystości, którą można znaleźć na stronie
www.zyciegrojca.pl
Szymon Wójcik

a widowni zasiedli
dyrektor szkoły Agata
Kępka, przewodnicząca rady rodziców Małgorzata Jachowska, nauczyciele,
rodzice i uczniowie z innych klas.
Wszyscy podziwiali eleganckie
stroje pierwszaków, a szczególnie
pomysłowe, niebieskie nakrycia
głowy. Po złożeniu ślubowania
pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania pierwszoklasistów. Uczniowie otrzymali
pierwsze legitymacje szkolne i
pamiątkowe dyplomy jako symbol przyjęcia w poczet uczniów
PSP w Bikówku. Po ślubowaniu
pierwszaki pozowały do pamiątkowych zdjęć. Miłym zakończeniem dnia okazał się smaczny poczęstunek, przygotowany
przez rodziców.

Nowa świetlica

Z kolei 26 października otwar-

to nową świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci. Honorowymi
gośćmi były: dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Grójcu Agnieszka
Maroszek i Dagmara Ogłozińska
– pełnomocnik gminy ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Do tej pory korzystano z pomieszczeń świetlicy szkolnej.
W ubiegłym roku szkolnym poczyniono starania, aby ulepszyć
warunki pracy. Wygospodarowano część z jednej pracowni,
tj. wybudowano ściankę działową i przeprowadzono remont.
W ten sposób świetlica socjoterapeutyczna otrzymała lokal,
który jest nieduży, ale przytulny
i samodzielny. Świetlicę wyposażono w nowy sprzęt, meble,
zabawki, gry z funduszy programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Zadowoleni uczniowie i wychowawcy cieszą się, że wreszcie mogą pracować w dobrych
warunkach. Atmosfera tego dnia
była podniosła i radosna. W towarzystwie dyrektor szkoły – Agaty
Kępki, zaproszonych gości i wychowawców, dzieci prowadziły
żywiołowe rozmowy. Odbył się
także skromny, słodki poczęstunek.
PSP Bikówek
fot. SW

KU PAMIĘCI

W uroczystościach w Bikówku wzięli udział: Stanisław Karczewski
- senator Rzeczypospolitej Polskiej; Mirosław Maliszewski - poseł
na Sejm RP; Marek Suski - poseł na Sejm RP; Leszek Przybytniak radny Sejmiku Mazowieckiego; Dariusz Gwiazda - burmistrz Gminy
i Miasta Grójec; Jarosław Rupiewicz - zastępca burmistrza; Karol
Biedrzycki (wraz z radnymi) - przewodniczący Rady Miejskiej w
Grójcu; Monika Kozłowska - naczelnik Wydziału Edukacji Gminy
Grójec; ksiądz major Łukasz Hubacz - proboszcz Parafii Wojskowej
w Radomiu; ksiądz kanonik Andrzej Piekarczyk - dziekan dekanatu
grójeckiego; ksiądz Kanonik Robert Zalewski - proboszcz Parafii w
Worowie; Dariusz Rogut - dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi; Aurelia Michałowska - mazowiecki kurator oświaty; Krystyna Korneta - wizytator Kuratorium Oświaty w Radomiu;
Anna Matyjas - sekretarz Powiatu Grójeckiego; pułkownik Piotr
Janicki (wraz z delegacją) - zastępca komendanta Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej; starszy kapitan Marcin
Błoński - komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Grójcu; Wojciech Zieja - prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu; Andrzej Jakubiak - komendant Straży Miejskiej w Grójcu; Mariusz Wertka - nadleśniczy Nadleśnictwa Grójec; major Artur Gołędowski i porucznik Dariusz Binkowski - Straż Graniczna Lesznowola;
Aleksandra Jałoszyńska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grójcu; Małgorzata Szymańczak - dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Grójcu; Ireneusz Wojciechowski
- dyrektor Grójeckiego Ośrodka Sportu Mazowsze; Małgorzata Jachowska - przewodnicząca Rady Rodziców; Jan Kołodziejczyk - były
dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bikówku; emerytowani
nauczyciele i pracownicy obsługi publicznej Szkoły Podstawowej
w Bikówku; byli przewodniczący Rady Rodziców, dyrektorzy szkół i
przedszkoli, poczty sztandarowe, sołtysi.
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ZŁODZIEJE CZ. M. SZCZEPANIAK
Czytam Grójeckie we wspomnieniach, seria IV, Fragmenty z pamiętnika Rocznika długiego żywota mego Stanisława Czekanowskiego, wybór, wstęp i przypisy: Zdzisław Szeląg, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział
w Grójcu, Grójec 2004. Przecieram oczy, bo dużo jest ciemności w XVIII, XIX i XX
wieku. Brak oświaty, szkół, lud w nędzy takiej, że chwyta się niekiedy złodziejstwa. Ziemiaństwo opływa w zbytku. Ledwo, co ktoś pojawi się z„kagankiem
oświaty”, a już go dmuchną, żeby za bardzo nie rozrzedził ciemności. Sporo passusów o Kośminie, czyli na południowy wschód od Kopanej, gdzie mieszkałem.
W kierunku Grójca. W Kośminie nigdy nie byłem, przejeżdżałem ciuchcią przez
drewniany most na Jeziorce i widziałem olbrzymie stawy. Wiosną i latem pełne
zieleni. Na stacji Lesznowola trzeba było wysiąść i się cofnąć, z pół kilometra. To
były stawy państwowe, gdzie nieraz się zakradali i łowili ryby. Ówcześnie tak
pilnowali, że po bokach ludzie wyciągali ręce po to, co nie było wolno. Wszystko
było kuszące dla tych, co nie mieli, a jeżeli już coś posiadali, to na pewno strach.
Wedle zasady – jak kto ukradł, to miał. Od najdrobniejszej rzeczy po ryby w
stawach w Kośminie.
Dowcip jak suchar
Czyli taki, który nadal zachowuje świeżość i nie kruszy się. W latach 90. XX wieku
moja chrzestna, ciocia Wandzia Ostrowska z Kobylina k/Grójca opowiedziała
mi historyjkę: Z grobu Kosztelskich ukradziono wieniec. Opowiadam sąsiadce
o tym zdarzeniu. A ona mi na to, Miruś, tak odpowiedziała: «Dwoje ich leży w
ziemi i nie upilnowali złodzieja?!».
Cytuję, niech to będzie jak próbka grójeckiego poczucia humoru.
Warto uderzyć w stary dzwon, że larum, i przypomnieć to, co Jan Dzwonowski
(znany jako Jan z Kijan, przełom XVI i XVII wieku) pisał w Statucie, należącym
do literatury sowizdrzalskiej: Ile teraz frasunków, z każdej miary dosyć, / Jakimkolwiek sposobem trzeba żarty wnosić. (…) / Wprawdzie widzę, zekpiał świat,
trzeba go poprawić, / Kędy płaczą, tam cieszyć, kędy smutno, bawić, / A kędy się
weselą, weselić się z nimi, / Niechaj będzie dobra myśl w naszej polskiej ziemi.
Na takie opowiastki drzewiej mawiano, że to sakwa (worek podróżny, z otworem w środku do przewieszenia przez ramię lub po obu stronach siodła). Oczywiści, że nie dla koni, ale dla ludzi, którzy nowiny lubią smaczne i osobliwe.

NOWY DOWÓD OSOBISTY
Nowe dowody osobiste zawierają odciski palców
oraz podpis posiadacza dowodu osobistego.
Dzięki temu dowody osobiste są bardziej bezpieczne.
Nowy dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego: potwierdza Twoją
tożsamość i obywatelstwo, uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.
Dotychczasowe funkcjonalności dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowodu),
wydawanego od 4 marca 2019 r., pozostają te same – można go używać do elektronicznej
komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

WAŻNE!
Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny – nie musisz
go wymieniać.
Złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków palców)
oraz odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsamości)
wymaga wizyty w urzędzie.
Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 12 lat, wniosek o dowód
dla córki lub syna możesz złożyć elektronicznie.

Okres ważności
nowych dowodów osobistych:
10 lat – dla osób od 12. r. życia;
5 lat – dla osób do 12. r. życia;
12 miesięcy – dla osób, od których
chwilowo nie można pobrać odcisków palców.

DŻEM A POWIDŁA CZ. M. SZCZEPANIAK
Staram się pisać tak, żeby nie było jak w prawie dżemu malinowego, tj. im
szerzej kultura się rozprzestrzenia, tym staje się cieńsza. Trafnie ktoś napisał na
murze w Paryżu w 1968 roku: Z kulturą jak z konfiturą: im jej mniej, tym bardziej
się ją rozsmarowuje.
Ja raczej bym poprawił smak i maliny zamienił na powidła śliwkowe. Dlaczego?
Bo maliny kojarzą się z wpuszczaniem kogoś w tarapaty. A powidła mają to do
siebie, że równo się rozsmarowują. Jak słodko (owoce w polewie).
A teraz chwila na owocowy wtręt, jaki znalazłem u krajana z Grójca, choć urodzonego w Zalesiu koło Piaseczna: Wspominam Panią Walerię Łapczyńską,
moją opiekunkę z czasów Zalesia Górnego. (…) Chętnie więc przywołuję zapamiętane z tamtych czasów sytuacje, aby dać wyraz pamięci o Niej.
Jedną z nich tu przytoczę.
Pani Waleria ugotowała budyń. Ozdobiła go dżemem wiśniowym – już czuję
ten smak – a ja napatoczyłem się w gościnę. Popatrzyłem, pomyślałem i wypaliłem: «Walerio, ty jesz, a ja po prostu łykam!».
Mojemu wnukowi też «najlepiej podchodzi» dżem wiśniowy, dlatego chętnie
przynoszę z piwnicy – oprócz powideł śliwkowych – ten smakołyk, który serwuję z naleśnikami.
Gdyby komuś zechciało się skrzywić wspomniany przez chwilą obrazek, to
zgadzam się i na wersję, że Walerię wspominam ze względu na dżem wiśniowy;
byleby jej obraz znalazł tu swoje miejsce (Kazimierz Kochański, Klejaki, Oficyna
Wydawnicza„STON 2”, Kielce 2019).
To, co skrobię, jest jak pisanka. Czasami przypomina ziarno, które nosi z plewy
T-shircik. Bywa jak śliwka, co wpadła do kompotu, więc ją wyławiam łyżeczką. A
może to jest przetwór liryczny, z odrobiną cukru. Albo rodzynka, co się rozrosła
w cieście drożdżowym – na pamiątkę, że doczekała słodkiej starości.
Nieraz zastanawiam się, czy to jest pochlebne? czy jak chałka z masłem?
O tym, że się staram, świadkiem niejeden zapisek – wierszem lub prozą. Na własną miarę i wyobraźnię. Nie jest to na pewno włóczykij lub, inaczej powsinoga.

FILUMENISTYKA CZ. M. SZCZEPANIAK
Filumenistyka (gr. philéō = lubię + łac. lumen = światło, ozdoba). To dziedzina
nauki i pasji hobbystycznej, która zajmuje się zbiorami etykiet zapałczanych
oraz historią niecenia i użytkowania ognia.
Pierwsi filumeniści pojawili się w połowie XIX wieku. Większą popularność filumenistyka zyskała w latach 30. XX wieku, najpierw w Wielkiej Brytanii, potem
także w innych krajach. Polscy filumeniści są zrzeszeni razem z filatelistami w
Polskim Związku Filatelistów. W Bystrzycy Kłodzkiej znajduje się jedno z niewielu na świecie muzeów filumenistycznych.
Obecnie filumenistyka w Polsce jest w zaniku, z powodu braku nowych etykiet
zapałczanych, gdyż produkowane obecnie pudełka zapałek posiadają nadruki.
Jeszcze w latach 70. XX w. w sieci kiosków RUCH-u sprzedawane były zestawy
etykiet zapałczanych specjalnie dla kolekcjonerów (podobnie jak zestawy
znaczków pocztowych czystych lub ostemplowanych).
Jerzy Beniamin Zimny w książce Dzieci Norwida (Poznań 2016) napisał elegię
na temat drasek, z błyskiem: W drodze do Polanowa rozmyślam nad historią
produkcji zapałek w Polsce. Bystrzyca Kłodzka, Sianów, Czechowice, Częstochowa, Błonie i Gdańsk. (…) Ilekroć zapalam znicze na cmentarzu, przypomina mi
się okres świetności tego przemysłu.

Odciski palców są zamieszczane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.
Odciski palców nie są pobierane od:
dzieci poniżej 12. r. życia;
osób, od których pobranie odcisków palców jest ﬁzycznie niemożliwe.
Odciski palców są przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych wyłącznie w celu wydania dowodu osobistego.
Odciski są automatycznie usuwane z Rejestru:
w momencie odebrania dowodu przez obywatela
lub
gdy obywatel nie odebrał dowodu w ciągu 90 dni od daty wydania (czyli daty personalizacji zamieszczonej w dowodzie).
Podpis jest zamieszczany w warstwie graﬁcznej dowodu osobistego każdej osoby, która ukończyła
12. r. życia. Podpisu nie będzie w dowodzie osoby, która nie może złożyć podpisu.
Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdziesz na stronie:
www.edowod.gov.pl

Więcej pieniędzy dla samorządowców
Dokończenie ze s. 1
Poprzednia uchwała ustalająca wysokość diet radnych została podjęta pod koniec 2007
roku. Dokument stanowił, że
przewodniczący rady otrzymywał 1900 zł, jego zastępca – 1800 zł, przewodniczący
komisji – 1700 zł, zastępcy
przewodniczących komisji –
1600 zł, a radny bez funkcji
– 1500 zł.
Dodajmy jednocześnie, że
diety radnych
nie są opodatkowane.

Wyrównanie

Co istotne, zarówno pensja
burmistrza, jak
i diety radnych
zostaną wypłacone z wyrównaniem od 1
sierpnia 2021
roku. Jest to
zgodne z przepisami.
Na razie nie
doszło do podwyższenia diet
sołtysów. Wynoszą one 300
zł miesięcznie.

Wszędzie podnoszą

Do podwyżek diet doszło już w
dwóch okolicznych miastach:
w Warce i w Górze Kalwarii.
Jeśli chodzi o Warkę, tam przewodnicząca rady otrzyma 2300
zł miesięcznie, 1900 zł – jej
zastępca, 1800 zł – szefowie
komisji, a 1700 zł – pozostali radni. Nieobecność na sesji
oznacza zmniejszenie pobo-

rów o 400 zł, a absencja na
komisji – o 300 zł. Natomiast
w Górze Kalwarii sytuacja
wygląda następująco: 2300 zł
– dla przewodniczącego (dotychczas 1600 zł), 1700 zł – dla
wiceprzewodniczących
oraz
przewodniczących (do tej pory
1000 zł) i 1600 zł dla pozostałych radnych (wcześniej 900
zł).
Dominik Górecki
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Powrót z tamtego świata, czyli mord w Budkach Petrykowskich
„Padł strzał. Udałem, że zostałem trafiony i upadłem twarzą do ziemi, a obok mnie upadł Hanke” – zeznawał działacz PSL Józef
Sikorski z Woli Krobowskiej, któremu cudem udało się uniknąć śmierci z rąk komunistycznego szwadronu śmierci dowodzonego przez
Władysława „Rypę” Rypińskiego.
1 grudnia 1945 r. w Budkach
Petrykowskich, obok wspomnianego Zbigniewa Hanke,
sędziego Sądu Grodzkiego i
działacza Stronnictwa Narodowego, bojówka, działająca
na zlecenie komunistycznych
władz, zamordowała również
kierownika spółdzielni rolniczej i działacza SN Bolesława
Łukowskiego oraz nauczyciela Tadeusza Liszkiewicza.
– Po przyciągnięciu do dołu,
jeden wziął mnie za nogi, drugi za ubranie i wrzucili mnie
na zwłoki sędziego Hankego
twarzą do dołu i głową do nóg
sędziego, i następnie przysypali ziemią i nogi [nogami]
udeptali. Przy przysypywaniu
ktoś się odezwał – zdaje się,
że »komendant«: »Będą miały jutro psy z wami robotę«
– kontynuował swoje mrożące
krew w żyłach zeznania Sikorski.
Po zasypaniu dołu mordercy
odjechali, a Sikorski wydostał
się i udał się do pobliskiego
gospodarstwa, a stamtąd do
swojego domu. „Przywitaj się
ze mną, córko, bo wróciłem z
tamtego świata” – powiedział.
Dwa dni po zdarzeniu w przebraniu pojechał do Warszawy i ukrył się w ambasadzie
USA. Poinformował o zdarzeniu władze PSL, a kilkanaście
dni później złożył zeznania
przed sądem w Grójcu. Póź-

inny historyk ze stołecznego
IPN, dr Tomasz Łabuszewski.
Jego zdaniem, Gomułka odpowiada za zbrodnie, których
dokonywano do końca 1947 r.

Władze umywają ręce

Fot. Tadeusz Zbigniew Hanke

niej znów się ukrywał.

Zbrodnie Gomułki

– Wszystko, co robił Władysław „Rypa” Rypiński i kierowany przez niego szwadron
śmierci, działo się za wiedzą
i akceptacją niektórych członków Komitetu Centralnego
PPR włącznie z samym I sekretarzem KC PPR Władysławem Gomułką. Jeden z
uczestników komunistycznego
szwadronu śmierci, odmawiając zeznań, powiedział przed
sądem: byliśmy żołnierzami
partii. Wszystko co robili, robili na polecenie PPR – podkreśla historyk z oddziału IPN
w Warszawie, dr Kazimierz
Krajewski.
Wątpliwości nie ma również

Po
latach
przedstawiciele władz komunistycznych
twierdzili, że nie wiedzieli o
działaniach resortu bezpieczeństwa.
– Nie ma to nic wspólnego z
prawdą. Chodzi o zrzucenie
odpowiedzialności za zbrodnie z czynników partyjnych na
rzekomo wszechwładny aparat
bezpieczeństwa pozostający
poza zasięgiem przywódców
PPR, a później PZPR. Resort
bezpieczeństwa był wykonawcą poleceń partyjnych.
W Polsce działały szwadrony
śmierci złożone z funkcjonariuszy MBP i działaczy PPR,
które na zlecenie partyjne dokonywały zabójstw przedstawicieli PSL i żołnierzy AK.
Koronnym przykładem jest
działalność grupy Władysława „Rypy” Rypińskiego, która
przez półtora roku zamordowała od kilkudziesięciu do stu
osób na terenie województwa
warszawskiego – wyjaśnia dr
Łabuszewski.
Zabieg zastosowany w PRL
znajduje naśladowców wśród
współczesnych publicystów i
historyków. Nie ma jednak nic

wspólnego z rzeczywistością.
– Przypomina to twierdzenia
Niemców w czasach denazyfikacji, którzy mówili, że
o obozach koncentracyjnych
dowiedzieli się dopiero po
wojnie podczas wycieczek
do Dachau. Podobne zabiegi
socjotechniczne stosowano w
jednym i w drugim totalitaryzmie. Niestety, w obu przypadkach skutecznie – ubolewa
historyk.

Ambasador USA

Bestialska zbrodnia odbiła się
szerokim echem. Tak pisał o
niej ambasador USA w Polsce
Arthur Bliss Lane: „O wzroście napięcia politycznego w
kraju zaświadczyć miały wypadki, których miejscem stał
się 1 grudnia 1945 r. Grójec.
Miejscowe więzienie zostało
zaatakowane przez ludność,
usiłującą odbić więźniów politycznych. Próba się nie powiodła, po czym UB aresztowało czterech wybitnych obywateli miasteczka, z których
żaden nie był zamieszany w
tę sprawę. Dwóch z nich należało do PSL. Całą czwórkę
wywieziono do lasu, kilkanaście kilometrów na południe
od Grójca, rozebrano i zastrzelono. Jeden z członków
PSL, po doświadczeniach z
metodami Gestapo, upadł w
momencie oddawania strza-

łów, udając martwego. Kiedy
oficerowie tajnej policji odjechali, wydostał się z płytkiego
grobu, w którym go zasypano,
a następnie dotarł do siedziby
swej partii w Grójcu. Partia
zażądała ukarania winnych
tego zamachu. Rząd odmówił.
W prasie nie ukazała się żadna
wzmianka o tym wydarzeniu,
chociaż głośno o nim było w
całym kraju”.

Ambasador Wielkiej Brytanii

Sprawą interesował się również brytyjski ambasador Victor Cavendish-Bentick, który
17 grudnia 1945 r. pisał w
raporcie: „Ostatnio zainteresowałem się wydarzeniem w
Grójcu, gdzie władze bezpieczeństwa są szczególnie bezwzględne. Pod koniec listopada ludność, nie mogąc już
znieść ustawicznego ucisku,
gwałtów i korupcji, zaatakowała siedzibę UB i zabiła
kilku ważniejszych funkcjonariuszy”.

Pogrzeb

Pogrzeb ofiar stał się manifestacją wobec sowieckiego
terroru. Trumny z ciałami w
milczeniu niesiono przez miasto. Nikt o tym nie mówił,
ale wszyscy wiedzieli, że za
zbrodnie opowiadają komuniści.
Tomasz Plaskota

WYPRAWA PO SÓL
Skąd się wzięła sól w naszych solniczkach? Sprawę zbadali empirycznie uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu.
Bladym świtem, 10 listopada 2021 r., z dziedzińca
szkoły wyruszył autokar z uczniami ZSS, zmierzającymi do Kopalni Soli w Wieliczce. Młodzi eksploratorzy z naszej szkoły postanowili sprawdzić
namacalnie, skąd pochodzi biała, słona sól na
naszych stołach.
Gdy dotarliśmy na miejsce, organizatorzy wyjazdu
od razu zatroszczyli się dla nas o krakowskie „bajgle” czy tam „bajdle”. Pierwszym ogromnym przeżyciem był zjazd starą, oryginalną górniczą windą
na 3. poziom w głąb ziemi, czyli 135 metrów.
Pomimo, że rusztowania w podziemnych korytarzach zrobione są z drewna, większość tuneli wraz
ze ścianami, podłogami, dachami, a nawet kryształowymi dekoracjami i posągami została wyrzeźbiona w soli.
Wielicka kopalnia soli ma już przeszło 700 lat. Jej
zabytkowe podziemia potrafią zaskoczyć i zaciekawić.
Co widzieliśmy? Jedyny w Europie podziemny
kościół – kaplicę św. Kingi, największą na świecie
górniczą machinę zrobioną drewna – kierat konny
z XVII w, kryształy z kryształowych grot i wiele
innych atrakcji zdobiących trasę turystyczną.
Dzieci mogły prześledzić cały proces drążenia,
wydobycia i przetwarzania skrystalizowanych
fot. ZSS
nacieków soli, które notabene czasami układają
się w przepiękne kształty, przypominające: makaron, kalafior, choinki, włosy św. Kingi.
Podziemna Wieliczka jest najchętniej odwiedzaną kopalnią świata. Wśród pierwszych gości był Mikołaj Kopernik… W roku 1774 wprowadzono w kopalni Księgi Zwiedzających. Na ich kartach widnieją
autografy wybitnych osób, m.in: Staszica, Chopina, Moniuszki, Matejki, Orzeszkowej, Paderewskiego, Piłsudskiego i Papieża Karola Wojtyły, a teraz i nasze.
Jako dowód sukcesów badawczych każdy z nas zabrał do domu bryłkę szarej, krystalicznej, oryginalnej soli, co okazało się strzałem w dziesiątkę dla uczniów naszej szkoły, poznających świat polisensorycznie. Oczywiście równie ważny był wspaniały obiad z deserem, tj. ostatni punkt programu. Pełni
wrażeń, zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wracaliśmy autokarem do domu już w odrobinę sennej
atmosferze.
								
Czeńko

30. FINAŁ WOŚP

Wraz z Fundacją WOŚP oraz we współpracy z Grójeckim Ośrodkiem Kultury, Sztab WOŚP Grójec działający przy Hufcu ZHP Grójec zagra na nim
dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku
u dzieci.
Wzrok to jeden z najważniejszych zmysłów u człowieka. Gdy pojawiają
się problemy związane ze wzrokiem, wraz z nimi następują komplikacje,
które wpływają na ogólny rozwój i poznawanie świata. Dlatego tak bardzo ważnym aspektem jest możliwość leczenia problemów ze wzrokiem.
W tym roku, już po raz kolejny działał będzie Sztab Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w naszym mieście.
Z wiarą w to, że będzie to wyjątkowy 30 Finał, zapraszamy wszystkich
chętnych, którzy chcieliby działać na rzecz Fundacji aby 8 listopada 2021r.
zarejestrowali się na stronie https://iwolontariusz.wosp.org.pl/ i razem z
nami, jako wolontariusze zbierali pieniądze na pomoc w leczeniu wzroku
u dzieci. Istnieje również możliwość zarejestrowania swojej firmy, dzięki
czemu już od 10 grudnia będzie możliwość zbierania pieniędzy do puszki
stacjonarnej. Zachęcamy również do kontaktu z nami wszelkie osoby lub
instytucje, które chciałyby wesprzeć swoją pomocą nasz Sztab.
Na wszelkie pytania z chęcią odpowiedzą członkowie Sztabu WOŚP w
Grójcu. Adres mailowy do Sztabu to: wosp.grojec@gmail.com oraz telefon: 604584588. Z niecierpliwością czekamy na pierwszych chętnych
wolontariuszy oraz darczyńców.
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VIII Festiwal Teatrów Szkolnych im. Wojciecha Siemiona za nami!
Spotkaniach
Te a t r a l n y c h
w Szydłowcu,
gdzie
zgarnął
nagrodę
„Laur Złotego Gargulca”.
Ten niezwykle
optymistyczny i zabawny
spektakl przeniósł nas do
dżungli, w której niepodzielnie
rządził
lew.
Drobna
i praktycznie
niezauważalna
mysz
zapragnęła ryczeć
jak on. Melodyjne, basowe
brzmienia w połączeniu tańcem i śpiewem powodowały,
że samemu chciało się tańczyć w rytm dzikiej, tropikalfot. SW

Dokończenie ze s. 1
Jako pierwsi na scenie wystąpili uczniowie szkół średnich
z teatru „Płomienie”, działający przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Tarczynie. Młodzież zaprezentowała ciekawą sztukę na temat naszej
planety, ochrony środowiska i destrukcyjnego wpływu
człowieka na naturę. Historia
młodego inwestora, planującego uciążliwe inwestycje na
terenach zieleni, przeplatała
się z ciekawymi choreografiami tanecznymi i utworami
śpiewanymi. Wszystko to w
połączeniu ze wspaniałą grą
świateł oraz profesjonalnie
wykonanymi kreacjami. Zobaczyliśmy naprawdę wartościowy spektakl w reżyserii
Agaty
Klimczak-Kołakowskiej.

Zebra i pingwin

Teatr „A CO!” z Centrum
Kultury w Troszynie zaprezentował się jako następny.
Dzieci wystąpiły w spektaklu pt. „Czarno na białym”,
który opowiadał głównie o
przyjaźni, tolerancji i o tym,
że szczęścia nie trzeba szukać
wcale daleko, tylko rozejrzeć
się dookoła siebie. Dzieci
wcieliły się w role zwierząt,
a najbardziej barwnymi po-

staciami byli paradoksalnie
zebra i pingwin. Główni bohaterzy, których zagrali Apolonia Zienkiewicz i Bartosz
Bojarski, otrzymali od Józefa Plessa (poeta, członek
jury) specjalne wyróżnienia
za kreacje aktorskie, zaś sam
spektakl wygrał Grand Prix
tegorocznego festiwalu. Można powiedzieć, że dzieło reżyserki Elżbiety Pieńkowskiej
zachwycało swoją prostotą
przekazu.

Werdykty

Jury w składzie: Joanna Kasperska (przewodnicząca komisji), Kazimierz Kochański ,
Józef Pless, Grzegorz Rejer i
Katarzyna Stanisławska, oceniło utalentowaną młodzież,
biorąc pod uwagę: poziom
zdolności aktorskich, adaptację scenariusza, wyrazistość
przekazu, kostiumy, scenografię, muzykę oraz ogólne
wrażenia artystyczne. W składzie jury zabrakło Barbary
Siemion, którą zatrzymały
ważne powody osobiste w
miejscu zamieszkania. Jednak
sercem i myślami była w tym
dniu z uczestnikami: Gratuluję wszystkim zespołom tworzenia teatru mówiącego o
wartościach ważnych w życiu
człowieka, teatru poruszającego widza i prowokującego
do przemyśleń -napisała w
mailu.

otrzymał Teatr Młodzieżowy
„Płomienie” z Tarczyna (głośnik z mikrofonem party box
JBL), a w kategorii teatrów
młodzieżowych szkół podstawowych klas IV-VIII, wyróżnienie (dedykowany mikrofon
do streamingu) przyznano Teatrowi PATATAJ z Centrum
Kultury w Piasecznie.
– W imieniu swoim oraz całego zespołu GOK-u serdecznie
dziękuję za słowa uznania i
ciepło z nich płynące. Festiwal był udany, przepełniony
mądrością i symboliką, ale
to też zasługa jego Twórcy i
Państwa, którzy macie swój
nieoceniony wkład w prace
nad nim. To także wspaniała
postać samego Wojciecha Siemiona, cieszącego się wielką popularnością, ale przede
wszystkim ogromnym uznaniem wśród publiczności,
przyjaciół i znajomych. Barfot. SW

Mysz jak lew

Trzeci spektakl również przedstawiał historię zwierząt. Artyści z teatru „Patataj”, działającego przy Ośrodku Kultury w Piasecznie, wzięli na
warsztat opowiadanie Rachel
Bright pt. „Mysz, która chciała być lwem”. Sztukę wyreżyserowała Ewa Kłujszo. Co
ciekawe, spektakl powstał w
tamtym roku podczas pandemii. Większość prób odbywała się online, a wszyscy zaangażowani w tworzenie inscenizacji, jednogłośnie przyznają , że najzabawniejsze były
próby tworzenia choreografii. Warto również dodać, że
po raz pierwszy
teatr
wystąpił
w Zamkowych

fot. SW

nej dżungli, do której przenieśli nas aktorzy z „Patataj”.

Grand Prix Festiwalu (nagroda pieniężna w wysokości
1000 zł) otrzymał Teatr "A
CO!". W kategorii szkół średnich
nagrodę

fot. SW

dzo żałuję, że nie miałam okazji poznać pana Wojciecha. Z
pewnością byłoby to dla mnie
wzbogacające doświadczenie
– podsumowała festiwal dyrektor GOK, Monika Woźniak
Szymon Wójcik

fot. SW
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„Moja rodzina moją siłą”
W sobotę, 27 listopada, w
Galerii Grójeckiego Ośrodka
Kultury miało miejsce otwarcie
interdyscyplinarnej wystawy prac
uczestników projektu socjalnego
„Moja rodzina moją siłą”, który
jest realizowany przez specjalistę
pracy socjalnej Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej,
Martę Gąsienicę-Gronikowską i
współrealizatorów. Działania są
objęte honorowym patronatem
burmistrza Gminy i Miasta Grójec
– Dariusza Gwiazdy.

N

a wystawie można zapoznać się z wizualnymi
efektami pracy uczestników, którzy podczas
cyklu ośmiu spotkań stworzyli
prezentację pełną rysunków, prac
malarskich oraz instalacji. Ponadto
wyświetlono animację poklatkową
ukazującą proces powstania wspólnych prac. Ekspozycja wzbogacona
jest w opisy działań realizowanych
w ramach projektu. Swoimi wrażeniami z realizacji zajęć, z zakresu arteterapii, socjoterapii oraz psychologii, podzielili się z nami instruktorzy
warsztatów.

Warsztaty z dramy

Zaproponowane przez Michała
Ekiela – warsztaty z dramy – otworzyły uczestników na swobodne
przybieranie osobliwych ról, wymyślanie oryginalnego scenariusza,
własnoręczne tworzenie strojów i
dekoracji z kartonów. Michał opisuje zajęcia: „Wszystko rozegraliśmy
przez pryzmat organizacji przedstawienia ze strony zaplecza. Tak naprawdę sam fakt wystawienia sztuki
teatru częściowo improwizowanego
był jedynie pretekstem do współpracy na rzecz danego celu. Większość
uczestników wybrała wcielenie się
w aktorów, przy czym pula postaci była ograniczona jedynie przez
wyobraźnię uczestników. Postacie
wybieraliśmy dopasowując je do
naszych cech charakteru, a następnie
kreowaliśmy ich strój, czy to przez
maskę, rekwizyty, ruchy, sposób
mówienia, czy nawet pojazd. Oczywiście teatr to nie sami aktorzy, toteż
współpracowaliśmy ze scenografem,
narratorką, bileterami, fotografem
oraz plakacistami. Fabułę tworzyli
sami uczestnicy, wspólnie analizując
relacje, które mogłyby mieć miejsce
pomiędzy postaciami, określając,
jakie mogliby mieć wspólne cele

fot. Karol Mitan

oraz jaka sytuacja mogłaby połączyć teoretycznie zgoła odmiennych
bohaterów. Optymizmem napawał
stopień zaangażowania dzieci, ich
pomysłowość i kreatywność; nawet
w najbardziej abstrakcyjnych sytuacjach potrafiły odszukać przestrzeń
dla danego aktora. Całość w zamyśle
stanowiła miejsce do rozmów o emocjach, społeczeństwie, współpracy,
kreatywności, jak i weryfikowaniu
tychże wartości podczas pracy."

Spotkania dla rodziców

Warsztaty dla rodziców, rozwijające umiejętności interpersonalne
i wzmacniające kompetencje wychowawcze, prowadziła psycholog
Beata Krajewska. Podzieliła się z
nami swoimi wrażeniami: „Spotkania z rodzicami w ramach projektu
<<Moja Rodzina - Moją Siłą>> były
dla mnie cennym czasem spędzonym ze wspaniałymi ludźmi. Uczestnicy mieli możliwość między innymi
dowiedzieć się jakie mechanizmy
kierują człowiekiem, czym są wartości i jak na ich podstawie tworzyć
zasady, jak rozmawiać o potrzebach,
trudnościach oraz w jaki sposób
podchodzić do problemów i szukać
konstruktywnych rozwiązań. Budujące było usłyszeć: <<Pani Beato, to
działa, mam dla siebie czas wolny, a
to ostatnie ćwiczenie działa, już nie
mam tyle zmartwień i wiem co robić.>> Wierzę w to, że choćby jedna
rodzina poprawiła jakość swojego
życia i relacji, stałaby się inspiracją
dla kolejnych. Tak już jest, że dobre
zmiany pociągają za sobą kolejne."

Refleksje z zajęć

Swoimi odczuciami na temat projektu dzieli się Michał Ekiel: „Stwierdzić by można, jak to miliony razy,

że zajęcia były <<niezapomnianym
doświadczeniem>>, jednak nie w
tym rzecz. Cała magia rozgrywa się
na polu kontaktu z drugim, nieco
młodszym, a jednak unikatowym
człowiekiem, który dopiero rozgląda się po otaczającym świecie. Ukazanie mu możliwości rozwijania się
w preferowanym przez niego kierunku w obrębie rodziny, mam wrażenie, że zasiało swoiste ziarno. Radość sprawiły mi również wspólne
konwersacje z uczestnikami, częstokroć powracające do tematyki ich
emocji, razem rozpracowywaliśmy
ich źródła i poszczególne cechy. Intrygujące było przekucie dziecięcej
energii w pracę, która wręcz posiadała własną duszę, a była, dla tych
dzieci, nowym podejściem do sztuki, oderwanym od podejścia znanego z lekcji plastyki. Satysfakcjonująco myśli się o tym, że wspólnie z
dziećmi zdołaliśmy wnieść w życie
przynajmniej odrobinę słońca, które
to samodzielnie zmalowali."

Sztuka w rozwoju osobistym

Zarówno oglądane dzieło sztuki
jak i stwarzany przez nas obraz to
pewnego rodzaju pomost pomiędzy naszym światem wewnętrznym a zewnętrznym. Sztuka budzi i
wzmacnia w człowieku żywotność,
wywołuje doznania rozładowujące
i oczyszczające wnętrze – to efekt
katharsis. Proces kreacji pomaga
uczestnikom zintegrować sferę
emocjonalną, poznawczą i behawioralną. W każdej chwili mogą
coś zmienić, dorysować lub zakryć,
zakleić czy zamalować. Takie działania pobudzają wyobraźnię, wspierają procesy poznawcze, takie jak
myślenie i koncentracja. Dla osób
oddających się arteterapii obraz,

ruch, dźwięk lub słowo są jedynie
bramą do świata wewnętrznego
– świata uczuć i emocji, który na
co dzień bywa niedostępny, bądź
trudno dotrzeć do niego za pomocą
innych metod. Arteterapia pomaga
przejść przez proces zmiany i rozwoju osobistego w bezpiecznych i
sprzyjających temu warunkach.

Sylwetki instruktorów

Marta
Gąsienica-Gronikowska
– specjalista pracy socjalnej w
MGOPS w Grójcu; absolwentka
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Pedagogika - praca
socjalna) oraz Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej - Instytut Nauczycielski w Gorzowie Wielkopolskim (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pracą socjalną). W
swej pracy zawodowej m.in. prowadziła zajęcia edukacyjne w formie
warsztatów, była wychowawczynią grup, planowała i realizowała
pracę opiekuńczo-wychowawczą.
Ukończyła wiele kursów i szkoleń
obejmujących m.in. tematykę profilaktyki uzależnień, radzenia sobie
ze stresem, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Michał Ekiel – malarz, rysownik,
student Edukacji Artystycznej w
Zakresie Sztuk Plastycznych (specjalizacja: arteterapia) w Akademii
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, przewodniczący akademickiego koła naukowego „Miłośników
sztuki”, eksperymentalny tatuator,
animator kultury i instruktor zajęć
plastycznych i edukacyjno-wychowawczych z elementami dramy. W
swoich projektach artystycznych
często wykorzystuje niekonwencjonalne działania interdyscyplinarne z
wykorzystaniem nowych mediów.

Brał udział w projektach edukacyjnych i animacyjnych na terenie
gminy i miasta Grójec, m.in. we
współpracy z Biblioteką, GOK czy
GOS.
Anna Merska-Mitan – magister
sztuki, instruktor arteterapii, artystka, malarka, animator kultury.
Ukończyła Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny o specjalności „Arteterapia – Kultura przeciw Wykluczeniu” organizowany przez Centrum
„Łowicka” – Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów, Warszawa. Uzyskała międzynarodowy certyfikat,
który posiada Rekomendację Narodowego Centrum Kultury. Od 13
lat prowadzi warsztaty artystyczne
oraz bierze udział w licznych wydarzeniach kulturalno-artystycznych
również w przestrzeniach publicznych, promując i wdrażając nowoczesne metody edukacji i animacji
kulturalnej. Równolegle była kuratorem oraz koordynatorem ponad
stu wystaw artystycznych i wydarzeń w Polsce (ART/X/TOYAMA
w Grójcu - 2019) i za granicą.
Beata Krajewska ukończyła jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS w Warszawie, gdzie
zdobyła specjalizację psychologa
klinicznego. Odbyła szereg szkoleń i warsztatów specjalistycznych,
m.in. interwencja kryzysowa, psychoonkologia, psychologia traumy
dzieci i młodzieży, stosowana psychologia sportu. Pracuje głównie
w oparciu o terapię akceptacji i
zaangażowania ACT, a także odkrywanie mądrości zapisanej w ciele
metoda Focusingu. Zdobyte doświadczenie, m.in. przy współpracy
ze Stowarzyszeniem "Animator",
podczas współrealizowania programów profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży z rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz
pracy indywidualnej z rodzicami,
może efektywnie wykorzystać w
zajęciach grupowych dla rodziców,
prowadząc ich w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności rozwiązywania konfliktów, komunikacji i budowania dobrych relacji z dziećmi.
Dzięki uprzejmości dyrektor GOK-u – Monice Woźniak, uczestnicy
mieli możliwość korzystania z sal
instytucji kulturalnej. Cykl warsztatów w ramach projektu „Moja
rodzina moją siłą" był finansowany
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Grójcu.
Opieka artystyczna
Anna Merska-Mitan

PRZYGODA Z AUTOPORTRETEM
5 listopada 2021 r. w Galerii Grójeckiego Ośrodka Kultury otwarto wystawę pt. „AUTOportret”, na której zostały zaprezentowane prace malarskie i rysunkowe artystów z Grupy
Plastyków Ziemi Grójeckiej.
Autorów i gości, którzy przyszli na wernisaż, powitała Monika Woźniak, dyrektor Grójeckiego Ośrodka Kultury. Zeprezentowano szereg prac malarskich i rysunkowych, będących interpretacją tytułowego tematu. Twórcy: Monika Feliksiak, Irena Gnatowska, Eliza Gnatowska,
fot. GOK
Jerzy Górecki, Jolanta Lusa, Anna Młyniec, Daniel Nowaka, Leokadia Podoba, Patrycja Rusin,
Anna Ryszkowska i Karolina Wróblewska, opowiadali o inspiracjach, emocjach i przemyśleniach, które znalazły swoją formę plastyczną. Można było zobaczyć prace nieoczywiste,
abstrakcyjne, ekspresyjne, malarskie, rysunkowe, realistyczne, symboliczne, surrealistyczne, a
także fotografie oraz dzieła wydrukowane ręcznie metodą mokulito. Wspaniała jest rozpiętość i
dojrzałość stylistyczna naszych plastyków, którzy rozwijają się artystycznie z każdą wystawą.
Szczególnym gościem naszego małego święta był Dariusz Gwiazda, burmistrz Gminy i Miasta
Grójec.
Artyści, należący do GPZG, to osoby w różnym wieku, o różnym wykształceniu i uprawiający
różne zawody. Pochodzą z różnych miejscowości rozsianych w obrębie powiatu
grójeckiego , i nie tylko. Każdy z artystów ma swoją ulubioną technikę oraz formę wyrazu. Są
wśród nich graficy, rysownicy, malarze czy fotograficy. Wspólnie wystawiają swoje prace w
Grójeckim Ośrodku Kultury. Grupa Plastyków Ziemi Grójeckiej, istniejąca od 2018 r., a kontynuująca tradycje Stowarzyszenia Plastyków Ziemi Grójeckiej, jest nieformalną grupą ludzi,
których łączy pasja do sztuk plastycznych.
GPZG
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Zaśpiewali i zagrali dla mieszkańców
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Grójecki Ośrodek Kultury zorganizował uroczysty koncert patriotyczny. Zgromadzona
w sali widowiskowej publiczność podziwiała talenty wokalne śpiewaków Chóru Miasta Grójec, których przygotowuje tenor, profesor
Jan Zakrzewski, pod batutą Dariusza Borkowskiego-Thieu. W drugiej części koncertu wystąpił muzyk i kompozytor Artur Słotwiński,
wykonując na fortepianie słynne kompozycje muzyki klasycznej m.in. W. A. Mozarta, J. S. Bacha, F. Chopina.

W

ydarzenie
zainaugurowali burmistrz
Gminy i Miasta Grójec Dariusz Gwiazda
oraz dyrektor Grójeckiego Ośrodka
Kultury Monika Woźniak.
Szefowa GOK, w swoim wystąpieniu, mówiła o tym, jak ważne
jest Święto Niepodległości, przypomniała również, że odzyskanie
państwowości powinno łączyć, a nie
dzielić.

Refleksja o niepodległości

– Spotykamy się w dniu szczególnym – dniu wybranym na świętowanie naszej niepodległości, bo 11
Listopada to niewątpliwie najważniejsze polskie święto – zaczęła
dyrektor GOK. – Najbardziej nurtujące w naszej historii jest pytanie,
dlaczego tak długo nie byliśmy wolni? Dlaczego tę wolność straciliśmy
i dopiero po wielu próbach ją odzyskaliśmy? Karty historii pokazują,
że główną przyczyną mógł być brak
jedności i całkowicie odmienne rozumienie państwa, jego priorytetów,
celów i porządku przez różne grupy
społeczne. Kiedy partykularne korzyści są ważniejsze niż wspólne dobro, trudno liczyć na sukces. Cieszę
się, że spotykamy się dzisiaj razem,
tak jak razem udało się Polakom
przed laty wywalczyć to, co bezcenne: wolność i niepodległość. No

fot. SW

właśnie, dwa słowa: niepodległość i
wolność, podobne, bliskoznaczne i
jednocześnie wzajemnie się uzupełniające. Kiedy w kalendarzu zbliża
się data 11 listopada, często zadaję
sobie pytanie: czy niepodległość bez
wolności ma sens? Chyba nie. I kto,
jak kto, ale Polacy dawno to odgadli. Lecz czym, w takim razie jest
wolność? I czy w ramach wolności
wszystko wolno i wszystko wypada? Dlatego dzisiejszy dzień powinien być czymś więcej niż tylko
czerwoną kartką w kalendarzu. 11
Listopada powinien być Świętem,
w którym oddajemy hołd naszym
przodkom, walczącym i poległym

za wolność, ale też dniem refleksji,
jak z tej zdobytej wolności korzystać. Bo wolność to nie tylko nienaruszalność granic, suwerenność
państwowa, ale przede wszystkim
poszanowanie praw drugiego człowieka i jego godności. Pamiętajmy,
że odzyskanie państwowości powinno łączyć, a nie dzielić. Koncert, który za chwilę się rozpocznie, dedykujmy wszystkim tym, którzy oddali
życie za naszą wolność, ale także
tym, dzięki którym dzisiaj możemy
normalnie funkcjonować, pracować
podczas, gdy oni, w tak trudnym dla
nas wszystkich czasie, pełnią swoją
niezłomną służbę, by zapewnić nam

bezpieczny sen – powiedziała dyrektor Monika Woźniak.

Było podniośle

Zainagurowany koncert, przy akompaniamencie fortepianowym Michała Kopcia, rozpoczął się wspólnym
odśpiewaniem najważniejszej pieśni
polskiej, hymnu państwowego. Następnie popłynęły utwory w wykonaniu Chóru Miasta Grójec: „Warszawianka”; Aleskandra Deryng- Jaron
wykonała Chopinowskie „Życzenie”,
„Gdzie są kwiaty” zaśpiewała Matylda
Maciak, utwór „Warszawo ma” - Katarzyna Zajkowska, „Białe Róże” - Maja
Dziekan, „Wojenko, wojenko” – Chór

Miasta Grójec, „Po ten kwiat czerwony” - Joanna Kempka, „O mój rozmarynie” - Marta Kempka, „Piechota”
- Daniel Gajewski, „Moja pieśń ojczyzna” - Alicja Malinowska, „Pierwsza
brygada” - Chór Miasta Grójec, „Biały
Krzyż” - Filip Cąderek, „Miejcie nadzieję” - Natalia Napiórkowska oraz
„Orszaki dworaki” - Edyta Czuba.
Podczas koncertu teksty wszystkich
utworów były wyświetlane na specjalnie przygotowanym ekranie, co stworzyło okazję do wspólnego śpiewania i
świętowania.
Podniosły występ artystów nie miał
końca, nie obyło się bez bisów. Na zakończenie chór odśpiewał „Pierwszą
Kadrową” i „Przybyli ułani pod okienko”.
Po występach Chóru i solistów, przyszedł czas na fortepianowe popisy wirtuoza, Artura Słotwińskiego. Artysta
wprawiał w zachwyt publikę wykonując najpopularniejsze dzieła muzyki klasycznej. Gromkie brawa, jakie
otrzymał od widowni również zachęciły do wykonania kolejnego utworu
największego polskiego kompozytora, Frederyka Chopina.
Przy wtórującym aplauzie na stojąco, dyrektor GOK podziękowała
publiczności za uczestnictwo, a artystom i osobom, uczestniczącym
w jego przygotowaniu, za wspaniały
występ, wręczając kwiaty.
		
SW

Capstrzyk Niepodległości

10 listopada obfitował
w uroczystości związane
z Narodowym Świętem
Niepodległości. Tego dnia
najpierw odbyła się uroczystość
nadania imienia szkole
w Bikówku, a wieczorem
Capstrzyk Niepodległości
przygotowany przez Centrum
Rozpoznania i Wsparcia Walki
Radioelektronicznej (CRiWWR).

U

roczystości, które miały miejsce w centrum
miasta – przy pomniku Marszałka Józefa
Piłsudskiego – poprzedziła msza
święta w kościele pw. Miłosierdzia Bożego, odprawiona przez
kapelana grójeckich żołnierzy, ks.
majora Łukasza Hubacza, w asyście ks. ppor. Piotra Woszczyka
oraz ks. ppor. Piotra Miazka. Po
mszy wystąpił słynny tenor, Jan
Zakrzewski, a następnie poczty
sztandarowe oraz delegacje samorządowców, szkół, służb mundurowych, jednostek i instytucji publicznych, przy akompaniamencie
dęblińskiej orkiestry wojskowej,
przemaszerowały ulicami Grójca
pod pomnik jednego z ojców Polski Niepodległej.

Hołd i pamięć

- Oficerowie, podoficerowie, szeregowi, szanowni państwo, spotykamy się w przeddzień Dnia Niepodległości. Dla nas niepodległość
jest czymś szczególnym, ponieważ
nasi rodacy nie szczędzili krwi

ani odwagi, by niepodległość odzyskać, by ją utrzymać. Wszystkich tych ludzi, wielkich ludzi,
bohaterów, łączyła idea wolnej
i niepodległej Polski. A Marszałek Józef Piłsudski, jeden z ojców
niepodległości, mówił: „Naród,
który nie szanuje swojej przeszłości , nie zasługuje na szacunek
teraźniejszości i nie ma prawa do
przyszłości”. Stoimy dziś tutaj, na
uroczystym capstrzyku, capstrzyku niepodległościowym, by oddać
hołd i pamięć naszym rodakom,
którzy nie szczędząc krwi, potu, z
umiłowania dla najjaśniejszej Rzeczypospolitej, oddali swoje życie
– zaczął pułkownik CRiWWR,
Andrzej Kozera, który także powitał uczestników uroczystości.
Tego wieczoru przemówił m.in.
burmistrz Dariusz Gwiazda, który
w pierwszej części swojego wystąpienia wspomniał o uroczystościach w Bikówku.
- Kochani mieszkańcy, zgromadzeni goście, służby mundurowe.
Dzisiaj jest bardzo piękny dzień.
W Szkole Podstawowej w Bikówku przeżywaliśmy piękne chwile.
Szkoła otrzymała sztandar poświęcony przez metropolitę warszawskiego, kardynała Kazimierza Nycza. Bardzo dziękuję pani dyrektor,
gronu pedagogicznemu, Centrum
Rozpoznania i Wsparcia Walki
Radioelektronicznej oraz wszystkim, którzy byli zaangażowani
w organizację wydarzenia. My,
jego uczestnicy, przeżywaliśmy
to bardzo , wielu z nas miało łzy w

oczach. Coś pięknego! To było na
miarę dorosłych
artystów – mówił.
Następnie burmistrz wspomniał
o
otrzymanym
wsparciu od rządu
i sejmiku mazowieckiego, a także
o sytuacji panującej w kraju i na
granicy białoruskiej.
-Ten czas jest również świętem naszej gminy, ponieważ na przestrzeni lat nasza „mała ojczyzna" nie
otrzymała tak dużego wsparcia, jak
w tym roku. Za co dziękuję naszemu rządowi, posłowi na Sejm RP
Markowi Suskiemu, samorządowi
Woj. Mazowieckiego na czele z
marszałkiem Adamem Struzikiem,
jego zastępcą Rafałem Rajkowskim oraz radnym sejmiku woj.
mazowieckiego, Leszkiem Przybytniakiem. To coś w rodzaju komitetu rozwoju, który był obecny
w mieście przed 1939 rokiem. Nie
sposób również pominąć sytuacji
panującej na naszej granicy. Często myślę o tym tak, że dopóki żyje
pokolenie pamiętające wojnę, to
nie dopuści do tej wojny, ale kiedy
nam zabraknie świadków tamtych
tragicznych dni, to może się okazać, że ktoś nieumyślnie naciśnie
guzik. Dbajmy o naszą wolność
i pokój, działajmy ponad podziałami. Zapomnijmy o wszystkich
animozjach politycznych, wa-

fot. SW

śniach, myślmy o Polsce . „Polska
jest najważniejsza" - takie hasło towarzyszyło, podczas uroczystości
nadania imienia szkole w Bikówku.
Chciałbym, żeby nasza ojczyzna
była najważniejsza dla wszystkich
mieszkańców, polityków każdej
opcji – powiedział, w poruszającym wystąpieniu, burmistrz
Gwiazda.
Ważnym punktem obchodów
było uhonorowanie grójeckiej jednostki
wojskowej
Chorągwią
Wojska
Polskiego,
nie
zabrakło uroczystej salwy
honorowej,
wreszcie, złożono
kwiaty
pod pomnikiem
Marszałka.

Zwieńczeniem
uroczystości
był niesamowity pokaz teatru
ognia. Artyści żonglowali i wykonywali zapierające dech w
piersiach akrobacje, które podziwiała zgromadzona publiczność.
Szymon Wójcik

fot. SW
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Wywalcz jej Wolność, lub zgiń
Przejmowanie historycznych
tradycji zdecydowanie
zobowiązuje. Szczególnie takich
tradycji. Było ich zaledwie 316
osób. Sami ochotnicy. Straceńcy.
Doskonale wyszkoleni,
przygotowani fizycznie,
psychicznie, z najwyższą
motywacją do działania. Elitarni
żołnierze Wojska Polskiego bez
sztandaru, barw, pieczętujący się
wyjątkowym, rozpoznawalnym
znakiem pikującego orła ze
znakiem Polski Walczącej
otoczonym wieńcem w szponach
– Cichociemni Spadochroniarze
Armii Krajowej. W szczególny
sposób grójeccy harcerze spod
szyldu 18 Grójeckiej Drużyny
Harcerskiej uczcili dwudziestą
rocznicę, kiedy ci wyjątkowi,
wspaniali i odważni ludzie
zostali wzorem dla naszej
młodzieży.

W

2001r. osiemnastka
rozrosła się tak, że
rozkazem Komendanta Hufca ZHP
Grójec zmieniono struktury 18
Grójeckiej Drużyny Harcerskiej
im. Brygady Spadochronowej
"Cichociemnych" na szczep z tym
samym patronem.
W latach 90 ubiegłego wieku powstała drużyna harcerska, która
pod przewodnictwem phm. Mariusza Pycaka, wspaniałego wychowawcy i wizjonera, z czasem
urosła na tyle, by jej zastępy przerodziły się w drużyny związane
pod proporcem 18 Szczepu Drużyn Harcerskich im. Brygady Spadochronowej “Cichociemnych”.
W tym miesiącu przypadła dwudziesta rocznica tego wydarzenia.
Przez dwadzieścia lat działania
szczepu swoją harcerską przygodę przeżyły w nim setki dzieci i
młodzieży, które uczestnicząc w
harcerskich zbiórkach, rajdach,
biwakach czy obozach zdobywały
stopnie i sprawności i pokonywały
swoje słabości. Zatuptały niejedną
parę butów, rozłożyły i złożyły
setki namiotów. Śpiewały do rana
przy ognisku i nawiązały wspaniałe przyjaźnie, które przetrwały
nierzadko poza okres działania w
drużynie harcerskiej i trwają do
dziś(możemy się poszczycić pokaźną liczbą szczęśliwych małżeństw).
Nieodłącznym elementem harcerskiego życia są wędrówki i rajdy.
Cichociemni chętnie uczestniczyli, zarówno w tych odbywających
się w naszej okolicy, jak i takich,
które miały miejsce w odległych
zakątkach Polski. Jednym z ciekawszych rajdów ogólnopolskich
był zimowy rajd „Głuchołazy”,
odbywający się na terenie Gór
Opawskich. Samo dotarcie na
miejsce stanowiło dla harcerzy
wyzwanie, ponieważ dojazd zajmował wiele godzin, często odbywał się w nocy i obejmował wiele
przesiadek. Jednak trudy podróży
rekompensowała malownicza sceneria, kubek ciepłej herbaty po
wyczerpującej wędrówce, harcerskie współzawodnictwo i serdeczni ludzie wokół. No i satysfakcja – Hufiec Grójec wielokrotnie
triumfował na licznych trasach
tego rajdu.
Wyzwaniem dla druhen i druhów z Osiemnastki był również
ogólnopolski Rajd Grunwaldzki,

fot. Hufiec Grójec

odbywający się latem na terenie
północnego Mazowsza i zrzeszający tysiące harcerzy z całego kraju. Harcerze i instruktorzy szczepu
przez kilka lat nie tylko brali w
nim udział, ale także go współtworzyli, wielokrotnie organizując
jedną z tras rajdu.
Od trzech lat starsi harcerze i wędrownicy mają okazję by sprawdzić się, czy trud i znój życia trampa nie jest im straszny. Spanie w
namiotach w górach przy temperaturach bliskich zeru, całodniowe
trasy pełne kilometrów, czy gorący napar z pokrzyw zerwanych w
pobliskich krzakach ugotowany
na ogniu, to właśnie kwintesencja wypraw „Canoe”. Za pierwszym razem nasza brygada rzuciła
wszystko i wyjechała w Bieszczady, by przejść cały park narodowy,
przywitać się z lipą w Beniowej i
wrócić do domu. Druga wędrówka
to stukilometrowy szlak z Kaszub
do złotych piasków Łeby. Tegoroczne „Canoe” zawiodło naszych
harcerzy w Góry Świętokrzyskie,
gdzie przeszli z plecakami, namiotami i prowiantem ponad 60
kilometrów. Na początek Święty
Krzyż, potem gołoborza, a na deser nocleg pod samym zamkiem w
Chęcinach.
Co roku są takie wydarzenia, na
których nie może nas zabraknąć
lub które stały się naszą tradycją.
Pierwszym z nich jest szczepowy
biwak „Pasieka” organizowany od
samego początku powstania szczepu. Jest to zlot wszystkich naszych
druhen i druhów, podczas którego
rozbijamy obóz ze szczepowych
namiotów, uczymy się nowych
rzeczy, uczestniczymy w grach
leśnych, opowiadamy gawędy i
śpiewamy przy ognisku oraz czasem kryjemy się przed zajadłymi
komarami lub palącym słońcem,
lecz ostatecznie nic nam niestraszne i bawimy się wyśmienicie. Nie
możemy się doczekać tegorocznej,
dwunastej edycji naszego biwaku.
Tradycją dla naszego szczepu stało się uczestnictwo w wydarzeniach związanych z Betlejemskim
Światłem Pokoju. Już od kilku lat
pokaźna grupa naszych harcerzy
oraz zuchów wyrusza w grudniu
do Zakopanego, by uczestniczyć
w zlocie z okazji BŚP oraz by
odebrać Światło po Mszy Świętej
w Zakopiańskim sanktuarium na
Krzeptówkach lub w Słowackim
Svicie. Naszym ulubionym miejscem noclegowym jest schronisko
na Głodówce, a najlepszą częścią
zlotu jest koncert.
Od początku swojego działania 18
SDH Cichociemni był miejscem,
gdzie harcerze mogli realizować
swoje pasje. Jedną z nich jest że-

glarstwo, któremu harcerze mogli
się oddawać w ramach Harcerskiego Klubu Żeglarskiego. Choć
Klub już nie funkcjonuje, to nadal
organizujemy rejsy żeglarskie, a
w każdym sezonie przybywa nowych żeglarzy, gotowych przemierzać mazurskie szlaki.
Z myślą o amatorach śpiewu i gry
na instrumentach Osiemnastka organizuje harcerski festiwal “ByleCo”, podczas którego miłośnicy
muzyki mogą zaprezentować swe
talenty, a ci, co potrafią tylko “byle
jak” mogą podziwiać swoich kolegów i im kibicować.
Naszym ukochanym miejscem
obozowym jest oczywiście baza
hufca Grójec w Sztutowie, lecz

czasem odzywa się w nas zew
przygody i wyruszamy zwiedzać
inne części Polski (i nie tylko).
Pierwszym obozem po przekształceniu w szczep była Słupia w 2001
roku, gdzie mogliśmy skosztować
pysznego bloku wieprzowego.
Kolejne przygody przeżyliśmy w
2002 w Wydminy, gdzie wspominamy jezioro oraz wiele leśnych
gier. Przez kilka lat zadomowiliśmy się w Sztutowie, lecz w 2016
roku nie wytrzymaliśmy i ruszyliśmy w góry. Wybraliśmy Szklarską Porębę, do której dowiózł nas
pociąg jadący z Warszawy przez
Łódź, Poznań oraz Wrocław - kawał Polski zwiedzony podczas jednej podróży. Ostatnią naszą eska-

padą był wyjazd poza granice naszego kraju. Udało nam się złapać
kontakt z czeskimi skautami, którzy zawiadywali bazą w Ochozie
u Brna. Dostaliśmy polanę z wyżywieniem i sanitariatami, a reszta
należała do nas samych. Sprzęt,
kwaterka, transport oraz ponad
120 ludzi na pokładzie. Przedsięwzięcie było ogromne, ale opłacało się. To był wspaniały obóz.
Przez te dwadzieścia lat przez
Szczep przewinęły się setki ludzi. Mnóstwo dzieci, zaangażowanych rodziców oraz przyjaciół
gotowych pomóc w każdej chwili.
Wielu funkcyjnych – przybocznych, drużynowych, instruktorów
oraz szczepowych.
Jeśli to czytacie - dziękujemy
Wam. To dzięki Waszej pracy i
wsparciu nasz Szczepu wychował
wielu wspaniałych ludzi, którzy,
parafrazując Roberta Baden-Powella, starają się zostawić ten świat
choć trochę lepszym niż go zastali.
Dla Was wszystkich – gromkie
“JUMP”!
Nasze spotkanie było wspaniałe, nostalgiczne oraz wzruszające. Mam nadzieję, że przy innym
ogniu w inną noc znów uściśniemy
swe dłonie przekazując iskierkę
puszczoną w krąg. Czuwaj
hm. Adam Nowakowski
pwd. Artur Szlis
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Róg obfitości
Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki jest publicystą specjalizującym się w dziejach
Mazowsza Południowego. Znany w Grójeckiem – skąd się wywodzi – od ponad 10
lat interesuje się też mało rozpoznanym regionem Zapilicza, którego znaczna część
zawarta jest w granicach powiatu przysuskiego.

T

en zaś – nie wiadomo
dlaczego – jest dość słabo opisany w literaturze
przedmiotu. Zwłaszcza
w zakresie region ten popularyzującej.

Zapilicze

Książka za książką

Regionalny – przysuski – rynek
księgarski wzbogacił się – jak dotąd – kilkoma dziełami Autora:
Kościoły i kaplice dekanatu drzewickiego w Diecezji Radomskiej
– 2012, Różanna. Wieś w gminie

Najnowsze dzieła

W dniu 1 września 2021 r. regionalistyka grójecka wzbogaciła
się o kolejny zbiór regionalnych
esejów historycznych, pt. Grójec
i sąsiedzi – tego samego Autora - zawierający kilkanaście rozdziałów traktujących o ludziach i
sprawach regionu, w odniesieniu
do jego związków z powiatami

fot. archiwum prywatne

I właśnie ten zakres wiedzy w
wielce interesujący sposób, uzupełnia twórczość tego publicysty.
Dzięki treściom zawartym w jego
książkach, okazuje się, że Zapilicze
(region zawarty miedzy dolną Pilicą, Wisłą i Radomką) jest obszarem niezwykle interesującym.
Położony na styku trzech wielkich
regionów: Małopolski, Wielkopolski i Mazowsza, pozostawał – jako
sporny – w pewnym jakby zapomnieniu. To oczywiście przełożyło
się na jego stratus kulturowo-gospodarczy, ale nie zatarło śladów
wywodzących się stąd wielkich i
znanych w Polsce rodów, nie zamknęło wydarzeń historycznych
i nie przeniosło w niebyt wielu
ludzkich spraw, wartych przecież
pamięci.
Te właśnie sprawy porusza Autor w
swoich książkach o regionie i wielu
artykułach historycznych, publikowanych w prasie regionalnej.
Pokonuje On to trudne i pionierskie
przedsięwzięcie, z iście mistrzowską swadą, prezentując mieszkańcom regionu zagadnienia związane
z przeszłością, często odnosząc się
do ich rodzinnej historii.

wisku literackim. Jego książka Odrzywół. Gród Dobrogosta została
„Książką Roku 2018”, za którą
Związek Literatów na Mazowszu
wyróżnił Autora statuetką „Złote
Pióro”, a gmina Odrzywół tytułem
Zasłużonego Obywatela Gminy
Odrzywół..
Również w roku bieżącym książkę
Nieznamierowice. Niegdyś miasto, uznano „Książką roku 2020”,
a następnym sukcesem Autora
było wyróżnienie go kolejną statuetką „Złote Pióro”. Mieszkańcy tej
miejscowości wyróżnili go tytułem
Honorowego Obywatela wsi Nieznamierowice.
Przyznać należy, że dwie nagrody
literackie w okresie dwóch lat, za
książki o regionalnym znaczeniu,
to sukces niebywały. Kto wie,
może i najnowsza publikacja:
Sady-Kolonia. Dzieje parafii p.w.
Najświętszego Serca Pana Jezusa,
okaże się kolejnym bestsellerem,
Książką Roku 2021 – też wartą
kolejnego „Złotego Pióra” ?
I oby tak było, czego życzyć Autorowi trzeba, a Czytelnikom zaś
w 100. rocznicę powołania parafii
– miłej lektury.

Odrzywół – 2013, Łęgonice Małe.
Wenecja Zapilicza – 2015, Odrzywół. Gród Dobrogosta – 2018,
Nieznamierowice. Niegdyś miasto – 2020 i Rubieże Przysuchy –
2020.
Niespodzianką jest kolejna publikacja tego niestrudzonego badacza
regionu, pt. Sady-Kolonia. Dzieje
parafii p.w. Najświętszego Serca
pana Jezus. Opowieść sentymentalna, która już 10 sieprnia br. została udostępniona Czytelnikom.

To niezwykła opowieść o dziejach
miejscowości i ludziach parafii i
jej złożonej historii. Parafia Sady,
powstała w 1921 r. i jest w odniesieniu do sąsiednich najmłodsza,
ale… utworzono ją z części trzech
parafii (Nieznamierowice, Klwów
i Potworów), na terytorium trzech
gmin (Rusinów, Klwów i Potworów), oraz części historycznych
powiatów: opoczyńskiego, radomskiego i przysuskiego, także województw: sandomierskiego, kieleckiego, łódzkiego i mazowieckiego,
oraz diecezji: gnieźnieńskiej, sandomierskiej, krakowskiej, kieleckiej i radomskiej.
Przez tę historyczną złożoność (na
obszarze tym występują znaczne
różnice kulturowe, wyodrębniające obyczaje, język i muzykę)
zaprezentowanie parafii jako jednostki społeczno – terytorialnej
było przedsięwzięciem niezwykle
trudnym, bowiem.
Książka – mam nadzieję – spełni
oczekiwania zainteresowanych,
jest ona bowiem wydana w pięknej
szacie graficznej, na dobrym papierze z twardą okładką i zawiera
kilkaset fotografii w większości
wykonanych przez Autora.
Sady-Kolonia. Dzieje parafii p.w.
Najświętszego Serca Pana Jezusa… to książka ponadczasowa. To
swoista encyklopedia wiedzy o ludziach, ich sprawach i miejscowościach, w których żyją (i to w dość
obszernym zakresie), która zapewne przez lata będzie jedynym źródłem wiedzy o tym niezwykłym
mini regionie.

Nagroda za nagrodą

Twórczość Andrzeja Zygmunta
Roli-Stężyckiego jest widoczna i
doceniana nie tylko w regionach
grójeckim i przysuskim. Autor dokonał swoistego wyłomu w tym
zakresie i zdobył uznanie w środo-

sąsiednimi: piaseczyńskim, przysuskim i rawskim. Z kolei 20 października na rynek weszła trzecia
jego książka: Rusinów i okolice.
Mały słownik historyczno-geograficzny i etymologiczny, traktująca o dziejach miejscowości
położonych w gminie Rusinów
w powiecie przysuskim.

Powiązania sąsiedzkie

Wbrew bowiem pozorom, powiaty te łączy z Grójeckiem wiele: bezpośrednie sąsiedztwo, szeroka i wzajemna migracja ludności, własność ziemska i wspólna
polityka regionalna.
Losy ludzi i ich spraw, zawierające się w regionach sąsiednich, miały na siebie wzajemnie
poważny wpływ, którego nie
można rozdzielić. Dlatego też
ważnym było przybliżenie tych
zależności, bez czego rozumienie wielu wydarzeń nie byłoby
możliwe.
To już kolejna publikacja, a trzecia w roku bieżącym, w której
Autor dowodzi wzajemnych a
sąsiedzkich zależności regionów,
w odniesieniu też do gospodarki,
polityki i związków rodzinnych,
świadczących o tym, że cały ten
obszar jest jedną i nierozerwalną
historycznie Małą Ojczyzną.

Dorobek

Imponujący jest też literacki dorobek autora, który opublikował
już 30 książek, ponad 400 tematycznych artykułów prasowych i
100 genealogicznych monografii
rodzinnych. Nowe publikacje zostaną zaprezentowane niebawem,
a będzie je można nabywać w grójeckiej księgarni Krzysztofa Lichosika, wraz z pozostałymi tytułami.

Medale

Dodać należy, że za działalność na
rzecz miasta Grójca i powiatu grójeckiego Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki został 10 stycznia 2010
r. nagrodzony medalem Zasłużony
dla powiatu grójeckiego. Za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego, w dniu 9 października
2015 r., Marszałek Województwa
Mazowieckiego przyznał Autorowi Medal Pamiątkowy Pro Masovia, zaś 6 maja 2019 r. Rada Miasta przyznała mu medal Za zasługi
dla Gminy Grójec.
Dotychczasową działalność Autora w zakresie regionalistyki zamyka wielce prestiżowa Odznaka
Honorowa Zasłużony dla Kultury
Polskiej, przyznana mu przez wiceprezesa Rady Ministrów, ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w dniu 12 lipca
2021 r.

Warto robić

Twórczość Andrzeja Zygmunta
Roli-Stężyckiego oraz zainteresowanie nią świadczą o potrzebie
penetracji zasobów historycznych
i zasadności ich publikowania.
W ogóle prace wszystkich regionalistów powinny być objęte mecenatem władz lokalnych, choćby
w zakresie motywacji dla tego
rodzaju przedsięwzięć i zabezpieczenia środków na kontynuację
tych naprawdę trudnych – ale i potrzebnych – prac badawczych.
Efekty tych ostatnich prezentowano w dniach 23-24 października
2021 r. na I Kujawsko-Pomorskich
Targach Książki Regionalnej, organizowanych w Gminnym Ośrodku
Kultury w Osielsku pod Bydgoszczą. Wydarzenie wzbudziło poważne zainteresowanie.
Gratulujemy sukcesów literackich
Autorowi, życząc mu też weny i
kolejnych bestsellerów, nie tylko
regionalnych.
Barbara Abramczyk
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Nauka przez zabawę

niona i nagrodzona przez dzieci
gromkimi brawami.

Zasadę nauki przez zabawę odnajdujemy m.in. w twórczości jednej z najbardziej
znanych polskich autorek współczesnej literatury dziecięcej – Renaty Piątkowskiej.

O

świeceniowe zalecenie,
by „uczyć bawiąc”,
stosowane już przez
Ignacego Krasickiego w słynnych satyrach, humoreskach i bajkach o charakterze
dydaktyczno-wychowawczym,
z ogromnym sukcesem realizuje
we współczesnej literaturze dla
dzieci Renata Piątkowska – gość
spotkania autorskiego, zorganizowanego 15 listopada w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej
im. Wacława S. Laskowskiego w
Grójcu.

fot. Biblioteka Grójec

W kilku z pierwszych zaprezentowanych książek, m.in. „Paluszki
– czyli o dziesięciu takich, co nigdy się nie nudzą”, „Nie ma nudnych dni” czy „Na wszystko jest
sposób”, autorka w piękny sposób
odniosła się do ciepła płynącego
z serc, okazywania sobie czułości,
troskliwości i opiekuńczości, które
towarzyszą nam w codziennym życiu, w trywialnych czynnościach,
jakie wykonujemy od rana do wieczora.

Kot burmistrzem

Aktywność i brawa

Do pierwszego etapu spotkania
była zaproszona liczna grupa
dzieci w wieku przedszkolnym.
Okazuje się, że stosowanie zasady nauki przez zabawę sprawdza
się idealnie, bo dzieci chętnie i z
dużą aktywnością uczestniczyły w

Okazywanie czułości

całym programie i były skoncentrowane od początku do końca.
Już na samym wstępie, podczas
przedstawiania się, gdy zliczono

wszystkie napisane przez naszego gościa książki, a jest ich 50
(!!!), pani Renata, za swoją bogatą
twórczość literacką, została doce-

STRASZLIWE ATRAKCJE W BIBLIOTECE
Stało się już tradycją, że co roku,
wraz z nadejściem jednego z najbardziej ulubionych przez dziecii
młodzież dnia w roku a mianowicie Święta Halloween, zarówno
dzieci, jak i ich rodzice mogą
liczyć na interesujące zajęcia
prowadzone w Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej im. Wacława
S. Laskowskiego w Grójcu

W

tym roku zorganizowane były kreatywne
warsztaty plastyczno-artystyczne z elementami zabaw muzyczno-tanecznych,
atrakcjami kulinarnymi oraz poetyckimi i teatralnymi akcentami, w których
wzięły udział dzieci w wieku od 7 do
11 lat. Imprezę zorganizowano jako
warsztaty zamknięte dla dwudziestoosobowej grupy dzieci. Miejsca
na imprezę rozeszły się jak świeże
bułeczki: w niecałe dwa dni po rozpoczęciu zapisów mieliśmy komplet
uczestników wraz z długą listą miejsc
rezerwowych.
W sobotę, 30 października, przybyli
uśmiechnięci, w strasznych strojach,
przygotowani na wszelkie koszmarne upiorności i straszliwości, które
mogą się wydarzyć tylko w tym
jednym dniu w roku… Ca za jedni?
Oczywiście uczestnicy halloweenowej imprezy.

Renata Piątkowska uwrażliwiła
dzieci także na miłość i okazywanie troski i szacunku zwierzętom.
Ogromnym
zainteresowaniem
cieszyły się książki opowiadające historie koni, kotów czy psów,
które wydarzyły się naprawdę. Ich
bohaterowie, na przykład tytułowy koń „Zbój” czy kot „Mruk”,
lub psy ze zbioru opowiadań pt.:
„Najwierniejsi przyjaciele niezwykłe psie historie”, mają zachowane
oryginalne imiona. Książki te opowiadają o prawdziwych, czasami
heroicznych przygodach, które
niejeden raz zakończyły się uratowaniem ludzkiego życia. Autorka
wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród dzieci poruszającymi serca opowieściami o kotce Wierusi,
która pracowała podczas II wojny
światowej na okręcie wojennym,
o kocie sierżancie, pracującym na
policji, o kocie, który we Francji w
hotelu uratował całą rodzinę lub o
kocie, który przez okres 20 lat był
burmistrzem w pewnym mieście na
Alasce… To zdarzyło się naprawdę, wszystkich zainteresowanych
odsyłamy do lektury…

Zwierzęta a zdrowie

Dzieci dowiedziały się o szczególnej roli zwierząt, pomagających w
leczeniu ciężko chorych osób w
szpitalach. Historie o psach, biorących udział w terapii, czyli dogote-

fot. Biblioteka Grójec

Dynie
Pierwszym etapem była przygoda z dynią, czyli warsztaty plastyczno-artystyczne, poprowadzone przez Agnieszkę
Kazałę. Dzieci wykazały się kreatywną i twórczą pracą z drążeniem dyni włącznie! Nie zabrakło inspiracji tak charakterystycznych dla jesieni w pełni nasyconych barw, smacznych i zdrowych owoców, warzyw, ale też i przestrasznie upiornych i mrożących krew w żyłach malowideł.
Latanie na miotle
W drugim etapie, nad którym pieczę sprawowali Katarzyna i Andrzej Ekiel, dzieci zostały wprowadzone w tematykę
święta Halloween poprzez wyjaśnienie tego pojęcia, było recytowanie strasznych wierszy, odgrywanie teatralnych scenek w wykonanych uprzednio maskach-straszydłach przy dźwiękach muzyki, w tym konkurs z nagrodami na najupiorniejszą maskę. Dzieci uczestniczyły w wielu wesołych grach i zabawach muzyczno-tanecznych oraz konkurencjach
drużynowych z wykorzystaniem straszliwych rekwizytów właściwych dla Halloween. Każdy uczestnik mógł niczym
czarownica potrenować latanie na miotle, odegrać przerażającą rolę mumii, ścigać się z wykonanym przez siebie slime’m (czyli glutkiem) na głowie, co wymaga także nie lada odwagi.
Ciasteczka-babeczki
Na koniec, bo nie można zdradzać aż wszystkich strasznych i makabrycznych potworności, jakie wydarzyły się w tym
dniu w Bibliotece, nadmienić można jeszcze o koszmarnie przeraźliwych ciasteczkach-babeczkach, które po udekorowaniu wraz z przestrasznie upiornymi dyniami zostały zabrane przez dzieci do domu.
Cztery godziny na tak straszliwe atrakcje, to zdecydowanie za mało!
							
Katarzyna Woszczyk

rapeutach, przychodzących do chorego, leżącego w łóżku, by pomóc
mu wyzdrowieć, poruszyły dziecięce serduszka.

Zwyczaje i przysłowia

Następny etap spotkania skierowany był do uczniów klas drugich. Tematykę do niego autorka dobrała ze
szczególną wrażliwością, by zwrócić uwagę na zapominane i zanikające w naszej kulturze, w pośpiechu
świata współczesnego, obyczaje,
obrzędy, przesądy i przysłowia.
Renata Piątkowska zabrała dzieci
w niezwykłą podróż po zwyczajach
staropolskich, poczynając od Śmigusa-Dyngusa, poprzez Wigilię aż
do Nocy Sylwestrowej. Objaśniała
dzieciom symbolikę jajka, pisanek,
choinki na Święta, Wigilii, Sylwestrowej Nocy (co się wydarzyło
tysiąc lat temu), Tłustego Czwartku i Prima Aprilis. Opowiedziała
historię i znaczenie topienia Marzanny, wróżb andrzejkowych, gaiku. Wyjaśniła sens wielu przysłów,
wśród nich, np., co oznacza wyjść
na czymś jak Zabłocki na mydle
albo skąd się wywodzi mieć z kimś
na pieńku. Przypomniane zostały
też stare przesądy, czyli co przynosi
szczęście, a co przynosi pecha.
Wraz z naszą wspaniałą autorką
przybyła lektor Malwina Kożurno.
Dopełniła ona spotkanie czytaniem
kilku wierszyków i krótkich opowiadań, w czym zachwycone dzieci
aktywnie brały udział. Było głośno,
wesoło, śmiechom i oklaskom nie
było końca…

Doceniona

Renata Piątkowska, jedna z najbardziej znanych współczesnych polskich autorek literatury dziecięcej,
została uhonorowana kilkoma orderami: Orderem Uśmiechu, Medalem
za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, Medalem Ludziom Czyniącym
Dobro, a także odznaczona wieloma
prestiżowymi nagrodami za całokształt twórczości. Cztery jej książki wpisano na Złotą Listę Fundacji
ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom.
Katarzyna Woszczyk
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Piłkarska jesień na dziewiątkę

Zawodnicy grójeckiego Mazowsza zakończyli pierwszą część sezonu w radomskiej lidze okręgowej na dziewiątym miejscu w tabeli. Dokładnie na
tym samym miejscu w A-klasie plasuje się GPSZ Głuchów.

P

iłkarze ze stadionu przy
ulicy Laskowej mogliby
mówić o bardzo udanej
końcówce rundy, gdyby
nie wysoka porażka w ostatniej
kolejce 1:4 w Wierzbicy. W trzech
wcześniejszych listopadowych spotkaniach zdołali bowiem uzbierać
siedem punktów. Najpierw, pokonali na własnym terenie ówczesnego
lidera tabeli – Powiślankę Lipsko –
3:1, następnie wywieźli remis z boiska lokalnego rywala z Warki, a w
Święto Niepodległości wygrali 2:1 z
Prochem Pionki (na zdjęciu).
- W ostatnich meczach rundy przy
optymalnym składzie udowodniliśmy, że możemy skutecznie walczyć z drużynami z wyższych lokat w tabeli, co daje optymizm na
przyszłość – ocenia trener Mariusz
Lisiecki.

Nie spisują sezonu na straty

Z dziewiątej lokaty na finiszu rundy
jesiennej, szkoleniowiec nie jest do

końca zadowolony.
- Potencjał mamy na pewno większy, niż wskazuje to miejsce w tabeli. Zabrakło nam i doświadczenia, i
obecności kluczowych zawodników
w kilku meczach – uważa Lisiecki.
Jego zdaniem, w walce o awans do
IV ligi wiosną będzie się liczyć właśnie dziewięć drużyn.
– Dobrze, że my akurat jesteśmy w
tej dziewiątce. Na pewno powalczymy, i nie spisujemy jeszcze tego sezonu na straty – zapewnia.
W rozmowie z „Życiem Grójca”
szkoleniowiec odniósł się też do
krytycznych głosów niektórych kibiców pod adresem jego zespołu.
W jego opinii, nie rozumieją oni, że
drużyna po spadku z IV ligi przechodzi przebudowę: jest odmładzana, a o jej sile stanowią przede
wszystkim miejscowi zawodnicy.
– Kiedy Mazowsze grało w III lidze, w pierwszym zespole był jeden
albo dwóch zawodników z Grójca.
Teraz jest dwóch, trzech zawodni-

fot. MA,

ków przejezdnych. Na wszystko potrzeba czasu – podkreśla trener.

W Głuchowie patrzą„z góry”

Pozytywnie rundę jesienną w wykonaniu swoich podopiecznych ocenia

Szachowe Życie Grójca

Awans do Finału Mistrzostw Polski Hanny Łobody!
W dniach 7-13 listopada w
Sielpi Wielkiej w województwie
świętokrzyskim odbyły się
Półfinały Mistrzostw Polski w
szachach klasycznych do lat
dziewięciu i jedenastu.

W

grupie dziewcząt do
lat 11 postanowiła
spróbować swoich sił
reprezentująca grójecki klub Hanna Łoboda. Stawką
zawodów był awans do finałowego
turnieju, który będzie miał miejsce
na wiosnę przyszłego roku. W szranki stanęły dziewczynki urodzone w
latach 2010 i 2011. Hania zaliczała
się do młodszej grupy zawodniczek,
co stanowiło dodatkowe wyzwanie.
Aby zagwarantować sobie awans
do finału, należało zająć miejsce w
pierwszej dziesiątce. W ciągu siedmiu dni rozegrano 9 rund tempem 90
minut na zawodniczkę na rozegranie
całej partii z dodatkiem 30 sekund po
wykonanym posunięciu.
W pierwszej rundzie Hania trafiła na
najwyżej rozstawioną zawodniczkę.
Zapowiadał się ciężki pojedynek.
Nasza zawodniczka dość szybko
wpadła w kłopoty, ale grająca bardzo szybko przeciwniczka nie wykorzystała szansy i wkrótce pozycja
się wyrównała. Kilkanaście posunięć później sytuacja się powtórzy-

ła. Znów Hania dograła się gorszej
pozycji, ale rywalka drugi raz „wypuściła”. W skomplikowanej końcówce trzeci raz z rzędu liderka listy
startowej stanęła przed szansą na
pokonanie naszej zawodniczki, ale
ponownie nie stanęła na wysokości
zadania i tym razem to Hania mogła
wygrać partię, ale konieczna do tego
była duża precyzja. Niestety zadanie
okazało się zbyt trudne dla naszej reprezentantki i ostatecznie triumfowała jej rywalka.
W drugiej rundzie Hania kontynuowała nie najlepszą grę. W pewnym
momencie jej sytuacja była wręcz
beznadziejna, ale przeciwniczka tak
słabo realizowała dużą przewagę, że
zupełnie ją roztrwoniła. Hania nabrała wiatru w żagle i wydawało się,
że zmierza pewnie do zwycięstwa,
jednak w wyniku bardzo nonszalanckiej gry doprowadziła do teoretycznie wygranej końcówki (król
ze skoczkiem i gońcem przeciwko
samotnemu królowi), w której jednak zamatowanie króla przeciwnika
często przerasta możliwości znacznie silniejszych szachistów i nie poradziła sobie z tym zadaniem. Partia
skończyła się remisem.
Hania była na tyle przybita obrotem
spraw z drugiej rundy, że trzecią
partię przegrała prawie bez walki.

Jej sytuacja po trzech partiach była
kiepska. Zaledwie pół punktu z
trzech rund, słaba gra i minorowy
nastrój były złymi prognostykami
na dalszą część zawodów. Wtedy
jednak nastąpiło przełamanie. W 4.
i 5. rundzie przeciwniczki Hani popełniły błędy w otwarciach i Hania
pewnie je wykorzystała, wygrywając w bardzo dobrym stylu obie
partie. W kolejnej odsłonie turnieju
nasza zawodniczka wygrała trzeci
raz z rzędu po błędzie taktycznym
rywali i znalazła się w okolicach 10.
miejsca premiowanego awansem do
finału.
Ostatnie trzy rundy Hania grała ponownie z silniejszymi zawodniczkami. Na tym etapie turnieju, gdy
ostateczny cel okazał się być w zasięgu, nasza reprezentantka ponownie zaczęła grać słabiej. Hani udało
się jednak utrzymać na tyle nerwy
na wodzy, że mimo obiektywnie
słabnącej dyspozycji, potrafiła szukać szans w każdej z ostatnich rund
i ostatecznie uzyskała 1,5 oczka z 3
możliwych. Ostatecznie nasza zawodniczka zgromadziła 5 punktów z
9 rund i zajęła 10. miejsce w turnieju,
co było jednoznaczne z awansem do
Finału Mistrzostw Polski! Historyczny wynik dla Hani i grójeckiego klubu!
Adam Lasota

szkoleniowiec GPSZ Głuchów,
Marcin Skonieczny.
– Oczywiście, gdyby takie pytanie
postawiono w pierwszej fazie rozgrywek, odpowiedź byłaby mniej
optymistyczna. Październik zdecydowanie przywrócił zawodnikom radość z gry i wywindował
nasz zespół na wyższe miejsce
w tabeli. Ostatnie dwie kolejki
także pokazały, że jako drużyna
idziemy we właściwą stronę –
mówi „Życiu Grójca” trener.
W 12. kolejce jego podopiecznym
udało się pokonać 2:0 kandydata
do awansu, trzeci w tabeli Legion
Głowaczów. Tydzień później, w
ostatniej kolejce zmierzyli się z
liderem tabeli, Centrum Radom.
– Pojechaliśmy tam bez trzech
zawodników z podstawowego
składu (kontuzja i zawieszenie
za żółte kartki), a mimo wszystko zostawiliśmy po sobie dobre
wrażenie. Ulegliśmy gospodarzom minimalnie 0:1 – wspomina
Skonieczny.
W rozmowie z „ŻG” szkoleniowiec GPSZ przyznaje, że przed
sezonem typował do walki o utrzymanie sześć drużyn.
– Sprawdziło się to w 100 procentach, bo cała ta szóstka zajmuje
końcowe miejsca w tabeli. W tej

grupie jesteśmy też my, ale na pozostałych rywali w tej walce przez
najbliższe miesiące to my patrzymy
z góry – podkreśla szkoleniowiec.
Marcin Skonieczny zwraca uwagę,
że, oprócz wyników, jest zadowolony z tego, jak prezentował się
jego zespół.
– Przede wszystkim chodzi mi
o pracę i nieustępliwość moich
zawodników. W żadnym meczu
nie poddaliśmy się bez walki. Zawodnicy walczyli do 90 minuty.
Świadczą o tym bardzo wyrównane wyniki. 5 porażek jedną bramką
pokazuje z jednej strony troszkę
brak szczęścia, a z drugiej to, że
nie byliśmy w tych przegranych
pojedynkach tłem dla rywali. Staraliśmy się ich dociskać do ostatniej minuty i za to chcę pochwalić
każdego zawodnika. Udało nam się
też w 12 spośród 13 kolejek strzelić
minimum jedną bramkę. Zabrakło
tego tylko w ostatniej kolejce z
Centrum, ale – jak wspominałem –
nie mieliśmy tam zbyt wielu atutów
w ofensywie. Taki wynik pokazuje,
że w każdym meczu wychodziliśmy
na boisko z głowami w górze i walczyliśmy. To są największe pozytywy zakończonej rundy – podsumowuje trener piłkarzy z Głuchowa.
Mateusz Adamski

SERWIS I NAPRAWA
OKIEN I DRZWI.
REGULACJE, WYMIANA
OKUĆ,
USZCZELEK, SZYB ITP.
TEL. 735 394 888
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Przez cały miesiąc (22
października - 22 listopada)
trwał I etap Konkursu Wiedzy
o Sporcie dla dzieci i młodzieży
w formie testu on-line.
Liczba uczestników przerosła
najśmielsze oczekiwania
organizatorów i pokazała, że
jest to ciekawa propozycja
dla najmłodszych kibiców
sportowych.

Mistrzowskie pożegnanie
29 października odbyło się oficjalne pożegnanie koszykarzy z rocznika 2006. Drużyna
z klubu MKS Grójec, wspólnie z trenerami Ireneuszem Juraszewskim i Jackiem
Siedleckim, w ciągu ostatnich 6 lat odnosiła mnóstwo sportowych sukcesów.

P

ierwsza część uroczystości miała miejsce w hali
sportowej „Spartakus”,
gdzie zaproszeni goście
uczestniczyli w pamiątkowej
sesji zdjęciowej. Tego dnia na
parkiecie stanęli również rodzice
zawodników oraz wszystkie osoby, które wspierały mistrzowski
rocznik w drodze do sukcesów.

Dokonania

Ich lista jest naprawdę imponująca i z pewnością zapisze się
na kartach historii grójeckiego
basketu. Zespół wywalczył m
in.: Mistrzostwo Polski w koszykówce 3×3, czwarte miejsce
w Mistrzostwach Polski w koszykówce 5×5. Jego zawodnicy
tworzyli trzon ekipy, która jako
pierwsza i jedyna w historii mazowieckiej koszykówki wygrała
Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, a do tego chłopcy wygrali
50 turniejów w Polsce i za granicą (Barcelona, Kowno, Kłajpeda,
Ostrawa).

Belsk Duży) oraz Dariusz Fijałkowski (SP nr 2).

Podziękowania

Kolejnym punktem uroczystości były podziękowania oraz pamiątkowe upominki dla trenerów i
drużyny od przedstawicieli samorządu, władz PZKosz i WOZKosz
oraz rodziców.
– Dziękuję i gratuluję. Panie burmistrzu pragnę podziękować, bez
takich miast, jak Grójec, nie byłoby

nych w dzieło – rozpoczął prezes
PZKosz, Radosław Piesiewicz.
Następnie burmistrz Dariusz
Gwiazda wręczył zawodnikom
pamiątkowe statuetki. Do podziękowań za promocję Grójca
na arenie krajowej i międzynarodowej dołączyli się również:
zastępca Starosty Powiatu Grójeckiego Jolanta Sitarek, przewodniczący Rady Miejskiej w
Grójcu Karol Biedrzycki oraz
rodzice koszykarzy.

fot. Daniel Wojtczak

fot. Daniel Wojtczak

Goście

Na spotkanie z grójeckimi
gwiazdami koszykówki przybyli: przedstawiciele Polskiego
Związku Koszykówki – prezes
Radosław Piesiewicz oraz wiceprezes Grzegorz Bachański; prezes WOZKosz Robert Szywalski;
burmistrz Gminy i Miasta Grójec
Dariusz Gwiazda wraz ze swoim
zastępcą Jarosławem Rupiewiczem; zastępca starosty Powiatu Grójeckiego Jolanta Sitarek;
przewodniczący Rady Miejskiej
w Grójcu Karol Biedrzycki; prezes MKS Grójec Mariusz Wojno; przewodniczący Grójeckiej
Rady Sportu Mariusz Pachocki, a także dyrektorzy szkół, tj.
Elżbieta Zakrzewska (SP nr 1),
Beata Werpachowska (SP Lesznowola), Teresa Bogdańska (SP

koszykówki. To, co tutaj się dzieje,
jest najważniejsze, ponieważ tutaj
wyrastają fundamenty polskiego
basketu. Mówię to bez kozery. Bez
takich miejsc nie będzie koszykówki, na takim poziomie, na jakim jest
dzisiaj. Życzę wam, żebyście czerpali z Koszarka, z Ponitki i podążali za swoimi marzeniami oraz za
głosem serca. Ogromne dzięki za
to, co robicie, a także dla trenerów
i wszystkich osób zaangażowa-

Tysiące uczestników
w Narodowym Konkursie
Wiedzy o Sporcie

Nasza duma

– Koszykówka dumą Grójca!
Złota drużyna rocznik 2006
klubu MKS Grójec prowadzona przez trenerów: Ireneusza
Juraszewskiego i Jacka Siedleckiego, to wyjątkowy i naprawdę zasłużony zespół w historii
grójeckiego basketu. W imieniu
swoim oraz naszych mieszkańców dziękuję wam za godne
reprezentowanie. Jesteśmy z
was niezwykle dumni. Dziękuję również wszystkim, którzy
przyczynili się do tak wielkiego
sukcesu i wspierali naszą młodzież — trenerom, rodzicom,
zarządowi klubu MKS Grójec z
prezesem Mariuszem Wojno na
czele oraz wszystkim sponsorom
— gratulował burmistrz Dariusz
Gwiazda
Przedstawiciele zwycięskiego
rocznika 2006 godnie reprezentują naszą gminę na szczeblu
ogólnopolskim i wojewódzkim,
w prestiżowych klubach młodzieżowych w całym kraju oraz
za granicą.
SW

T

ysiące
uczestników
zmierzyło się w teście
on-line, odpowiadając
na 30 pytań (młodzież
w wieku 7-12 lat) oraz 50 pytań
(młodzież w wieku 13-17 lat).
Wśród młodszej grupy zwycięzca
odpowiedział prawidłowo na 29
z 30 pytań. To fenomenalny wynik i duża wiedza. Kolejni dwaj
uczestnicy uzyskali niewiele groszy wynik, bo 28 na 30 możliwych do zdobycia punktów.
Z kolei w grupie starszej, najlepszy uczestnik uzyskał 45 na 50
możliwych punktów, zaś kolejni
trzej odpowiedzieli prawidłowo
na 42 z 50 pytań. A pytania wcale nie należały do łatwych i były
tak skomponowane, że stanowiły
duży przekrój wiedzy o sporcie
światowym i polskim, włączając
także starożytne igrzyska olimpijskie.
– Mówiąc szczerze, nie spodziewaliśmy się tak ogromnej frekwencji i chylimy czoła przed
dużą wiedzą naszej młodzieży z
zakresu sportu – powiedział Witold Roman, prezes Fundacji Druga Droga Mistrza, wielokrotny
reprezentant Polski w siatkówce,
kapitan reprezentacji, komentator sportowy. – Dla nas organizatorów to duża satysfakcja, ale
też zyskaliśmy pewność, że taka

forma sprawdzenia sportowej
wiedzy przez młodsze pokolenie
kibiców przypadła im do gustu.
Mogę także obiecać, że podczas
II etapu nie zabraknie niespodzianek, a na wszystkich finalistów
czekają bardzo atrakcyjne nagrody – dodał Witold Roman.
W komisji konkursowej II etapu
zasiądą wybitni sportowcy, m.in.
mistrz olimpijski w pchnięciu
kulą – Tomasz Majewski czy wicemistrz olimpijski w zapasach –
Andrzej Supron, a samo wydarzenie będzie także uświetnione opowieściami z olimpijskich aren.
Lista wszystkich laureatów I etapu oraz ranking punktowy znajduje się na stronie www.drugadrogamistrza.pl
I Narodowy Konkurs Wiedzy o
Sporcie dla dzieci i młodzieży
to test wiedzy o największych
sukcesach w historii polskiego
i światowego sportu, ale także
o różnych aspektach ze sportem
związanych. Test zawierał łącznie 600 pytań, przygotowanych
we współpracy z ekspertem z
Katedry Nauk Humanistycznych
i Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Organizatorem I Narodowego
Konkursu Wiedzy o Sporcie jest
fundacja Druga Droga Mistrza,
a projekt jest finansowany ze
środków Ministerstwa Sportu
i Turystki. Honorowy Patronat
nad Konkursem objął burmistrz
Gminy i Miasta Grójec – Dariusz
Gwiazda.
Partnerami testu są: Ministerstwo
Sportu i Turystki, TVP Sport,
Polski Związek Koszykówki oraz
Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze”.
GOS Mazowsze
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Promna. W cieniu pałacu i kościoła

Wieś położona na lewym brzegu Pilicy, przy drodze wojewódzkiej Potycz - Białobrzegi. Tutaj promem przeprawiano się na drugą stronę rzeki.
Wiadomo, jesteśmy w Promnie, miejscowości należącej kiedyś do powiatu grójeckiego, a obecnie białobrzeskiego. Jest to gniazdo Promińskich h.
Szeliga - żaden z nich jednak nie dorównałby oryginalnością Bronisławowi Jackowskiemu, dziedzicowi, który żałował żonie nawet cukru.

P

romna była wsią szlachecką, podzieloną między licznych właścicieli:
Promińskich, Ciborowskich, Wysokińskich, Zawiszów,
Biejkowskich, Gzowskich, Łochowskch, Kochanowskich.

Mały cud

W 1689 r. Zachariasz Biejkowski, sędzia ziemi czerskiej, kupił
ostatnią część wsi, stając się jedynym jej właścicielem. Właśnie
jako dziedzica Promny odnotowano go w lewiczyńskiej księdze cudów i łask. Jego córeczka,
Barbara, „chorowała przez ośm
dni na gorączkę, ofiarowana, gdy
się za nią msze święte odprawiały, tegoż dnia poczęła znacznie
do zdrowia przychodzić i ozdrowiała”.

Kozietulscy i Wasiutyńscy

W 1785 r. od Biejkowskich
Promnę kupił Antoni Kozietulski
h. Adwaniec, starosta będziński,
mąż Marianny z Grotowskich h.
Rawicz, ojciec sławnego szwoleżera Jana Leona Hipolita. W
pierwszej połowie XIX w. wieś
posiadali Wasiutyńscy h. Korczak. Pamiątką po tych ostatnich
jest pałac wzniesiony po roku
1817, według projektu Hilarego
Szpilowskiego, dla Wojciecha
Wasiutyńskiego, mecenasa przy
Sądzie Najwyższej Instancji
Królestwa Polskiego.

Jackowscy

Gdzieś w połowie XIX stulecia
majątek znalazł się w posiadaniu Jackowskich h. Gozdawa.
Tomasz Jackowski (1798-1866),
syn Józefa, dziedzic dóbr Dylew
z przyległościami, wieczysty
dzierżawca ekonomii Borowe,
ze związku z Elżbietą Łazińską
miał synów: Jakuba Hipolita,
Floriana Michała i Marcelego
Adolfa. Po śmierci żony ożenił się powtórnie. W 1841 r. w
kościele w Przybyszewie wziął
ślub z wdową Wiktorią Łaszcz
z Tomczyc, córką Antoniego i
Marianny Łaszczów, primo voto
Szamerską. To właśnie pan Tomasz nabył Promnę. Po jego
śmierci schedę przejął syn Marceli. On to 25 sierpnia 1858 r.
ożenił się z Marią Adolfiną Makomaską. Z tego związku przyszły na świat dzieci: Maria Helena, Maria Eliza, Zofia Barbara
oraz Bronisław Edward, Marceli
Eugeniusz Stanisław Wincenty i
Tomasz Norbert.

kiego oryginała.
Majątek Promna z folwarkiem
Olszamy, ogółem około 1680 ha,
ciągnął się wąskim pasem przy
szosie prowadzącej z Warszawy
na Białobrzegi, na przestrzeni
około 9 kilometrów. Jackowski
sam siebie miał za świetnego
gospodarza, chociaż, zdaniem
Ciemniewskiego, owo „prowadzenie gospodarstwa polegało
na przewlekłych wieczornych
kazaniach wygłaszanych do
rządcy i karbowego, w których
mniej było wskazówek, gdzie i
co robić należy niż wersetów z
Biblii i Ewangelii”. Słuchaczom
dyspozycji zdarzało się podczas odpraw nieomal zapadać w
drzemkę.

szawie przy alei Szucha 19 a,
dokąd przewiózł z Promny kolekcję obrazów i gdzie urządzał
wytworne przyjęcia. Ciekawe,
czy w warszawskiej willi zachowywał się podobnie jak w Promnie. Jeśli wierzyć Ciemniewskiemu, w promieńskim pałacu
„wydzielał lokajowi zapałki do
rozpalenia w piecu, ważył na aptekarskiej wadze cukier dla swej
żony i innych domowników, a
w wypadku, gdy był zmuszony
wystąpić z bardziej reprezentacyjnym obiadem i dać gościom
wino, lub wódkę, zlewał resztki
pozostawione w kieliszkach i te
resztki pilnie przechowywał do
następnej okazji”.

ły się nie tylko w cieniu pałacu,
ale również i świątyni. W 1603 r.
stał tu stary drewniany kościół
pw. św. Marii Magdaleny, a budynki plebańskie przedstawiały
się katastrofalnie. W roku 1669
nową świątynię wzniósł Abraham Biejkowski, pisarz grodzki
kamieniecki, podstoli rawski. W
lipcu 1790 r. OO. Dominikanie z
Warki wprowadzili do kościoła
Bractwo św. Różańca. Uroczystości trwały kilka dni, a wzięło
w nich udział około 1000 osób,
m.in. ks. Tomasz Strachowicz,
generalny promotor warszawskiego Arcybractwa Różańca
Świętego, lektor św. teologii.

W karecie

Powrót nieboszczki

Piękna, delikatna Michalina Jackowska miała ciężkie życie z takim skąpcem. Zgasła na wieki w
roku 1914, a pochowana została w katakumbach kościoła św.
Krzyża w Warszawie. Za tak prestiżowe miejsce pochówku trzeba było jednak wnosić opłaty, co
niezbyt uśmiechało się wdowcowi. Któregoś dnia do Warszawy przyjechał od Gaweckiego
z Promny wóz z produktami w
naturze, należnymi Jackowskiemu w ramach tenuty dzierżawnej. Zobaczywszy wóz, wpadł na
genialny pomysł. „Wyciągnął z
krypty po kryjomu trumnę swej
zmarłej małżonki – relacjonował Ciemniewski – ułożył ją do
wozu-skrzyni, skrył dokładnie
słomą i nakazawszy surowo fornalowi milczenie w ciągu drogi,
kazał postawić przed mieszkaniem Gaweckiego, w słusznym
przewidywaniu, że tenże zajmie się pochowaniem zwłok na
cmentarzu promieńskim”. Po
przyjeździe do Promny woźnica oświadczył Gaweckiemu, że
przywiózł dziedziczkę.
– Jaką dziedziczkę?
– Jaśnie panią Jackowską!
– Ożenił się pan Jackowski?
– Iii, kto by go tam chciał. Nieboszczkę przywiozłem…

Tamten kościół spłonął w pożarze
około 1857 r. Obecny, zbudowany w latach 1866-1870, według
projektu Adolfa Loewego, architekta pochodzenia żydowskiego,
„z pieniężnych ofiar i ręcznej
pomocy parafian”, poświęcony
został 30 października 1870 r.
„Liczne tłumy pobożnych włościan z obywatelstwem na czele
– relacjonował uczestnik wydarzenia, ks. Jan Bogdan, proboszcz błędowski – towarzyszyły w religijnym skupieniu w
modlitwie ducha temu obrzędowi wzniosłemu, którego według
przepisów Rzymskiego rytuału
dopełnił czcigodny ks. dziekan
grójecki, Celiński Kazimierz,
duchowieństwem otoczony. W
czasie ofiary mszy św., z całą
solennością przez tegoż dziekana obciążonego już wiekiem odbytej, ks. Jan Bogdan, proboszcz
błędowski, powiedział stosowne
kazanie; a parafianie promieńscy wraz z szanownym swoim
pasterzem księdzem Olkowskim
Karolem, uszczęśliwieni wielce, powitali w rozrzewnieniu,
ze szczerą Najwyższemu podzięką świeżo pobłogosławiony
kościół, na chwałę Boga jedynego w Trójcy i na ich wspólne zbawienie”. W tym kościele
modlił się Bronisław Jackowski,
siedząc w ławce kolatorskiej
ze świecą w ręku, jako członek
bractwa św. Franciszka.

Jackowski osobiście objeżdżał
pola, by skontrolować wykonane prace. W jego karecie okna
zawsze były szczelnie zamknięte, gdyż śmiertelnie obawiał się
przeciągów. Od czasu do czasu,
zobaczywszy na polu jakiegoś
robotnika, pukał w szybę, i furman stawał. „Jackowski zawijał
spodnie, jeśli był deszcz, zakładał kalosze i – wychodząc z karety – rozpościerał nad głową parasol, który służył mu bez względu na pogodę albo jako ochrona
przed deszczem, albo przed spiekotą promieni słonecznych. Po
spełnieniu tego, jako mu się zdawało, świętego obowiązku, wracał sobie pan dziedzic do domu
i zabierał się do swej ulubionej
czynności – haftowania” – komentował z przekąsem Ciemniewski.

Zapałki dla lokaja

Gdy zabrakło zboża na zasiew,
pan Bronisław wydzierżawił
na 10 lat Promnę Wojciechowi
Sokołowskiemu z Biejkowskiej
Woli, w zamian za tenutę płatną w rublach i w naturze. Z ramienia Sokołowskiego Promną
administrował jego siostrzeniec,
Marian Gawecki, absolwent Studium Rolniczego Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Tymczasem
Jackowski zakupił willę w War-

Bractwo św. Różańca

W Promnie ciekawe rzeczy dzia-

Pobłogosławiony kościół

Po śmierci Marcelego Promnę
odziedziczył jego syn, Bronisław Jackowski, od roku 1897
mąż księżniczki Michaliny Woronieckiej h. Korybut. Był on
ojcem chrzestnym Józefa Ciemniewskiego, brata pamiętnikarza
Leona, a zarazem członkiem
rady familijnej opiekującej się
synami tragicznie zmarłego w
1907 r. Michała Ciemniewskiego, dziedzica Kiełbowa. Leon
Ciemniewski, który w majątku
Promna odbywał praktyki rolne,
w swoich pamiętnikach przedstawił Jackowskiego jako wiel-

fot. RM

Pan na włościach

Cmentarzu przykościelny

W 1897 r. dziedzic ogrodził
murem cmentarz przykościelny.
Zachowały się, w nienajlepszym
stanie, nagrobki Wasiutyńskich,
Proszkowskich czy też grobowiec-kaplica Jackowskich.
Figurę Matki Bożej z inskrypcją: „Matko, nie opuszczaj nas
1900-1901”, wraz z cokołem,
obramowaniem i ogrodzeniem,
odrestaurowano w 2003 r., w
25-tą rocznicę pontyfikatu Papieża Polaka – Jana Pawła II-go, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla całej parafii. W
2005 r., z inspiracji ks. proboszcza Jana Górnego, dzięki
finansowemu wsparciu Tadeusza Kierzkowskiego z Adamowa, wokół kościoła wykonano
kostkę i bruk. Odsłonięty 11
listopada 2009 r. przez wójta Wojciecha Nowaka pomnik
upamiętnia: poległych w latach
1918-1920 – Józefa Budytę,
Zygmunta Dzierzgałę, Stanisława Frączyka, Władysława Kacprzaka, Jana Kierecińskiego,
Konstantego Ośkę, Władysława
Piórkowskiego, Jana Ślusarskiego, Stanisława Sobkowicza,
Feliksa Zielińskiego, Marcina
Zielińskiego i Jana Wielgusa;
poległych w roku 1939 – Wiktora Jaworskiego i porucznika Eugeniusa Karczemnego; zamordowanego w roku 1940 przez
NKWD kapitana Antoniego
Wenelczyka; zmarłych weteranów – Stanisława Jabłońskiego
(1920, 1939, Monte Cassino),
Bronisława Kopcia (1939, Monte Cassino), podporucznika Antoniego Piórkowskiego (1920,
1939), Stanisława Siedleckiego
(1939, Narwik), sierżanta Józefa Hebdę (1920, 1939).

Cmentarz parafialny

Na cmentarzu parafialnym najstarsze nagrobki pochodzą z lat
50. XIX w. Julia Alberti była
córką Wincentego Radszykiewicza i Anny z Bykowskich,
żoną
Hermana Albertiego,
dzierżawcy dóbr Ługowa Wola
koło Zwolenia. Wracając do
Królestwa Polskiego z zagranicy, zmarła 21 sierpnia 1853 r.
we Wrocławiu. Miała 33 lata.
Ciało sprowadzono do kraju i
około 20 września tego roku
złożono w grobie na cmentarzu w Promnie. Na przełomie
XX i XXI w. o promieńskiej
nekropolii zrobiło się głośno za
sprawą grobu Teresy z Brochockich Witkowskiej (1792-1861),
dziedziczki dóbr Góry i miasta Wyśmierzyce, prawnuczki
starosty wareckiego Józefa Pułaskiego, ojca słynnego Kazimierza. Ciekawostką może być
fakt, że wyszła za mąż za swego
ojczyma. Ślub z Augustynem
Witkowskim został zawarty na
podstawie dyspensy Stolicy
Apostolskiej.
Do szczątków
Teresy dotarto w celu pobrania
materiału do badań DNA, mających pomóc w weryfikacji pochówku Kazimierza Pułaskiego
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Remigiusz Matyjas

