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W NUMERZE
HISTORIA

CUDOWNE OCALENIE

Opowieść o tym, jak Józef
Świątkowski uniknął śmierci
z rąk Niemców - s.4

CPK - dla jednych szansa, dla innych zagrożenie
Centralny Port Komunikacyjny
(CPK) to jeden ze
sztandarowych projektów
Prawa i Sprawiedliwości. Nowe
lotnisko oraz towarzysząca mu
infrastruktura ma zmienić nasz
kraj. Inwestycja – jeżeli w ogóle
zostanie zrealizowana – będzie
mieć ogromny wpływ także
na gminę Grójec i cały powiat
grójecki.

C
HISTORIA

WALENTYNKOWY
PANCERNIK

14 lutego to nie tylko
święto zakochanych. Ten
dzień to także rocznica
ważnych wydarzeń - s. 5

PK to nie tylko projekt budowy kolejnego portu lotniczego w
Polsce. Jest to odważna koncepcja budowy superlotniska o kontynentalnym znaczeniu, które ma stać się kołem
zamachowym dla rodzimej gospodarki. Jego pomysłodawcy i
zwolennicy liczą, że dzięki inwestycji rozwiną się tak ważne
elementy naszego funkcjonowania naszego państwa jak: handel, przemysł, transport, turystyka oraz infrastruktura.

Trzy kolory

BIBLIOTEKA

RATUSZOWE DUCHY

O książce Remigiusza Matyjasa
"Wyznania ratuszowych
duchów"- s.13

By jednak powstanie potężnego lotniska miało sens, konieczne są drogi dojazdowe i połączenia kolejowe. Toteż ambitne plany obejmują także budowę tras
dla samochodów oraz dla szybkich pociągów. Wiele wskazuje,
iż jedna z nitek kolejowych przetnie powiat grójecki i samą gminę Grójec.
„Z ponad 100 polskich miast będziemy mogli bezpośrednio dojechać do Portu Solidarność i
Warszawy w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny. Zadania
realizowane w ramach Programu
Kolejowego CPK pozwolą nam
działać na rzecz zrównoważe-

nia transportu w Polsce. Dzisiaj
charakteryzuje się on niedostatecznym rozwojem kolei i opiera w nadmierny sposób na infrastrukturze drogowej” – stwierdził Piotr Malepszak, który pełni
obowiązki prezesa zarządu spółki CPK odpowiedzialnej za inwestycję.
Na stronie cpk.pl znajdujemy
mapę z zaznaczonymi 3 wariantami przebiegu linii kolejowej 88, mającej połączyć Warszawę i CPK z Warką. Każdy z
nich oznaczono kolorem. Zielony prowadzi od portu poprzez
Żyrardów, Mszczonów, gminę
Pniewy, Bikówek, Worów, Wolę
Krobowską, teren gminy Jasieniec aż do Warki. Pomarańczowy
wiedzie również przez Żyrardów,
Mszczonów i teren gminy Pniewy, a mniej więcej na wysokości
Dużego Dołu i Szczęsnej „wchodzi” na teren gminy Grójec. Po-

tem przez Kobylin, Kociszew i
gminę Jasieniec dociera do Warki. Z kolei wariant niebieski – w
przeciwieństwie do wymienionych wcześniej – omija Grójec
od strony południowej. Przecina
on m. in. takie wsie jak Bikówek,
Uleniec, Załącze, Kępinę, Pabierowice czy Wólkę Turowską.

Będą ofiary

Trzeba sobie jasno powiedzieć,
że inwestycji nie da się zrealizować bez ofiar, niezależnie od
tego, czy zostanie wybrany wariant niebieski, zielony, pomarańczowy, czy jakikolwiek inny.
Zapewne na mocy specustawy
zostaną wywłaszczone działki (czy ich właściciele otrzymają godne odszkodowania?), pojawią się też uciążliwości związane z pracami budowlanymi.
A jeśli linia już powstanie, osoby, których domostwa znajdą się

najbliżej niej, prawdopodobnie
będą narzekać na hałas i drgania. Nie można też zapomnieć o
tym, że trasa spowoduje trudności z dojazdem np. do pól uprawnych. Wszak torów kolejowych,
co oczywiste, nie można przekraczać w dowolnym miejscu.
Trzeba będzie zatem nadkładać
drogi. Są to realne problemy i
nie można się dziwić ludziom, że
plany CPK ich niepokoją. Któż
chciałby, aby jego dom został
zburzony, albo jego sad przecięty na pół?

Stacja w gminie Grójec?

Należy podkreślić, że linia to
także szansa na rozwój Grójca i
okolicznych gmin. Dobre połączenie kolejowe ze stolicą jest
marzeniem wielu grójczan, którzy uczą się i zarabiają na życie
w Warszawie.
Dokończenie na s. 11

Podatek transportowy w Grójcu nie taki wysoki
SANEPID

NIEBEZPIECZNE
WIRUSY

Czego teraz powinniśmy
bardziej się obawiać? Grypy
czy koronawirusa? - s.14

Niski podatek dla firm
transportowych. Rejestruj
działalność w Jasieńcu - głosi
napis baneru zawieszonego nad
przejściem dla pieszych przy
Grójeckim Ośrodku Kultury. A
jakie ceny ma nasza gmina? Jak
się okazuje, w porównaniu z
trzema sąsiednimi gminami, są
one konkurencyjne.

W

Polsce
opodatkowane są środki transportu, których dopuszczalna
masa całkowita wynosi powyżej
3,5 tony. Podatek ten płacą prywatni właściciele oraz firmy w
2 ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do 15 lutego
i 15 września każdego roku, na
rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce

zamieszkania lub siedziba podatnika. Uchwałę określającą wysokość stawek podatku od środków
transportu podjęła Rada Miejska
w Grójcu 4 listopada 2019 r., po
wcześniejszym omówieniu projektu na komisji budżetowej.

Co mówią liczby?

Redakcja
przeanalizowała
uchwały w trzech gminach. Okazuje się, że spośród kilkunastu rodzajów podatku od transportu, w
większości Grójec ma dużo niższe stawki względem swoich sąsiadów. W naszej gminie przedsiębiorca posiadający mały autobus (do 22 miejsc) płaci 660 zł
rocznie, a za większy – powyżej
22 miejsc - stawka wynosi 1500
zł. Gmina Jasieniec oferuje 1680
zł (ponad tysiąc zł drożej) i 2110
zł za środek transportu służący do przewozu ludzi. W Belsku

Dużym podatek wynosi kolejno
2033,81 zł i 2533,56 zł. W Jasieńcu właściciele zestawów ciężarowych (tzw. ciągnik + naczepa) w
czterech kategoriach wagowych

i osiowych zapłacą mniej niż w
Grójcu kolejno o: 240 zł, 262 zł
i 576 zł taniej za każdy zestaw w
skali roku.
Dokończenie na s. 4
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Słowo od burmistrza DROGA W BIKÓWKU OTWARTA
Drodzy Mieszkańcy,

tynuowana przez niektórych
Radnych podczas sesji. Jałowe spory moich poprzedników, trwające już od blisko 1,5 roku, nagminne upominanie mnie, jakie są moje
obowiązki i kompetencje, nie
mają nic wspólnego z budowaniem wspólnoty oraz dobrem mieszkańców. Są jedynie prywatną próbą uporania
się z porażką podczas wyborów i nieuzasadnioną próbą skompromitowania mojej
osoby. Jestem zniesmaczony
i zawiedziony wypowiedziami, które są niedopuszczalne
w debacie publicznej, świadczącymi o braku szacunku do
mnie i pełnionej przeze mnie
funkcji, a co za tym idzie wobec nas wszystkich. Cytuję: “Możesz sobie Pan wsadzić te uwagi w kieszeń” - takie słowa z ust Przewodniczącego Rady Miejskiej są
oznaką arogancji i nieodosobnionym przypadkiem pogardy. Szanowni Radni, spór
może budować, może rodzić
też kompromisy, ale spirala
nienawiści jest zbędna.
Dariusz Gwiazda
Burmistrz Gminy
i Miasta Grójec

W poniedziałek 3 lutego przecięto
wstęgę podczas uroczystości otwarcia przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 1604W Szczęsna
– Rożce w miejscowości Bikówek.
Przebudowę zrealizowano dzięki
dotacji z Urzędu Marszałkowskiego,
środków z budżetów gminy Grójec oraz Powiatu Grójeckiego. Wykonano odcinek o łącznej długości
2350,00 mb. Koszt zrealizowanej inwestycji to 1 862 914,26 zł, z czego
aż 1 075 714,33 zł pochodziło z budżetu Mazowsza. W ten sposób zakończono pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej, która przebiega przez gminy: Grójec, Pniewy i Belsk Duży.
W otwarciu drogi uczestniczyli m.in.: marszałek Sejmiku Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, radny Sejmiku Leszek Przybytniak, poseł Mirosław Maliszewski, starosta grójecki Krzysztof Ambroziak, wicestarosta Jolanta Sitarek, przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego Janusz Karbowiak, członek Zarządu Powiatu Andrzej Zaręba, wiceburmistrz Grójca Jarosław Rupiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Grójcu Karol
Biedrzycki wraz z radnymi Rady Miejskiej, sołtysi wsi Bikówek i Uleniec wraz z mieszkańcami, dyrektor PSP w
Bikówku Agnieszka Ryjak, dyrektor PZD Adrian Jachoski i Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Rozwoju Powiatu Krystyna Jakubczyk.
info. zdj. Starostwo Powiatowe Grójec/facebook
fot.: Starostwo Powiatowe w Grójcu

W poniedziałek 24 lutego odbyło się kolejne dosyć burzliwe posiedzenie Rady Miejskiej w Grójcu. Sprawa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) budzi wiele obaw
wśród mieszkańców związanych bezpośrednio z przebiegiem 3 wariantów szprych
kolejowych na terenie gminy
Grójec. Zapewniam Państwa,
że dobro gminy i jej mieszkańców jest dla mnie priorytetem.
Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK, zapowiedział, że „każda ze zgłoszonych uwag zostanie sprawdzona przez specjalistów w
sposób drobiazgowy. W ten
sposób dowiemy się, które z
zaproponowanych zmian są
merytorycznie
uzasadnione i zostaną wprowadzone w
życie." Zachęcam zatem do
zgłaszania swoich uwag bądź
protestów do projektowanego Strategicznego Studium
Lokalizacyjnego Inwestycji
CPK. Jest to temat na lata, a
Państwa możliwość wypowiedzenia się jest na tym etapie
kluczowa.
Biorąc przykład z sołectw
Pabierowice i Bikówek, zorganizujemy konsultacje również w mieście. Państwa
obecność podczas posiedzenia Rady Miejskiej oraz opiniowanie CPK jest szczególnie ważne, jednak fundamentem jest zgłaszanie uwag bezpośrednio do CPK.
Jest mi jedynie wstyd, że nasza merytoryczna i konstruktywna dyskusja z zebrania
w Pabierowicach nie mogła
być w taki sam sposób kon-

Środki zewnętrzne pozyskane
przez gminę Grójec w ostatnich latach
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Niskie ceny za wodę w gminie Grójec

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Grójcu ma jedne z najniższych
stawek opłat za dostawy wody i
odbiór ścieków. Poczyniono także
wiele działań mających na celu
wyeliminowanie awaryjności
sieci znajdujących się na terenach
wiejskich. Warto dodać, że gmina
jest w pełni zwodociągowana.

Z

godnie z tym, co pokazują tabele Wód Polskich,
woda i ścieki w naszej
gminie są tańsze niż w
Goszczynie, Górze Kalwarii, Płocku, Radomiu, Legionowie, Piasecznie, Grodzisku Mazowieckim,
Opocznie, Płońsku, Sochaczewie,
Kozienicach, Końskich, Błoniu,
Pionkach, Rawie Mazowieckiej,
Tarczynie i Konstancinie Jeziornej
oraz nieco droższe niż w Mszczonowie i Białobrzegach.

Inwestycje i remonty

Miniony rok był dla Spółki ZWiK
obfity pod względem ilości wykonanych zadań inwestycyjnych i remontowych. Zakończona została inwestycja budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Batalionów Chłopskich o wartości 2,9
mln zł. W ramach modernizacji oczyszczalni w Kobylinie, zakupiono dwustanowiskową stację
zlewną za kwotę 400 tys. zł. Zaku-

piono sprzęt m. in. do wykrywania wycieków wody i urządzenie
do wykonywania przecisków podziemnych. Przyczyni się to zdecydowanie do usprawnienia prac naprawczych oraz optymalizacji ich
kosztów.
Obniżenie kosztów, zakupy nowoczesnego sprzętu w połączeniu ze
wzrostem wydajności pracy, pozwoliły i nadal pozwalają na realizowanie dodatkowych zadań w
zakresie wodociągów, kanalizacji
i oczyszczalni ścieków. Prace są
dobrze planowane, sprawnie wykonywane, a załoga spółki to doświadczeni i wykwalifikowani lu-

dzie. Nieustannie są podnoszone
kwalifikacje pracowników poprzez
uczestnictwo w licznych konferencjach, szkoleniach i spotkaniach
branżowych. Wielu pracowników
w trakcie zatrudnienia w ZWiK
ukończyło również studia wyższe.

Nowe wyzwania

Przyszłość rysuje się optymistycznie dla Spółki. Jest ona dobrze wyposażona w sprzęt
i urządzenia, a dobrze zmotywowana i zgrana załoga stanowi wartość
dodaną. Wyzwania dużego kalibru,
które stoją przed załogą, są do wykonania. Najważniejszym z nich

PORZĄDKI W GMINIE
Zakład Gospodarki Komunalnej od początku
roku jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości w gminie.
ZGK z początkiem roku przejął zadania własne
gminy dotyczące utrzymania czystości tj.opróżniania koszy miejskich ze śmieci, sprzątanie przystanków autobusowych i poboczy wzdłuż dróg
gminnych.
- Dzięki sprawnej akcji zespołu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu po raz pierwszy od
wielu lat Mirowice są wolne od śmieci. Zostały posprzątane pobocza i rowy i w efekcie tych prac kilkanaście worków śmieci zostało wywiezione do
utylizacji. Prace porządkowe Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu pokazują, że również potrzeby terenów wiejskich są zauważane. - czytamy na profilu społecznościowym sołectwa Mirowice.
Dariusz Piątkowski poinformował, że na obecną chwilę posprzątano już 2/3 powierzchni gminy. W związku z zimą jaką mamy pogoda pozwala
nam na prace związane z czyszczeniem poboczy
co czynimy w miarę możliwości od początku lutego. Na obecną chwilę mamy posprzątany obszar

na wschód od trasy nr 7 czyli ok 2/3 powierzchni gminy. Myślę, że do połowy marca zakończymy sprzątanie wszystkich dróg gminnych. Chciałbym jednocześnie dodać, że drogi powiatowe,
wojewódzkie i krajowe są utrzymywane i sprzątane przez innych zarządców, a w mieście czystością na chodnikach i pasach zieleni zajmuje się firma, która wygrała przetarg na to zadanie - tłumaczył inspektor ZGK.

NOWY SPRZĘT DLA STRAŻAKÓW OSP MIROWICE

W sobotę 1 lutego Ochotnicza Straż Pożarna w Mirowicach otrzymała nowy sprzęt ratowniczy, tj. pompy szlamowe i ubrania specjalne. Zakup został sfinansowany przez Fundusz Składkowy Ubezpieczeń Społecznych Rolników (KRUS), a przekazanie sprzętu odbyło się w remizie, w obecności burmistrza Dariusza Gwiazdy, radnej Małgorzaty Szymańczak, kierującej placówką KRUS Grójec, oraz radnego Henryka Feliksiaka.

jest zapewnienie mieszkańcom dostatecznej ilości spełniającej normy
jakościowe wody oraz utrzymanie
sprawności kanalizacji sanitarnej i
niezakłóconego działania oczyszczalni ścieków.
Niestety, w tej pracy jak każdej innej, zarząd ZWiK musi mierzyć
się z różnego rodzaju utrudnieniami oraz podejmowaniem ryzykownych decyzji. W bieżącym roku o
około 50% wzrastają koszty energii elektrycznej. Ponieważ jest ona
nośnikiem wielu pozostałych kosztów, należy się także liczyć z ich
wzrostami, w tym kosztów osobowych i materiałowych. Jest to bardzo poważne wyzwanie i trudna
sytuacja decyzyjna – postępować
tak, aby nie odbiło się to ujemnie
na kieszeniach mieszkańców oraz
na możliwościach finansowania
zadań w zakresie remontów i inwestycji w sieć wodociągowo-kanalizacyjną.
Spółka wodociągowa rozpoczęła poszukiwania miejsc dla nowego ujęcia wody. Uszczelnienie sieci wodociągowej zażegnało problemy z czasowymi niedoborami wody, które miały miejsce
w latach poprzednich. W planach
na najbliższe lata jest wyremontowanie sieci w kolejnych ulicach
miasta, w pierwszej kolejności

tam, gdzie są one najstarsze i najbardziej awaryjne.

Modernizacja i rozwój

Długofalowy plan ZWiK zakłada
modernizację oczyszczalni w Kobylinie i realizację inwestycji związanych z poszerzeniem aglomeracji Grójec o północne tereny gminy. Jest to największe wyzwanie
dla Spółki i aby się udało, konieczne będzie pozyskanie finansowania
środkami zewnętrznymi.
Wodociągi grójeckie starają się
swoją misję realizować jak najskuteczniej i jak najtaniej. Pracownicy są dobrze przygotowani od strony zawodowej i zintegrowani z wyznaczonymi zadaniami. Skutecznie
prowadzone jest działanie polegające na ciągłym dostosowywaniu
się do zmian technologicznych,
społecznych i prawnych w otoczeniu. Dobra przyszłość naszej gminy i wzrost liczby jej mieszkańców są wyznacznikami budowanej
permanentnie strategii zrównoważonego rozwoju, która ma zapewnić powodzenie w realizacji celów
spółki wodociągowej na wiele lat.
Szczegółowa tabela ze stawkami
opłat w poszczególnych gminach
dostępna będzie na stronie www.
zyciegrojca.pl
ZWiK
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Podatek transportowy w Grójcu nie taki wysoki
Dokończenie ze s. 1
Idąc dalej, w projekcie uchwały naszej gminy, można znaleźć
więcej korzystniejszych stawek
podatku od samochodów ciężarowych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu: powyżej 3,5 tony do 5,5 tony
włącznie – 564,00 zł (Jasieniec 700,00 zł), powyżej 5,5 ton 9 ton
włącznie – 756,00 zł (Jasieniec –
970,00 zł), powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 900,00 zł i 1.226,00
zł (Jasieniec – 1.436,00 zł).
W Błędowie w 2020 r. opłaty od samochodów ciężarowych przedstawiają się następująco: powyżej 3,5 ton do 5,5
ton włącznie – 646,00 zł, powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie –
815,00 zł, powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1141,00 zł.
Właściciele posiadający przyczepę lub naczepę o masie od
7 do 12 ton łącznie z pojazdem
silnikowym zapłacą najmniej w
gminie Grójec, bo 246 zł, w Błędowie nieco drożej, a dokładnie
352 zł, w Jasieńcu 1266 zł, w
Belsku Dużym 1600 zł.

Nowe zasady

Z początkiem miesiąca nad
przejściem dla pieszych przy
Grójeckim Ośrodku Kultury rozwieszono baner reklamowy promujący niskie podatki w gminie Jasieniec. Jak udało się nam
ustalić, z wnioskiem o powieszenie reklamy do Powiatowego Zarządu Dróg, zarządzającego ulicą Piłsudskiego jako drogą powiatową, wystąpiła wójt Jasieńca, Marta Cytryńska.
„Zgodnie
z
uchwałą
nr
XXIV/135/2012 Rady Powia-

tu Grójeckiego z dn. 30.10.2012
r., koszt emisji reklamy wynosi 3 zł/1m2 dziennie, a zarządca drogi nie odpowiada za treść
umieszczonej reklamy” - czytamy w odpowiedzi udzielonej przez dyrektora PZD Grójec, Adriana Jachowskiego. Czy
zatem w samym centrum Grójca można reklamować wszystko? Do niedawna to powiat, w
porozumieniu z miastem, ustalał
wspólnie takie sprawy.

Wizerunkowe faux pas

Owszem, zawsze wisiały tam
transparenty promujące imprezy lokalne w Grójcu (np. Święto Kwitnących Jabłoni), Błędowie, Jasieńcu czy Tarczynie, afisze prezentujące kandydatów na
burmistrzów i radnych (na czas
wyborów), a także reklamy prywatnych przedsiębiorców. Natomiast po raz pierwszy sąsiednia
gmina wiesza informacje, bezpośrednio godzące w politykę
zrównoważonego rozwoju oraz
mające doprowadzić do przejęcia podatników uiszczających
opłatę od transportu w gminie
Grójec, i to w dodatku bez zgody
gospodarza miasta.
O zdanie w tej kwestii poprosiliśmy grójeckich radnych.
– Uważam, że promocja gminy
Jasieniec odnośnie niższych podatków transportowych na terenie gminy Grójec, i do tego jeszcze w centralnym punkcie, jest
niewłaściwa. Bardzo się cieszę,
że sąsiednia gmina rozwija się
i realizuje swoje cele, promując się przy tym w mediach społecznościowych i wszelkiej prasie. Osoby, które pozwoliły na

zawieszenie tego baneru, nie rozumieją polityki naszego miasta
i gminy. Dla mnie ta informacja powinna natychmiast zostać
usunięta – twierdzi radna Anna
Lubowiecka.
Zdaniem radnego Janusza Dulemby, wójt Jasieńca powinna
porozumieć się w tej sprawie z
włodarzem Grójca.
– Myślę, że taktowniej byłoby
porozumieć się w tej kwestii z
władzami miasta. Nie możemy
zabronić takiej formy promocji
i reklamy, bo każdy ma do tego
prawo. Gdyby pani wójt działała
w porozumieniu z burmistrzem,
to taka forma współpracy byłaby
korzystniejsza dla obydwu gmin
– komentuje w rozmowie z „Życiem Grójca” Dulemba.
Radna Weronika Piwarska również uważa, że porozumienie z
władzami miasta byłoby dobrą
praktyką.
– Rozumiem, że tutaj Starostwo nie zapytało o opinię władz
Grójca. To niedobrze, bo widać brak współpracy starostwa z
gminą. Opinia nie musiałaby być
konieczna, jednakże chęć takich
konsultacji byłaby dobrą praktyką – podkreśla radna.

Element przyjaznej polityki

Wójt Marta Cytryńska stwierdziła, iż takie działania są elementem przyjaznej polityki. „Obniżenie części stawek podatkowych od środków transportu w
gminie Jasieniec jest elementem
przyjaznej polityki władz gminy
Jasieniec wobec przedsiębiorców, jak również efektem owocnej współpracy wójta z Radą
Gminy (nostawki podatkowe w

Ubeckie rozpracowanie Komorowskiego
28 stycznia minęła pierwsza
rocznica śmierci grójeckiego
Żołnierza Wyklętego Leona
Komorowskiego ps. Żbik,
rannego w ataku na siedzibę
grójeckiej komunistycznej
bezpieki w 1945 r. Wertując
akta Urzędu Bezpieczeństwa w
archiwach IPN, natrafiłem na
interesujący materiał na temat
jego rozpracowania przez tajną
komunistyczną służbę.

T

ak o Komorowskim pisał w 1955 roku starszy referent operacyjny Powiatowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Grójcu Kazimierz Zawisza w planie operacyjnych przedsięwzięć do sprawy ewidencyjno-operacyjnej: „Należy otoczyć
go ścisłą obserwacją drogą operacyjną, żeby mieć cały obraz jego posunięć i zamierzeń i w każdej chwili na jego wrogie zamiary oddziałowywać”. Dodał, że
„należy wziąć pod uwagę jego
skłonności przestępcze i obecnie
pracuje na stanowisku w Banku Rolnym może być wykorzystany przez obcy wywiad, który
na takich ludzi bazuje”. Śp. Leon Komorowski oczywiście żadnym przestępcą nie był. Nie miał
też, jak twierdził ubek „skłonności przestępczych”, ale tak funkcjonariusze bezpieki określali przedstawicieli podziemia niepodległościowego, którzy przeciwstawili się komunizmowi.
Dodam, że był to schyłek stali-

Leon Komorowski w 2017 roku odebrał akt mianowania na stopień majora (fot. CRiWW)

nizmu, najkrwawszego okresu
PRL. W tym czasie można było trafić na wiele lat do więzienia
nawet za opowiadanie antykomunistycznych dowcipów.
Ubek wskazywał, jakie działania
operacyjne należy podjąć wobec
Komorowskiego. Jednym z podstawowych źródeł pracy operacyjnej UB, podobnie jak każdej
innej tajnej służby, są informacje
pozyskiwane od agentów, którzy
działają w najbliższym otoczeniu figurantów wytypowanych do
rozpracowania. Tak też było i w
tym przypadku. Zawisza wytypował na donosiciela tajnego in-

formatora o pseudonimie „Lew”,
który miał pochodzić z tego samego środowiska co Komorowski. Ubek przygotował plan działania. Podczas spotkania z donosicielem miał ustalić czy utrzymuje on kontakty z Komorowskim. Gdyby ich nie posiadał,
zgodnie z planem operacyjnym
UB, miał je odnowić i zdobyć zaufanie byłego żołnierza ROAK.
„Lew” miał ustalić i przekazać
ubecji z kim Komorowski utrzymuje kontakty towarzyskie, jaki
jest ich charakter, co go łączy
z tymi osobami i co wydaje się
najważniejsze dla UB, jaki kie-

gminie Jasieniec zostały uchwalone jednogłośnie). Przedmiotowy baner nie został umieszczony przy ul. Piłsudskiego w kontekście rywalizacji z jakąkolwiek gminą, inną instytucją czy
z kimkolwiek. Jedynym, głównym celem tego przedsięwzięcia jest informacja skierowana
do firm, jak również promocja
gminy Jasieniec, jako miejsca
przyjaznego przedsiębiorczości,
szczególnie jeśli chodzi o kilka
konkretnych, preferencyjnych
stawek podatkowych od środków transportu, obowiązujących
w gminie Jasieniec od 2020 r.,
uchwalonych przez Radę Gminy Jasieniec. Kampania informacyjno-promocyjna w tym zakresie jest prowadzona już od dłuższego czasu w lokalnej prasie i
mediach społecznościowych. W

związku z faktem, iż spotyka się
ona z coraz większym zainteresowaniem, podjęłam decyzję o
poszerzeniu akcji informacyjnej poprzez umieszczenie baneru na terenie miasta powiatowego, w miejscu zwyczajowo przyjętym.Pragnę jednocześnie zaznaczyć, że każda forma współpracy, której cel stanowi budowanie czegoś pozytywnego,
jest zawsze niezwykle potrzebna i wnosi wiele dobrych elementów w nasze życie, nie tylko
w sferze samorządności. Dlatego na tego typu działania jestem
zawsze otwarta – zarówno jako
wójt Gminy Jasieniec, jak i osoba fizyczna” – czytamy w odpowiedzi na jedno z pytań skierowanych przez redakcję do pani
wójt Cytryńskiej.
Szymon Wójcik

runek polityczny mają te kontakty. Bezpieka chciała również
znać opinie Komorowskiego na
temat polityki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i rządu a nawet międzynarodowych
porozumień zawieranych przez
„sojuszniczy” Związek Radziecki w Genewie (konferencja rozbrojeniowa) i w Moskwie. – Jaki
jest stosunek w/w [wyżej wymienionego – przyp.red.] do założeń
Partii i Rządu, jak się on zapatruje na posunięcia te i co mówi,
do kogo, czy nie stara się zarządzeń tych wykręcać i przedstawiać w innym świetle, o ile tak to
podać przykłady. Niezależnie od
tego przez informatora ps. „Lew”
ustalić jakie są jego wypowiedzi
w stosunku do sytuacji międzynarodowej w jaki sposób on komentuje ostatnie zawarte porozumienie w Genewie i Moskwie –
opisywał zgodnie z duchem epoki cele rozpracowania Komorowskiego Zawisza. Ważne dla niego
było również ustalenie, czy Komorowski ma kontakty z nieznanymi osobami. Gdyby tak było,
ubek wskazuje, że należy „starać
się ustalić: nazwisko tego osobnika oraz bliższe dane o nim, ponieważ taki element może być
wykorzystany w jakiejś wrogiej
działalności skierowanej przeciwko PRL”.
Zaufanie jest dobre, ale kontrola
jest lepsza, jak podobno mawiał
Lenin, więc zgodnie z tym hasłem tajny informator „Lew” był
objęty przez UB kontrolą operacyjną. Jej celem było sprawdzenie, czy nie dostarcza swoim mo-

codawcom fałszywych informacji. – Aby dane od informatora
ps. „Lew” można było sprawdzić
i mieć obiektywność co do obecnej jego działalności należy spośród ustalonych kontaktów od informatora ps. „Lew” jak i innych
danych, wytypować kandydata do werbunku i werbunku dokonać. Obecnie jest jeszcze niemożliwe konkretnie podać kandydata na werbunek – wskazał
Zawisza. „Lew” na polecenie
UB miał ustalić w jakich akcjach
podziemia antykomunistycznego
brał udział Komorowski. Informacje miały służyć sprawdzeniu
czy „Żbik” nie zataił przed UB
informacji podczas ujawnienia
się po amnestii w kwietniu 1947
roku. Gdyby okazało się, że Komorowski prowadzi działalność
przeciwko PRL, UB miało przygotować kolejny plan. - Po wykonaniu powyższych czynności,
o ile zajdzie potrzeba po udokumentowaniu, że figurant prowadzi wrogą działalność przeciwko
PRL, zostanie sprawa założona w
innej kategorii, oraz sporządzony
plan dalszych przedsięwzięć w
stosunku do figuranta – zalecał
Zawisza.
Tajny Współpracownik o pseudonimie „Lew” wywiązał się z
zadania zleconego mu przez UB.
Ale to już temat na kolejną opowieść... Przypadek Leona Komorowskiego nie jest odosobniony.
UB, a po „odwilży” 1956 r. SB
prowadziła działania operacyjne także wobec innych żołnierzy
ROAK Ziemi Grójeckiej.
Tomasz Plaskota
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CO SIĘ WYDARZYŁO 14 LUTEGO?
Zadanie niezwykle karkołomne, od zawsze zajmujące mędrców, filozofów, myślicieli
i zwykłych ludzi. Pomiar czasu. Na opisanie metod, prób i sposobów zabrakłoby
zapewne nie tylko tego numeru gazety, ale i być może rocznego nakładu.

B

y w przyśpieszonym,
ogromnym
skrócie
przejść do meritum Juliusz Cezar, którego jeszcze raz przywołamy, stał
za stworzeniem przez Sosygenesa, greckiego astronoma, kalendarza słonecznego. Nazwanego,
co oczywiście nie powinno dziwić nikogo, ze względu na ambicję i ego samego Juliusza – juliańskim. Okazało się, że antyczni decydenci popełnili niewielki błąd obliczeniowy, który wymagał po pewnym czasie i naukowym postępie konkretnej korekty. Na zlecenie papieża Grzegorza XIII dokonał jej Luigi Lilio. Dzięki temu zabiegowi staliśmy się posiadaczami kalendarza
gregoriańskiego, który przez niektóre kraje przyjmowany był dopiero w wieku XX. W sumie w
wersji klasycznej mamy 365 dni,
wśród których ogromna większość w swej prostocie okazuje się być niezwykła. W dodatku
kilka dat, świąt, budzi spore kontrowersje.

Egzekucja i Walentynki

Patrząc dziś przez okno, nikt nie
uwierzy, że nazwa luty wzięła się od lutych, czyli niezwykle srogich mrozów, śnieżnych
zasp i niskich temperatur w tym
miesiącu występujących. Luty
ów paraliżował szlaki, przejazdy, komunikację…. A dziś – każdy widzi. W tym właśnie miesiącu jest data, która budzi różne, często skrajne emocje w naszym kręgu kulturowym. Tak
się składa, że dzień oznaczony
numerem 14 w miesiącu lutym
od niejakiego czasu postrzegany jest jako dzień zakochanych,
czyli Walentynki. U wielu powoduje ten fakt przyspieszone serca bicie i podniesione ciśnienie,
u innych podniesione ciśnienie
i zgrzyt zębów. Chciał, czy nie
chciał, tego dnia Kościół wspomina świętego Walentego, biskupa i męczennika. Padł on ofiarą
prześladowań chrześcijan w Ce-

sarstwie Rzymskim. Ów lekarz i
z powołania duchowny przeciwstawił się cesarzowi Klaudiuszowi II, udzielając wbrew zakazowi ślubów młodym rzymskim legionistom. Wtrącony za karę do
lochu zakochał się w niewidomej córce strażnika więziennego, która ponoć dzięki wielkiemu
uczuciu odzyskała wzrok. Sam
oblubieniec, skazany na śmierć,
według legendy miał napisać do
niej list pożegnalny podpisany
„Od Twojego Walentego”. Egzekucję przez dekapitację wykonano …14 lutego. Świat zaczął obchodzić WALENTYNKI na pamiątkę tego zdarzenia. Zjawisko
przesyłania walentynek i życzeń
z okazji dnia zakochanych szybko rozpowszechniło się w Polsce
po upadku komuny, bo wcześniej
z Ameryki docierały do nas tylko
i wyłącznie westerny, lub stonka, z tych najmniejszych zagrożeń. Dziś walentynki są zjawiskiem powszednim, z przeciwnikami włącznie. Niektórzy sugerują wręcz, że święto to obchodzą tylko… według wersji wybiórczej, chorzy psychicznie. To
ich patronem w skrajnych przypadkach był św. Walenty. Ewentualnie epileptycy. Przy dużej
dawce złej karmy. No i bach…

Armia Krajowa

Bo dzień to niezwykły w kalendarzu. W naszej polskiej historii ważny i symboliczny, o czym
wiedzieć winni wszyscy walentynkowicze. Właśnie wtedy, w
roku 1942 w Polsce, będącej pod
bestialską niemiecką i sowiecką
okupacją, wola zbrojnego oporu całego narodu przeciwko okupantom spowodowała przekształcenie Związku Walki Zbrojnej w
nieśmiertelną Armię Krajową,
największą konspiracyjną armię
podziemną w okupowanej Europie. Jej spektakularne akcje, od
Akcji pod Arsenałem, zamachu
na Kutscherę, czy odbicia więźniów z grójeckiej siedziby Caritas przeszły do legendy. Walka o

Pancernik Bismarck, zwodowany 14 lutego 1939 roku, spoczywa na dnie Oceanu Atlantyckiego.

Kresy i Powstanie Warszawskie.
To dziewczyny i chłopców z AK,
jako zaplutego karła reakcji eliminowali beneficjenci roku 1945
w Polsce.

Al Capone

Kiedy w Polsce obowiązywała
jedyna, słuszna telewizja, w wersji przed 1989 r., w młodości z
wypiekami na twarzy oglądałem filmy gangsterskie na czarno-białym ekranie. Pokazywały one sceny porachunków pomiędzy „amerykańskimi” gangami – grupami przestępczymi.
Dzień 14 lutego kojarzył mi się
przez wiele lat z gangsterską masakrą w dniu św. Walentego do-

konaną w roku 1929 r. przez bandę najbardziej rozpoznawalnego bandziora okresu prohibicji
Ala Capone na członkach gangu Bugsy’ego Morana. Wyobraźnia wciąż podsuwa sceny z podjeżdżającymi Fordami i plującymi ołowiem TOMMYGUNami z
bębenkowymi magazynkami. Na
tych samych filmach widać wiszące na ścianach olbrzymie telefony z korbką, tubą do mówienia
i pojedynczą słuchawką przykładaną do ucha. To ustrojstwo, które dziś każdy z nas nosi w kieszeni i dopada nas wszędzie, gdzie
jesteśmy, tego samego dnia w
roku 1876 opatentował Aleksander Graham Bell.

Różności

Ten dzień był też dniem Juliusza Cezara, któremu po ogłoszeniu go przez Senat dyktatorem
wieczystym wydawało się, że
sięgnął szczytu swej kariery, co
było faktem i jednocześnie kolejnym krokiem ku słynnym idom
marcowym, w czasie których został zamordowany. Innemu wielkiemu zdawało się, że strącony
został na samo dno piekielnych
czeluści – cesarz Henryk IV został obłożony klątwą przez papieża Grzegorza VII. Finał wielkiej
afery znanej jako spór o inwestyturę miał miejsce w Canossie,
gdzie odbyła się lekcja pokory i
politycznego cwaniactwa. Papieżowi łaskawość na zdrowie niestety nie wyszła.
14 lutego nasi bili Moskala pod
Stoczkiem w 1831 r., a trochę
wcześniej, bo w 1610 r., patriarcha moskiewski dogadał sprawę objęcia carskiej korony przez
królewicza Władysława Wazę.
Ku utrapieniu wielu historyków plan ten spalił na panewce.
Unia Moskwy i Rzeczypospolitej
nie doszła do skutku, lecz przysporzyła problemów. W swoim czasie na wyspie Hawai'i zginął słynny żeglarz James Cook, a
John Marshall, Prezes Sądu Najwyższego USA uznał, że jakakolwiek ustawa Kongresu niezgodna z Konstytucją jest pozbawiona
mocy prawnej. Pozostając przy
historii USA, w dniu św. Walentego powiększyło ono swoje terytorium o stany Oregon i Arizonę.
Tego dnia również składano projekt powołania Ligi Narodów, a
Rosja Radziecka przyjęła kalendarz gregoriański. A w stoczni w
Hamburgu w roku 1939 zwodowano monstrum morskie o nazwie Bismarck, przy zatopieniu
którego udział miał ORP Piorun.
Są to tylko wybrane historie z 14
lutego.
Wiele z przywołanych historii
jest rozwojowych. Wiele musiałem pominąć, jak tą, że tego dnia
rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka w roku 19. Kulminacją
była Bitwa Warszawska, której
100-lecie będziemy w tym roku
świętować. A w tym zwycięstwie
udział miało wielu mieszkańców
naszego miasta. Spróbujemy o
tym opowiedzieć.
Artur Szlis

NIEWINNA MANIPULACJA
Jaka jest treść sztandaru? To pytanie
wprawiło ich w zakłopotanie.
– A nie ma tam przypadkiem faceta z
wiaderkiem? Z wiaderka leci woda na
płonącą chałupę – zaczął ich naprowadzać.
– Zaraz, przecież możemy sztandar
rozwinąć – doznali olśnienia.
Zatem przynieśli sztandar z remizy i
rozpostarli.
– Rzeczywiście jest tu ktoś taki –
stwierdził z podziwem stary strażak,
drapiąc się po głowie.
– Co to za pan? – z powagą spytał syn
starego strażaka, młody strażak.
Co roku najmują mszę ku czci swojego patrona, a wcale go nie znają? Znają św. Floriana znakomicie, tylko sobie zażartowali z pana redaktora. Do
tego wydarzenia przygotowywali się
specjalnie, bo nie codziennie święci się nowy sztandar i obchodzi 90-lecie hufca.
– Jak to? Przecież pięć lat temu odpra-

wialiście 60-lecie! – niemal wykrzyknął
redaktor. – Sam opisywałem – pokręcił ze zdziwieniem głową.
– Opowiemy ci, kochany redaktorze,
jak to było, tylko nic nie mów naszym
dzisiejszym gościom – odpowiedzieli
z uśmiechem.
Wszystko przez bałagan w dokumentacji , a w zasadzie jej brak. Dla prawdziwego strażaka nie ma rzeczy niemożliwych. Jak się nie ma historii, to
trzeba ją stworzyć. Zatem w zeszłym
miesiącu pożyczyli kronikę od zaprzyjaźnionych druhów z sąsiedniego powiatu. Przepisali z niej ciekawsze daty
i fakty. Wydawało się, że już jest po
sprawie. Tymczasem ambitny naczelnik zawyrokował, że ich kronika musi
być nie tylko najstarsza, ale także najbardziej wiarygodna w gminie.
Wytypowany na Galla Anonima
druh obszedł całą wieś w poszukiwaniu świadków epoki. Plon kwerendy przedstawił na ogólnym zebraniu.

Kontrowersje wzbudziła m.in. liczba
tłumic i bosaków w 1930 r. Pisać sucho czy z detalami? Przykładowo uroczystość poświęcenia przedwojennej remizy. Ledwie proboszcz potraktował budynek święconą wodą, a już
najpotężniej zbudowany druh miejscowej OSP stał na środku placu boju,
wymachując odważnikiem przyczepionym do paska od portek. Kto z
przyjezdnych dostał funtem w głowę,
ten padał jak trup. A gdy powalony jegomość jeszcze się ruszał? Tego dobijano cegłą. Cóż, byłoby o czym pisać.
Z hagiograficznym wyczuciem druhowie postanowili zmilczeć takie – nic
nie znaczące – fakty. Z góry wykluczyli jakiekolwiek luki. Nie wyjaśnili tylko
sprawy wozu rekwizytowego, bo Jasio, znający tę rzecz z relacji dziadka,
musiał zaprowadzić krowę, ostatnią
we wsi, do byka. Nietrudno zgadnąć,
iż w przypadku wątpliwości, by osiągnąć konsensus, wspomagali się wi-

nem. O północy mieli już kronikę gotową. Na nieszczęście kolega robiący
za Galla Anonima postanowił wrócić
do domu na skróty, więc dwie godziny wyciągano ze stawu żuka (ostatniego w gminie).
Reaktor z trudnością powstrzymał się
od śmiechu, gdy misternie ułożoną,
nafaszerowaną heroizmem i patriotyzmem, przemoczoną historię jednostki odczytywano podczas uroczystości jubileuszowych. Szacowni goście, w tym dwóch posłów i jeden senator, oczarowani barwną opowieścią, w pełnych patosu przemówieniach gratulowali gospodarzom„systematycznie i wzorowo” prowadzonej
kroniki, wpraszając się już na obchody stulecia.
– Przyjedziemy za dziesięć lat, o ile,
rzecz jasna, na nas zagłosujecie – zażartował poseł, zupełnie nieświadomy, że wyznawcy św. Floriana będą
obchodzić swoje stulecie zapewne

św. Florian

jeszcze w tej kadencji parlamentu.
Cóż, strażacy w manipulowaniu historią okazali się być nie gorsi od zawodowych polityków. A redaktora teraz
już nic nie zdziwi. Nawet to, jeśli za kilka miesięcy na podstawie kroniki powstanie praca licencjacka, a może nawet magisterska.
Remigiusz Matyjas
PS Wszelkie podobieństwo do prawdziwych osób i zdarzeń jest przypadkowe.
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Tropikalny raj 30 km jazdy od Grójca
20 lutego uruchomiono
największy zadaszony park
wodny w Europie. Suntago to
pierwszy etap projektu Park of
Poland realizowanego we Wręczy
obok Mszczonowa. Redakcja
„Życia Grójca” uczestniczyła w
konferencji prasowej na dwa dni
przed otwarciem.

że zapewniają rozrywkę tysiącom osób dziennie. Suntago to największy zadaszony park wodny w
Europie i pierwszy tego typu, tak
spektakularny obiekt w Polsce.
Park będzie przyjmować gości na
tropikalne wakacje przez 365 dni
w roku. Mamy też świadomość, że
tak duża inwestycja, która do tej
pory kosztowała ponad 170 mln
EUR, wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, aby naszym gościom dostarczyć rozrywkę na
najwyższym poziomie. Zrobiliśmy wszystko, aby goście, przekraczając próg Suntago, nie tylko czuli magiczną atmosferę egzotycznych wakacji, ale również
mieli zapewnioną obsługę, jakiej
oczekują – mówił Idan Greidinger, prezes Park of Poland.

O

biekt to 67 tys. m kw,
10 tysięcy miejsc w
przebieralniach oraz
2500 tysiąca miejsc
parkingowych. Na terenie Suntago są 32 zjeżdżalnie wodne, 10
saun oraz miejsce umożliwiające naukę surfingu. 32 stopnie Celsjusza i 740 palm z różnych zakątków świata sprawiają, że można
poczuć się tutaj jak w tropikach.

Wielka inwestycja

Atrakcje

Park of Poland i Suntago Wodny
Świat to miejsce, w którym można
spędzić kilka godzin, ale także cieszyć się wakacyjną atmosferą jeszcze dłużej. Dla wielbicieli tropików przeznaczona będzie wygodna baza noclegowa SuntagoVillage. Jeszcze tej wiosny do dyspozycji gości będą 92 w pełni wyposażone, nowoczesne domki modułowe ze strefami zabaw dla dzieci,
przestrzenią do grillowania oraz
recepcją z mini delikatesami.
– Inwestycja Park of Poland, w
tym Suntago Wodny Świat, jest
dla nas zarówno wielką szansą jak
i wyzwaniem. Wiemy, że miejsca,
takie jak to, mają ogromny potencjał, przede wszystkim dlatego,

W Suntago mamy trzy strefy tematyczne – Jamango, Relax, Saunaria. Dwie ostatnie dostępne są
dla gości powyżej 16 roku życia.
W pierwszej znajduje się wodna
dżungla z masą atrakcji na światowym poziomie, 4000 leżaków
w otoczeniu prawdziwych palm,
32 zjeżdżalnie, w tym jedna z najdłuższych w Europie, dzięki której goście będą mieli wrażenie
jakby sunęli z wysokości Wieży
Eiffla!

Relax

To idealne miejsce do regeneracji
i wypoczynku w otoczeniu palm
sprowadzonych z Kostaryki, Ma-

Władzy nie oddamy
Władysław Gomułka piórem i okiem Grójecczanina,
reportera Piotra Lipińskiego
wskazuje autor, była szarość lat 60.,
epoki określanej czasem małej stabilizacji. – Szarość jest ciężko opisywać – wskazuje Lipiński. Twierdzi, że miał problem z Władysławem Gomułką i przez ponad dwadzieścia lat pracy reporterskiej spychał jego temat na bok. – Kiedy trzy
lata temu przekroczyłem pięćdziesiąty rok życia, żartobliwie stwierdziłem, że dorosłem do zmierzenia
się z Gomułką. Praca nad książką o
nim zajęła mi wyjątkowo wiele czasu. Musiałem szczegółowo zmierzyć się z tematem. Zadziwiło mnie,
że podświadomie spychałem pisanie o Gomułce na bok. Sądzę, że robię tak również z innymi tematami.
Podświadomie, a może nie podświadomie pomijam okres lat 70 – mówi Piotr Lipiński. – Może ta dekada
jest za świeża dla mnie? – zastanawia się.
Tomasz Plaskota

fWładysław Gomułka

P

rzedstawienie sylwetki jednego z przywódców PRL
Władysława Gomułki nie
jest sprawą łatwą. Towarzysz „Wiesław” był bowiem postacią niezwykle skomplikowaną i niejednoznaczną. Ale wydaje się, że
ta sztuka udała się Grójecczaninowi Piotrowi Lipińskiemu w książce „Gomułka. Władzy nie oddamy”,
która ukazała się nakładem wydawnictwa „Czarne”.
Autor w swoim reportażu historycznym oddał różne niuanse osobowości komunistycznego przywódcy, jego skomplikowanego, czasem niechętnego stosunku do Sowietów.
Nie zabrakło opisów zawirowań w
karierze partyjnej, niewiarygodnych
opowieści o chorobliwym skąpstwie
czy jego niezrozumiałych dziwactwach. – Bałem się pisać o Gomułce, bo wydawał mi się strasznie nudny i rozwlekły. Miałem wrażenie, że
sobie z nim nie poradzę, bo jego sposób myślenia jest tak zawikłany, że
będzie mi trudno sobie z nim poradzić – mówi Piotr Lipiński. Dodaje,
że innych przywódców Polski Ludowej, Józefa Cyrankiewicza i Bolesława Bieruta było mu łatwiej opisać, ponieważ są bardziej konkretni.
– W postaci Bieruta dominują trzy
cechy przez które można go przedstawić, służalczość, urzędniczość i
oślizgłość. Natomiast z Gomułką
jest straszny problem, raz jest znienawidzonym przez Polaków komunistą, a innym razem człowiekiem
uwielbianym przez rodaków – dodaje reporter.
Problemem w pracy nad książką, jak

lezji, Florydy. W zewnętrznym i
wewnętrznym basenie z wodami
termalnymi, czekają na gości: jacuzzi, hydromasaże oraz dwa bary
osadzone w basenie.
W strefie Relax znajdziemy również basen Dead Sea z bogatą w minerały wodą solankową, wpływającą korzystnie na układ krwionośny
oraz regenerującą skórę. Jest też tutaj basen siarkowy, czyli coś idealnego dla osób borykających się z
problemami reumatoidalnymi i stawowymi. Dobroczynne działanie
tej naturalnej wody sprzyja też regeneracji i wzmocnieniu odporności. Relax to także: basen floatingowy, łaźnia parowa, liczne łóżka do
masażu. Wewnątrz strefy goście
mają również możliwość skorzystania z zabiegów kosmetycznych
i masaży dostępnych po uprzedniej
rezerwacji.

Saunaria

10 różnych saun i łaźni oraz 2 baseny witalne. Valhalla, czyli klasyczna, drewniana sauna z wystrojem,
który przenosi do świata wikingów,
sauna Rajska Plaża w kształcie malediwskiego domku oraz Wioska
Egipska, składająca się z pięciu
różnych saun dopasowanych do
bardzo szerokich oczekiwań gości
– to tylko niektóre z atrakcji. Sauny fińskie oferują wyższe temperatury, dwie sauny bio charakteryzują się niższą temperaturą i wyższą wilgotnością, w saunie infrared
temperatura nie jest zbyt wysoka,
ale promienie podczerwone wnikają w ciało i bezpośrednio oddziałują na organizm. Jest też wyjątkowa
sauna inhalacyjna, której wystrój
przenosi na łono polskiego lasu, a
odpowiednia temperatura, wysoka wilgotność oraz olejki eterycz-

ne sprzyjają oczyszczaniu dróg oddechowych oraz uwalniają od stresu. Co więcej, liczne seanse prowadzone przez profesjonalnych sauna
masterów sprawią, że korzystanie z
Saunaria przyniesie maksimum korzyści zdrowotnych i relaksacyjnych.
Z wymienionymi saunami idealnie współgra Mont Blanc, czyli
miejsce z temperaturą -12°C, gdzie
można się natrzeć naturalnym śniegiem. Następnie można przejść
do Koreańskiej Sali Wypoczynku,
gdzie aromaterapia i kojąca muzyka wyciszą emocje i wprowadzą w
stan medytacji. Warto też odwiedzić grotę solną, gdzie panuje mikroklimat zbliżony do nadmorskiego. Bloki solne oraz granulowana
sól na podłodze groty, dzięki podgrzewaniu i wentylacji, nasycają
powietrze pierwiastkami wpływającymi korzystnie na układ oddechowy, nerwowy i krążenia.

Ceny biletów

Obiekt ma być otwarty przez 365
dni w roku. Wejściówki można zamawiać za pośrednictwem strony
www.parkofpoland.pl . Do wyboru mamy wejście na 2 albo 4 godziny lub cały dzień. Koszt pobytu
dla dzieci do 120 cm wzrostu wynosi od 39 zł do 99 zł, w zależności
od wybranej opcji. Dorośli zapłacą
99 zł i 109 zł za bilet w strefie Jumango. Wejście na pozostałe strefy wiąże się z dopłatą 15 zł od każdej strefy. Warto dodać, że Suntago
jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Info Suntago

ŻYCIE GRÓJCA |

EDUKACJA/PROMOCJA 7

LUTY 2019

Smartfon - uzależnienia
behawiarolne wśród dzieci
Wita nas każdego dnia dzwoniącym
budzikiem, który ustawiliśmy nocą
kładąc się spać - jedna z ostatnich
rzeczy, które zrobiliśmy przed
snem. Poranny maraton po social
mediach, jeszcze przed śniadaniem.
Głowa w charakterystyczny sposób
pochylona nad ekranem smartfona
przez całą drogę do szkoły czy
pracy... A gdyby tak do niego nie
zaglądać?

P

ojawia się stres, przerażenie,
niepokój. Przecież coś może
mnie ominąć! To typowe objawy syndromu FOMO.

Dobre wieści dla oświaty

Bezpłatna opieka
stomatologiczna, dodatkowe
środki na zajęcia sportowe
dla dzieci, akcja "Stop
smartfonizacji" oraz
zakup trzech monitorów
interaktywnych - to
inicjatywy oświatowe podjęte
przez gminę Grójec wraz z
początkiem roku.

W

zeszłym miesiącu rozpoczęła się
realizacja umowy
dotyczącej bezpłatnej opieki stomatologicznej dla uczniów. Burmistrz Dariusz Gwiazda podpisał umowę
z gabinetem stomatologicznym
NZOZ „Zdrowie” Michał Ukleja, Katarzyna Wróblewska.

Stomatologia

Na mocy tej umowy uczniowie szkół podstawowych będą
mogli skorzystać z bezpłatnego leczenia stomatologicznego. Taka opieka stomatologiczna wymaga pisemnej zgody rodziców bądź opiekunów.
Dyrektorzy szkół, na ostatnich styczniowych zebraniach,
poinformowali o tym rodzi-

ców oraz wystąpili o podpisanie wymaganych dokumentów.
Kiedy otrzymają już ostateczne informacje o liczbie dzieci objętych opieką zdrowotną,
wraz z NZOZ „Zdrowie”, ustalą harmonogram wizyt w przychodni znajdującej się przy ul.
P. Skargi 10.

Dotacja na sport

Kolejną dobrą informacją jest
pozyskanie dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia sportowe dla dzieci 4-,
5- i 6-letnich. Program będzie trwał od lutego do grudnia 2020 r., a zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu i obejmą 33 oddziały
przedszkolne z naszej gminy.
Celem programu jest aktywizacja sportowa oraz niwelowanie wad kręgosłupa u najmłodszych. Koszt programu gimnastyki sportowej to 43 560 zł, z
czego 50% to dofinansowanie
z Ministerstwa, pozostałą kwotę gmina Grójec pokryje z własnych środków.

Lepszy start

Gmina Grójec po raz kolej-

Czym jest FOMO?

ny może pochwalić się pozyskaniem dodatkowych funduszy na lepszy start dla naszej
młodzieży. Tym razem, dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w
Grójcu otrzymała ze środków
rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej dofinansowanie na pomoce dydaktyczne
niezbędne do realizacji zajęć z
przedmiotów przyrodniczych.
Wsparcie finansowe to aż 75
000,00 zł. Dzięki tym funduszom, szkoła zakupiła nowoczesne urządzenia cyfrowe w
postaci trzech monitorów interaktywnych z oprzyrządowaniem oraz czujniki do doświadczeń fizyczno-chemicznych oraz geograficzno-przyrodniczych. Łącznie udało się
wyposażyć cztery pracownie.
Od teraz prowadzący zajęcia
będą mogli bez przeszkód ilustrować na dużym ekranie lekcje pokazami i doświadczeniami przeprowadzanymi przez
uczniów. Dzięki bardzo prostym w użytkowaniu, cyfrowym i bezprzewodowym czujnikom, eksperymenty będzie
można przygotowywać w ciągu zaledwie minuty, a wyniki
wyświetlać i analizować na dowolnie wybranym urządzeniu.\

FOMO to skrót od angielskiego
zwrotu „Fear of Missing Out", czyli lęk przed ominięciem nas informacji, która mogłaby być dla nas istotna.
Wzbudza to wyjątkową potrzebę stałego kontaktu ze światem, zwłaszcza
poprzez stałe połączenie z Internetem.
Syndrom FOMO to zjawisko niejednoznaczne, wiążące się z nieodpowiednim korzystaniem z Internetu i mediów społecznościowych, jednak przede wszystkim aktywuje się w
sytuacjach, gdy dochodzi do odcięcia
nas od możliwości sprawdzenia, co
się obecnie dzieje w mediach społecznościowych. Osoby mające syndrom
FOMO, w zaawansowanej postaci,
potrafią w takich sytuacjach wyczuwać realny strach i wyjątkowy dyskomfort.

Depresja i zaburzenia snu

Nie jest tajemnicą, że samo nadużywanie Internetu jest szkodliwe dla
zdrowia, natomiast w przypadku osób
cierpiących na syndrom FOMO konsekwencje mogą być znacznie bardziej szkodliwe. Młodzież posiada
dziś szeroki dostęp do różnych technologii i Internetu, których użycie w
przesadnym stopniu może prowadzić
do osiągania znacznie gorszych wyników szkolnych poprzez zaburzenia

procesów poznawczych, co prowadzi
do gorszego przyswajania wiedzy. Jak
dowodzą badania, osoby z takimi zaburzeniami znacznie częściej popadają w depresję, zmienia się ich sylwetka, cechuje je znacznie gorsza pamięć
i samopoczucie. Wyjątkowo częstym
problemem jest zbyt długie używanie
smartfona bezpośrednio przed snem.
Niebieskie światło telefonu negatywnie oddziałuje na poziom melatoniny,
która wpływa na senność, co znacząco zaburza spokojny sen.
Badacze są zgodni, że głównymi kryteriami w przypadku diagnozy tego
uzależnienia są następujące czynniki:
obsesyjne myślenie o używaniu Internetu, niezaspokajanie podstawowych
potrzeb oraz zaniedbania w codziennych czynnościach, przesadnie długi
czas spędzany przy ekranie komputera, tabletu lub smartfona. W sytuacji,
kiedy tego typu problemy występują
u nas czy u naszych bliskich, powinno się podjąć konkretne kroki w celu
zwalczenia problemu.

#GrójecBezSmartfona!

Nasza gmina podjęła projekt profilaktyczny mający na celu walkę z uzależnieniami behawioralnymi wśród
dzieci. W rezultacie będą prowadzone specjalne lekcje uświadamiające
młodzież o niebezpieczeństwach, na
które dzieci są narażone poprzez korzystanie z nowych technologii. Zajęcia będą odbywały się w szkołach naszej gminy. Będą dostosowane zarówno do przedziału wiekowego, jak również do specyfiki niebezpieczeństw i
problemów, zagrażających najmłodszym oraz tym trochę starszym. Przygotowane zostaną również spotkania
dla rodziców chcących zgłębić wiedzę z zakresu nowoczesnych uzależnień, podczas których będą mogli zasięgnąć rady specjalistów i otrzymają
odpowiedzi na nurtujące pytania.
Adam Piwowarski
student psychologii
Uniwersytetu SWPS

Stop smartfonizacji

W tym roku we wszystkich
placówkach gminnych zostanie przeprowadzona akcja
„Stop smartfonizacji”. Z tego
powodu odbyły się już spektakle profilaktyczne, będą także zajęcia z terapeutami, pogadanki i konkursy.
Wydział Edukacji, Promocji
i Spraw Społecznych
UGiM Grójec

Pani Dyrektor
Marii Wiśniewskiej
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy
Składają:
Pracownicy, Rada Rodziców, Wychowankowie
Publicznego Przedszkola Nr 4 w Grójcu
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DZIĘKUJEMY!!!
N
asza wspaniała koleżanka,
Grażyna
Dubiel, po 23 latach pracy opuszcza Grójecki Ośrodek Kultury. Jej wkład w kulturę w naszym mieście jest nie do przecenienia. Festiwale, wycieczki, warsztaty, konkursy, koncerty, Święto Kwitnącej Jabłoni i Bóg wie, co jeszcze wydarzyło się przez te lata w grójeckiej kulturze… To w ogromnym stopniu zasługa Grażynki.
Uczestnicy Jej imprez widzieli tylko gwiazdę na scenie albo
cieszyli się atrakcjami czy nagrodami w konkursie. Tymczasem ktoś to wszystko musiał
zorganizować. Napisać regulamin, negocjować z zespołem,
uzgodnić wszystkie szczegóły, zadbać o „papierologię”,
uzyskać zgody, zebrać uczestników, tu zadzwonić, tam napisać, załatwić transport, sporządzić budżet i zrobić jeszcze tysiące innych rzeczy. Tym
właśnie zajmowała się w naszym GOK-u Grażynka. I robiła to świetnie!
Smutno nam, Grażynko, że

WYCIECZKA ORAZ WSPÓLNE ZABAWY

opuszczasz nasz okręt. Na pocieszenie zostaje nam jednak
fakt, że przecież nie przeprowadzasz się daleko. Cieszymy
się z tego, że dalej będziesz
pracować dla kultury, bo jesteś w tym po prostu znakomita. Jesteśmy pewni, że wiele sukcesów i satysfakcji przed
Tobą! Trzymamy za Ciebie
kciuki.
Grażynko, dziękujemy Ci za
lata, które z nami spędziłaś.
Dziękujemy Ci za Twoją przy-

jaźń, zaangażowanie, wiedzę,
pomoc, za czas, który poświęciłaś nam i naszemu miastu.
Na nowej ścieżce kariery życzymy Ci wszystkiego, co najlepsze. Abyś mogła się realizować, a przy tym znaleźć jak
najwięcej czasu oraz energii
dla swoich najbliższych.
Twoi przyjaciele
z Grójeckiego Ośrodka
Kultury, „Życia Grójca”,
współpracownicy
i mieszkańcy Grójca

Koronawirus popsuje zbiory?
O koronawirusie słyszymy i
czytamy codziennie. Telewizja,
radio, gazety, portale
internetowe na bieżąco podają,
ile osób jest zakażonych, a ile
zmarło w wyniku choroby.
Dowiadujemy się też, dokąd
dotarł 2019-nCoV. Ledwie kilka
dni temu media alarmowały, że
jest już we Włoszech, Chorwacji i
Austrii. Kraje te leżą bardzo blisko
nas, toteż koronawirus nad Wisłą
wydaje się tylko kwestią czasu.
óki co koronawirusa traktujemy jako coś odległego,
co nas nie dotyczy. Rzeczywiście z punktu widzenia zdrowia szansa zarażenia się
jest stosunkowo niewielka. Znacznie bardziej prawdopodobne, że
dopadnie nas poczciwa grypa, które jest niemniej groźna niż „chiński wynalazek”. Gdy jednak nadejdzie do Polski, możemy znaleźć się
w potężnych tarapatach.
Koronawirus mocno pokrzyżował
już plany firm zbijających kapitał dzięki współpracy z Państwem
Środka. Tracą również sami Chińczycy, co dobitnie widać po gwałtownych spadkach kursów na tamtejszej giełdzie. Coraz większe
problemy gnębią branżę turystycz-

P

ną. Jedni odwołują wycieczki do
miejsc, gdzie wirus już się pojawił. Inni boją się rezerwować, bo
przecież nie wiedzą, czy w ich wymarzonym kurorcie wakacyjnym
wkrótce nie wystąpi 2019-nCoV.
Ileż milionów (czy może miliardów) euro straciły północne Włochy, będące przecież popularną destynacją dla podróżników z całego
świata? Skoro 11 gmin zostało objętych kwarantanną, skoro odwołano imprezy z okazji zakończenia
weneckiego karnawału, skoro zdecydowano, że mecze Serie A będą
rozgrywane przy pustych trybunach, to sprawa musi być poważna.
A niedługo może się okazać, że
choroba stanie się problemem także chłopa spod Grójca. Musimy
sobie bowiem zdawać sprawę, że
gdy wirus pojawi się w Polsce lub
na Ukrainie, może dojść do zamknięcia granic. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, co to będzie oznaczać dla sadownictwa… Takiej ilości jabłek i innych płodów rolnych,
jaką jesteśmy w stanie wyprodukować, nie zbierzemy własnymi siłami. Jednocześnie należy się też
spodziewać trudności z dostarczaniem owoców do zagranicznych,
a może nawet i krajowych odbior-

ców. Bez siły roboczej i z zawężonym rynkiem zbytu obecny kryzys sadowniczy wyda się niewinną igraszką.
Swoją drogą ciekawe, jak zareaguje rynek owoców na problemy związane z wirusem. Chińczycy to najpoważniejszy na świecie w branży produkcji rolnej. Niektórzy liczą, że chińskie problemy
uda się wykorzystać Europejczykom. Gdyby azjatycki konkurent
wypadł z gry na jakiś czas, to ceny
mogłyby skoczyć do góry. Z drugiej strony choroba jest już w Europie, a więc – jak już wspomnieliśmy – przepływ towarów i ludzi
będzie coraz mocniej utrudniony.
Ale brak możliwości zatrudniania
pracowników z Ukrainy i utrudniony eksport nie będą rzecz jasna
jedynymi skutkami epidemii. Zaczną się kwarantanny, szkoły, urzędy, zakłady pracy i miejsce rozrywki zostaną czasowo zamknięte,
ogarnie nas psychoza… Tak brzmi
czarny scenariusz. Miejmy nadzieję, że do niego dojdzie, bo wirus
zaszkodzi nie tylko zdrowiu, ale i
gospodarce (z wyjątkiem branży
farmaceutycznej).
Warto przypomnieć, że epidemie
nie są niczym nowym. Nie tak
dawno, w 2002 i 2003 r., świat zadrżał przed SARS, nietypowym
zapaleniem płuc, które jest o wiele groźniejsze niż w przypadku COVID-19 (wirus wywołany
przez 2019-nCoV). Ono także zrodziło się w Chinach. Tamten problem udało się dość szybko opanować. Według WHO do końca
2003 r. ofiarami SARS padły tylko
774 osoby. Dzisiejszy koronawirus zbiera znacznie większe żniwo.
Jeżeli wierzyć statystykom, z tego
powodu w samych Chinach zmarło
ponad 2,7 tys. osób (zachorowało
prawie 80 tys. ludzi). Czy wierzyć
chińskim danym? Cóż… do SARS
też długo nie chcieli się przyznać.
Dominik Górecki

12 lutego 33 dzieci
wybrało się na wycieczkę
organizowaną przez Grójecki
Ośrodek Kultury.

12 lutego w ramach wycieczki
zorganizowanej przez Grójecki
Ośrodek Kultury 33 dzieci pojechało do Warszawy, zwiedzając Muzeum Ewolucji w Pałacu Kultury i Nauki, a także korzystając z bogatej oferty Stacji
Grawitacja. Przez godzinę wycieczka (podzielona na dwie
grupy) miała pokazy i ćwiczenia z instruktorami. Potem był
czas wolny.
Kolejną atrakcją dla młod-

szych dzieci podczas ferii były
warsztaty plastyczne. Podczas
pierwszych robiono kulę śnieżną (ze słoika, wody, brokatu,
figurek gotowych i tych z plasteliny), a podczas drugich malowano - za pomocą widelca
- zimowego misia oraz robiono wesołe stworki potworki (z
wełnianych rękawiczek). Dzieci tworzyły też eco system w
słoiku. Potem, dzięki uprzejmości firmy JCatering Pawła Jackowskiego, zjadły zupę
pomidorową. We wszystkich
warsztatach wzięło udział ponad 60 dzieci.
Grójecki Ośrodek Kultury
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NASZE WYSTAWY
Wystawa z Magdaleną Limbach

Uczta teatralna przy parku
Od 2015 r. Grójecki
Ośrodek Kultury organizuje
nieprzerwanie cykl
„Spotkania Teatralne przy
Parku”, który cieszy się
sporym zainteresowaniem.
W czwartek 6 lutego na
deskach sali widowiskowej
GOK zaprezentowały się
Teatr Rękawiczka z Centrum
Sportu i Kultury w Garwolinie
- pod kierownictwem Izabeli
Rękawek oraz Teatr Akademia
Wyobraźni z Lądka Zdroju,
którego kierownikiem
artystycznym jest Karolina
Sierakowska.

rzy ze średnich szkół zachwycili nas poezją ruchu, kolorystyką i żywym gestem. Z kolei Teatr Akademia Wyobraźni przeniósł nas w świat baśni,
prezentując spektakl z dużymi
kukłami wielkości człowieka
"Baśń o dwóch braciach" (scenariusz i reżyseria Jacek Zuzański, Paweł Pawlik), na podstawie znakomitego utworu
Gustawa Morcinka „O ubogim
Szewcu i chciwym Młynarzu".
Sztuka dostarczyła publiczności wiele uśmiechu i wzruszeń.

rupa Teatru Rękawiczka
pokazała
spektakl w formie
pantomimy, autorską sztukę „W pewnym miasteczku”, której scenarzystą i reżyserem jest sama kierownik teatru. Młodzi akto-

– Artyści poprzez gesty i sugestywne milczenie pokazali jak
pokonać zło dobrymi uczynkami; zło towarzyszące nam w
życiu codziennym. Następne
przedstawienie, czyli „Baśń
o dwóch braciach”, opowiada
o tym, jak ważne w życiu jest

G

Dobro powraca

dzielenie się z drugim człowiekiem. Mówi o chciwości, o
tym jak przegrywa ona, mimo
posiadanego majątku, z biedą i ubóstwem. Dobro i pokora czynią cuda, dają większą
satysfakcję i uznanie wśród
bliźnich. Obydwa przedstawienia teatralne, nagrodzone
wielkimi brawami, pozostawiły przesłanie, że dobro okazane drugiemu człowiekowi wraca ze zdwojoną siłą. Jako widzowie uczestniczący z wielkim zainteresowaniem w Spotkaniach Teatralnych jesteśmy bardzo wdzięczni Grójeckiemu Ośrodkowi Kultury za
zorganizowanie pouczających
spektakli, dziękując jednocześnie za umiejętność integrowania naszej lokalnej społeczności – relacjonowała Zofia Witczak.
Grójecki Ośrodek Kultury

Od 4 lutego w Pracowni PAADM na Bankowej można podziwiać wystawę malarstwa z cyklu "Mistrz i Uczniowie". Prace powstały podczas
warsztatów z Magdaleną Limbach (1 lutego) i przedstawiają postać
w przestrzeni. Na wystawie zaprezentowano 21 prac na papierze wykonanych w technice akrylu z elementami pouringu (wylewanie farb)
przy wykorzystaniu prostych szablonów. Stworzone prace odzwierciedlają indywidualne postrzeganie siebie samego w relacji z otaczającym światem. Najczęściej jest to poczucie siebie tu i teraz. Można zauważyć dużą różnorodność zarówno w kolorze jak i formie pracy każdego z uczestników.
Ekspozycja wystawy składa się w dwóch obrazów Magdaleny Limbach (udostępnionych dzięki uprzejmości artystki) oraz prac uczestników warsztatów. Tymi ostatnimi są: Zosia Brzezińska, Joanna Dembna,
Wiktoria Firlik, Hania Jackowska, Iza Janota, Wiktoria Janota, Ala Kowalczyk, Zosia Kraj, Weronika Kusio, Julia Macierzyńska, Olga Mańk,
Oliwia Muszyńska, Kalina Reszka, Zuzia Siennicka, Ola Szczęsna oraz
Nadja Świtalska.
Magdalena Limbach ukończyła Wydział Malarstwa na Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu. Ma na swoim koncie wystawy indywidualne,
m.in. w Warszawie (Galeria Abakus, 2016; Galeria (-1) PKOL, 2019), Częstochowie (Concert Hall, 2016), w Kazimierzu Dolnym (Galeria KOKPiT, 2016), a także zbiorowe w Polsce i za granicą. Więcej o twórczości
Magdy na stronie internetowej: www.magdalenalimbach.format.com.
Poza malarstwem zajmuje się projektowaniem graficznym oraz prowadzi warsztaty artystyczne. Wystawa dostępna do 6 marca.
Anna Merska-Mitan

Kolor i forma

ZABAWY PLASTYCZNE I "LAS W SŁOIKU"
Zabawy plastyczne podczas ferii zimowych w Grójeckim Ośrodku Kultury dla starszej grupy oznaczały zajęcia z tzw. pouringu, czyli sztuki malarskiej polegającej na wylewaniu farb
akrylowych wymieszanych ze specjalnym medium na płótno.
Warsztaty przyniosły uczestnikom
czas kreatywnej ekspresji. Kolory nachodziły na siebie lub wypływały spod warstw innych barw, tworząc niesamowite kompozycje. Każda
z prac jest niepowtarzalna i z pewnością przyozdobi niejeden pokój.
Proces twórczy upłynął niezwykle
szybko i przyniósł mnóstwo radości oraz dobrej zabawy.
Równie atrakcyjne okazały się zajęcia "Las w słoiku". Polegały one na stworzeniu ozdobnego słoja z żywymi
roślinami w środku. Dzieci miały do dyspozycji różnorodne granulaty, mchy, barwne kamienie, sznurki i oczywiście sukulenty. Dla części uczestników zajęcia były jednocześnie pierwszą przygodą z sadzeniem roślin w
życiu. Po skończonych zajęciach, dzięki uprzejmości firmy JCatering Pawła Jackowskiego, dzieci zjadły zupę
pomidorową. Mam nadzieję, że zarówno warsztaty plastyczne jak i zajęcia "Las w słoiku" wzbudziły zainteresowanie najmłodszych i stanowią początek nowych pasji.
Karolina Piwowarska

Od 9 marca w Pracowni PAADM zostaną wyeksponowane prace malarskie i rysunkowe, wykonane są w różnych technikach, takich jak:
gwasz, akryl, pouring, akwarela (ecolina), pastel sucha, pastel olejna i
grafit. Wystawa pt. „Kolor i forma", bo o niej mowa, zapowiada się jako
szeroki wachlarz postrzegania człowieka przez autora. Część obrazów cechuje wyraźne mieszanie technik, co daje niepowtarzalne efekty materii malarskiej. Autorzy prac: Maja Feliksiak, Maja Kołacz, Ala Kowalczyk, Leszek Kraj, Julia Macierzyńska, Olga Mańk, Zuzia Marczyk,
Franek Młyniec, Oliwia Muszyńska, Kalina Reszka, Zosia Socha i Bartek Szymański.
Wystawy czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 9:00 20:00, wt. 9:00 - 15:00, śr. 9:00 - 20:00, czw. 9:00 - 19:00, pt. 9:00 - 15:00
w Pracowni Artystycznej PAADM, ul. Bankowa 3/7 (wejście od podwórka, 2 piętro) w Grójcu.
Anna Merska-Mitan

FERIE W WOJSKU
Dzień Otwartych Koszar – pod takim hasłem odbyła się wycieczka dla dzieci i młodzieży z gminy Grójec organizowana przez Grójecki Ośrodek Kultury wspólnie z
Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej w Grójcu
Wycieczka do jednostki wojskowej w Ogrodzienicach była połączona z wyprawą
do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oraz do bazy Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.
Uczestnicy mogli zapoznać się z historią jednostki wojskowej, poznać zasady musztry, obejrzeć wojskowy sprzęt. Dużym zainteresowaniem cieszyło się strzelanie na
strzelnicy oraz przejażdżka wojskowym quadem. Było też coś dla podniebienia –
ognisko i pieczenie kiełbasek.
W Sułkowicach natomiast dzieci miały okazję obejrzeć m.in. tresurę psów policyjnych, a w grójeckiej bazie Państwowej Straży Pożarnej były świadkami pokazowego alarmu bojowego.
Dzieci, choć zmęczone atrakcjami w plenerze, to szczęśliwe i zadowolone, z wypiekami na twarzy, dopytywały o kolejne wycieczki.
			
Grójecki Ośrodek Kultury
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Cudowne ocalenie

Święty Józef kontra gestapowcy
Ks. prefekt Eugeniusz Żelazowski, odchodząc z Grójca, ofiarował Józefowi Świątkowskiemu, dyrektorowi Prywatnej
Koedukacyjnej Szkoły Handlowej, obrazek ze świętym Józefem. Patron przez dwa lata błądził po przegródkach portfela, aż
w końcu osiadł w legitymacji służbowej. Ot, wydawałoby się, nic niezwykłego w relacjach wiernego ze swoim patronem. Tak
spokojnie można by powiedzieć, gdyby nie zapomniana historia z czasów okupacji niemieckiej.

L

uty 1944 r. zaczął się
od mocnego uderzenia.
Frantz Kutschera, dowódca policji i gestapo
w dystrykcie warszawskim, zwany katem Warszawy, zginął 1 lutego w Alejach Ujazdowskich w
zamachu dokonanym przez Armię
Krajową.

Świątkowski, nie pytając się o
zgodę, usiadł na krześle stojącym
przed biurkiem. Niemiec spojrzał
na niego dziwnym wzrokiem, ale
nic nie powiedziawszy, wziął się
za przeglądanie teczki z dokumentami szkolnymi.

Żółta legitymacja

Plac Zbawiciela

Właśnie tego dnia, popołudniową
porą, nic nie wiedząc o porannym
zamachu, Józef Świątkowski wybrał się kolejką grójecką do Warszawy, planując odwiedziny rodziców oraz załatwienie nazajutrz
spraw służbowych. W mieście dał
się zauważyć nadzwyczajny ruch
niemieckiego wojska. Tramwaj,
którym jechał grójecki nauczyciel, miał doczepiony jeden wagon. Na przystanku przy placu
Zbawiciela Niemcy obstąpili ów
wagon i zaczęli wywlekać z niego ludzi.
– Jezu! Nas też zabiorą! – zaczęły
lamentować kobiety.
– Proszę się uspokoić! Nic złego
się nam nie stanie! – zaapelował
Świątkowski.
Jakaś wyższa siła czuwała nad naszym dyrektorem, gdyż tramwaj
zaraz ruszył w dalszą drogę.

Gorący luty

W Grójcu było coraz niespokojniej. Niemcy już 19 stycznia aresztowali ks. prefekta Józefa Krupińskiego, a w nocy z 14 na
15 lutego członków Szarych Szeregów: Henryka Filipczaka, Jerzego Kubczaka i Jerzego Federowicza. Mieli na celowniku kierownika szkoły nr 1 Wincentego
Malickiego. Jeden z mieszkańców
Warszawy, podczas przesłuchania
na gestapo, przyznał się, że właśnie od niego dostał lewe papiery. Skądinąd wiadomo, że kierownik wykonywał je wspólnie z synem. Cóż, wraz ze zbliżaniem się
od wschodu „wielkiego Iwana”
wzrastała aktywność gestapo.

Handlówka

Na szczególne niebezpieczeństwo
narażeni byli nauczyciele, którzy
zaangażowali się w ZWZ-AK
czy tajne nauczanie. To ostatnie,
zarówno na szczeblu szkoły powszechnej jak i średniej, prowadzono w domach prywatnych, ale
także pod przykrywką oficjalnych
struktur szkolnych. Prywatna Koedukacyjna Szkoła Handlowa w
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Grójcu, działająca od września
1940 r., na zasadzie koncesji uzyskanej od Niemców przez Józefa
Świątkowskiego, notabene dyrektora przedwojennego gimnazjum,
stała się dla nauczycieli szansą na
materialne przetrwanie okupacji, a
dla wielu młodych ludzi z Grójca i
okolic jedyną możliwością rozwoju intelektualnego. Oprócz oficjalnego nauczania, realizowano tutaj
– potajemnie oczywiście – przedwojenne programy gimnazjum i
liceum ogólnokształcącego oraz
gimnazjum kupieckiego.

Siedziba

Placówkę ulokowano w domu Dobrowolskiego przy ulicy Skargi.
Zapewne już na początku 1944 r.
korzystała ona z lokali przedwojennej siedziby gimnazjum (obecnie PSP nr 3). Według Świątkowskiego, co ciekawe i co ma znaczenie dla tej opowieści, na piętrze
uczyła się młodzież handlówki, a
na parterze – jako że gmach szkolny przy ulicy Piłsudskiego zajęty został przez Wehrmacht – młodzież tułającej się po mieście Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1.

Niespodziewani goście

Ta historia wydarzyła się 16 lutego 1944 r., w środę, w godzinach
przedpołudniowych. Gdy dyrektor Świątkowski, przerabiając nielegalnie program nauczania klasy IV gimnazjum ogólnokształcącego, mówił o anatomii i higienie człowieka, do pracowni wpadła uczennica, bodajże Kierśnicka, z wiadomością, że do szkoły
przyszło gestapo. Pan Józef, podbiegłszy do okna, zorientował się,
że gmach otoczony jest już kordonem Niemców.
– Wyłóżcie książki i zeszyty do
geografii szkoły handlowej – wy-

dał polecenie uczniom, a sam
pobiegł do sąsiedniej klasy, by
ostrzec kolegę Władysława Stochlaka, który właśnie rozwodził
się nad meandrami historii, oczywiście w ramach tajnego nauczania.

Zapoznanie

– Gdzie jest kierownik szkoły? –
zapytał na powitanie młody gestapowiec, jak się zaraz okazało, dowódca.
– To ja – oświadczył Świątkowski,
okazując mu legitymację wydaną
przez Wydział Oświaty dystryktu
warszawskiego.
– Józef Świątkowski ist als Leiter
an der privaten Handelschule…
– przeczytał Niemiec, rekwirując
dokument, a następnie chwytając
pana Józefa za gardło i stawiając
pod ścianą, w asyście trzech żołnierzy z karabinami.
Podczas rewizji przewrócono katedrę, zerwano tablicę ze ściany,
na szczęście nie zajrzano do pieca, do którego dopiero co wrzucone zostały podręczniki do historii
i geografii.

Dziwny wzrok

Zeszli na parter. Tutaj dowódca
kazał Świątkowskiemu pozostać
na korytarzu pod ścianą, obok gabinetu zajmowanego przez kierownika Wincentego Malickiego,
a sam wszedł do środka, nie zamykając za sobą drzwi. Pan Józef, wciąż pilnowany przez trzech
Niemców, dokładnie widział, co
działo się w gabinecie. Przy ścianie, naprzeciwko biurka, obok stoliczka, stał blady Malicki, a butny gestapowiec, siedząc w fotelu
i waląc pięścią o blat biurka, coś
wykrzykiwał.
– Panie dyrektorze, niech pan tu
przyjdzie – rozkazał.

Panu Józefowi mignęła przed
oczami karta z napisem „Prywatna
Polska Szkoła Handlowa w Grójcu” (w języku niemieckim).
– Ta karta tu jest, tylko ją pan
przerzuca.
– Po co pan tu zagląda?
– Nie zaglądam, z tego miejsca
wszystko widać.
– Proszę o legitymację.
– Ile razy mam ją panu dawać?
Zrobiłem to już na górze.
Niemiec wyjął z kieszeni chyba aż
kilkadziesiąt legitymacji, głównie
w ciemnych oprawach, podczas
gdy legitymacja dyrektora była
żółta.
– To jest moja legitymacja – powiedział Świątkowski, wskazując
na „Personnal-Ausweis nr 7066”.

Obrazek

– I cóż on panu pomoże?! – zadrwił gestapowiec, zobaczywszy obrazek wyglądający z dokumentu.
– Jak zechce, to pomoże… – odpowiedział cicho, choć z przekonaniem Świątkowski, który tak
naprawdę dopiero teraz przypomniał sobie o podarku ks. Żelazowskiego, czyli o wizerunku patrona.
Gestapowiec, wkładając z powrotem papiery do kieszeni, wyróżnił legitymację koloru żółtego,
wkładając ją, oczywiście wraz ze
świętym obrazkiem, do kieszonki
bocznej, znajdującej się w górnej
części munduru.

Łacina

Podczas przesłuchania Józef
Świątkowski grał pewnego siebie.
– Co pan wie o nauczaniu łaciny w szkole powszechniej nr 1 w
Grójcu?
– O ile mi wiadomo, w szkołach
powszechnych nie uczy się łaciny, a więc i tutaj też jej nie ma.
– A jeżeli udowodnię panu, że
właśnie w tej szkole wykłada się
łacinę?
– Proszę, niech pan udowadnia.
Na potwierdzenie swojej tezy
Niemiec wyciągnął z teczki kajet zatytułowany: „Zeszyt do ła-

ciny Haliny Matukówny (albo
Matulkówny), uczennicy klasy
VII, Szkoły Powszechnej nr 1 w
Grójcu”.
– I to ma być dowodem?
– A dlaczego nie?
– Nie zna pan okólnika gubernatora Hansa Franka, zezwalającego
na prywatne nauczanie wszystkich zakazanych przedmiotów
wraz z łaciną i historią Polski?
Właśnie z czymś takim mamy
tutaj do czynienia – tłumaczył
Świątkowski, jeszcze raz zapewniając, że w szkole powszechnej
żadnej łaciny się nie uczy (w istocie uczono).
– No to chodźmy, zobaczymy! –
krzyknął Niemiec, zrywając się z
krzesła.

Buda

Funkcjonariusz tajnej policji udał
się razem z kierownikiem Malickim do sal szkolnych, znów pozostawiając dyrektora na korytarzu pod ścianą, w towarzystwie
trzech żołnierzy. Świątkowski stał
tak około godziny, aż wreszcie ujrzał grupę nauczycieli szkoły powszechnej wraz z kierownikiem
Malickim, idącą ku drzwiom od
strony podwórza, gdzie czekała
już na nich złowieszczo wyglądająca ciężarówka, popularnie zwana budą. Gdy ładowano ich na samochód, jeden z Niemców podbiegł do dowódcy.
– A co z nim? – zapytał, wskazując na Świątkowskiego.
Szef gestapowców powoli podszedł do pana Józefa.
– A pan? Pan jest wolny… – wycedził przez zaciśnięte zęby, oddając mu legitymację.

Ograniczona moc

Dyrektor (Leiter) handlówki swoje cudowne ocalenie przypisywał patronowi. Szkoda tylko, że
święty Józef nie mógł powstrzymać gestapowców przed tym,
czego dopuścili się na nauczycielach szkoły powszechnej: W. Malickim, A. Adamskim, Z. Myszkiewiczu, W. Strzałkowskim i
S. Przybyłowskiej. Świątkowski,
uważający dzień 16 lutego 1944 r.
za czarną datę w dziejach grójeckiej oświaty, słyszał, że stracono
ich w pobliskim lasku. Według innej wersji, egzekucje nastąpiły na
Pawiaku lub w ruinach warszawskiego getta. W każdym razie nigdy nie wrócili do Grójca.
Remigiusz Matyjas

powieść o świętym Józefie i gestapowcach to skromny przyczynek do dziejów nauczycielstwa w Grójeckiem, zapisującego swoją kartę już od średniowiecza. Nigdy nie wolno tracić nadziei, że ktoś kiedyś odkryje źródła, umożliwiające dokładne odtworzenie losów: W. Malickiego, S. Przybyłowskiej, A. Adamskiego, Z.
Myszkiewicza czy W. Strzałkowskiego. Nazwiska także tych pedagogów odnajdujemy na pomniku poświęconym pamięci nauczycieli powiatu grójeckiego, którzy zginęli w latach 1939-1945. Stoi on na skwerze przed PSP nr 1, tą samą, której kierownikiem w latach 1927-1944 był W. Malicki. Na treści inskrypcji odcisnął się
czas wzniesienia monumentu. W 1978 r. nie można było napisać, że Stanisława Mikołajczyka i jego kolegów zamordowano w Katyniu, a pewnie, nawet gdyby wtedy znano
nazwiska nauczycieli pochodzenia żydowskiego, pracujących przed wojną w Publicznej Szkole Powszechnej nr 2 (niemal wszystkich pochłonął Holokaust), to i tak nie zostałyby one uwzględnione.
Z kolei znakiem czasu obecnego jest to, że o pomniku coraz bardziej zapominamy. A szkoda, nie tylko z tego powodu, że tak jak my traktujemy poprzedników, tak samo nas
potraktują nasi następcy. Dzisiaj, kiedy promuje się bohaterów „właściwych”, niekiedy niezwykle kontrowersyjnych, ale skutecznie dzielących naród na dwa obozy, aż prosi
się o nieustanne przypominanie ludzi, będących wielkim skarbem Drugiej RP, zazwyczaj wyrosłym z biedy, także grójeckiej, o jakiej dziś nie mamy pojęcia. Dzięki wielkiemu uporowi i konsekwencji każdy z nich stał się kimś, a razem współtworzyli inteligencję odrodzonej ojczyzny. Różnili się między sobą charakterami, poglądami politycznymi, ale wszyscy zginęli za Polskę. 								
Remigiusz Matyjas
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CPK - dla jednych szansa, dla innych zagrożenie
Dokończenie ze s. 1
Pytanie, czy linia będzie rzeczywiście bezpośrednim połączeniem z Warszawą czy tylko z
CPK (gdzie musiałaby nastąpić
przesiadka do stolicy).
Za realizacją zadania przemawiają także miejsca pracy, które pojawią się dzięki inwestycji. Powstaną one nie tylko na samym
lotnisku, ale i „wokół”, czyli we
wszelkiego rodzaju firmach i zakładach, które skorzystają z bliskości CPK oraz infrastruktury
związanej z obiektem.
Jednak przebieg linii kolejowej
będzie miał szansę na akceptację jedynie wtedy, gdy na terenie
gminy Grójec zostanie wybudowana stacja. Choć dla zwolenników inwestycje logiczne jest usytuowanie przystanku pod miastem, to jednak nie jest to wcale takie pewne (nie wspominając o tym, że cała inwestycja nie
jest pewna). Pojawiły się obawy,
że pociągi będą się zatrzymywać

jedynie w Warce. Gdyby tak się
stało, Grójec „zyskałby” na inwestycji jedynie nasypy kolejowe w
krajobrazie oraz kilka wiaduktów
i szlabanów.
Nasza redakcja zadała spółce
CPK pytanie o planowaną lokalizację stacji na terenie powiatu
grójeckiego. W momencie oddawania tego numeru „Życia Grójca” do druku nie uzyskaliśmy
jednak odpowiedzi.

Tylko propozycje

Póki co na temat CPK i planowanych torów kolejowych oraz dróg
wiemy stosunkowo niewiele. Zamieszczone na stronie internetowej mapy z wszelkimi wariantami są tylko propozycjami, a nie
projektem budowlanym. Możliwe są przesunięcia, a nawet opracowanie innych tras. Nie wiadomo nawet, który z wariantów jest
najbardziej prawdopodobny.
Do 10 marca mieszkańcy mogą
składać uwagi do tzw. Strate-

gicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL), w którym zawarte są
warianty dróg i linii kolejowych.
Dokument oraz formularz uwag
jest dostępny na stronie www.
cpk.pl.

Komitet protestacyjny

Widmo przecinania sadów na
pół, wyburzania domów i hałasu generowanego przez przejeżdżające pociągi skłoniło mieszkańców do zawiązania obywatelskiego komitetu protestacyjnego
przeciwko przewidywanym wariantom budowy linii. Bliższych
informacji w tej sprawie udzielą
sołtysi.
Do chwili zamknięcia tego numeru gazety w gminie Grójec odbyły doszło do dwóch spotkań
mieszkańców w sprawie budowy
linii kolejowej. Do pierwszego
doszło w niedzielę (24.02) w remizie w Pabierowicach. Zainteresowanie tematem było tak duże,
że nie wszyscy zmieścili się do

środka. Obecni na zebraniu zdecydowali, że składając uwagi do
Strategicznego Studium Lokalizacyjnego, opowiedzą się przeciwko wszystkim trzem proponowanym wariantom.
Kolejną debatę zorganizowano

26 lutego w Publicznej Szkole
Podstawowej w Bikówku. Z kolei zebranie w Grójcu odbędzie
się 2 marca o godz. 18 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Grójec przy ul. Piłsudskiego
47.
Dominik Górecki

Radni zabrali pieniądze na rekordowy mural. „Skandal i czysta złośliwość”
W poniedziałek głosami dziesięciorga radnych zdecydowano o wyrzuceniu z budżetu gminy funduszy na projekt grójeckiego artysty,
Sebastiana Krawczaka.

M

ieszkaniec naszego miasta – Sebastian Krawczak – zasłynął na całą Polskę, wykonując
ołówkiem XIX-wieczną rycinę grójeckiego rynku. Przyozdabia ona ścianę budynku w centrum Grójca, i stała
się swoistą wizytówką miasta. W 2018
roku praca wykonana przez grójeckiego artystę została oficjalnie wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. O
muralu, artyście i Grójcu informowały
wówczas media w całym kraju. Wśród
nich m.in. TVP1, TVP3, TV Polonia,
gazeta Fakt, Radio Dla Ciebie, portale
Onet czy Wirtualna Polska.
Artysta planował pobić swój rekord
wiosną tego roku, wykonując tym razem 120-metrową panoramę Grójca
z 1967 roku. Gigantyczny mural miał
zostać narysowany na ścianie budynku
komunalnego obok siedziby Urzędu
Miasta i Gminy przy ul. Piłsudskiego.
Zamiast tworzyć trzeba burzyć
W ostatni poniedziałek burmistrz Dariusz Gwiazda przedłożył Radzie
Miejskiej projekt uchwały o podziale tzw. wolnych środków. Dokument
przewidywał m.in. zabezpieczenie w
budżecie kwoty 60 tys. zł na wykonanie muralu. Podczas sesji, przewodniczący Rady Miejskiej, Karol Biedrzycki złożył jednak w imieniu grupy
radnych z klubu Wspólnie dla Gmi-

ny Grójec poprawkę. Zaproponowano w niej, aby środki te zamiast na wykonanie muralu, przeznaczyć na wyburzenie pawilonów przy Grójeckim
Ośrodku Kultury (chodzi m.in. o „Modrzewiankę”).
Ostatecznie za poprawką do uchwały,
wykreślającą środki na projekt panoramy Grójca, zagłosowało 10 radnych.
Przeciw było 8. Od głosu wstrzymał
się Janusz Dulemba.
O powody podjęcia takiej decyzji zapytaliśmy przewodniczącego Rady
Miejskiej i jednocześnie przewodniczącego Klubu Radnych Wspólnie
dla Gminy Grójec, Karola Biedrzyckiego: – Naszym zdaniem jest to znaczący wydatek dla gminy, i w tej chwili są ważniejsze zadania do wykonania. Wielu mieszkańców zwracało nam uwagę, że gmina kupiła działki przy Grójeckim Ośrodku Kultury
i nic się z nimi nie dzieje. Chcielibyśmy, aby stare budynki Modrzewianka i gastronomia zostały wyburzone, a
teren uporządkowany. Wówczas byłaby większa przestrzeń do zagospodarowania, i wtedy można myśleć o rozbudowie GOK. Warto też zaznaczyć,
że powstała już taka rycina w centrum
miasta, i kosztowała zdecydowanie
mniej, niż ta która miała zostać wykonana na budynku przy ul. Piłsudskiego 45. Może warto byłoby skorzystać
ze środków zewnętrznych, a nie w 100

proc. z budżetu gminy. Rada Miejska
jest od tego, aby dbać o finanse gminy.

Będzie skarga

Burmistrz Dariusz Gwiazda już zapowiedział złożenie skargi na uchwałę do
Wojewody Mazowieckiego. Oto jego
komentarz: – Kiedy kilka lat temu, gdy
pytaliśmy nowo zamieszkałych mieszkańców gminy, czym wyróżnia się nasze się miasto, co jest jego mocnym
punktem, najczęstszą odpowiedzią była rycina na głównym skrzyżowaniu
w mieście. Moja propozycja wykonania muralu na budynku obok Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu wzięła się z faktu, iż po pierwsze: mógłby
on być uhonorowaniem dorobku największego artysty w dziejach Grójca, jakim jest bez wątpienia w tej dziedzinie Sebastian Krawczak, a po drugie: rysunek wypełniłby radosną twórczością pustą ścianę w ważnej lokalizacji miasta. W minionych latach wielokrotnie i bezwiednie wydawano setki tysięcy złotych na występy gwiazd,
na samą wizualizację zagospodarowania zalewu w Głuchowie wydano np. 15 tys. złotych, a pomnik Jabłka na Rynku wraz z donicami kosztował około 200 tys. złotych. Dziś twierdzę, że nie stać nas na taką promocję
gminy, która niewiele daje w zamian.
Wymierne korzyści przynosi istnienie
wyjątkowej ryciny. Dzięki rekordowi Guinessa, Pan Sebastian był zapraszany do telewizji, pojawiały się również liczne publikacje w prasie oraz w
Internecie. Jest to nasza atrakcja turystyczna, jak wiemy – jedna z niewielu. Liczymy też na kolejny rekord. W
ubiegłym roku zaoszczędziliśmy kilkadziesiąt tysięcy złotych przeznaczonych na działania promocyjne gminy.
Naszym celem jest również promowanie miasta na zewnątrz, co dotychczas
nie było praktykowane, dlatego chcę
przeznaczyć środki na wykonanie muralu i choć cena dla niektórych może
być szokująca to uważam, że odpowiada wartościom rynkowym.

Rekordzista nie wierzy

Oburzenia decyzją radnych nie kryje
Sebastian Krawczak: – Decyzja radnych jest dla mnie co najmniej niezrozumiała i szokująca. Na dwóch sesjach

Rady, na których byłem obecny, nie
pojawił się choćby jeden głos sprzeciwu odnośnie wykonania rekordowej pracy. Mało tego, spotkało się to
z aprobatą radnych, a na ostatniej sesji ni stąd, ni zowąd pojawił się sprzeciw dziesięciu radnych, którzy uznali, że obecnie ważniejsze jest wyburzenie starej "Modrzewianki". Moim zdaniem to skandal i czysta złośliwość uderzająca we mnie jako artystę, jak i w burmistrza Dariusza
Gwiazdę. Tym bardziej, że moja poprzednia praca "Panorama Grójecka" zyskała uznanie nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Jest przykre i
uwłaczające dla mnie, że w skład
Rady Miejskiej wchodzą ludzie wywodzący się z naszego miasta, którzy zamiast promować nasz Grójec,

robią wszystko żeby rzucać przysłowiowe kłody pod nogi. Krótkowzroczność tych ludzi jest dla mnie
niepojęta, bo jak można stawiać na
szali wyburzenie starego budynku z wykonaniem pracy, która trafi do Księgi Rekordów Guinnessa.
Drodzy mieszkańcy Grójca i okolic,
pewnie dla niektórych osób kwota 60 tyś. brutto jest kwotą wysoką. Chciałbym jednak wyjaśnić, że
w tej sumie (co zostało pominięte
podczas ostatniej sesji) miałem ponieść koszty wynajmu rusztowania,
narzędzi i zabezpieczeń oraz zadeklarowałem się poprawić Panoramę
Grójecką. Są to kwoty rzędy 10-15
tyś. zł. Nikt o tym głośno nie mówił,
a takie są fakty.
Mateusz Adamski
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ierwsze getto na ziemiach
polskich założono w październiku 1939 roku w
Piotrkowie Trybunalskim,
a największym gettem w Europie
było getto warszawskie, utworzone
w październiku i listopadzie 1940
roku, otoczone murem i strzeżone.

Nie tylko w Grójcu

Kamień w Treblince ku pamięci poległych.

Getto w Grójcu, mieście powiatowym, w którym w 1939 roku wiodło żywot ok. 5 tys. Żydów (ok.
50% mieszkańców), powstało już
w listopadzie 1940 roku, obejmując południowo-zachodnią część
miasta wokół ulic: Mogielnickiej,
Mszczonowskiej, Zatylnej, Lewi-

czyńskiej i Bóżniczej (Krótkiej).
Nie wolno było go opuszczać pod
karą śmierci. Panował w nim głód,
przeludnienie choroby i śmierć. W
Górze Kalwarii dzielnicę żydowską utworzono już w sierpniu 1940
roku, a w Warce pod koniec listopada tego roku. Dzielnice żydowskie uruchomiono również w innych miejscowościach powiatu
grójeckiego: Tarczynie, Błędowie
i Mogielnicy.

Zarządzenie Maurera

20 stycznia 1941 roku Maurer, niemiecki urzędnik odpowiedzialny
w starostwie grójeckim za wszelkie działania podejmowane wobec
grójeckich Żydów, wydał zarządzenie, aby wszyscy Żydzi, mieszkający na wsi, opuścili pod nadzorem wójtów swoje miejsca pobytu i udali się do najbliższych większych miejscowości: Błędowa,
Tarczyna, Mogielnicy, Góry Kalwarii, Warki i Grójca.
Do grójeckiego getta przybyło wówczas około 1000 osób.
Dzielnica żydowska w żaden sposób nie mogła pomieścić tylu nowych mieszkańców. Żydzi grójeccy przeczuwali, że czeka ich wysiedlenie. Zapanował wśród nich
strach, zaczęli wyprzedawać swoje mienie. Niektórzy z nich (około 500 – 600 mieszkańców Grójca z rabinem Eliaszem Lipszycem
na czele) uciekali do Białobrzegów, gdzie jeszcze nie było getta,
gdyż mieli nadzieję, że tam unikną śmierci.

Zgodnie z planem

Getto w Grójcu istniało zaledwie
3 miesiące. Zlikwidowano je w
dniach 22-24 lutego 1941 roku Żydzi zebrali się na rynku, skąd po-

CO POWIE ŻONA?

Dwóch pięściarzy, wielkie chłopy, każdy co najmniej po 200 cm,
trwali w uścisku. Ciemnoskóry
ociekał potem i krwią, podczas gdy
biały (ciut wyższy i szerszy) sprawiał wrażenie całkiem rześkiego, no i trochę spragnionego, bo
w pewnym momencie, gdy tak się
przytulali, zaczął – z lubieżnością
wampira – zlizywać z szyi przeciwnika krew. Zaspokoiwszy pragnienie, zagonił rywala do narożnika, częstując prostymi, sierpowymi
i podbródkowymi.
Po co oni to robią? Nie ma innych
sportów? Mając tyle siły, mogliby, na przykład, machać wiosłami, pchać kulą albo rzucać młotem.
Sprawa jest całkiem prosta. Żaden wioślarz, kulomiot i dyskobol,
nawet za mistrzostwo olimpijskie
ani za rekord świata, nie dostanie

tyle kasy co bohater takiego show.
Dawno minęły już czasy Feliksa
„Papy” Stamma, kiedy jego podopieczni za złoty medal olimpijski
dostawali po 30 dolarów, a mimo
to w grójeckim parku piłkarze Mazowsza z uśmiechem na ustach bawili się w Adamskich, Chychłów,
Drogoszów, Grudniów, Kasprzyków, Kulejów, Olechów, Paździorów, Pietrzykowskich czy Walasków. Teraz nikt nie trenuje, ani
nikomu nie da w mordę, dla idei.
Dzisiejszy boks, w ogóle sport,
poza niszą amatorstwa, to po prostu praca na chleb. Teraz pannie nie
wystarczy już, że jej chłopak w piłkę kopie i wczoraj bramki strzelił
dwie, jak to wystarczało żonom Jaroszyńskich czy Sobczaków. Za to
kopanie powinien jeszcze pobierać
bajeczną pensję, bo w przeciwnym

pędzono ich na stację kolejki wąskotorowej. Zostali następnie wywiezieni do getta w Warszawie. W
ciągu kilku dni do getta warszawskiego przetransportowano połowę mieszkańców Grójca.
Deportacja Żydów grójeckich była
częścią większej akcji przeprowadzonej przez Niemców w pierwszych miesiącach roku 1941. Ludność żydowska, zamieszkująca zachodnią część dystryktu warszawskiego, została przymusowo przesiedlona do getta warszawskiego.
Żydzi musieli zebrać się na rynku
(placu targowym), skąd w wagonach towarowych kolejki wąskotorowej lub kolei przewożono ich
do getta w Warszawie. Stało się to,
według dostępnych źródeł, podających niekiedy różne wersje wydarzeń, w Warce 21 lutego 1941
roku, w Górze Kalwarii 25-26 lutego 1941 roku, w Tarczynie 28 lutego 1941 roku, w Mogielnicy prawdopodobnie 27-28 lutego 1941
roku. Z warszawskiego getta droga najczęściej wiodła już tylko do
obozu śmierci w Treblince.

Białobrzegi później

Żydzi grójeccy, którzy przedostali
się do Białobrzegów, również nie
uniknęli swego tragicznego losu.
Początkowo w Białobrzegach łatwiej było zdobyć żywność, warunki życia nie były aż tak trudne
jak w getcie warszawskim. Jednak
getto białobrzeskie również zostało skazane na zagładę . Przestało
istnieć w październiku 1942 roku,
kiedy to spośród 6000 Żydów wyselekcjonowano 600 zdrowych i
zdolnych do pracy, a resztę odtransportowano bezpośrednio do Treblinki...
Małgorzata Andrychowicz

razie od razu zostanie uraczony
czarną polewką. Taka sytuacja jest
bardzo stresująca dla zawodowych
sportowców, bo nie każdy ma wyrozumiałą drugą połówkę. Nie ma
im czego zazdrościć.
Popatrzcie tylko na Amerykanina
Deontaya Wildera. Wygląda, jakby świat widział za mgłą, a z jego
lewego ucha ciurkiem leci krew.
Myślicie, że sam się do tego pchał?
Biedaczek bardzo młodo się ożenił.
Bokserskie rękawice założył, żeby
zarobić na operację dziecka, które przyszło na świat z rozszczepem
kręgosłupa. Okazało się, że ma
smykałkę do pięściarstwa. Potem
przyszły kolejne związki i dzieci
(w sumie ma ich ośmioro z czterema kobietami), zauroczenie luksusem – więc jak tu schodzić z ringu?
Tym bardziej, że przyzwyczaił się
do triumfów. Co walka, to nokaut.
Aż wreszcie trafił na Tysona Fury’ego – Brytyjczyka dziedzicznie

Święty Walerian wraz ze św. Cecylią na obrazie autorstwa Lelio Orsiego

W lutym obchodzimy 79. rocznicę
likwidacji grójeckiego getta.
Przypominamy, że getta były to
zamknięte dzielnice, w których
w czasie II wojny światowej
przymusowo zamykano
obywateli pochodzenia
żydowskiego. Propaganda
niemiecka powstanie tych
miejsc tłumaczyła potrzebą
odizolowania Żydów ze względu
na roznoszoną przez nich
epidemię tyfusu, a w istocie
stanowiły etap eksterminacji
Żydów.

Strach przed wirusem z Chin jest
zrozumiały (rośnie liczba ofiar),
a do tego jeszcze swoją robotę
wykonują media,
dla których koronawirus jest po
porostu bezcennym newsem.
Widać, jak bardzo
takiego typu zagrożenie potrafi sparaliżować
życie społeczne
czy gospodarcze.
Słabnie wymiana
handlowa, odwołuje się wycieczki, imprezy sportowe i koncerty, pod znakiem zapytania stanęły Igrzyska Olimpijskie w Tokio i Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Historia zna
wiele przykładów na to, że epidemia jest w stanie sparaliżować
miasta czy kraje, a nawet je zniszczyć. Potwierdzenie tej bolesnej
prawdy odnajdujemy również w dziejach ziemi czerskiej, do której historycznie przynależymy. W drugiej połowie XVII w., za każdym razem, gdy pojawiło się tu tzw. powietrze, miano do wyboru: sporządzić testament, uciekać gdzie pieprz rośnie albo wzywać pomocy świętych medyków: Adriana, Firmina, Franciszka
Ksawerego, Józefa, Karola, Kwintyna, Ludwika, Rozalii, Sebastiana, Wulstana, o Walerianie i Matce Bożej nie wspominając. Liczba
świętych, chroniących naszych przodków przed zarazą, mówi o
skali zjawiska. Nieprzypadkowo, o czym warto przypomnieć, patronem ziemi czerskiej został św. Walerian, wybitny specjalista
od walki z epidemiami. W 1683 r. jego relikwie pobrano z katakumb św. Pryscylii przy Via Nomentana w Rzymie i sprowadzono
do Góry Kalwarii, ośrodka kultu Męki Pańskiej.
Wróćmy jednak do koronawirusa. Gdyby ta sytuacja się przedłużała (odpukać), to nie ma co myśleć o eksporcie grójeckich owoców na bezkresny rynek Państwa Środka, i to nie tylko z powodu
chińskiej plagi. Sadownicy twierdzą, że tylko mróz mógłby utłuc
i wirusa, i robale. A tak, jak fama niesie, szkodniki, przezimowawszy w ciepełku, bez wątpienia spałaszują co do jednej sztuki czeresienki, gruszeczki jabłuszka, co się tylko da.
– Aż nie chce brać się do ręki sekatora i iść do sadu – powiedział
pod sklepem kolega, zaopatrzony już w lekarstwo na smutek.
Według niepotwierdzonych jeszcze przez „ŻG” wiadomości, wtórują mu miłośniczki X Muzy, a konkretnie admiratorki rodzimego erotyku „365 dni”, właśnie wyświetlanego z ogromnym powodzeniem w grójeckim kinie. Na wieść, że wirus zaatakował już
Włochy, podobno za punkt honoru postawiły sobie ściągnięcie
z Rzymu do Grójca M. Morrone, odtwórcy roli Don Massimo Torricellego, sycylijskiego mafiosa, będącego, zdaniem fanek, niedościgłym uosobieniem męskości. Jesteśmy za, bo wtedy aktor
mógłby wystąpić w serialu telewizyjnym dla dorosłych składającym się – zgodnie z tytułem powieści Blanki Lipińskiej – z 365
odcinków (scena na jachcie rozłożyłaby się przynajmniej na około 10 odcinków).
Z koronawirusa nie ma jednak co żartować . Pozostaje wierzyć,
że wkrótce przyjdzie siarczysty mróz (robale i tak już pewnie zrobiły swoje w sadach) albo nauka sama poradzi sobie z problemem. A i do Góry Kalwarii nie jest wcale daleko.
Remigiusz Matyjas

Zdjęcie z archiwum Jerzego Sobczaka, piłkarza Mazowsza Grójec

79 lat temu zlikwidowano getta

Symboliczny pomnik wagon z Yad Vashem w Jerozolimie.

PATRON ZIEMI CZERSKIEJ

obciążonego tą dyscypliną sportu
(tata, zawodowy pięściarz, dał mu
imię na cześć sławnego Mike’a Tysona). Tyson Fury, notabene wielki oryginał, tudzież mąż i ojciec, na
szczęście skończył już z kokainą,
więc nie pozostawało mu nic innego, jak tylko posłać Wildera kil-

ka razy na deski, wygrywając przez
nokaut techniczny w siódmej rundzie. Uszczęśliwiony odśpiewał a
capella hit Dona Mc Leana „American Pie”.
Tak naprawdę obaj wygrali. Deontay Wilder odebrał lekcję pokory, inkasując i tak pokaźne honorarium (nieosiągalne dla zwykłych śmiertelników). A sympatyczny Tyson Fury, taki co to w ringu stłucze kogoś na kwaśne jabłko, a wieczorem zanuci ukochanej
do snu kołysankę, wzbogaciwszy
się wręcz niewyobrażalnie, znów
udowodnił światu i sobie, że potrafi zwyciężać swoje słabości. Nic
by się jednak nie stało, gdyby porzucił ring i wziął się za śpiewanie,
do czego ma niemały talent. Tylko
co na to powie piękna Paris Fury,
obecna na walce, bardzo dumna
ze swojego męża – mistrza świata
wagi ciężkiej federacji WBC?
Remigiusz Matyjas
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Premiera "Wyznań ratuszowych duchów"

Witos w grójeckim więzieniu i jatki w ratuszu
Wydanie książki regionalisty, dr Remigiusza Matyjasa, zwieńczyło oficjalne obchody 600-lecia nadania praw miejskich.

J

ak zaznacza na wstępie sam autor, „Wyznania ratuszowych duchów” nie są klasyczną monografią miasta. Takie dzieło musiałoby mieć bardzo szeroki zakres tematyczny i co najmniej około 1000
stron. Postanowiono, więc rozłożyć
historię Grójca na kilka tomów. Remigiusz Matyjas zabiera czytelników w
podróż ulicami miasta. Jego idea jest
bowiem taka, aby historię grodu nad
Molnicą poznawali oni przez miejsca.
Na początek więzienie, ratusz i remiza. „Każdy z tych obiektów to niemy
świadek dziejów, który, gdyby umiał
mówić, opowiedziałby nam niejedną
ciekawą rzecz, przytoczyłby nazwiska zapomnianych autochtonów, podróżnych, gości, polityków, patriotów i wrogów, którzy w nim mieszkali, pracowali, okresowo przebywali albo przechodzili obok” – podkreśla regionalista.

Zagorzały Piłsudczyk

O grójeckim więzieniu głośno na całą
Polskę zrobiło się w listopadzie 1930
roku, kiedy do jego cel trafiła grupa
zwolnionych z Berezy Kartuskiej polityków opozycyjnych wobec Marszałka Józefa Piłsudskiego. W grupie tej znalazł się trzykrotny premier
i twórca ruchu ludowego, Wincenty
Witos. Jego pobyt w grójeckim zakładzie karnym trwał jednak bardzo krótko, zaledwie kilka dni.
Miejsce Odosobnienia w Berezie
Kartuskiej i Grójec łączy też postać
twórcy i nadzorcy obozu, Wacława
Kostka-Biernackiego. Ten zagorzały
Piłsudczyk, wojewoda nowogrodzki
i poleski, za sprawą swojej małżonki
Anny, spoczął na cmentarzu przy uli-

cy Mszczonowskiej. „Mogiła znajduje się na samym szczycie nekropolii,
niedaleko kaplicy Makowskich, przy
murze cmentarnym” – wskazuje dr
Matyjas.

Blisko po kiełbasę

W swojej książce regionalista zwraca uwagę, że grójecki ratusz na zdjęciach wykonanych pomiędzy rokiem
1917 a 1928 w niczym nie przypomina budowli reprezentacyjnej. „Raczej
sklep, precyzując: sklep mięsny albo
oddział monopolu wódczanego. Burmistrz, urzędnicy, policjanci, bankowcy czy wojskowi nie mieli zbyt daleko po kiełbasę, bowiem przedsiębiorcom mięsnym wypuszczano w dzierżawę lokalne, dosłownie: sklepy vel
sklepiki, znajdujące się na parterze ratusza oraz w przylegającym do niego budynku dawnego areszt” – opisuje dr Matyjas. Jak się okazuje, nie było to w ówczesnych czasach nic nadzwyczajnego. Przykładowo w skierniewickim ratuszu, oprócz jatek rzeźniczych, znajdowały się też… chlewy.
Jednocześnie było to świadectwo biedy samorządu, dla którego każdy sposób na zasilenie kasy miejskiej wydawał się być dobry.
Mimo problemów finansowych, w
1928 roku burmistrz Antoni Wojdak
uznał, że sam ratusz to za mało na takie miasto jak Grójec. – W naszym
powiecie podobne budynki stoją w
Warce, Mogielnicy czy Górze Kalwarii. Na żadnym z nich nie ma zegara wieżowego, więc my będziemy
pierwsi! – mówił na posiedzeniu Rady Miejskiej. Po przejściach z wykonawcami, i po konieczności podniesienia wieży, tuż przed 1 grudnia 1928

roku Józef Pazderski – właściciel zakładu zegarmistrzowskiego z Warszawy – przywiózł do Grójca upragniony czasomierz. Jak podaje dr Matyjas, zaszczyt jego nakręcania, za 10 zł
miesięcznie, przypadł miejscowemu
zegarmistrzowi Zachariaszowi Poznańskiemu, który wraz z bratem, też
zegarmistrzem, prowadził warsztat w
pobliżu ratusza.
Co ciekawe, w 1934 roku z wieży ratusza wygrywano hejnał. Pracownik
miejskiej elektrowni, Jan Dutkiewicz,
co rano, o godzinie 7:00, intonował na
trąbce melodię pieśni „Kiedy ranne
wstają zorze”. Dr Matyjas podaje za
wspomnieniami Hanny Wojdalskiej,
że grójecki hejnalista został w pierwszych miesiącach 1944 roku aresztowany i rozstrzelany przez Niemców, a
po wojnie hejnał z wieży ratuszowej
rozbrzmiewał już krótko.

Pożar to nie dopust boży

W XIX wieku w Grójcu przybywało
ludzi i domów. Jak pisze autor „Wyznań ratuszowych duchów”, w 1881
roku w powiatowym mieście, mającym około 4500 mieszkańców, doliczono się zaledwie 35 budynków murowanych, podczas gdy resztę stanowiły drewniane. Dr Matyjas wyjaśnia,
że w społeczeństwie dojrzewała świadomość konieczności stworzenia realnej obrony przed ogniem, czyli „odrzucenia przekonania, że pożar jest
dopustem bożym”. Natomiast bezpośrednim asumptem do powołania
Ochotniczej Straży Pożarnej w Grójcu (1881 r.) były trzy pożary, które –
jeden po drugim – nawiedziły miasto,
obracając w zgliszcza znaczną część
budowli.

Ferie w Bibliotece - podsumowanie
10 lutego 2020 r. wystartowaliśmy
z feriami w Bibliotece. To dla nas
niezwykły czas. Bardziej intensywny
niż zwykle. Zaproponowane przez
nas zajęcia cieszyły się bardzo
dużym zainteresowaniem. W sumie
wzięło w nich udział 123 dzieci. W
czasie ferii wypożyczono mnóstwo
książek – 2576 vol., odwiedziło nas
1846 czytelników, udzieliliśmy 557
informacji.

C
pociech.

zas na podsumowanie
warsztatów i wycieczki,
które w tym roku zorganizowaliśmy dla Waszych

Wycieczka do Trickoramy

Ferie w Miejsko-Gminnej Bibliotece
Publicznej rozpoczęły się od mocnego akcentu edukacyjnego. Podopieczni Biblioteki odwiedzili Trickoramę
- największe centrum iluzji i muzeum
trickartu w Polsce.
Uczestnicy wycieczki zostali poprowadzeni specjalną ścieżką edukacyjną. Przewodnik opowiadał o każdym
eksponacie. Wyjaśniał zasady ich
działania. Następnie podopieczni Biblioteki mieli czas wolny, aby w pełni wykorzystać możliwości obiektu.
Czym są odbicia pozorne, jak działa
siatka dyfrakcyjna, jak działają kolorowe cienie, dlaczego obrazy anamorficzne oszukują nasz mózg? - m.in. na
te i inne pytania mogliśmy znaleźć
odpowiedź.
Poznaliśmy świat iluzji optycznej.
Doznaliśmy niesamowitych złudzeń
optycznych, np. przebywając w lu-

strzanych pokojach czy we wnętrzu
obrazu. Podziwialiśmy wspaniałe kryształy i rzeźby. Pokonywaliśmy laserowy tor przeszkód i odnajdywaliśmy drogę w cudacznym labiryncie luster. Zmagaliśmy się z własnym błędnikiem i lękiem wysokości
zamknięci w wirującym tunelu czy
w bibliotece nieskończoności. To tylko niektóre z atrakcji, które warto tam
zobaczyć i koniecznie – sfotografować lub sfilmować.
– Teraz już wiemy, że Trickorama to
nie tylko rozrywka, sztuka, ale także
duża dawka wiedzy, którą zdobywamy przez zabawę – mówi Oliwia Wylezińska, uczestniczka wycieczki.

Na piórniku i woreczku

Jak zwykle w ferie, Biblioteka Publiczna w Grójcu przygotowała dodatkowe zajęcia dla młodszych i starszych miłośników zabaw artystycznych. W tym roku odbyły się warsztaty z malowania na tkaninie.
Pierwszego dnia prawdziwym wyzwaniem było ozdabianie bawełnianych piórników. Powstały piękne,
barwne prace z ulubionymi kolorami,

nawiązujące tematyką do przestrzeni kosmicznej i wybranych wzorów.
Na tkaninie pojawiły się ciekawe ornamenty kwiatowe, symbole i napisy,
a niektórzy młodzi artyści postanowili namalować pejzaże. Z pracą poradzili sobie nawet najmłodsi uczestnicy zajęć, choć nie było to łatwe zadanie. Malowanie całej powierzchni
piórnika wymagało dużych umiejętności, uwagi oraz cierpliwości.
Podczas następnego dnia warsztatów,
kolejne grupy malarskie miały szansę
stworzyć swoje wymarzone projekty bawełnianych worków. Woreczki
na pamiątki, na drobiazgi, na buty, na
klocki... Pomysłów na przeznaczenie
było wiele, ale naprawdę oryginalny
okazał się „Worek na głupotki”. Duża
powierzchnia malarska dała nam więcej możliwości, by zrealizować wybrany projekt oraz wyrazić siebie.
Wielokolorowe tła i zabawa farbą
konturową lub malowanie kompozycji centralnej uzupełnionej szczegółami i ornamentami – decyzja pozostawała w rękach uczestników. Technika malarska dość klasyczna okazała się bardzo intrygująca ze względu

Dr Remigiusz Matyjas (z lewej) i Krzysztof Lichosik (z prawej).

Grójeccy strażacy przez wiele lat musieli jednak borykać się z problemami
lokalowymi. Na początku XX wieku za remizę służył budynek przy ul.
Armii Krajowej (dawniej Warszawskiej) vis-a-vis dzisiejszej szkoły podstawowej nr 3. Po II wojnie światowej
funkcjonowała w nim m.in. mleczarnia. Żeby tego było mało, jak możemy przeczytać w książce dr Matyjasa,
około 1917 roku Rada Miejska postanowiła przeznaczyć murowaną szopę
strażacką na urządzenie w niej elektrowni.
Budowę właściwej remizy rozpoczęto na przełomie 1924 i 1925 roku. Oddano ją do użytku jesienią, dwa lata
później. Autor zaznacza, że pozostało
jednak jeszcze sporo prac wykończeniowych, które ciągnęły się, ze względu na brak środków, latami.
W siedzibie OSP, od strony ulicy
Szpitalnej urządzono cztery klasopra-

cownie, i oddano je Publicznej Szkole
Powszechnej nr 2, nie mieszczącej się
już w wynajmowanym budynku prywatnym. Jak pisze dr Matyjas, w latach 30. grójecka remiza służyła nie
tylko strażakom i młodzieży szkolnej. Pełniła także funkcję domu ludowego. To właśnie z tą funkcją związana jest tragiczna historia, jaka miała miejsce na zabawie urządzonej w
1934 r. przez Żydowską Bibliotekę
Ludową. 20-letnia Maria Zylberstein
wypadła przez drzwi prowadzące na
balkon pierwszego piętra i – spadając
z tej wysokości – poniosła śmierć na
miejscu.
To tylko kilka przykładów ciekawych
wydarzeń i faktów z historii Grójca.
W książce dr Matyjasa znajdziemy
ich o wiele więcej. Jednym zdaniem:
to pozycja obowiązkowa dla pasjonatów dziejów naszej małej ojczyzny, i
nie tylko.
Mateusz Adamski

na oryginalność podłoża. Nieczęsto
malujemy na tkaninach. Efekty pracy są inne ze względu na chłonność
bawełny, a właściwe nakładanie farb
jest konieczne w celu osiągnięcia zamierzonego efektu. Podczas zajęć powstały wyjątkowe prace, pełne radości tworzenia i pasji; pomysłowość i
zaangażowanie uczestników zasługują na ogromną pochwałę. Mam nadzieję, że przygoda z malowaniem
tkanin zapoczątkuje nowe pasje i poszukiwania artystyczne wśród najmłodszych mieszkańców Grójca..
Agnieszka Kazała

gadżetami.
20 lutego zaprosiliśmy dzieci do
udziału w grze bibliotecznej, inspirowanej cyklem książek J.K. Rowling o Harrym Potterze. Uczestnicy,
podzieleni na cztery drużyny - Gryfonów, Ślizgonów, Krukonów i Puchonów - mieli za zadanie rozwiązać
7 zagadek, ukrytych w całej bibliotece. Wśród zadań było m.in. rozwiązanie quizu, sprawdzającego znajomość Hogwartu, poszukiwanie złota
wytworzonego przez alchemika Nicolasa Flamela, rozszyfrowanie haseł ukrytych na portretach czarodziejów, wyszukanie kodu cyfrowego
przez magiczne okulary. A przy okazji wszystkie drużyny dobrze poznały zasoby biblioteczne.
		
Dagna Mach

Gra detektywistyczna

13 lutego, wraz z 16 uczestnikami
w wieku 8-12 lat, zamieniliśmy się
w detektywów! Patronami naszej bibliotecznej gry detektywistycznej byli
Maja i Lasse, czyli dynamiczny duet
z popularnej serii książek autorstwa
Martina Widmarka i Heleny Willis.
Gra toczyła się w całej bibliotece, a
dzieci, podzielone na 4 drużyny, miały przed sobą do rozwiązania 7 zadań
o różnym stopniu trudności, wymagających poszukiwania, główkowania, dedukowania i analizowania. Za
rozwiązanie kolejnych zadań kapitanowie drużyn zbierali pieczątki. Żeby
zakończyć grę, drużyna musiała zdobyć wszystkie. Uczestnicy gry musieli m.in. przeanalizować charakter pisma i odciski palców podejrzanych,
odkodować słowa-klucze napisane
atramentem sympatycznym, wydedukować rozwiązania zagadek, rozwiązać quiz i odpowiedzieć na pytania do krótkiego filmu. Na koniec
każda z drużyn mogła sfotografować
się w fotobudce z przygotowanymi

Drukowanie 3D

Jedną z atrakcji w Bibliotece dla
Dzieci i Młodzieży był rysunek 3D,
na którym uczestnicy wychodzili
poza ramy i rozwijali swoją kreatywność. Na biorących udział czekały długopisy 3D, dzięki którym tworzyli projekty z szablonów, ale również urzeczywistniali swoje własne
pomysły. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się okulary, które każdy, kto
brał udział w zajęciach stworzył, a co
najważniejsze drugich takich nigdzie
się nie kupi! Dzieci rysowały również śnieżynki, kwiaty, a także robiły napisy. Zabawie nie było końca,
a kolejne działania w Bibliotece już
wkrótce! W zajęciach wykorzystany
był filament PLA, który nie wydziela brzydkiego zapachu podczas pracy
i nie jest toksyczny. 		
Przemysław Kowalski
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Niebezpieczne wirusy

W Polsce, tak jak na całym świecie, mówi się przede wszystkim o zagrożeniu związanym z koronawirusem
z Chin (SARS-CoV-2). To jednak nie wirus z miasta Wuhan stanowi obecnie największe zagrożenie
dla zdrowia Polaków, a wirus grypy, będący właśnie w szczycie sezonu. Od początku lutego na grypę
zachorowało prawie 600 tysięcy Polaków, a od stycznia zmarło 25 (dane do 22.02.2020).

G

rypa to ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana przez wirus grypy. Choroba rozpoczyna się gwałtownie. Charakteryzuje się wysoką gorączką, dreszczami, bólami
głowy, mięśni i stawów, suchym i
męczącym kaszlem a także uczuciem osłabienia i ogólnego rozbicia. Ból gardła i katar rzadko towarzyszą grypie w przeciwieństwie do przeziębienia, gdzie stanowią jeden z pierwszych objawów. W przeziębieniu objawy nasilają się stopniowo, gorączka jest
niższa (do 38ºC), kaszel mokry, a
bóle mięśniowo-stawowe nie występują lub są mniej nasilone.
Grypa jest chorobą niezwykle niebezpieczną. Sam jej przebieg jest
wyczerpujący i przykuwa chorego
do łóżka nawet na dwa tygodnie,
ale najgroźniejsze są powikłania
pogrypowe.Może dojść m.in. do
zapalenia płuc, oskrzeli, mięśnia
sercowego, opon mózgowych czy
ostrej niewydolności nerek oraz
zaostrzenia chorób przewlekłych,
a nawet do śmierci. Przebieg choroby zależy od zjadliwości wirusa, jak też od kondycji zdrowotnej
chorego.
Grypa przenosi się drogą kropelkową, przez bezpośredni kontakt
oraz przez przedmioty użytku codziennego, takie jak klamki, klucze czy pieniądze. Podczas kichania i kasłania wirusy rozprzestrzeniają się w promieniu 2 metrów i
utrzymują na powierzchni średnio
6 godzin. Osoba zakażona wirusem może zakazić innych nawet 2
dni przed wystąpieniem objawów
choroby.
Gdy pojawią się pierwsze symp-

tomy grypy należy położyć się
do łóżka. Jak najszybciej zażyć
leki przeciwwirusowe i przeciwzapalne. Niezastąpionymi sprzymierzeńczymi w walce z wirusem
są stare, naturalne sposoby: czosnek, miód, sok z malin i wypoczynek. Chorego najlepiej izolować, pomieszczenia często i intensywnie wietrzyć, odkażać sprzęty
domowe, położyć szczególny nacisk na higienę. Po użyciu chusteczki higieniczne od razu wyrzucać. Można stosować maseczki na
twarz, pamiętając o ich wymianie
co 2 godziny, by nie stały się źródłem zakażenia. W okresie jesienno-zimowym większość infekcji

górnych dróg oddechowych ma
podłoże wirusowe. Leczenie ich
antybiotykiem nie tylko nie przyniesie efektów, ale wręcz zaszkodzi i przyczyni się do powstawania szczepów bakterii antybiotykoodpornych.
Najlepszym sposobem walki z
grypą jest do niej w ogóle nie dopuścić. Prawidłowa dieta, sen minimum 8 godzin, aktywność fizyczna i codzienne spacery bez
względu na pogodę oraz minimalizacja stresu, sprzyjają podniesieniu odporności organizmu. Ważny
jest odpowiedni strój, gdyż zarówno wychłodzenie jak i przegrzanie
organizmu sprzyjają infekcjom.

Bardzo istotnym czynnikiem w
profilaktyce grypy jest częste i dokładne mycie rąk.W okresie grypowym najlepiej unikać dużych
skupisk ludzkich, podróży komunikacją miejską, kontaktów z osobami mającymi objawy grypy, jak
też przytulania, całowania i uścisków dłoni podczas przywitań.
Nie wolno zapominać o wietrzeniu pomieszczeń w których przebywamy. Podczas kichania i kasłania koniecznie należy zasłaniać
usta chusteczką higieniczną lub
przedramieniem.
Najbardziej skutecznym sposobem zapobiegania grypie i jej powikłaniom są szczepienia. Najlepiej zaszczepić się przed sezonem
grypowym.
Do chwili obecnej (14.02.2020)
nie zanotowano w Polsce zakażenia nowym koronawirusem (SARS-CoV-2). Każda osoba, która podróżowała lub przebywała w regionie, w którym podejrzewa się
utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2, miała bliski kontakt z
osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2, pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 i wystąpił u niej co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego: gorączka, kaszel czy duszność, powinna
zgłosić się do szpitala zakaźnego
(w Warszawie - Szpital Wolski),
nie do lekarza pierwszego kontaktu. Bezzwłocznie musi także powiadomić najbliższa stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Grójcu

AKTYWNI
POSZUKIWANI
Samorząd Mazowsza ogłasza nabór dla aktywnych społecznie
wspólnot lokalnych. To szansa
dla kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych
na uzyskanie dofinansowania na
zakup sprzętu i wyposażenia. Na
ten cel z budżetu województwa
przeznaczono ponad 1 mln zł.
Wnioski można składać od 17 lutego do 20 marca br.
– Organizacje pozarządowe, w
tym także koła gospodyń wiejskich, są siłą napędową wielu
przedsięwzięć na naszych mazowieckich wsiach. Dlatego to właśnie ich zaangażowanie i działania postanowiliśmy wesprzeć.
W takich organizacjach zawsze
tkwi wielki potencjał i w niego
inwestujemy ponad 1 mln zł –
podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego, Janina
Ewa Orzełowska.
Konkurs adresowany jest do aktywnych działaczy i działaczek z
terenów wiejskich województwa
mazowieckiego – stowarzyszeń,
kół gospodyń wiejskich, kółek rolniczych i innych organizacji pozarządowych. Organizacja
może złożyć tylko jedną ofertę
w konkursie. Maksymalna kwota
dofinansowania wynosi 5 tys. zł.
W ramach konkursu można starać się o środki na zakup np.
sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu multimedialnego, czy strojów ludowych. Dzięki temu, społeczności
lokalne będą mogły sprawniej i
atrakcyjniej działać oraz realizować swoje zadania. Pozwoli im to
również na organizowanie większej liczby przedsięwzięć i wydarzeń lokalnych.
Oferty należy składać poprzez
generator ofert konkursowych w
serwisie Witkac.pl, dostępny na
stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

SZACHOWE ŻYCIE GRÓJCA – Mistrzostwa Grójca w Szachach Szybkich
1 lutego w Grójeckim Ośrodku
Kultury rozpoczęły się
Mistrzostwa Grójca w Szachach
Szybkich do lat 18. W tym roku
przypada okrągła, dziesiąta
edycja zawodów. Jak na taki
jubileusz przystało, turniej
cieszył się dużą frekwencją (na
liście startowej znalazło się
45 uczestników). Dodatkowo
zawody uświetnił swoją
obecnością burmistrz Dariusz
Gwiazda.

W

ostatnich
latach
można było zaobserwować stale spadającą średnią wieku wśród graczy. Te zawody zdecydowanie wpisały się w tę tendencję. Coraz młodsi szachiści
osiągają poziom pozwalający im
na uzyskiwanie dobrych wyników turniejowych, a medalistami
w klasyfikacji generalnej zostają nierzadko już 13-14-latkowie.
Najmłodszy z uczestników ostatniego turnieju jeszcze przed sobą
ma piąte urodziny i zupełnie nieprzypadkowo wziął udział w zawodach, o czym świadczyć może
srebrny medal zdobyty przez niego w kategorii wiekowej „2012 i
młodsi”.

Najciekawiej zapowiadał się pojedynek pomiędzy dwoma „pokoleniami” szachistów. Głównym reprezentantem „starej gwardii” był
laureat dwóch ostatnich edycji zawodów Łukasz Wojdalski (2002
r.). Tradycyjnie, na zasadzie „bij
mistrza”, ale z zachowaniem zasad zdrowej rywalizacji, młode
wilki z medalistami mistrzostw
Mazowsza Michałem Smętkiem
(2006 r.) i Filipem Pułapą (2007
r.) na czele ostrzyły sobie zęby na
Łukasza. W pierwszych dwóch
rundach cała trójka zawodników
pewnie wygrała swoje pojedynki. Największą niespodzianką na
tamtą chwilę było zwycięstwo na
inaugurację zawodów Antoniego Honory z wysoko rozstawionym Janem Zborowskim, regularnym medalistą mistrzostw Grójca. Taka nieoczekiwana przegrana
potrafi mocno zmotywować szachistę, czego świadkami byliśmy
dwie rundy później, gdy ofiarą
Janka padł sam Filip Pułapa. Tymczasem od zwycięstwa do zwycięstwa kroczyli Łukasz Wojdalski i Michał Smętek i po czterech
partiach byli już ostatnimi zawodnikami w stawce z kompletem
punktów. Pojedynek na szczycie
pomiędzy dwójką liderów z kolej-

nej rundy nie dał rozstrzygnięcia,
a swoje szanse na medal praktycznie przekreślił po kolejnej porażce Jan Zborowski, ulegając młodszemu o 7 lat Mateuszowi Wiśnikowi, który był tego dnia w życiowej formie i zakończył zawody
tuż za podium z pięcioma punktami. W przedostatniej odsłonie
mistrzostw Łukasz Wojdalski pokonał na pierwszej „desce” Mateusza Wiśnika, a Michał Smętek na
drugiej wygrał z Joachimem Wójcikiem. Wszystko zatem miało się
rozstrzygnąć w ostatniej rundzie.
Tam na drodze Michała stanął Adrian Legucki, mający minimalną,
półpunktową stratę do liderów.
Tymczasem Łukasz podejmował
czarnym kolorem wracającego na
czołowe szachownice Filipa Pułapę. Michał Smętek postawił przysłowiową „kropkę nad i”, wygrywając swoją partię, co dzięki remisowi pomiędzy Łukaszem a Filipem przypieczętowało ostateczne jego zwycięstwo w zawodach.
Przed nami w tym roku jeszcze 3
turnieje wchodzące w skład bieżącego cyklu X Mistrzostw Grójca. Rywalizacja jak zwykle będzie z pewnością bardzo zacięta,
co gwarantuje emocje do ostatniej
partii.
Adam Lasota

Klasyfikacja generalna
1. Michał Smętek
2. Łukasz Wojdalski
3. Bartosz Jaworski

kat. 2008/09
1. Jan Bogumił
2. Marcin Sokołowski
3. Miłosz Trzaska

kat. dziewcząt
1. Hanna Łoboda
2. Kinga Pająk
3. Karolina Legucka

kat. 2010/11
1. Mateusz Wiśnik
2. Stanisław Knap
3. Kacper Świderski

kat. 2006/07
1. Filip Pułapa
2. Joachim Wójcik
3. Adrian Legucki

kat. 2012 i młodsi
1. Stanisław Pułapa
2. Wojciech Łoboda
3. Kamil Legucki
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Hubert Gaik i Paweł Gaik zwycięzcami Plebiscytu
10 lutego rozstrzygnięto Plebiscyt na Sportowca i Trenera Grójca 2019 roku.

W

finale wśród sportowców najwięcej
głosów internautów, 652, otrzymał
zawodnik koszykarskiej drużyny MKS Grójec z rocznika 2006,
Hubert Gaik. Drużyna ta to trzykrotny mistrz Mazowsza i jeden z faworytów do medali mistrzostw Polski U-14, których
finały odbędą się w czerwcu w
naszym mieście. Gaik wybierany był MVP (najbardziej wartościowym zawodnikiem) wielu turniejów. Jest uznawany za

jeden z większych talentów koszykarskich w Polsce. Otrzymuje powołania do kadry Mazowsza, z którą awansował do finału
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Na drugim miejscu uplasował się
młody piłkarz Mazowsza Grójec, Karol Prasek (374 głosy). A
ostatnie miejsce na podium przypadło kapitanowi GPSZ Głuchów, Adrianowi Abramowiczowi (371 głosów).
Z kolei trenerem roku został
szkoleniowiec piłkarzy z Głu-

Wkrótce start
Akademii Piłkarskiej Skrzat

W

iosna to w wielu domach, czas na porządki i zmiany. Z kolei
w firmach to czas na
wprowadzanie nowych pomysłów i
działań. Tak też będzie w grójeckim
klubie Mazowsze.
W ostatnim wydaniu „Życia Grójca” informowaliśmy o powstaniu naszej Akademii Piłkarskiej Skrzat. Teraz chcielibyśmy przybliżyć jej główne założenia.
Stawiamy przede wszystkim na aktywne propagowanie wychowania,
rozwoju dzieci w duchu sportowej rywalizacji, opartej o zasady fair play.
Piłka nożna to sport, który daje olbrzymie możliwości. Wśród nich
można wskazać na poprawę koordynacji ruchowej czy wyrobienie nawyków aktywnego spędzania czasu na
świeżym powietrzu, zamiast popularnego w dzisiejszych czasach siedzenia przed komputerem. Piłka nożna
uczy zdrowej rywalizacji i szacunku
dla rywala.
W naszej Akademii nad prawidłowym przebiegiem treningów będą
czuwać trenerzy z odpowiednim
przygotowaniem merytorycznym i
pedagogicznym. Każdy ze szkoleniowców ma uprawnienia i certyfikaty wydawane przez Unię Europej-

skich Związków Piłkarskich (UEFA)
oraz Polski Związek Piłki Nożnej
(PZPN).
Jednym z głównych założeń, jakie
nam przyświecają, jest to, aby skrzaty
wykonując ćwiczenia, przede wszystkim grały i bawiły się piłką. Jednocześnie ćwiczenia będą ułożone w taki
sposób, aby nie doprowadzały do sytuacji, w której dziecko może odnieść
kontuzję. Ważnym elementem procesu szkolenia skrzata będzie wyrobienie wszechstronnej sprawności, dzięki ćwiczeniom ruchowym (bieganie,
skakanie), grom i zabawom bez piłki
z użyciem przyborów oraz zabawowej gimnastyce dziecięcej.
Kondycja fizyczna i wyrobienie odpowiednich nawyków u dzieci przyczyni się z pewnością do tego, że nasze pociechy nie będą często chorować, będą miały apetyt, a także będą
potrafiły w gronie swoich kolegów
zorganizować sobie czas w inny sposób niż tylko „grając na smartfonach”.
Niewątpliwymi zaletami naszej Akademii będą: doświadczona kadra trenerska, obiekty na których prowadzone są zajęcia, współpraca z organami samorządowymi, a także atrakcyjna opłata za zajęcia. Dokładny termin
startu naboru podamy w marcu.
GKS Mazowsze

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO GRUP MŁODZIEŻOWYCH

GKS Mazowsze Grójec ogłasza nabór uzupełniający dla zawodników
urodzonych w latach 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009.
Wszelkich informacji zainteresowanym udzielają telefonicznie bądź
osobiście trenerzy:
Roczniki 2003, 2004, 2005, 2006 - trener Konrad Główka
(tel. 503 33 2009)
Roczniki 2007 i 2008 - trener Daniel Złoch (tel. 667 478 542)
Rocznik 2009 - trener Krzysztof Kozłowski (tel. 601 675 643)

chowa, Paweł Gaik. Prowadzona przez niego drużyna zaliczyła najlepszą rundę od ośmiu lat,
kończąc rozgrywki na trzecim
miejscu w tabeli radomskiej Bklasy. Gaika doceniono za wysokie kwalifikacje trenerskie, spokój i opanowanie na ławce oraz
systematyczne budowanie kadry

swojej drużyny.
W finale na szkoleniowca zespołu z Głuchowa oddano 520
głosów. Niewiele mniej, bo
510, otrzymał trener innego Bklasowicza z naszej gminy, trener KS Lesznowoli Mariusz Jaskólski. Podium zamknął Mariusz Kotański (299 głosów),

szkolący młodych piłkarzy w
szkółce Michała Kocięby, FC
Mundialito.
Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej, pamiątkowe statuetki laureatom plebiscytu wręczył burmistrz Grójca Dariusz Gwiazda, który objął konkurs swoim patronatem. Była to
siódma edycja plebiscytu organizowanego przez redakcję lokalnego portalu Grojec24.net. Partnerem medialnym było "Życie
Grójca".
Mateusz Adamski
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Dwory i pałace w grójeckiem
Wywodzący się z Grójca publicysta, dziennikarz, historyk i genealog o ugruntowanym
dorobku, zaprezentował zbiór fotografii ukazujący rezydencje na przełomie XX i XXI
w. w regionie powiatu grójeckiego. 48 zdjęć ukazujących zabytkowe dwory i pałace to
wynik dwuletniej pracy, podczas której Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki przemierzył
około 4500 km i wykonał tysiące zdjęć.

W

piątek 7 lutego galeria Grójeckiego
Ośrodka Kultury zaprezentowała wernisaż wystawy fotograficznej pod
tytułem „Budownictwo rezydencjonalne w Grójeckiem”. To druga odsłona bogatej kolekcji zachwycających zabytków architektury naszego regionu. Ta pierwsza
miała miejsce w 2010 r. i cieszyła
się sporym zainteresowaniem. To
samo śmiało można powiedzieć o
drugiej odsłonie, która odbyła się
w zapełnionej co do miejsca Galerii GOK.

Jestem tu z wami

Autor fotografii, w swoim wy-

stąpieniu, opowiedział pokrótce
o swojej pasji oraz trudach związanych z tworzeniem zbioru tych
wszystkich fascynujących i niepowtarzalnych budowli.
– Spotykałem na swojej drodze
pałace, dwory zupełnie opuszczone, ale były też takie, gdzie dostać
się było trudno. Słynna Mała Wieś
swego czasu była siedzibą Rady
Ministrów, co z miejsca czyniło
ten zabytek wyjątkowym - opowiadał publiczności Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki.
Bywało też tak, że regionalista był
dosłownie „szczuty psami”, ponieważ dopatrywano się w jego
pracy własnego, prywatnego interesu
– Żyję jak sprinter. Dobrze, że jestem maratończykiem i kondycja
jeszcze pozwala na tak zawrotne tempo pracy. Chciałbym żebyście państwo, po krótkiej perorze,
przejrzeli te fotografie i zadali pytania. Oceńcie państwo sami, jak
się zmieniały dwory i pałace przez
ten czas. Co z tego mam? Jestem
tu dzisiaj z wami, a wy ze mną i to
jest najważniejsze! – wyznał.

Goście specjalni

Wernisaż swoją obecnością za-

szczycili m.in. właściciele dworów i pałaców, którzy podzielili
się swoimi przemyśleniami.
– Mój brat kupił ten dworek nie
do celów biznesowych. Powiem
tak od serca, mieliśmy ogromny
sentyment do tego miejsca. W tej
chwili dwór zamieszkuje artysta
Paweł Binkiewicz, który prowadzi
tam lekcje gry na gitarze. Obecnie
uczy się tam 15 dzieci. Organizujemy imprezy, różnego rodzaju sesje zdjęciowe, plany filmowe. Zamiary związane z dworkiem są dalekosiężne. Chcemy wyremontować dwór i tak jak Mała Wieś poprowadzić mały hotelik lub pensjonat. Trzymajcie kciuki! – tak o
dworku w Lesznowoli opowiadała Karolina Turska, reprezentująca
Tanga Budownictwo, firmę, która
objęła mecenatem wystawę.
Dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia mieli także właściciele pałacu Mała Wieś.
– Jestem grójecczaninem i zajmowałem się przez 30 lat prowadzeniem biznesu, często przejeżdżałem koło tego pałacu. Teraz od 6
i pół roku mam takie hobby, które
kosztuje trochę pieniędzy, ale daje
pewną satysfakcje, że można uratować ten zabytek. Dzięki temu,

że był w posiadaniu Rady Ministrów, wiele rzeczy się zachowało,
np. malowidła czy freski. Pałac zachował się w 90% w stanie oryginalnym. Przez 3 lata remontowaliśmy to miejsce, a teraz udostępniamy je zwiedzającym. Ja sam
czasem wcielam się w rolę przewodnika. Warto jeszcze dodać, że
pałac należał do rodziny Lubomirskich. Dzięki księciu Zdzisławowi
Lubomirskiemu mamy jedno ze
świąt, mianowicie Święto Niepodległości 11 listopada. Tutaj książę
Lubomirski spotkał się z Józefem
Piłsudskim – opowiadali Leszek
Barański oraz jego syn Tomasz.
Głos zabrali także: Anna Maria
Panasiuk i Dorota Sajewicz (pałac w Boglewicach), Monika Kucfir Petryka i Jacek Petryka (pałac

Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki oraz Monika Kozłowska.

w Krobowie) oraz Renata Bratysz (pałac w Zalesiu). Obecni na
sali byli również Katarzyna i Maciej Wasilewscy (dwór w Jastrzębi Starej).
Po interesujących rozmowach,
organizatorzy wystawy zaprosili słuchaczy na drobny poczęstunek oraz podziwianie wystawy fotografii. Wszystkim gościom wręczono książkę pt. „Wyznania ratuszowych duchów” Remigiusza Matyjasa. Burmistrz Dariusz
Gwiazda, który objął honorowym
patronatem wydarzenie, osobiście
podziękował Andrzejowi Zygmuntowi Roli- Stężyckiemu. Wernisaż prowadziła Monika Kozłowska, pełniąca obowiązki dyrektora
Grójeckiego Ośrodka Kultury.
Szymon Wójcik

Mundialito w Barcelonie
Zobaczyć na żywo w akcji
geniusza futbolu Leo Messiego
to marzenie chyba każdego
dziecka pragnącego zostać
piłkarzem.
dało się je spełnić młodym zawodnikom grójeckiej akademii piłkarskiej FC Mundialito,
którzy tegoroczne ferie spędzali w
Katalonii i byli na meczu La Liga
FC Barcelona - Getafe.
Mali piłkarze i piłkarki FC Mundialito na zawsze zapamiętają
swój wyjazd do Hiszpanii. W trakcie zimowego (tylko z nazwy, bo
cały czas towarzyszyła im piękna, wiosenna pogoda) obozu mieli okazję trenować w znakomitych
warunkach, rozgrywać mecze sparingowe z hiszpańskimi drużynami oraz topowymi polskimi klubami (m.in. Wisłą Płock), a także
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zwiedzić Barcelonę i jeden z najsłynniejszych stadionów świata,
Camp Nou. Kto wie może kiedyś,
któryś z wychowanków FCM zagra na tym legendarnym obiekcie.
Póki co jednak swoich futbolowych idoli podopieczni grójeckiej
akademii oklaskiwali z trybun stadionu FC Barcelony w starciu czołowych drużyn La Liga. Po ekscytującym meczu “Duma Katalonii”
pokonała rewelację tegorocznych
rozgrywek ligi hiszpańskiej - Getafe 2:1. Największe wrażenie zrobiła na wszystkich oczywiście gra
Leo Messiego, który jest dla wielu Mundialiciaków wzorem do
naśladowania. Trzymamy kciuki, żeby podopieczni FCM dzięki
swojej pasji do futbolu i ciężkiej
pracy w przyszłości grali jak niesamowity Argentyńczyk!
Info Mundialito

