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OD BURMISTRZA

Mariusz Wojno - odszedł,
lecz nie do końca

BURMISTRZ  
DARIUSZ GWIAZDA

W ielce Szanowni Bliscy Zmarłego, Drodzy Uczestnicy 
uroczystości pogrzebowej, Szanowni Państwo,
wiadomość o śmierci śp. Mariusza Wojno głęboko 
mnie zasmuciła. Odszedł bowiem wspaniały czło-

wiek, który swoimi dokonaniami zapisał własny, odrębny roz-
dział w życiu miasta i regionu, a także stał się bliski wielu grój-
czanom. Od dziecka był związany z Grójcem, w którym urodził 
się, wychował, zdobywał wiedzę, założył rodzinę i pracował. 

Po kilku miesiącach od zatrudnienia, z wielką przykrością że-
gnam mojego współpracownika, śp. Mariusza Wojno, stojącego 
na czele grójeckiej oświaty, Naczelnika Wydziału Edukacji. Wie-
rzyłem, że dzięki jego doświadczeniu możemy zespołowo uczynić 
jeszcze więcej dobrego dla szkolnictwa. Miałem w nim wsparcie. 
Wyznawaliśmy te same wartości, śp. Mariusz Wojno miał misję 
tworzenia samorządu ponad podziałami, bez agresji słownej, gdyż 
w swoim życiu kierował się empatią, życzliwością, zrozumieniem.

Bo zanim śp. Mariusz Wojno wszedł na wierzchołek swojej ka-
riery, odbył długą, pełną sukcesów drogę. Za życia wybrał bo-
wiem jeden z najszlachetniejszych zawodów. W latach 90. był na-
uczycielem historii oraz wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół 
im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec w Grójcu, później zaś 
– od roku 2000 – był wieloletnim dyrektorem Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Grójcu. W pełnienie tej służby wniósł całą 
niespożytą energię oraz zdobytą na uniwersytecie wiedzę peda-
gogiczną i dydaktyczną, umiejętnie panował nad wprowadzany-
mi reformami oświatowymi, otwarcie i chętnie współpracował z 
samorządem. Było to wielkie brzemię obowiązków tudzież odpo-
wiedzialności, a jego inteligencja, charyzma w zarządzaniu oraz 
pomysłowość szybko znalazły szerokie uznanie w środowisku.

Nie sposób wymienić wszystkich dokonań śp. Mariusza Wojno, 
jednak był on przede wszystkim miłośnikiem historii i sportu, 
wychowawcą pokoleń, nauczycielem życia dzieci oraz młodzieży, 
społecznikiem, lokalnym patriotą, entuzjastą regionu i otacza-
jącej go społeczności, co potwierdza jego działalność w Radzie 
Powiatu Grójeckiego w kadencji 2010-2014, a także bycie współ-
twórcą i prezesem klubu koszykarskiego MKS Grójec, założonego 
w 2007 r. Był szanowany, wielokrotnie odznaczany przez różne 
gremia za dokonania zawodowe, jak również oddanie się pracy 
oraz ludziom. Postać o renesansowym obliczu – tak mogę o nim 
powiedzieć z pełnym przekonaniem. Jego życie zostawia nam bo-
gaty plon edukacyjnej i obywatelskiej aktywności. Ten ogrom-
ny dorobek będzie stanowił inspirację dla kolejnych pokoleń 
pedagogów. 

Nikt nie przypuszczał, że następnym razem spotkamy się tutaj, 
gdy jeszcze chwilę temu był skupiony na obowiązkach w pracy 
i życiu rodzinnym. Dziś z ogromnym żalem żegnam śp. Mariu-
sza Wojno w imieniu własnym oraz pracowników Urzędu Gminy 
i Miasta w Grójcu, a także wszystkich jednostek organizacyjnych 
Gminy Grójec. Dziękujemy mu za posłannictwo dla wspólnego 
dobra, które podjął i pełnił przez tyle lat. Będzie nam brakowa-
ło jego skromności, pomocnie wyciągniętej dłoni, inicjatyw i rad, 
a także serdeczności, wielkiego poczucia humoru i pozytywne-
go nastawienia do wszystkich nas, którzy mieli zaszczyt z nim 
współpracować. 
Zapewniam śp. Mariusza Wojno o naszej wdzięcznej pamię-
ci i modlitwie, a jego najbliższych o wsparciu i  najszczerszym 
współczuciu. Łączę się z Państwem w żałobie. 

Cześć jego pamięci.  

Dariusz Gwiazda, Burmistrz Gminy i Miasta Grójec 

Wspomnienie Mariusza Wojno
Łzy popłynęły po 
niejednym policzku, 
razem z nami płakało 
też i niebo – 17 
lutego społeczność 
Powiatu i Gminy Grójec 
pożegnała Świętej 
Pamięci Mariusza 
Wojno – nauczyciela, 
wieloletniego 
dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 2 
w Grójcu, Radnego 
Powiatu, prezesa MKS 
Grójec, szefa grójeckiej 
oświaty, społecznika, męża, ojca, kolegę i  zwykłego człowieka. To ogromna strata dla 
naszej społeczności. Mariusz był niezwykłym człowiekiem – zawsze uśmiechnięty i 
choć na co dzień zabiegany, to i tak znajdował czas dla każdego na rozmowę. Miałem 
niesamowite szczęście, że spotkałem go na swojej drodze w życiu. Był moim nauczycielem 
historii. Podczas lekcji opowiadał o niej z niesamowitą pasją, a my wszyscy słuchaliśmy 
wpatrzeni w niego jak w obrazek. Kiedy widział, że nie możemy się skupić i zaczynamy 
zajmować się innymi sprawami, to zawsze opowiadał jakiś dowcip i cała klasa zanosiła 
się śmiechem. Kiedy został dyrektorem, to nie przypominam sobie, żeby ktoś z nas miał 
z nim „na pieńku”. Nie widziałem też, żeby krzyczał na jakiegoś ucznia – on po prostu 
miał swoje sposoby nas wszystkich. Kiedy byłem już dorosły, nasze drogi znowu się 
zeszły i to niejednokrotnie! Obaj kochaliśmy koszykówkę i ta pasja połączyła nas. On 
zakładał klub MKS Grójec razem ze wspaniałymi ludźmi: Darkiem Fijałkowskim, Mirkiem 
Andrychowiczem, Irkiem Juraszewskim i wieloma osobami, bez których klub by nie istniał. 
Ja natomiast prowadziłem rubrykę i relacjonowałem koszykarskie życie w Grójcu. Budował 
społeczność, która kochała ten sport i dzieciaki! Turniej Grójeckie Jabłko Basketball Cup 
2023 był inny bez prezesa MKS Grójec. Wszyscy czuliśmy jego obecność, ale nie mogliśmy 
wspólnie dopingować, śmiać się i rozmawiać. Pozostała nam modlitwa i pamięć. Twoje rady 
i rozmowy dużo mnie nauczyły – przede wszystkim pokory i tego, że trzeba żyć i budować 
ze wszystkimi ponad wszelkimi podziałami. Do zobaczenia, Mariusz...

Szymon Wójcik, redaktor naczelny "Życia Grójca"
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MIROWICE MAJĄ NOWĄ SOŁTYS 

Po raz pierwszy w tej kadencji samorządu Grójca doszło do odwołania sołtysa. 

Tak stało się w sołectwie Mirowice-Wieś. Do burmistrza Grójca wpłynęło pismo podpisane 
przez wymaganą liczbę mieszkańców, którzy wystąpili z wnioskiem o odwołanie z funkcji 
sołtysa Karoliny Wieczorek (była to jej druga 
kadencja).

Zebranie sołeckie w tej sprawie odbyło się w 
ostatnią sobotę w remizie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mirowicach. Najpierw mieszkańcy 
w tajnym głosowaniu jednogłośnie (45 głosów 
za) zdecydowali o odwołaniu dotychczasowej 
sołtys (nie było jej na sali podczas zebrania).

Następnie przystąpiono do wyboru następcy. 
Zgłoszono dwie kandydatury: Annę 
Domasiewicz oraz Rafała Krzyżanowskiego. 
W głosowaniu 27 do 16 (3 głosy były 
nieważne) wygrała Anna Domasiewicz, która 
została nową sołtys Mirowic. W krótkim 
przemówieniu podziękowała mieszkańcom 
za zaufanie i zapowiedziała, że czas do końca 
kadencji postara się wykorzystać jak najlepiej, 
pracując na rzecz sołectwa. 

Sobotnie zebranie poprowadził przewodniczący Rady Miejskiej w Grójcu Karol Biedrzycki. 
Na spotkaniu byli obecni również burmistrz Dariusz Gwiazda wraz ze swoim zastępcą 
Jarosławem Rupiewiczem oraz sekretarz gminy Moniką Maciak. 

Burmistrz przekazał mieszkańcom Mirowic, że 8 marca w Grójeckim Ośrodku Kultury 
(godz. 14.00) odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie Obwodnicy Aglomeracji 
Warszawskiej, czyli drogi ekspresowej S50/autostrady A50. Jego organizatorem jest 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.                                                         (mat)

Pół wieku w miłości – szczere zobowiązanie 
25 stycznia 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu odbyła się uroczystość 
wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Jubileusz pięćdziesięciolecia zawarcia 
związku małżeńskiego, zwany Zło-
tymi Godami, świętowały tym ra-
zem cztery pary: Państwo Halina i 

Adam Drabikowscy, Państwo Hanna i Ka-
zimierz Kochańscy, Państwo Irena i Zyg-
munt Sawiccy oraz Państwo Janina i Jerzy 
Strzębiccy.
Uroczystość poprowadziła kierownik USC, 
Anna Górecka, a medale nadane przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczał 
burmistrz Dariusz Gwiazda. Ponadto, we-
dług tradycji, Jubilatom podarowano dyplo-
my, legitymacje, kwiaty, a także upominki. 
Akt dekoracji poprzedziło odnowienie przez 
Dostojnych Jubilatów przyrzeczenia mał-
żeńskiego. Po części oficjalnej, Jubilaci i go-
ście skosztowali tortu. Fotografka wykonała również pamiątkową sesję fotograficzną. 
Gratulujemy Jubileuszu i życzymy kolejnych rocznic w dobrym zdrowiu, szczęściu i miłości. 

INFORMACJA PRASOWA URZĘDU GMINY I MIASTA GRÓJEC

Przestrzeń do realizacji 
zainteresowań i pasji 
Jak żyją grójeccy seniorzy, jakie mają zainteresowania, jak spędzają 
czas wolny, jakie mają marzenia, jak oceniają dostęp do informacji i 
w końcu – co poprawiłoby ich jakość życia i jakich usług im braku-
je, co ich trapi i czego oczekują?
Odpowiedzi na te pytania poszukał burmistrz Dariusz Gwiazda, 
który w ostatnim tygodniu zaprosił seniorów na spotkanie w Urzę-
dzie Gminy i Miasta w Grójcu. Było to miłe, konstruktywne spotka-
nie, którego celem było rozwijanie współpracy pomiędzy magistra-
tem a seniorami.
–  Niezwykle ważnym jest, aby seniorzy w naszym mieście mieli 
swoją przestrzeń do realizacji wspólnych zainteresowań i pasji, a 
także mogli aktywnie uczestniczyć w życiu gminy. Dołożę wszel-
kich starań, aby w przyszłości takie miejsce powstało – powiedział 
burmistrz.
Grójec naprawdę chce być miastem przyjaznym starzeniu się. Waż-
nym jest, aby opracować politykę senioralną, która odpowie potrze-
bom ponad 6 tys. osób w wieku powyżej 60. roku życia.
W tym celu działa gminny Klub Senior+, w ramach którego realizo-
wane są działania ze środków budżetu gminy zmierzające do po-
prawy jakości życia, np. zajęcia rehabilitacyjne oraz różne formy 
rozrywek kulturalnych.Spotkanie oraz poruszane tematy są dowo-
dem na to, że nasi seniorzy interesują się sprawami gminy, dbają 
o  „małą ojczyznę”, chcą inicjować i realizować działania na rzecz 
całego społeczeństwa.
– Mam nadzieję, że spotkania będą cykliczne i częstsze  – podsu-
mował burmistrz, dziękując  bardzo licznej grupie seniorów za  
przyjęcie zaproszenie.    

Dzięki kolejnej dotacji w gminie Grójec powstanie nowa droga 

Gmina Grójec otrzyma 1,6 mln zł w ramach nowej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Dzięki tym środkom wybudowana zostanie ul. Bursztynowa w Kobylinie.

Zadanie będzie polegać na budowie drogi gminnej w miejscowości Kobylin, w zakresie 
od ul. Armii Krajowej do ul. Kobylińskiej. To łącznie blisko 400 metrów. Obecnie ul. 
Bursztynowa jest drogą gruntową. W ramach inwestycji powstanie droga o jezdni bitumicznej, 
jednojezdniowa, dwukierunkowa, 
ciągi pieszo-rowerowe, a w 
rejonie skrzyżowania z ul. 
Złotą zaprojektowano miejsca 
postojowe do parkowania.

Roboty mają zostać wykonane do 
października tego roku. Wartość 
całej inwestycji to blisko 2,7 mln 
zł.
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Błazen zawsze nam 
towarzyszy. Największą 
popularnością cieszył się w 
XIII-XV w., kiedy nawet miasta 
zatrudniały swoich wesołków. 
Dziś byśmy powiedzieli, że 
Rada Miejska sponsoruje 
kabaret – mówi Mirosław 
Słowiński, autor książki 
„Błazen. Dzieje postaci i 
motywu”. 

 p Czy współcześnie 
potrzebujemy jeszcze postaci 
błazna? 

Błazen zawsze nam towarzyszy. 
To wieczny archetyp, który zawsze 
funkcjonuje bez względu na czas i 
miejsce. Wynika to z organizacji i 
psychologii społeczeństwa. Bła-
zen pojawiał się w różnej posta-
ci już w mitach pradawnych ple-
mion. Postać błazna jest zawsze, 
tylko inaczej się manifestuje, cza-
sem jest to kabaret lub komedia. W 
każdym środowisku jest ktoś, kto 
gra rolę wesołka. Taką postać do-
strzeżemy również, jeśli spojrzymy 
na mechanizm funkcjonowania 
władzy. Będzie też funkcjonować 
w społeczeństwie przyszłości, bo 
ludzie zawsze potrzebują postaci, 
która łączy śmiech, gorzką ironię, 
obsceniczny żart i bolesną prawdę.

 p Gdzie i kiedy po raz pierwszy 
pojawiła się sylwetka błazna w 
literaturze?

Nie jesteśmy w stanie tego jed-
noznacznie stwierdzić. Jego śla-
dy możemy odnaleźć już w staro-
żytnym Egipcie. Pojawia się także 
w greckiej komedii antycznej, a 
stamtąd trafia do literatury kolej-
nych epok. Postacie błaznów po-
jawiły się też na dworach cesarzy 
rzymskich. Największą popular-
nością tego rodzaju wesołkowie 
cieszyli się w XIII-XV w., kiedy na-
wet miasta zatrudniały  swoich 
błaznów. Dziś byśmy powiedzieli, 
że Rada Miejska sponsoruje kaba-
ret. Mocno postać błazna wykre-
ował „Okręt błaznów” Sebastiana 
Branta z 1494 r., ilustrowany przez 
Albrechta Dürera. Podobnie, jak 
niesamowita „Pochwała głupoty” 

Erazma z Rotterdamu z 1509 r. Na 
tamte czasy były to kompletnie re-
wolucyjne spojrzenia, ponieważ 
niemiecka literatura dydaktycz-
na widziała w błaźnie jednostkę 
zbuntowaną, odchodzącą od Boga 
lub wręcz występującą przeciwko 
Bogu. Natomiast Erazm z Rotter-
damu uznał figurę błazna za spo-
sób dotarcia do prawdy i wska-
zał na poetykę mówienia prawdy 
przez błazeństwo. We wschodniej  
kulturze cerkiewnej błazen wy-
stępuje jako jurodiwyj, człowiek 
nawiedzony, w sensie osoby wy-
branej przez Boga. Postać błazna 
występuje również w utworach 
Williama Szekspira (1564-1616). 

 p Jakie role w społeczności 
pełnił błazen?

Bardzo różne. Mógł np. powie-
dzieć coś, czego innym nie wypa-
dało mówić. Mógł być szpiegiem. 
Z Kroniki Wincentego Kadłub-
ka dowiadujemy się, że w XII w. 
biskup krakowski Pełka chcąc 
poznać wynik bitwy wysłał na 
przeszpiegi mnicha przebrane-
go w strój błazna. Uważał, że 
bezpieczniej odbędzie podróż w 
przebraniu błazna niż w stroju 
mnicha. 

 p Postać Stańczyka, 
błazna i mędrca ubranego 
w charakterystyczny 
strój znamy z obrazu Jana 
Matejki zatytułowanego 
„Stańczyk w czasie balu 
na dworze królowej Bony 
wobec straconego Smoleńska”. 
Naprawdę tak się ubierał, czy to 
tylko wizja artystyczna?

Nie, ten, można powiedzieć sfor-
malizowany strój błazeński, poja-
wił się już w XIII w. W niektórych 
źródłach nazywa się go rycerzem, 
więc mógł ubierać się dowolnie i 
stosownie do występu, który so-
bie zaplanował. Był niezwykłym 
człowiekiem, przeżył 80 lat. Był 
doskonały, w tym, co robił. Świet-
nie scharakteryzował go Jan Ko-
chanowski. W źródłach z epo-
ki jest pokazany jako człowiek 
bardzo zamożny, dobrze znający 

Czy Grójec powinien mieć swojego błazna?
mechanizmy dworu, lubiący dobre 
wino i kobiety. 

 p Czy Stańczyk był w stanie 
przekonać króla do zmiany 
zdania w ważnych kwestiach 
politycznych? 

Bardziej komentował niż przeko-
nywał do zmiany decyzji. Nie od-
notowano tego w źródłach, ale 
Stańczyk (ur. ok. 1480-zm. między 
1556-1562) miał dostęp do ucha 
kilku władców. Był przecież bła-
znem nadwornym czterech ostat-
nich Jagiellonów: Jana Olbrachta, 
Aleksandra Jagiellończyka, Zyg-
munta Starego i Zygmunta Augu-
sta. Mógł przekazywać im infor-
macje, co pozwalało mu wpływać 
na decyzje monarchów. Czasami 
Stańczyk, oceniając niektóre kró-
lewskie postępowania politycz-
ne, jasno wskazywał, że to począ-
tek marnej historii, która źle się 
skończy. 

 p Czy jeszcze któryś z błaznów 
zapisał się na kartach polskiej 
historii? 

Błazen Winnicki, który był na 
dworze króla Jana III Sobieskie-
go. Były to ciekawe postacie, cho-
ciaż marginalnie się o nich wspo-
mina w źródłach historycznych. 
Wspomina się o nich w listach, 
czy w księgach rachunkowych, 
gdzie piszę się, że komuś wypła-
cono pieniądze za dobry dowcip. 
Wysoką pozycję miał błazen na 
hiszpańskim dworze królewskim, 
miał większe przywileje i był le-
piej opłacany niż wybitny i bu-
dzący uznanie do dziś malarz Die-
go Velázquez (1599-1660). Błazen 
miał prawo do muła w podróży, a 
wspomniany malarz nie. W XVII 
w. pojawiła się moda na hodowa-
nie na dworach władców karłów-
-błaznów. Zakładano im specjal-
ne kute obroże i przekazywano 
jako podarunki. Świadczą o tym 
zachowane do dziś listy włoskich 
książąt. W XVIII w. były modne 
niedzielne wizyty w szpitalu wa-
riatów. Dzisiaj w niedzielę chodzi 
się do galerii handlowej, a wtedy 
jeździło się oglądać wariatów. To, z 
czego się śmiejemy, pokazuje stan 

społeczeństwa i poziom przygoto-
wania ludzi na spotkanie z innym. 

 p Dlaczego zajął się pan tym 
tematem jako badacz? 

Chodziłem na seminarium magi-
sterskie historyka literatury prof. 
Jerzego Ziomka. Pewnego dnia 
profesor, wybitny erudyta, zapro-
ponował tematy prac magister-
skich. Zwróciłem uwagę na temat, 
które teoretycznie nic mi nie mó-
wił, a brzmiał: błazen i mędrzec. 
Zainteresował mnie ten temat, bo 
zawsze fascynowało mnie pogra-
nicze historii, literatury, antropo-
logii. Profesor powiedział krótko: 
poczytaj i zrób coś z tym. Najpierw 
napisałem pracę magisterską o 
błaźnie w literaturze staropolskiej, 
ale temat mnie wciągnął. Dzięki 
temu powstała książka, o której 
rozmawiamy i na podstawie której 
otrzymałem doktorat.

 p Kontynuuje pan badania w 
tym kierunku?

Nie, obserwuje tylko niektóre wy-
stąpienia medialne. Niektórzy pró-
bują naśladować takie zachowa-
nia, ale z miernym skutkiem.

 p Czy za błazna-
mędrca możemy uznać 
generała Bolesława 
Wieniawę-Długoszowskiego? 

Tak, ale w sensie bliskim 
Stańczyka. 

 p Oczywiście, bo i generał 
i Stańczyk byli ludźmi głęboko 
wykształconymi. 

Wieniawa to bardzo ciekawe przywo-
łanie, barwna postać II RP, aczkolwiek 
jego koniec był tragiczny. Trzeba w tym 
miejscu podkreślić, że w sanacyjnej Pol-
sce świetnie funkcjonowały kabarety. 

 p Który z przedwojennych 
publicystów pisał stańczykowskie 
teksty? 

Nie jest to proste pytanie dla filologa, 
który zajmuje się głównie średniowie-
czem i renesansem. 

 p A Adolf Nowaczyński?
 
Może. W pewnych tekstach Tadeusz 
Boy-Żeleński. I na pewno Antoni Sło-
nimski. Ale nie wiem, czy on by się za 
takie stwierdzenie nie obraził? Myślę, 
że do tego zbioru można zaliczyć rów-
nież obrazoburcze w pewnych punk-
tach teksty Stefana Żeromskiego. 

 p Dostrzega pan stańczykowską 
publicystykę we współczesnej 
literaturze polskiej?

„Krfotok” Edwarda Redlińskiego, książ-
kę napisaną zupełnie pod prąd. Ostrzej-
szego tekstu nie znam. Wskazałbym 
również na niektóre wiersze Zbigniewa 
Herberta. Szukałbym tekstów, które idą 
pod prąd, przeciwstawiając się schema-
tom i tak zwanej poprawności politycz-
nej. Dlatego wymieniam z jednej strony 
Redlińskiego, a z drugiej Herberta. Jeśli 
szukamy tradycji stańczykowskiej, któ-
rą pan przywołał przez słynny obraz 
Matejki, trzeba szukać tekstów skła-
niających do myślenia, a nie typu: hi 
hi, ha ha, bo to tylko forma. Ważniej-
sza jest treść, jak u Erazma z Rotterda-
mu. Dzisiaj nie zdajemy sobie sprawy z 
tego, ale „Pochwała głupoty” czy „Okręt 
głupców” to publikacje, które w naszych 
czasach byłyby bestsellerami. Miały też 
rolę rewolucyjną, przewracały ówcze-
sny świat i sposób walki o prawdę. I tu-
taj pojawia się pytanie, na ile forma, bo 
błazeństwo było też formą,  może 
pomóc w zdobyciu czy przekaza-
niu obiektywnej prawdy, jeżeli coś 
takiego w ogóle istnieje.

ROZMAWIAŁ TOMASZ PLASKOTA 

Kartka z kalendarza historii Grójca
82 lata temu miała miejsce deportacja grójeckich Żydów do getta w Warszawie. 
Działo się to w dniach 22-24 lutego 1941 roku. Żydzi musieli się zebrać na placu 
targowym przed ratuszem. Uformowano ich w kolumnę i z Rynku popędzono na 
stację kolejki wąskotorowej.  Społeczność żydowska Grójca przestała istnieć. Zdjęcia 
archiwalne można znaleźć w książce " Zagłada Żydów w Grójcu " pod red. Z. Szeląga, 
Grójec 2011.          
                         
             Pamięć dla Przyszłości Grójec 

Jednym z niemych świadków historii grójeckich żydów jest jedyna zachowana 
kuczka w Grójcu, która znajduje się w podwórku kamienicy przy ulicy Armii 
Krajowej.– Będąc w Grójcu moją uwagę zwróciła drewniana konstrukcja, która 
mocno przypomina żydowską kuczkę - namiot, sukkę, budowaną w ramach święta 
Sukot, upamiętniającego wędrówkę Żydów przez pustynię.  Dla pewności, zapytałem 
miejscowego znawcę historii miasta pana Remigiusza Matyjasa, który potwierdził, 
że jest to kuczka – napisał autor zdjęcia i administrator profilu społecznościowego 
ABC Warszawy.         
          
            Red.
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Ostatnie pożegnanie
Żegnamy  niezwykłego człowieka, znacznie ważniejszego dla całej  Dwójkowej społeczności, niż tylko stanowisko dyrektora piastowane przez 
ponad dwie dekady.
Mariusz Wojno, był dobrym duchem naszej szkoły , ucieleśnieniem wielu wartości, które pragnęlibyśmy, aby nasi wychowankowie, nieśli dalej 
w świat.
Jego okraszone anegdotami barwne opowieści sprawiały, że nawet najwięksi sceptycy, uważający naukę o przeszłości za zbędną, odkrywali 
piękno podróży poprzez dzieje, w których był ich najlepszym przewodnikiem. A opowiadać umiał jak mało kto….i to nie tylko, gdy sprawa do-
tyczyła historycznej  materii.  Wielu tu obecnych, doskonale pamięta jego poczucie humoru oraz żarty, którymi potrafił sypać jak z rękawa. Nie 
był kimś, kto zarządza powierzoną mu instytucją w zapiętym pod szyję garniturze, za zamkniętymi drzwiami.
Jak mało kto rozumiał, że szkoła to przestrzeń zupełnie wyjątkowa i ową przestrzeń w naturalny sposób wypełniał swoją życzliwością, ser-
decznością,  i spokojem. Zapamiętamy go stojącego przy wejściu do szkoły, latem w koszulce z logo ulubionego zespołu, zimą w wełnianej czap-
ce, uśmiechniętego, na posterunku, nim zaczną się lekcje.
Zapamiętamy go siedzącego w swoim gabinecie, którego drzwi były zawsze  otwarte dla każdego.
Zapamiętamy go idącego korytarzem  wiecznie zabieganego i jakimś cudem znajdującego czas, dla wszystkich, którzy tego potrzebowali. Nasz dyrektor…pan Wojno…Mariusz… stanowił przeciwieństwo 
srogiego przełożonego i budzącego strach belfra.
Zawsze był blisko drugiego człowieka, zawsze z taką samą uważnością i troską niezależnie od tego, z kim miał do czynienia. We wspomnieniach tych, którzy go znali, jak refren pojawia się jeden wątek.  
Najważniejszy - dobro.  I dobry człowiek, bo taki właśnie był, wyrozumiały i łagodny, przyjaciel uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich bez wyjątku pracowników.
Ci wszyscy, którzy go znali,  wiedzą, że w sposób prawdziwy lubił ludzi i kochał miejsce, w którym spędził 20 lat, jego małą ojczyznę, naszą szkołę.
I nawet ostatnimi czasy, wciąż udawało mu się znaleźć choć chwilę, by do nas zajrzeć i sprawdzić jak sobie radzimy. Tęsknił za szkołą, zupełnie tak samo jak nasza Dwójkowa gromada tęskniła za nim.
W pejzażu naszej szkoły był kimś w rodzaju Piotra Skargi w krajobrazie grójeckiej historii. 
Widzicie  jak się uśmiecha słysząc to porównanie?
Już zawsze będziemy wypatrywać czy nie stanie w drzwiach, uśmiechnięty,  pytając czy idziemy na kawę , bo taki w naszej pamięci pozostanie na zawsze.
Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Dwójka pamięta… 
                        Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rodzice, Wychowankowie, Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2

Kolorowo w szkole w Bikówku
DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Babcia i dziadek to osoby, które dzieciom kojarzą się z miłością, dobrocią i ciepłem. Nic dziwnego, że 20 
stycznia Smerfy oraz Krasnale gościły dziadków na uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przedszkolaki, 
po  kilkunastodniowych przygotowaniach do tego ważnego dnia,  z przejęciem oraz dużym zaangażowaniem 
prezentowały wiersze, piosenki oraz tańce, sprawiając tym występem ogromną radość zgromadzonym babciom i 
dziadkom. Wszystkim udzieliła się wspaniała atmosfera, a w niejednych oczach pojawiły się łzy wzruszenia. 

BAL KARNAWAŁOWY

9 lutego  odbył się  wspaniały bal karnawałowy. Kolorowe stroje, kosmiczny   wystrój sali i skoczna muzyka wpro-
wadziły wszystkich w zabawowy nastrój. Dzieci z niecierpliwością czekały na ten dzień. Już od dłuższego czasu opowiadały za kogo przebiorą się na  bal. Oczywiście nie zabrakło naj-
różniejszych postaci z bajek, superbohaterów, księżniczek i zwierzątek. Każdy prezentował się cudownie. Energia dzieci, ich radość oraz chęć wspólnej zabawy sprawiły, że ten dzień 
zapamiętamy na długo. 
                       MONIKA CZAJKOWSKA
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Co artystycznie gra w duszy seniorom z GUO?
3 lutego odbył się wernisaż 
wystawy prac pt.  „Co 
nam w duszy gra, czyli 
świat sztuki seniorów z 
GUO". Prace wykonane 
różnorodnymi technikami 
zaprezentowały: Justyna 
Fruba-Borkowska, Teresa 
Matulka, Małgorzata 
Rupiewicz, Maria Sekuła, 
Zofia Sieradzan oraz 
Fabryka Kreatywności GUO.

J ak podkreślają autorki dzieł, 
po przejściu na emeryturę 
postanowiły nie dać się 
nudzie i rutynie, a w tym 

pomogły im pasje, które w sobie 
odkryły. Wspomniana różnorodność technik zachwyca:  
szkice ołówkiem, malarstwo olejne, pracochłonny i 
precyzyjny haft, małe arcydzieła z papierowej wikliny, 
ceramiczne cudeńka, czy obrazy 3D. To tylko mały wycinek 
możliwości naszych artystek. 

Jedna z uczestniczek wernisażu, Justyna Fruba- 
Borkowska, podzieliła się z nami swoimi spostrzeżeniami 
w krótkiej rozmowie.

 p Szymon Wójcik: Która to Pani w ystawa? 
Justyna Fruba-Borkowska: Przyznam się, że była to już moja 
czwarta wystawa, poprzednie były z Grupą Plastyków Ziemi 
Grójeckiej, teraz zdecydowałam się, właściwie to koleżanki 
mnie namówiły, abym wzięła udział w tej wystawie 
seniorów. Trochę się bałam, ponieważ w dzisiejszych 
czasach ludzie potrafią być ekspertami od wszystkiego, znać 
się na wszystkim:  na medycynie,  malarstwie,   sztuce,  są 
bezwzględni w swojej krytyce. Zawsze mówię: Jeżeli coś ci się 
nie podoba, to sam narysuj lub namaluj i pokaż, co potrafisz! 
Młodość jest z natury piękna, ale ludzie dojrzali, starsi to już 
jest dzieło sztuki – to takie islandzkie powiedzenie. Dlaczego 
pozwoliłam sobie na tego typu wypowiedź? Bo jeżeli w tym 
wieku ma się swoje pasje i potrafi się nimi dzielić, no to 
można powiedzieć, że to już jest dzieło sztuki, nieprawdaż?

 p Opowie Pani czytelnikom „Życia Grójca” o swojej 
twórczości? 

W moich dotychczasowych pracach starałam się bardzo 
realistycznie przedstawiać wszystko  tak, jak  widzę to w 
danej chwili i czuję.  Teraz skłaniam się ku nowoczesności. 
Moje wichry życia są już raczej oparte na takiej symbolice 
emocji, które towarzyszą nam przez całe życie: miłość, 
zazdrość, nadzieje, tęsknoty. Wszystko to zawarłam w 
kolorach, człowieka przedstawiłam jako drzewo, gdzieś 
tam stojące i oplecione  kolorowymi nićmi, które wyrażają 
emocje. 

 p Jakie techniki stosuje Pani w swoich pracach? 
W zdecydowanej większości lubię malować farbami 
olejnymi na płótnie, a zima jest takim okresem, gdzie 
jednak w mieszkaniu pozostaje ten zapach, i to na dość 
długo, więc w zimowe wieczory już wyeliminowałam 
pędzel i farby. Usiadłam z kartonem, kredą, kredką, 
ołówkiem i węglem. Sprawia mi to wiele radości i pozwala 
zdystansować się do nagromadzonych emocji. 

 p Podpatruje Pani trochę  twórczość   swoich 
koleżanek? 
Podziwiam te prace, które stworzyła Teresa Matulka. To są 
prawdziwe dzieła sztuki! Sama też  operuję igłą  i znam ten 
stopień trudności, dlatego bardzo mocno podziwiam. 

 p Po frekwencji widać, że tego typu wydarzenia 
kulturalne cieszą się sporym zainteresowaniem w 
Grójcu.
Myślę, że tego typu impreza już na stałe zapisze się w 
kalendarzu Grójeckiego Ośrodka Kultury. Muszę przyznać, 
że byłam miło zaskoczona, ponieważ pogoda była naprawdę 
niezachęcająca do wyjścia, a przyszło naprawdę bardzo 
dużo osób. Dziękuję jeszcze raz wszystkim!  Atmosfera była 
naprawdę cudowna!  Życzę, żeby następne wystaw y był y 
właśnie takie klimatyczne. Muszę również podziękować 
Grójeckiemu Ośrodkowi Kultury, że w yszła ta 
inicjaty wa tutaj od Państwa, że jednak dostrzegacie  
potencjał, który drzemie jeszcze w osobach 50 plus. 

GRAŻYNA DUBIEL, ROZMAWIAŁ SZYMON WÓJCIK

31. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – W GRÓJCU PADŁ KOLEJNY REKORD 

W niedzielę, 29 stycznia, miał miejsce 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczną akcję charytatywną prowadzono w całej Polsce pod 
hasłem walki z sepsą oraz zakupu sprzętu do wczesnego wykrywania tej choroby.

Jak co roku, Wielki Finał w naszym mieście, odbył się w Grójeckim Ośrodku Kultury. 
Od samego rana Grójecki Sztab Wolontariuszy działał na pełnych obrotach, a jego 
członkom niestraszna była nawet brzydka pogoda i mroźny, porywisty wiatr. Wspólna 
chęć czynienia dobra i występy sceniczne skutecznie podgrzewały atmosferę tego dnia. 

Grójec pobił kolejny rekord. Jak poinformował sztab, w tym roku udało się zebrać aż 120 
947,00 zł. 

– Nie możemy wyjść z podziwu, dziękujemy za każdą dołożoną przez was cegiełkę, 
jesteście wielcy. Najszczersze podziękowania należą się również naszym 
niezastąpionym wolontariuszom, którzy dzielnie, mimo trudnych warunków 
pogodowych, kwestowali z nami przez caluśki dzień  Wspaniali z was ludzie! – 
dziękował Sztab WOŚP Grójec na swoim profilu społecznościowym Facebook.      
                                            SW 
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„Był wzorem żołnierza i człowieka”.                
Ostatnie pożegnanie gen. Jana Podhorskiego.
"BYŁ WZOREM ŻOŁNIERZA 
I CZŁOWIEKA, KTÓREGO 
BIOGRAFIA STANOWI 
INSPIRACJĘ DLA KOLEJNYCH 
POKOLEŃ, GOTOWYCH 
SŁUŻYĆ POLSCE. PRZYKŁAD 
JEGO PATRIOTYZMU I 
WIERNEJ SŁUŻBY OJCZYŹNIE 
DO DZIŚ JEST WAŻNĄ LEKCJĄ 
DLA MŁODYCH LUDZI” 
– ŻEGNAŁ GENERAŁA 
WOJEWODA WIELKOPOLSKI 
MICHAŁ ZIELIŃSKI. „WIARA 
BYŁA FUNDAMENTEM JEGO 
ŻYCIA” – PODKREŚLAŁ 
KAPŁAN W POGRZEBOWEJ 
MSZY ŚW. 

W piątek,13 stycznia, 
odbyły się uroczysto-
ści pogrzebowe gen. 
Jana Podhorskiego, 

ps. „Zygzak”, „Marciniak”. Pogrzeb 
miał charakter państwowy, uczest-
niczyła w nim kompania reprezenta-
cyjna Wojska Polskiego, liczne poczty 
sztandarowe i delegacje, w tym dele-
gacja z Lipia w gminie Błędów, gdzie 
podczas II wojny światowej prowa-
dził działalność konspiracyjną w AK. 
Żegnał go tłum żałobników i kibicow-
skie race. 
Generał zmarł 4 stycznia 2023 r. w Po-
znaniu w wieku 101 lat. Żołnierz NSZ-
-AK, Powstaniec Warszawski z pułku 
NSZ „Sikora” i batalionu AK „Miłosz”, 
żołnierz AK „Głuszec” Grójec, więzień 
stalinowskich Wronek – spoczął na 
cmentarzu Miłostowo w Poznaniu. 
Do ostatnich dni propagował naj-
nowszą historię Polski. 
Zawsze pogodny, sypał dowcipa-
mi i anegdotami. Kiedy byłem z 
nim jesienią 2019 r. w Poznaniu na 
spotkaniu z żołnierzami US Army, 
do spóźnialskich rzucił z uśmie-
chem: „Na Powstanie Warszaw-
skie też się spóźniliście”. Cenił ko-
niak. 21 czerwca 2023 r. skończyłby 
102 lata. Zawsze podczas rozmów 
ze mną wspominał Grójecczyznę, 
okupację i wiosnę 2013 r., kiedy od-
wiedził naszą okolicę po raz pierw-
szy od wojny. Dzięki inicjatywie 
m.in. nieżyjącego już Stanisława 
Sitarka udało się wtedy zorganizo-
wać trzydniową wizytę Jana Pod-
horskiego w Lipiu, Błędowie i Grójcu, 
gdzie prowadził konspiracyjną dzia-
łalnością podczas II wojny światowej 
i spędził ponad dwa lata swojej burz-
liwej młodości. Do Grójca i Lipia wo-
jenne losy przygnały go z rodzinnej 
Wielkopolski. 

„CO ZROBIMY Z 
TYM CHOLERNYM 
POZNANIAKIEM?”

– Trudno mi było zdawać konspira-
cyjną maturę w Grójcu w 1943 r., bo 
byłem tu obcy. W grudniu 1942 r. zo-
stałem przyjęty po egzaminie wstęp-
nym, który zdałem na ocenę dosta-
teczną. Zespołowi przewodniczył 
Kazimierz Lewkowski. Matura była 
21 czerwca 1943 r. Musiałem spo-
ro nadrobić, ale pomogli mi koledzy 
i koleżanki. Komisja miała ze mną 
problem. Przez drzwi słyszałem, jak 
zastanawiali się: co zrobimy z tym 
cholernym Poznaniakiem? – śmiejąc 
się opowiadał mi przed laty gen. Jan 
Podhorski. – Wszystko skończyło się 
dobrze. Maturę zdałem na stopień do-
bry – dodał. 
W konspiracji na zlecenie tajnego 
Związku Jaszczurczego, którego był 
zaprzysiężonym członkiem,  fałszo-
wał dokumenty. 
– Po maturze powiedziałem do na-
uczyciela języka francuskiego: „Mógł-
bym sam sobie wystawić stopnie z 
waszymi oryginalnymi podpisami”. 
Nie uwierzył. Poprosiłem, żeby poka-
zał mi wzór swojego podpisu. Odsze-
dłem na bok, po kilku minutach po-
kazałem mu 10 jego podpisów. Nie był 
w stanie żadnego odróżnić od swoje-
go – śmiał się. 

TAJNA SZKOŁA 
KONSPIRACYJNEJ 
DYWERSJI

W czerwcu 1943 r. został skierowa-
ny przez ZJ do szkoły podchorążych 
piechoty ze specjalnością dywersja. Z 
racji pobytu w Grójcu znalazł się rów-
nież w lokalnej konspiracji. 

–  Nie musiałem być w grójeckiej kon-
spiracji, ponieważ robiłem już swoją 
robotę w ramach ZJ, bo tylko tam zło-
żyłem przysięgę. Skoro nikt nie wy-
magał ode mnie złożenia przysięgi, 
nie upominałem się o to. W konspi-
racji nie można za dużo pytać. W ra-
mach ZJ byłem w Szarych Szeregach, 
w AK, a później jeszcze w NSZ. W 
Grójcu działało NSZ, ale ze względów 
konspiracyjnych nie miałem z nimi 
kontaktu. W Grójcu wcale nie działa-
łem, moim punktem działania było 
Piaseczno, bo tam była stacja rozrzą-
dowa kolei. Tam wymienialiśmy ad-
resatki – wspominał.
Adresatki były listami przewozowy-
mi umieszczonymi na bokach wa-
gonów towarowych. Była na nich 
informacja gdzie ma trafić wagon z 
towarem.
– W ramach sabotażu zmieniałem 
technikę pomiaru jakości drewna. 
Podawałem pomiar w najszerszym 
miejscu, czyli niewłaściwym, fałszo-
wałem część listów przewozowych 
w naklejkach wagonów, wprowa-
dzałem niekiedy zmianę trasy lub 
kierunku wysyłki (wysyłanie do in-
nych kopalń), opóźniałem spedy-
cję – opowiadał o czasach okupacji 
niemieckiej. 

WOJENNI PRZYJACIELE 

– W Grójcu kontynuowałem pracę o 
zbliżonym charakterze, w bazie prze-
robu i ekspedycji drewna zlokalizo-
wanej na stacji kolejowej – mówił 
Podhorski, który w czasie pobytu w 
Grójcu mieszkał przy ul. Za Stacją 8 u 
państwa Sokolnickich. –  Do miasta 
od stacji było około kilometra. Mię-
dzy miastem a stacją znajdowały się 
ogródki działkowe i posterunek żan-
darmerii. Codziennie pokonywałem 
tę drogę ze względu na posiłki, naukę 
i kontakty konspiracyjne z AK. 
Z czasem w Grójcu zjawili się jego 
przyjaciele z Wielkopolski. 
– Pojawił się ostatni uciekinier z na-
szej grupy harcerskiej z Koźmina Zyg-
munt Kaźmierczak. Zanim tu dotarł, 
był we Lwowie, gdzie zapisał się na 
wydział leśny Politechniki, ale po 
pewnym czasie musiał uciekać. Po 
naradzie z kolegami z NSZ ustalili-
śmy, że podejmie zbliżoną działalność 
do mojej –„kolejówkę”. Otrzymał bazę 
w Strudze, gdzie wykorzystaliśmy 
okazję do spalenia w ramach małego 
sabotażu 300 m3 drewna, przygoto-
wanych na front podpór – opowiadał.
Żeby uchronić mieszkańców od nie-
mieckich represji, upozorowano na-
turalne zapalenie, jako soczewka 

posłużyła pusta butelka. Za pienią-
dze i brylanty przesyłane przez Bry-
tyjczyków AK, ZJ wykonywał za-
dania szpiegowskie. Zajmował się 
m.in. wywiadowczym rozpoznaniem 
Wojskowego Instytutu Badawczego 
Rzeszy Niemieckiej w Peenemunde. 
Niemcy pracowali tam m.in. nad ra-
kietami V-1 i V-2. 

W LIPIU 

Podhorski w Grójcu przebywał nieco 
ponad rok, ze względów konspiracyj-
nych został skierowany do Lipia. 
– W Grójcu miałem sporo przyjaciół, 
często przychodzono do mnie z od-
wiedzinami. Odbywały się u mnie 
również spotkania konspiracyjne 
– wspominał. 
W Lipiu władze konspiracyjne  za-
pewniły mu zatrudnienie w sklepie 
wielobranżowym, którego właścicie-
lem był  wysiedlonego ze Stargardu 
Gdańskiego A. Guzowski.
– Znał dobrze język niemiecki, miał 
kupieckie pochodzenie, a sklep był 
dobrym punktem kontaktowym – 
dodał Podhorski. 
Po przybyciu do Lipia pan Jan włą-
czył się w działalność miejscowej 
konspiracji.
– Byłem już po przeszkoleniu pierw-
szego stopnia i jako kapral z cenzu-
sem wszedłem do grupy osłonowej 
i egzekucyjnej Strzelców Wyboro-
wych – mówił. – SW było kilkuoso-
bową grupą szybkiego reagowania,  
składającą się z młodych, ale już prze-
szkolonych żołnierzy. Naszym zada-
niem było zdobywanie pieniędzy w 
przedsiębiorstwach prowadzonych 
przez Niemców, w mleczarniach i 
nieruchomościach nadzorowanych 
przez niemieckich powierników. Eg-
zekwowaliśmy również kary nakła-

dane przez grójeckie kierownictwo 
walki cywilnej za długie języki, dono-
szenie na sąsiadów, nadgorliwość w 
wysługiwaniu się Niemcom i pijań-
stwo. Grupa zajmowała się również 
likwidowaniem bimbrowni, których 
bardzo dużo pojawiło się na przeło-
mie 1943-1944. Ochotnicy z plutonu, 
w tym ja, zadeklarowaliśmy chęć 
pomocy ludności Zamojszczyzny. 
Nie skorzystano z naszej propozycji. 
SW zajmowała się również ochro-
ną dwóch zrzutów na zrzutowisku 
Machnatka.  Kilkuosobowy zespół 
stanowiący trzon grupy składał się 
z miejscowych i mnie zamiejscowe-
go, rozmieszczonych lub mieszka-
jących w promieniu pół kilometra. 
Na nasze wyposażenie składały się 

prawie wyłącznie pistolety maszy-
nowe, broń krótka oraz latarki  nie-
zbędne do sygnalizacji przy odbio-
rach zrzutów, marszach nocnych i 
egzekucjach – kontynuował swoją 
opowieść Podhorski.

POWSTAŃCZE WALKI 

– Z Lipia przez Grójec 29 lipca 1944 
r. przyjechałem do Warszawy na 
ostatnie egzaminy na tajnym kursie 
podchorążych dla żołnierzy NSZ o 
specjalności głęboka dywersja. Cze-
kałem na egzaminy u mojego przy-
jaciela ze ZJ Henryka Dutkowskie-
go, który mieszkał na ul. Twardej, 
bo pogłoski o wybuchu powstania 
przesunęły termin egzaminów. Po 
kursach miałem udać się walczyć z 
Niemcami jako ochotnik w Bory Tu-
cholskie. Po południu 1 sierpnia, po-
dejrzewając, że będzie coś się działo, 
poszliśmy do punktu kontaktowego 
na ul. Czackiego 3/5 w siedzibie NOT, 
obecnym Domu Technika. Pierwsze 
wspomnienie z powstania to widok 
15 czy 16-latka z peemem, który za-
trzymał nas i powiedział: „Koledzy, 
tu leży ranny Niemiec”. Dał nam łom 
i prosił o dobicie go. Wytłumaczyli-
śmy mu, że rannych i jeńców się nie 
zabija – opowiadał  Podhorski.
Chętnych do walki było wielu, ale 
broni prawie wcale. Ostatecznie pułk 
pułku NSZ im. Gen. Sikorskiego, 
przez żołnierzy nazywany „Sikora”, 
był jednym z najlepiej uzbrojonych 
oddziałów powstańczych. 

NIEMCY NISZCZYLI 
WARSZAWĘ PO 
POWSTANIU

Dla niego powstanie trwało nie 63, 
ale prawie 70  dni. 

– Gdy powstanie upadło, podpisano 
akt o zakończeniu walk, na podsta-
wie punktów 3 i 4 utworzono kom-
panie osłonowe, pełniące funkcje 
żandarmerii, który miał działać do 
wyjścia ostatniego mieszkańca z 
Warszawy. Zbierano ochotników do 
batalionu, mój pluton NSZ zgłosił się 
w komplecie. Powierzono nam spo-
rządzenie opisu zniszczeń. Miałem 
dokładny opis Śródmieścia i zdję-
cia zniszczonej stolicy. Śródmieście 
w trakcie walk powstańczych nie 
było tak zniszczone, jak w czasie 
późniejszego tygodnia, kiedy saperzy 
z „Brennkomando”, wyposażeni w 
miotacze ognia, rabowali i podpala-
li domy – wspominał gen. Podhorski. 
                                            TOMASZ PLASKOTA
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Ferie z Grójeckim Ośrodkiem Kultury
W PONIEDZIAŁEK, 13 
LUTEGO, OFICJALNIE 
WYSTARTOWAŁY 
FERIE Z GOK- IEM. 
ZAINUGRUROWAŁY JE 
ZAJĘCIA, KTÓRE ODBYŁY 
SIĘ W SALI GIMNASTYCZNEJ 
PSP NR 2 W GRÓJCU.

Laserowy Paintball to peł-
na emocji gra zespołowa, uczą-
ca współpracy, wytrwałości 
i taktyki, a przy tym w pełni 

bezpieczna. 

WYCIECZKA! 

Kolejną atrakcją dla dzieci  była oczywi-
ście wycieczka. W tym roku wraz z gru-
pą 39 dzieci odwiedziliśmy Radom. Na 
pierwszy strzał poszła Trickorama – 
Zadziwiający Świat Iluzji. Uczestni-
cy mieli też możliwość skorzystania 
z Virtual Reality. Przez dwie godzi-
ny szaleństw wśród labiryntu luster, 
w krzywym pokoju czy z magicz-
nym kalejdoskopem, dzieci wykona-
ły setki zdjęć wśród przygotowanych 

scenek. Było wesoło, kolorowo i bar-
dzo magicznie. Po dużej dawce zaba-
wy, udaliśmy się do "Sama Słodycz 
- Manufaktura Słodyczy", gdzie dzie-
ci ukręciły sobie lizaki i miały moż-
liwość poznania procesu tworzenia 
słodyczy, a na koniec wzięły udział w 
konkursie i zrobiły mały "napad" na 
sklepik ogołacając półki ze słodkości. 
Mamy nadzieję, że wyjazd wywołu-
je u dzieci radosne wspomnienia i 
uśmiechy na buziach. My jesteśmy pod 
ogromnym wrażeniem, jak grzeczna i 
fajna była grupa.  

COŚ KREATYWNEGO

Zwieńczeniem kolejnego radosnego 
dnia  były  fantastyczne prace dzieci 
z wykorzystaniem folii aluminiowej. 
Wszak nie musi służyć tylko mamu-
siom w kuchni, prawda? Powstały w 
ten sposób zimowe drzewka, domki, 
bałwanki, a nawet serduszko.  Wszyst-
ko na lodowo-zimowo. Te proste, a jed-
nak wesołe czynności mogą być wy-
konana w domu z resztek takiej folii, 
dodatkowo wedle uznania można ją 

barwić farbami, flamastrami, brokata-
mi. Drugim punktem warsztatów była 
próba stworzenia sztucznego śnie-
gu z pianki do golenia i zwykłej sody 
oczyszczonej. Ów śnieg dzieci barwiły 
startą wcześniej kredą kolorową i bro-
katem. Dzięki temu powstały mega 
kolorowe, wręcz tęczowe  wersje śnie-
gu. Niektórym udało się zrobić ideal-
nie gładkie kulki śniegowe. Każdy za-
brał swe dzieła do domu, gdzie może 
kontynuować zabawę. Mamy nadzieję, 
że zabawa przyniosła milusińskim 
dużo frajdy.
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Święto Kwitnących Jabłoni 2023
Bryska, De Mono i 
Agnieszka Chylińska 
– to gwiazdy, które 
wystąpią podczas 62. 
edycji ŚKJ, a razem 
z nimi moc atrakcji 
dla publiczności.

W tym roku najpopular-
niejsze święto naszego 
regionu  zaplanowano 
na sobotę, 27 maja. 

Impreza odbędzie się na Targowi-
sku Miejskim w  Kobylinie. Na wy-
darzenie zapraszają Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Grójec oraz Dyrektor 
Grójeckiego Ośrodka Kultury. 

„NEVER ENDING 
SORRY” 

28 października pojawiła się na 
rynku nowa płyta Agnieszki Chy-
lińskiej. Album nosi tytuł „NEVER 

ENDING SORRY”  i ukazuje się po 
czterech latach przerwy.
Agnieszka Chylińska przyzwy-
czaiła swoich słuchaczy i widzów 
do wielu zmian na swojej arty-
stycznej drodze. Wokalistka, któ-
rej twórczość zawsze cechowały 
ukute przez nią samą słowa „NI-
GDY TAKA SAMA”, tym razem po-
stanowiła połączyć rockową siłę 
swojego nietuzinkowego głosu 
z pięknym rockowo-bluesowym 
brzmieniem.
– Jest to dla mnie powrót do sta-
rego dobrego grania żywej muzyki. 
Tak bardzo zależy mi na tym, żeby 
koncerty najbliższej trasy były do-
wodem na to, jak bardzo chcia-
łam dać ludziom tę pł ytę – po-
wiedziała piosenkarka.
Krążek „NEVER ENDING SOR-
RY” składa się z 13 piosenek, a 
promują go dwa single: „ JEST 
NAS WIĘCEJ” (premiera tele-
wizyjna odbyła się w sierpniu 
na festiwalu w Sopocie TOP OF 
THE TOP) i „KIEDYŚ DO CIE-
BIE WRÓCĘ” – utwór  przede 

   Fot. Top Managment

wszystkim o miłości i szacun-
ku do samych siebie. Mamy pra-
wo kochać i po ludzku się za-
wieść. Mamy prawo marzyć i 
ufać, choć nie zawsze dobrze na 
tym wychodzimy. 
„NES” to projekt nie tylko mu-
zyczny, ale też filmowy. W tele-
dyskach do pierwszych singli, 
obok Agnieszki, występują  wy-
bitni aktorzy: Adam Worono-
wicz (JEST NAS WIĘCEJ) i Piotr 
Głowacki (KIEDYŚ DO CIEBIE 
WRÓCĘ ). Cały projekt będzie 
rozwijał swoją fabułę w kolej-
nych obrazach filmowych. Jak 
sama Agnieszka mówi:  „Moim 
marzeniem od paru ładnych 
lat jest film. Pomyślałam sobie 
o tym, żeby w miarę płynnie 
przejść z muzyką właśnie w ten 
filmowy świat”. 

DE MONO – 
DOŚWIADCZENIE I 
STYL 

Legendarny zespół pop-rocko-
wy, działający od 1984 r.,  to ko-
lejna wielka gwiazda, która wy-
stąpi przed grójecką publiką. W 
1989 r. ukazał się debiutancki 
album zespołu  pt. „Kochać ina-
czej”, wielokrotnie nagradzany i 
wyróżniany; tytułowa piosenka 
była notowana na Liście przebo-
jów Programu Trzeciego przez 
ponad rok i stała się polskim 
evergreenem. Grupa znana jest 
także z innych hitów, np.  „Stat-
ki na niebie”, „Zostańmy sami” 
czy „Moje miasto nocą”.  13 wy-
dawnictw, a w tym trzy ze statu-
tem platynowej płyty oraz jedna 
złota, 22 single, cztery kompi-
lacje, liczne nagrody i wyróż-
nienia  – oto  dorobek kultowe-
go zespołu, grającego obecnie w 
składzie: Andrzej Krzywy (wo-
kal),  Marek Kościkiewicz (gita-
ra), Robert Chojnacki, Dariusz 
Krupicz, Rafał Brzozowski, Piotr 
Kubiaczyk (gitara basowa), Jacek 
Perkowski (gitara), Michał Kar-
packi (wokal),  Tomasz Banaś 
(gitara), Paweł Dampc (instru-
menty klawiszowe), Marcin Kor-
bacz (perkusja), Paweł Pełczyń-
ski (saksofon). 

GWIAZDA MŁODEGO 
POKOLENIA

Trzecią gwiazdą podczas Świę-
ta Kwitnących Jabłoni będzie 
artystka  młodego pokolenia 
–  Bryska, a właściwie Gabrie-
la Nowak-Skyrpan, 22-letnia  
piosenkarka, kompozytorka i 

autorka tekstów.  „Mam kogoś 
lepszego”, „Na legalu” czy „Od-
bicie” zapewniły jej wiele mi-
lionów odsłon i subskrypcji 
na platformach internetow ych 
Spotif y czy Youtube. Jej zna-
kiem rozpoznawczym jest ta-
jemnicza różowa peruka i styl 
muzyczny zwany „indie pop”.

 „Jestem niebieskooką blondyn-
ką, introwertyczką i noszę buty 
w rozmiarze 39” – oznajmiła w 
jednym ze swoich pierwszych 
wywiadów. Więcej informacji 
na  temat Bryskiej znajdziemy w 
artykule zamieszczonym na por-
talu glamour.pl – opublikowa-
nym 7 grudnia 2022 r. 
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Owoce jagodowe to przyszłość sadowników 
Z Piotrem Skorupskim – plantatorem borówki amerykańskiej z okolic Grójca, który prowadzi własny kanał na portalu YouTube – 
rozmawia Mateusz Adamski. 

 p W mediach 
społecznościowych natknąłem 
się na opinię, że „polskie 
sadownictwo umiera". 
Naprawdę jest tak źle?
Jeśli chodzi o jabłka to sytuacja jest 
faktycznie fatalna ze względu na 
ich nadprodukcję. W Polsce każdego 
roku produkujemy około 5 mln ton 
jabłek, a problemem jest ograniczony 
rynek zbytu. Ten jest szacowany na 
około 3 mln ton. Kiedyś jabłka eks-
portowaliśmy na wschód, głównie 
do Rosji. Od kilku lat ten kierunek jest 
zamknięty. Są też kłopoty z ekspor-
tem do Egiptu, który obecnie ma inne 
priorytety importowe, jeśli chodzi o 
żywność. Jabłek nie ma więc po pro-
stu gdzie sprzedać. 
Innym istotnym problemem jest 
utrzymanie samej produkcji, która 
wiąże się z wydatkami na pracowni-
ków oraz środki ochrony roślin. Te wy-
datki cały czas idą do góry. To wszyst-
ko powoduje, że produkcja jabłek staje 
się nieopłacalna. Jedynym rozwiąza-
niem tej sytuacji jest zmniejszenie po-
wierzchni upraw, i to o połowę. 

 p Zmniejszenie powierzchni 
upraw jabłek i przestawienie się 
na produkcję innych owoców to 
jednak proces długotrwały. A jest 
jakieś doraźne remedium? 
Wydaje mi się, że sytuację może na-
prawić tylko sama natura. Mam tu 
na myśli silny przymrozek na wiosnę. 
Wtedy jabłek będzie mniej, i to po-
winno ustabilizować sytuację.

 p Czy mimo obecnej, trudnej 
sytuacji klasyczne sadownictwo 
ma przed sobą jeszcze przyszłość? 
Uważam, że nadchodzi duża zmiana. 
Opłacalna będzie tylko taka produk-
cja, którą sadownicy będą w stanie 
sami obsłużyć. Inaczej, praktycznie 
cały zarobek będzie przeznaczany 
na pracowników i pokrycie innych 
kosztów. 
Przyszłość ma na pewno produk-
cja owoców jagodowych. To tak 

naprawdę jedyna alternatywa dla sa-
downików. Polacy jedzą coraz wię-
cej takich owoców, jak borówka, 
truskawka czy malina. Można powie-
dzieć, jest po prostu na nie moda. Co 
więcej – przynoszą one dochód, któ-
ry po odliczeniu kosztów pozwala na 
normalne funkcjonowanie.

 p Czy ograniczeniem nie 
będą tutaj koszty założenia 
plantacji? Na przykład 
przy borówce są one dosyć 
w ysokie. 
Koszty założenia plantacji bo-
rówki to spora inwestycja, ale z 
drugiej strony koszty jej utrzy-
mania w porównaniu z prowa-
dzeniem sadu są niższe. Borówka 
nie wymaga bowiem stosowania 
tak dużej ilości środków ochrony 
roślin, co właśnie jabłka. 

 p Obecnie Twoje 
gospodarstwo specjalizuje 
się tylko w borówce 
amerykańskiej. 
Tak. Wcześniej próbowałem z 
uprawą truskawek, agrestu czy 
czereśni. Po kilku latach porażek 
zauważyłem, że olbrzymi poten-
cjał i przyszłość ma właśnie bo-
rówka, która jest bardzo lubiana 
przez Polaków. Widzę to w han-
dlu bezpośrednim. Jedna z klien-
tek, emerytka przyznała, że spe-
cjalnie odkłada sobie pieniądze, 
aby kupować w sezonie borówki, 
bo tak bardzo je lubi. 

 p Jaki to był sezon dla 
plantatorów borówki? 
Powiem tak: borówka się obroniła. 
Nie miałem problemów ze sprze-
dażą owoców. Co do ceny, to za-
wsze można narzekać, ale porów-
nując do całego sadownictwa, to 
uważam, że borówka jest w dobrej 
sytuacji.  

 p A jak zapowiada się 
nadchodzący sezon?  

Największym problemem będzie 
brak pracowników do zbioru. W 
powiecie grójeckim występuje 
obecnie tendencja do nowych na-
sadzeń borówki, ale część owoców 
może nie zostać zebrana, ponieważ 
po prostu nie będzie rąk do pracy.

 p Rozumiem, że brak 
pracowników sezonowych ma 
związek z sytuacją za naszą 
wschodnią granicą? 
Tak. Co więcej, osoby z Ukrainy co-
raz częściej wybierają inny rodzaj 
pracy, który jest łatwiejszy. Trze-
ba pamiętać o tym, że praca w 
sadownictwie potrafi być bardzo 
ciężka ze względu na to, iż jest 
wykonywana pod gołym niebem. 
Często w dużym upale. 

 p Należysz do pokolenia 
młodych plantatorów, którzy 
łączą pracę w rolnictwie 
z dużą aktywnością w 
Internecie. Od 2015 r. 
prowadzisz kanał Życie 
w Ogrodzie na platformie 
YouTube. Skąd pomysł?
Pomysł wziął się przede wszyst-
kim z pasji do uprawy borówki 
amerykańskiej. Nigdy nie myśla-
łem o karierze youtoubera. Śred-
nio moje filmy ogląda około ty-
siąca osób. Są to ludzie, którzy 
oglądają regularnie mój kanał i 
interesują się borówką tak samo 
jak ja. 

 p Ale łącznie na YouTube 
masz prawie 16 tys. 
subskrybentów. 
Tyle osób uzbierało się przez te 
osiem lat, kiedy prowadzę kanał. 
Natomiast wiem, że takich sta-
łych widzów jest właśnie około 
tysiąca. 

 p To w ynik zadowalający?
Bardzo. Wolę stworzyć materiał, 
który obejrzą osoby naprawdę za-
interesowane tematem borówki, 

niż nagrywać filmy pod oglądal-
ność. Mógłbym przecież zrobić 
film na przykład na temat „dla-
czego bielimy drzewka na wio-
snę”, czy „jak zrobić rozsadę po-
midora”. Wiem, że takie tematy 
mogłyby przynieść dużo więcej 
wyświetleń. Natomiast wolę po-
zostać przy swojej niszy, czyli w 
borówce amerykańskiej. 

 p Kim są Twoi stali 
widzowie? 
Są to głównie osoby dorosłe. Śred-
nia wieku to 43 lata. Wiem, że 
część widzów wchodzi na mój ka-
nał regularnie, aby od razu obej-
rzeć kilka materiałów. 

 p Masz z nimi kontakt? 
Tak. Dostaję telefony od widzów. 
Zwykle nasze rozmowy przeista-
czają się w swoistą burzę mózgów. 
Ma to tę zaletę, że dzięki takim 
kontaktom stajemy się lepszymi 

plantatorami. Jako twórca czuję, że 
jestem spełniony. 

 p Na koniec chciałbym 
zapytać, czy Twoim zdaniem 
jest przyszłość dla kolejnych 
pokoleń sadowników?
Plantację można założyć szyb-
ko, tj. kupić sadzonki i posadzić. 
Sztuką jest wyprodukować peł-
nowartościowe i zdrowe owoce, a 
później je sprzedać. Potrzeba do 
tego sporo kreatywności, stwo-
rzenia własnej marki i obecności 
w Internecie. Ale jeśli nie teraz, 
to kiedy? Mamy wiele możliwo-
ści działania, a co najważniejsze 
– coraz bardziej świadomych kon-
sumentów, którzy zaczynają zda-
wać sobie sprawę, jak ważną rolę 
w diecie powinny odgrywać owo-
ce i warzywa. 

 p Dziękuję za rozmowę. 

Sen o szerokich torach
W ostatnim czasie dużo mówi się o wkomponowaniu Grójca w infrastrukturę  kolei normalnotorowej. Projekt Kolej Plus dałby nam połączenie z Warszawą, a  tzw. szó-

sta szprycha spięłaby nas m.in. z Centralnym Portem Komunikacyjnym, który ma powstać w Stanisławowie koło Grodziska Mazowieckiego. Jedni się cieszą, drudzy 
protestują, a prawie wszyscy w głowach mają mętlik, gdyż zwyczajnie trudno jest nadążyć za koncepcjami wyrastającymi jak grzyby po deszczu, zadziwiającymi 
wariantowością. 

Spokojnie. Póki co wspomniane inwestycje są na etapie planowania. Grójec, jak do tej pory, miał pecha do kolei normalnotorowej. Przypomnijmy, iż  w 1914 r. doprowadzono 
tutaj wąskotorówkę z Warszawy, którą następnie przedłużono do Mogielnicy i Nowego Miasta nad Pilicą,  jednakże  na tym się skończyło.  Za to w 1934 r. sąsiednia Warka zna-
lazła się na trasie kolei normalnotorowej Warszawa – Radom –  Kraków, co niewątpliwie dało miastu nad Pilicą impuls do rozwoju  społeczno-gospodarczego.  W rustykalnym 
Grójcu z zazdrością spoglądano na uprzemysłowioną Warkę, a nawet na Chynów. 17 maja 1935 r. do Warki i Chynowa zwieziono uczniów z całego powiatu grójeckiego, w celu 
oddania hołdu zmarłemu Józefowi Piłsudskiemu, którego zwłoki przewożono koleją z Warszawy do Krakowa. Przez Chynów i Warkę, ale nie przez Grójec – przykre, choć może  
nie dla przeciwników politycznych obozu pomajowego. 
Mijały lata. Grójczanie nie przestawali wierzyć w to, że  kiedyś  pojadą normalnymi (czytaj: szerokimi) torami w wielki świat, a przynajmniej do stolicy. Co jakiś czas na horyzon-
cie zapalał się ognik nadziei, by  zgasnąć. 
Przykład. W 1958 r. Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego w Warszawie ogłosiła, że na Nowy Rok zostanie zbudowany odcinek kolei normalnotorowej łączący Gró-
jec z Tarczynem, mającym  już  połączenie ze szlakiem Pilawa - Skierniewice. Zdaniem Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego w Grójcu w roli hamulcowego wystąpiło  
Ministerstwo Komunikacji, odkładające projekt na następne lata, zastanawiające się zresztą, czy połączyć  Grójec z Tarczynem, czy może raczej z Chynowem. Za przedsięwzię-
ciem  przemawiała m.in. zapowiadana  budowa przetwórni owocowo-warzywnej w Grójcu. W porównaniu z obecną porą, ówczesna produkcja sadownicza w Grójeckiem była 
mikroskopijna, choć na tyle duża, że przekraczała możliwości przerobowe miejscowego przemysłu przetwórczego. W 1958 r. doszło nawet do klęski urodzaju. To właśnie wtedy  
rzucono hasło wzniesienia  przetwórni z prawdziwego zdarzenia, mającej na wieki rozwiązać problem zbytu owoców. Miała ona stanąć w Grójcu – z tego względu aż prosiło się 
o kolej normalnotorową, umożliwiającą  wysyłanie  produktów w Polskę. Wreszcie, taka kolej, wobec wysokich kosztów transportu samochodowego, marzyła się także szefom 
tutejszych podmiotów gospodarczych: Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem”, Miejskiego Han-
dlu Detalicznego  czy Zakładów Młynarskich. To właśnie oni, wraz z  działaczami Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczej, widząc, jak ciężko idą sprawy, na początku 1959 r. zawią-
zali Społeczny Komitet Budowy Kolei. 
Na nic zdał się zapał społeczników. Grójec pozostał  bez kolei normalnotorowej, z samą wąskotorówką, która w końcu przeszła do historii. A przetwórnia, pod nazwą Mazowiec-
kie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego, wyrosła ostatecznie w Tarczynie. 
Jak będzie tym razem? Czy któraś ze śmiałych i drogich  wizji kolejowych  zostanie  urzeczywistniona? Czy jesteśmy skazani na podróżowanie szerokimi torami tylko w 
snach?                               REMIGIUSZ MATYJAS
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Grójec to nie Paryż, za to  stolica drobiu
Obraz dawnego Grójca 
zachował się na 
zdjęciach, a także na 
taśmie filmowej. Dużą 
popularnością cieszą się  
archiwalne fotografie, co 
jakiś czas wrzucane do 
Internetu, a już niezwykłe 
emocje  wywołują 
filmy, pojawiające się w 
przestrzeni wirtualnej  
bardzo rzadko. Każda 
klatka filmowa, na której 
widać nasze miasto, 
stanowi ewenement, 
a zarazem bezcenny 
skarb. 

Nakręcony w roku 1939,  po 
raz pierwszy zaś wyświe-
tlony już w czasie okupacji 
niemieckiej,  film fabularny  

„Przez łzy do szczęścia” zaczyna się od 
kilkusekundowej  sekwencji przedsta-
wiającej grójecki rynek. To, że przedwo-
jenny  gród nad Molnicą znalazł się w 
produkcji  fabularnej, jest szczęśliwym 
przypadkiem, ale być może  został on 
uwieczniony  także przez dokumentali-
stów, którzy tworzyli Tygodnik Dźwię-
kowy PAT. Sęk w tym, że   kronika fil-
mowa Polskiej Agencji Telegraficznej 
zachowała się tylko w części.  Z około 
600 dziesięciominutowych odcinków  
do naszych czasów, głównie z powo-
du zawieruchy wojennej,  przetrwało 

zaledwie około stu. Jest wielce prawdo-
podobne, że  jakiś kadr z Grójca  trafił do  
Tygodnika Dźwiękowego Guberni Ge-
neralnej, tj. niemieckiej kroniki filmo-
wej,  pokazywanej  w kinach w czasie 
okupacji, i to także w grójeckim iluzjo-
nie Apollo. Są to oczywiście przypusz-
czenia, które wymagają weryfikacji 
źródłowej.
Postulat ten dotyczy także okresu po-
wojennego, a będzie on łatwiejszy do 
zrealizowania, bowiem materiały Pol-
skiej Kroniki Filmowej (1944-1994)  
uchowały się w całości. Oczywiście 
krytycy powiedzą, że mamy tutaj do 
czynienia z  propagandą peerelowską. 

Trzeba by im przypomnieć, iż Tygo-
dnik Dźwiękowy PAT opanowali  pił-
sudczycy,  Tygodnik Dźwiękowy Gu-
berni Generalnej zaś stanowi klasyczny 
przykład propagandy hitlerowskiej. 
Propaganda, na którą nie ma moc-
nych,  nie powinna nam  przesłaniać 
bezsprzecznych walorów dokumental-
nych tego typu dzieł. 
W niejednym  przypadku możemy 
się zresztą pozytywnie  zadziwić, jak 
świadczy choćby  jednominutowy ma-
teriał PKF,  zatytułowany „Z Grójca”, a 
opublikowany niedawno  przez fan-
page Mazowsze na dawnej fotografii. 
Co za szczęście, że w 1957 r., w dzień 

targowy,  Roman Wionczek, absolwent  
Wydziału  Operatorskiego  Państwo-
wej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi, 
odwiedził z ekipą PKF podwarszaw-
skie miasteczko, wprawdzie niebędące 
Paryżem, lecz zmagające się z klasycz-
nymi wyzwaniami światowych me-
tropolii, takimi jak np. problem z par-
kowaniem, wtedy dotyczący  wozów 
konnych. 
Wydaje się, że pan Roman przybył do 
Grójca  ze szlachetną misją obalenia 
słynnego stereotypu, o czym świadczy 
treść komentarza  oraz zainscenizowa-
ny obrazek, zamieszczony na począt-
ku reportażu.  Trzy osoby wypowiada-
ją wiechowskie powiedzonka: „Proszę 
państwa, taki bajer to na Grójec”; „Coś 
Pani jenteligentka z Grójca?”; „Coś się 
Pan urwał z Grójca?”  Tak właśnie, 
przez pryzmat drwiny, postrzegano  
nasze miasto. Wionczek, choć z hu-
morem, przeciwstawia się temu wize-
runkowi, uważając go za krzywdzący 
dla autochtonów. Serwuje nam sce-
ny z grójeckiego targu, tętniącego ży-
ciem, gdzie próżno szukać ponurej at-
mosfery epoki stalinizmu. Wyczuwa 
się raczej czas odwilży październikowej. 
Mężczyźni noszą na głowie czapki, a ko-
biety obowiązkowe chusty czy chustki. 
Sprawiają wrażenie  przedsiębiorczych, 
co oddaje i komentarz  („niejednego 
cwaniaka warszawskiego okręciliby 
dookoła palca”). Ktoś z  polotem rekla-
muje  „wapno palone – gwarantowane, 

atomowe”. Można tu kupić wełnę, ubra-
nie itd. Konie rżą. Krowy muczą. Owce  
beczą. Prosiaki chrumkają. Gęsi gęga-
ją. Co ciekawe, właśnie te ostatnie, zda-
niem PKF, są symbolem Grójca. „Miej-
scowa specjalność to drób, a zwłaszcza 
gęsi” –  zauważa lektor. Zatem nie sady, 
tylko gęsi – ptaki wodne, użytkowe, 
udomowione, stanowiące wtedy istot-
ny  element krajobrazu ziemi grójeckiej, 
jeden z podstawowych przysmaków 
kuchni, źródło pierzy do poduszek. 
Wiele spośród utrwalonych sześćdzie-
siąt sześć lat temu  na taśmie filmowej  
rzeczy  to już zamierzchła  przeszłość. 
Nie ma już wąskiej  szosy zbudowanej 
przez firmę Puricelli z Włoch,  drewnia-
nych słupów linii elektrycznej,  rynsz-
toka biegnącego wzdłuż ulicy,  wozów 
konnych (z drewnianymi i gumowy-
mi  kołami).  Co się stało z panią, któ-
ra z dumą i uśmiechem prezentowała 
przed kamerą  zakupionego prosiaczka? 
Chłopczyk, wiercący się na wozie, za-
pewne został sadownikiem, a teraz, jeśli 
jeszcze, co daj Bóg,  żyje,  pewnie patrzy, 
jak jego dzieci męczą się z jabłoniami. 
A może już pora wyrwać nierentowne 
sady, uprawić pola, nasiać owsa, powró-
cić do hodowli gęsi? Zajadają się nimi 
Niemcy, więc może jest to jakaś szansa 
na  eksport.
Precz z jabłkami! Precz z kogutami! 
Niech żyją gęsi!!!

REMIGIUSZ MATYJAS

Koncert dla zakochanych
Walentynkowy wieczór okazał się niezapomnianym przeżyciem, 
nie tylko dla publiczności, ale i dla artystów  One On. Na chwilę 
zapomnieliśmy o wszystkim i zanurzyliśmy się w świecie operetki. 

Wspaniałe stroje, nieziemskie głosy śpiewaków przy dźwiękach 
fortepianu, skrzypiec i wiolonczeli, były nieziemskim rarytasem dla 
ucha, oka i duszy. Artyści z "górnej półki" – wiolonczelista grał między 
innymi z Marylą Rodowicz oraz Andreą Bocellim. 

Zespół, jak sami twierdzą, stworzyli ze wspólnej przyjaźni, miłości 
do sceny, pasji do śpiewania i potrzeby przekazania widowni emocji, 
temperamentu, radosnej żywiołowości, humoru, czy melancholii, a 
impulsem do tworzenia ich programów jest samo życie. 

Wśród czterdziestu tysięcy polskich wyrazów, trudno znaleźć choćby 
jeden, który oddałby atmosferę koncertu – powiedziała na zakończenie 
Monika Woźniak, dyrektor GOKu. 

GOK 
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Nowa książka Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego
Tym razem zapowiadamy 
kolejną nowość regionalną "Ród 
Łabędziów w Przysuskiem i 
nie tylko", która ukaże się na 
księgarskim rynku już w lutym 
br. Tym razem nieco szerzej o 
szlacheckich rodzinach regionu.

Jest to pierwsza i wielce obszerna, 
popularna monografia rodzin i 
miejscowości z nimi związanych, 
zamykająca kilkuletnią kwerendę 

badawczą. 
Rzecz dotyczy starego i możnego rodu 
Łabędziów, z którego to wywiodło się 
wiele rodzin przyjmujących już inne 
nazwiska, od miejscowości, w których 
osiadały.
„Najpotężniejszym rodem rycerskim, 
mającym wielkie znacznie nie tylko lo-
kalne, był stary i możny ród Łabędziów 
– jeden z najstarszych polskich rodów 
szlacheckich  –  którego legendarne za-
pewne korzenie sięgają – jak podają – 
czasów Bolesława Krzywoustego.
Ród ten, w połowie XII w., władał już 
znacznym obszarem ziem położonych 
na wschód od Opoczna ku Radomiowi, 
granicząc od południa z dobrami rodu 
Odrowążów na południowych rubie-
żach radomskiego (46 wsi skupionych 
wokół Szydłowca i Chlewisk), a Odrzy-
wołem, dolną Drzewiczką i Opocznem 
od zachodu, gdzie władali Nałęczowie. 
Wisła i Pilica stanowiły naturalne gra-
nice ich występowania, aczkolwiek Ła-
będziowie dzierżyli również znaczne 
włości na Kujawach i w południowej 
Małopolsce. Wielu przedstawicieli tego 

rodu lokowało się też w innych, często 
odległych regionach.
Główny trzon rodu – linia małopolska 
– osiadł w Wielkim Skrzynnie – dziś 
zwanym Skrzyńskiem – miejscowo-
ści położonej w centrum włości, choć 
ich obronny zamek wznosił się we wsi 
Damujowice (współcześnie Zameczek 
koło Wygnanowa, zwany też Sołek) pod 
Opocznem. Skrzyńsko zostało niegdyś 
nadane – być może przez Władysława 
II Wygnańca – Piotrowi Włostowicowi, 
wraz z kasztelanią. 
Tuż obok Skrzyńska, Łabędziowie za-
łożyli kolejny gród, z ulokowanym tam 
zamkiem, zwany Nowym Skrzyń-
skiem (obecnie Skrzynno), wzmianko-
wany w bulli papieskiej w roku 1136, 
a odnoszącej się do dochodów arcybi-
skupstwa gnieźnieńskiego.
Za protoplastę rodu Łabędziów uwa-
ża się comesa Mikołaja ze Skrzynna, 
żyjącego na początku XIV w., który był 
w roku 1301 patronem tamtejszego ko-
ścioła, razem z opatami sulejowskimi.
Dotychczas znane źródła i przekazy 
podają, że większość obszarów poło-
żonych wokół Skrzyńska i Skrzynna, 
stanowiła ich własność. Do XV w. Ła-
będziowie założyli w okolicy dość gęstą 
sieć 53 wsi. 
Otóż ród Łabędziów – jak z powyższe-
go wynika – był bardzo liczny, co powo-
dowało zawieranie związków małżeń-
skich nawet wśród dalekich krewnych, 
dzielenie majątków i obrót nimi. Wy-
woływało to liczne problemy i powo-
dowało galimatias, też fiskalny.  W 
związku z tym, Łabędziowie zmuszeni 

byli zwołać w roku 1354 w Radomiu 
wielki zjazd rodowy i dokonać pierw-
szego, wielkiego podziału dóbr.
Wówczas to, na owym zjeździe – w 
obecności króla Kazimierza Wielkiego 

– sporządzono akt notarialny, regulu-
jący rodowy stan posiadania w tym 
rodzie.
Łabędziowie z okolic Radomia i grani-
czących z nimi od południa Końskich, 

a od zachodu – Opoczna, przejmując w 
różnych  nadaniach okoliczne dobra, 
od nazw tych posiadłości, przyjęli na-
zwiska. I tak Łabędziowie z Borkowic 
zaczęli zwać się Borkowskimi, z Brze-
zinek – Brzezińskimi, z Damujowa 
– Damujowskimi, z Głuszyny –  Głu-
szyńskimi, z Goździkowa – Goździ-
kowskimi (Gościkowskimi), z Jastrzębi 
– Jastrzębskimi, z Janikowa – Janikow-
skimi, z Jastrzębi – Jastrzębskimi, z Ka-
dzi – Kadzkimi, z Kozic – Kozickimi, z 
Krajowa – Krajewskimi, z Ruszkowic – 
Ruszkowskimi, a z Rzuchowa – Rzu-
chowskimi (potem Rdzuchowskimi). 
Ze Skrzynna wyszli – Skrzyńscy, z  
Modliszewic – Modliszewscy, z Przy-
stałowic – Przystałowscy, z Rusino-
wa – Rusinowscy, ze Smogorzowa 
– Smogorzewscy, z Sulgostowa – Sul-
gostowscy, z Karwic – Karwiccy, ze 
Zbożenny – Zborzeńscy, a z Żukowa – 
Żukowscy (Żuchowscy), itp., tworząc 
tym samym tzw. rody gniazdowe.”
I tych to gniazd i rodzin dotyczy książ-
ka, traktująca ich dzieje od  1354 r.
Nie jest to praca naukowa. To popular-
ne opracowanie dziejów miejscowo-
ści i wywodzących się z nich rodzin 
w regionie, oparte na źródłach, ale nie 
badawcze. Jest to po prostu jedyny, jak 
dotąd, uporządkowany i przystępny 
w odbiorze zbiór. Zbiór wiedzy rozpro-
szonej, teraz w miarę uporządkowa-
nej i przekazanej w sposób – ogólnie 
rzecz ujmując – przystępny.
Mam nadzieję, że mimo wszelkich, 
a ujawnionych w książce niedocią-
gnięć, zostanie ona życzliwie przez 
Czytelników przyjęta.  Przekazu-
je bowiem ona wiedzę, która dotyka 
wszystkich bez wyjątku mieszkań-
ców regionu, od których też zależy, czy 
ich współczesne dokonania zostaną 
w przyszłości w podobny sposób prze-
kazane potomnym.
Mimo tego, po przebrnięciu owych 
historycznych bezdroży, powstała w 
efekcie niebanalna opowieść o miej-
scach i związanych z nimi rodzinach, 
których potomkowie nie mają świado-
mości swojej historycznej przez wieki 
wędrówki.
Książka ta bez wątpienia jest poważ-
nym dowodem na historyczność re-
gionu, jego znaczenie dla Rzeczypo-
spolitej i związek jego mieszkańców z 
szeroko rozumianą polityką i nie tyl-
ko tego obszaru.
Jest ona też kolejną publikacją, popu-
laryzującą region w sposób niebanal-
ny, przystępny i interesujący, bowiem 
zaprezentowany w niej kalejdoskop 
miejscowości, postaci i ich związków 
historycznych, jest dowodem na to, że 
nie ma rzeczy małych, błahych, czy bez 
znaczenia.
                             KAROLINA TOMASZEWSKA
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Bajkowo, plastycznie, zabawowo
"FERIE W MIEŚCIE” 
Z MIEJSKO-GMINNĄ 
BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ 
W GRÓJCU WYPEŁNILIŚMY 
ATRAKCYJNYMI 
ZAJĘCIAMI DLA NASZYCH 
MAŁYCH CZYTELNIKÓW. 
ROZPOCZĘLIŚMY 14 LUTEGO 
„ZIMOWYMI CZYTANKAMI”, 
PRZENOSZĄC SIĘ DO ŚWIATA 
BAŚNI HANSA CHRISTIANA 
ANDERSENA. 

Dzieci, leżąc wygodnie na 
materacach, wysłucha-
ły utworu „Bałwan ze 
śniegu”. 

LEKCJA TOLERANCJI 

Tytułowy Bałwan ze śniegu zako-
chuje się w gorącym węglowym 
piecu. Podwórkowy pies, z któ-
rym się zaprzyjaźnia, uświadamia 

go, że piec to jego zupełne przeci-
wieństwo. Wykorzystując motyw 
przedstawiony w baśni, porozma-
wialiśmy o tolerancji wobec in-
nych, takich, którzy są naszym 
przeciwieństwem. Uczestnicy 
zajęć chętnie odwoływali się do 
swoich osobistych doświadczeń. 
Na podsumowanie tej części za-
jęć wymyśliliśmy wspólnie nowe, 
optymistyczne zakończenie ba-
śni „Bałwan ze śniegu”. W drugiej 
części zajęć uczestnicy wykonali 
prace plastyczne, czyli bałwany z 
waty i kolorowego papieru, któ-
re później zaprezentowali sobie 
nawzajem. 

GRA TERENOWA

Tego dnia odwiedziły nas dzie-
ci z Wolnej Szkoły w Grójcu, któ-
re brały udział w grze terenowej. 
W naszej bibliotece został ukryty 

klucz. Grupa miała za zadanie 
dowiedzieć się, ile pozycji liczy 
księgozbiór biblioteki oraz zna-
leźć klucz, przy pomocy drobnych 
wskazówek.

LAMPIONY

Na kolejne zajęcia nie trzeba było 
długo czekać. W piątek, 17 lutego, 
odbyły się warsztaty, podczas któ-
rych uczestnicy wykonali zimo-
we lampiony. Wykorzystaliśmy do 
tego puste słoiki, watę oraz farby. 
Dół słoika obkleiliśmy watą, któ-
ra udawała śnieg. Farbami nama-
lowaliśmy małe bałwanki, śnieżki 
i płatki śniegu. Na koniec do lam-
pionów włożyliśmy małe świecz-
ki. Prace uczestników warsz-
tatów zostały uwiecznione na 
zdjęciach, które można zobaczyć 
na naszych profilach w mediach 
społecznościowych. 

MALOWANKI 

We wtorek, 21 lutego, zapropono-
waliśmy dzieciom zajęcia „Zimo-
we malowanki”. Przenieśliśmy się 
w pokryte śniegiem i lodem góry, 
a następnie stworzyliśmy zimo-
we pejzaże. Do wykonania prac 
uczestnicy potrzebowali jedynie 
kartek z bloku technicznego i farb, 
głównie białej. Na zakończenie za-
jęć stworzyliśmy wspólnie wysta-
wę z wykonanych prac. W Biblio-
tece dla Dzieci i Młodzieży pod 
sufitem zawiesiliśmy sznurki, do 
których przyczepiliśmy zimowe 
pejzaże. Dzięki temu czytelnicy, 
którzy nas odwiedzają, mogą zoba-
czyć efekty pracy zdolnych uczest-
ników naszych feryjnych zajęć. 
„Ferie w Mieście” z Miejsko-Gmin-
ną Biblioteką Publiczną w Grójcu 
zakończyliśmy w piątek, 24 lutego,  

zajęciami plastycznymi „Mój 
portret”. 
                      ALEKSANDRA SUWARSKA

Andrzej Grabowski: Jestem jak motyl
W środę, 1 lutego,  w Miejsko-Gminnej 
Bibliotece Publicznej  w Grójcu odbyło 
się spotkanie z aktorem i kabareciarzem, 
Andrzejem Grabowskim. Ten wieczór 
autorski otworzył cykl spotkań,  na które 
Biblioteka zaprasza  w 2023 r.

Rozmowę z artystą prowadził dziennikarz Marcin Mi-
chrowski. Publiczność świetnie się bawiła, gdy aktor opo-
wiadał  historie wyjęte ze swojego życia. 
Jak się robi hit królujący na pierwszym miejscu przebojów 

przed samym U2, gdzie leży malownicza miejscowość o włoskiej 
nazwie Alwernia oraz jak wyglądała męska przyjaźń aktora ze śp. 
Janem Nowickim – tego oraz wielu innych ciekawostek można do-
wiedzieć się z książki Andrzeja Grabowskiego pt. „Jestem jak motyl” 

KIEPSKI ALBO GEBELS

Budynek przy alei Niepodległości 20 wypełnił się co do ostatniego 
miejsca. Na spotkanie z popularnym Ferdynandem Kiepskim albo, 
jak kto woli, Jackiem „Gebelsem” Gocem, przyszli nie tylko dorośli, 
ale również i młodzież.  Kiedy aktor wraz z prowadzącym zasiedli 
wygodnie w fotelach, zapanowała cisza i skupienie. Wszyscy wsłu-
chiwali się w dialog pełen barwnych opowieści. 

ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE

– Krzysztof  Niedźwiecki  wspólnie z kolegą  organizowali  taki kon-
cert poświęcony Himilsbachowi i Maklakiewiczowi  na targu wę-
glowym w Gdańsku – zaczął  opowiadać  o swoim występie muzycz-
nym – …i czy ja nie wziąłbym udziału i nie zaśpiewał jednej piosenki. 
Ja się zgodziłem, ale jak się okazało, to ja głupi  byłem, że się zgodzi-
łem. Dlatego, że potem, oprócz mnie,  tam występują jeszcze: Maleń-
czuk, Sojka i Hanka Banaszak. 
– To świetne towarzystwo! – zauważył Marcin Michrowski 
– Zaśpiewałem, ale niech mi Pan Bóg wybaczy jak. Zaśpiewałem  
dwie piosenki i potem nagraliśmy płytę z  całego koncertu.  Okazało 
się, że  piosenka „Jestem jak motyl” przez 28 tygodni  była na liście 

przebojów Programu Trzeciego Polskiego Radia.  Osiem 
tygodni była w pierwszej 10-tce, dwa tygodnie była na 
drugim miejscu i dwa tygodnie była na pierwszym 
miejscu. Jak ja byłem na pierwszym miejscu, to U2 było 
na czwartym.  
– To wykosiłeś cały świat! – śmiał się pan Marcin. 
– No, wykosiłem, potem nagrałem drugą płytę. Po 
dwóch tygodniach dostałem SMS od Piotra Najsztuba 
o treści: „Panie Andrzeju, kupiłem pańską płytę, wysłu-
chałem w całości. Proszę zacząć malować” – wspomi-
nał pan Andrzej,  wywołując salwę śmiechu.  

STUDIA

Dowodem na wszechstronny talent aktora jest z pew-
nością fakt, że  do tej pory pozostaje  najmłodszym stu-
dentem    PWST (teraz Akademia Sztuk Teatralnych im. 
Stanisława Wyspiańskiego) w Krakowie. Miał 17 lat, 
kiedy dostał się do szkoły aktorskiej. Nie zawsze jednak 
było mu po drodze na zajęcia. Korzystał z życia i musiał 
powtarzać jeden rok studiów, a przez jakiś czas miał za-
kaz wychodzenia z akademika wieczorami. 
–  Wtedy nie było jeszcze sklepów nocnych – oznajmił.
– Raczej z  „książkami”. Pamiętaj, to jest placówka kultu-
ry –  subtelnie poprawił  go prowadzący rozmowę. 
– Oczywiście z książkami, nie było nocnych księgar-
ni otwartych…, były takie potajemne nocne księgarnie. 
Trzeba było znać hasło, i wtedy te „książki” były troszkę 
droższe.  Zawsze ja byłem wysyłany z tego akademika. 
Potem to już miałem zabronione wychodzić nocą z aka-
demika  –  tłumaczył  aktor. 

POLSKA W PIGUŁCE 

Sławę i dużą popularność Andrzej Grabowski zawdzięcza z pewno-
ścią kultowemu serialowi „Świat według Kiepskich”.  Jednak począt-
ki do łatwych nie należały. Pierwsze odcinki spotykały się ze sporą 
krytyką w środowisku aktorów i reżyserów. 

– Izabella Cywińska dzwoni do mnie 
i mówi: „Andrzej, co ty robisz? W 
jakim Ty gównie grasz”.  Odpowia-
dam: „Iza, ja inną rolę chętnie za-
gram, ja mam taki zawód, a nie inny. 
A oglądasz?”  „Nie, nie widziałam 
tego…”.  „To obejrzyj parę odcinków, 
to może wejdziesz w tę poetykę i 
stylistykę”. Cóż,  taka była formuła 
tamtego sitcomu. U nas wszystko 
było mocno charakterystyczne, ale 
bardzo na poważnie. Najgłupsze 
rozmowy toczyłem z Paździochem 
albo z Boczkiem,  bo on jeszcze głup-
szy – alkoholik, grubas…. Nie wiem, 
czy państwo pamiętacie, ale on się 
bezprawnie wypróżniał na naszym 
piętrze. Ale głupie to było – snuł opo-
wieść nasz gość. 
–  Życie… – wtrącił ktoś z 
publiczności.

– Kiedyś w jednym tygodniku napisano  (wtedy właśnie ten serial za-
czął być kultowy): „<<Świat według Kiepskich>> więcej nam mówi o 
Polakach niż całe kino moralnego niepokoju” – przypomniał z satys-
fakcją Andrzej Grabowski. 

O KSIĄŻCE

Rozmowy z aktorem trwały prawie dwie godziny. Oczywiście nie 
mogło zabraknąć chwili na wspólne zdjęcie, autograf i zakup książki. 
O krótką refleksję poprosiliśmy dyrektor Biblioteki, Kingę Majewską, 
która stwierdziła:  „<<Jestem jak motyl>> to książka, przede wszyst-
kim gawęda o ludziach, z którymi Andrzej Grabowski zetknął się w 
życiu, o miejscach, gdzie bywał, studiował, grał, po prostu żył. Czyta 
się jednym tchem. Trudno było mi się od książki oderwać. Serdecz-
nie polecam lekturę. Książka oczywiście jest dostępna w Wypoży-
czalni dla Dorosłych”. 
Spotkanie z Andrzejem Grabowskim, jak zdradziła pani dyrektor,  
otworzyło cykl spotkań autorskich, które Biblioteka będzie oferować 
w 2023 r. Kolejne spotkania są w trakcie ustaleń. Trwają rozmowy z 
Olgą Bołądź, Tomaszem Organkiem, Katarzyną Żak, Beatą Sabałą-
-Zielińską, Januszem Wiśniewskim oraz Andrzejem Stasiukiem. 
Dla dzieci i młodzieży planowane są  spotkania z Marcinem z Lasu, 
Barbarą Supeł, Joanną Olech, Anną Onichimowską oraz Agnieszką 
Mielech.  
                                                                                                                              SZYMON WÓJCIK 
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Ponad 25 tysięcy dzieci i młodzieży już programuje w stylu 
retro w trakcie  bezpłatnych warsztatów "Koduj z Gigantami 
- Retroprogramowanie”
Dzieci i młodzież 
z całej Polski 
już wyruszyły w 
przeszłość śladami 
najpopularniejszych 
gier razem 
z Gigantami 
Programowania! 
4 lutego oficjalnie 
wystartowała 
bezpłatna akcja 
edukacyjna “Koduj z 
Gigantami”, w trakcie 
której uczestnicy 
uczą się podstaw 
programowania, a 
przy tym poznają gry 
z czasów młodości 
swoich rodziców. 
Wydarzenie objęte 
jest honorowym 
patronatem MEiN, 
Sekretarza Stanu ds. 
Cyfryzacji w KPRM, 
GovTech Polska, ORE, 
NASK oraz licznych 
włodarzy miast, w 
których odbędą się 
zajęcia.

Tylko do tej pory na bez-
płatne zajęcia w lutym 
zapisało się już ponad 25 
tysięcy dzieci i młodzie-

ży w wieku od 7 do 19 lat, a rekruta-
cja wciąż trwa.  W trakcie 12 edycji 
“Koduj z Gigantami”, której mo-
tywem przewodnim są gry retro, 

dzięki wykorzystaniu wielu nowo-
czesnych środowisk programowa-
nia łączymy ze sobą świat dzieci i 
świat rodziców, a kluczem do tego 
są właśnie gry komputerowe.
Uczestnicy “Koduj z Gigantami” 
mają okazję poznać takie środo-
wiska i języki programowania jak 
np.  Minecraft Education Edition, 
Scratch, App Inventor, Python, 
C# i C++, a także dowiedzieć się, 
jak tworzyć strony internetowe.
Warsztaty odbywają się stacjo-
narnie w ponad 100 miastach 
w całej Polsce oraz online w 
dniach od 4 do 26 lutego 2023 
r. Zapisy na wydarzenie wciąż 
możliwe są na stronie www.ko-
dujzgigantami.pl.

O AKCJI “KODUJ Z 
GIGANTAMI”

“Koduj z Gigantami” to organi-
zowana już od 7 lat ogólnopol-
ska akcja bezpłatnych warsz-
tatów programistycznych dla 
dzieci i młodzieży. Organizato-
rem wydarzenia jest szkoła pro-
gramowania dla dzieci i mło-
dzieży Giganci Programowania. 
Obecna edycja wydarzenia jest 
już 12 z kolei!
Wszystko zaczęło się od 50 
uczniów w Warszawie, a obecnie 
w akcji biorą udział dziesiątki ty-
sięcy uczestników z całej Polski 
– stacjonarnie i online, a także 

młodzi fani kodowania w ponad 
10 państwach na świecie. 
Z edycji na edycję rośnie liczba 
uczestników oraz miejsc, w któ-
rych odbywają się warsztaty, ale 
idea wydarzenia wciąż pozosta-
je ta sama. – Chcemy pokazać, 
że programowanie nie ma gra-
nic. Przygodę z programowaniem 
może zacząć każdy, niezależnie 
od wieku, płci czy miejsca za-
mieszkania. Tylko do tej pory do 
udziału w tej edycji zapisanych 
jest ponad 25 tysięcy uczestników 
– mówi Dawid Leśniakiewicz, je-
den z organizatorów wydarze-
nia i co-founder szkoły Giganci 
Programowania.

CO O ZAJĘCIACH 
MÓWIĄ SAMI 
UCZESTNICY?

Specjalnie dla uczestników zajęć 
został uruchomiony dedykowany 
kanał na platformie Discord, na 
której uczniowie mogą m.in. po-
dzielić się wrażeniami po odby-
tych warsztatach. Jak wyglądają 
opinie ich i ich rodziców?
“Bardzo Super Zajęcia Z Dar-
mowych Zajęć Programowania 
Scratcha”
“Zajęcia z c# były spoko. Pewnie 
niedługo się zapiszę”
“Zajęcia z panią Dominiką były 
super :LIKE: Rodzice mówią że 
śmieszna gra”

“Polecam dzisiejsze warsztaty 
kzg C++ z panią Dominiką, były 
mega:)”
“Zajęcia fajne, wszystko dobrze 
wytłumaczone, zrobiliśmy w c# 
grę w wisielca :)”
“Bezpłatne warsztaty z Pytho-
na były świetne! Bardzo dużo się 
nauczyłem”
“Hejka! Zajęcia były świetnie, bar-
dzo dobrze wszystko było tłuma-
czone, i ogółem zacząłem rozumieć 
język C++. (Propsy dla trenera za su-
per lekcję)”
“Syn miał dzisiaj warsztaty ze 
Scratch, od razu po poprosił o peł-
ny kurs, więc jest dobrze”.
Dla uczestników warsztaty są oka-
zją do postawienia pierwszych 
kroków w programowaniu, ale też 
poznania gier, którymi zachwyca-
li się ich rodzice, oraz wielu cieka-
wostek o technologiach, w jakich 
były tworzone. Rodzice zapisanych 

uczniów natomiast mogą wy-
brać się w sentymentalną podróż 
i przypomnieć sobie tytuły ulu-
bionych rozgrywek, a także wziąć 
udział w edukacyjnym webinarze 
z psychologiem dziecięcym Alek-
sandrą Beltą-Iwacz, prowadzącą 
profil @mamologia na Instagra-
mie o tym jak zrozumieć dziecko 
w świecie otoczonym przez nowe 
technologie.
Giganci Programowania to inno-
wacyjna szkoła dla dzieci i mło-
dzieży zainteresowanych nowymi 
technologiami oraz programowa-
niem komputerów. Dzięki pomy-
słowi, który zrodził się w głowach 
czterech absolwentów Wydziału 
Elektroniki i Technik Informacyj-
nych Politechniki Warszawskiej, 
w ciągu 7 lat obecności na rynku z 
kursów Gigantów Programowania 
skorzystało już ponad 100 000 
osób w wieku od 7 do 19 lat. 
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Triumf młodej koszykarki i trenera sztuk walki 
ZAKOŃCZYŁ SIĘ PLEBISCYT 
NA SPORTOWCA I 
TRENERA GRÓJCA 2022 
ROKU. LAUREATAMI 
JUBILEUSZOWEJ, DZIESIĄTEJ 
EDYCJI KONKURSU ZOSTALI 
ALICJA WITKOWSKA ORAZ 
KAMIL ZAJKOWSKI.

W kategorii Sporto-
wiec Grójca 2022 
najwięcej głosów 
(481) otrzymała re-

prezentantka MKS Grójec, 14-let-
nia Alicja Witkowska. Miniony rok 
był dla niej bardzo udany. Wraz z 
koleżankami zdobyła dla MKS wi-
cemistrzostwo Polski w koszy-
kówce 3x3. Z kolei w klasycznej 
koszykówce 5x5 wraz z drużyną 
zdobyła Mistrzostwo Mazowsza, 
wygrała strefę podlasko-mazo-
wiecką, a ostatecznie zespół za-
jął jedenaste miejsce w kraju. Wy-
stępuje na pozycji rozgrywającej, 
ale też świetnie rzuca do kosza, o 

czym świadczy fakt, że we wszyst-
kich wspomnianych rozgrywkach 
została „królem strzelców". Od 
września trenuje w poznańskim 
klubie MUKS, który jest znany z 
doskonałej pracy z młodzieżą.
Na kolejnych miejscach w Ple-
biscycie uplasowali się: Jan Ko-
złowski (piłka nożna, Mazowsze 
Grójec), Justyna Kozdryk (spor-
ty siłowe, Kraska Jasieniec) oraz 
Klaudia Zieja (piłka nożna, FC 
Mundialito). 
Trenerem Grójca 2022 został Ka-
mil Zajkowski, który prowadzi w 
Grójcu własny klub sztuk walki 
ZajFit&Fight. Na jego kandydatu-
rę oddano 622 głosy. Jak możemy 
przeczytać na stronie klubu, Zaj-
kowski jest dyplomowanym na-
uczycielem wychowania fizycz-
nego, instruktorem samoobrony, 
kulturystyki i pływania. Swoją 
przygodę ze sztukami walki roz-
począł w wieku ośmiu  lat ucząc 
się karate. Trenuje kickboxing 

oraz MMA w najlepszych war-
szawskich klubach od 15 lat. Swoją 
wiedzę i doświadczenie pogłębiał 
w klubach muay thai w Tajlan-
dii. Osiąga liczne sukcesy na po-
ziomie Pucharów i Mistrzostw 

Polski oraz Europy. Obecnie jest 
nauczycielem wychowania fi-
zycznego w szkole ponadpodsta-
wowej, prowadzi treningi z zakre-
su sportów walki, siłowni, cross, 
a także na pływalni. 

W kategorii trener na kolejnych 
pozycjach uplasowali się: Jakub 
Derewicz (piłka nożna, Mazow-
sze Grójec), Marcin Skonieczny 
(piłka nożna, GPSZ Głuchów / 
FC Mundialito), Mariusz Lisiecki 
(piłka nożna, Mazowsze Grójec / 
FC Mundialito), Paweł Małecki 
(piłka nożna, KS Lesznowola) oraz 
Dariusz Kołodziej (sporty walki, 
Krav Maga Grójec).
Organizatorem Plebiscytu był 
portal Grojec24.net. Patronat ob-
jął Burmistrz Gminy i Miasta 
Grójec,  Dariusz Gwiazda, któ-
ry ufundował statuetki dla lau-
reatów. Po raz drugi oficjalnym 
partnerem konkursu był Grójecki 
Ośrodek Sportu „Mazowsze”. Do 
rąk zwycięzców trafią nagrody w 
postaci karnetów na krytą pły-
walnię Wodnik o wartości 500 zł. 
Patronat medialny sprawowało 
„Życie Grójca”. 

MATEUSZ ADAMSKI

W piątek, 24 stycznia, w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta obradowała Rada Sportu Gminy 
i Miasta Grójec. W spotkaniu wzięło udział 
sześciu członków Rady oraz burmistrz Dariusz 
Gwiazda wraz ze swoim zastępcą, Jarosławem 
Rupiewiczem. Pierwsze posiedzenie Rady 
w 2023 r. było okazją do podsumowania 
minionych dwunastu miesięcy w lokalnym 
sporcie oraz rozmów na temat wyzwań, jakie 
stoją przed klubami w nadchodzącym czasie.

Podsumowań dokonali przedstawiciele 
dwóch największych klubów na terenie 
gminy, a zarazem członkowie Rady: pre-
zes GKS Mazowsze Grójec Paweł Suchec-

ki oraz dyrektor sportowy MKS Grójec Ireneusz 
Juraszewski

STADION OTRZYMA PATRONA?

Ważnym punktem obrad była dyskusja nad po-
mysłem nadania stadionowi Grójeckiego Ośrodka 
Sportu „Mazowsze” przy ulicy Laskowej 17 imienia 
Mieczysława Maliszewskiego. Z inicjatywą uczcze-
nia tego niezwykle zasłużonego dla grójeckiego klu-
bu piłkarza, trenera i działacza wyszedł wieloletni 
kierownik pierwszej drużyny Mazowsza, Marian 
Iwański. Rada jednogłośnie przychyliła się do tego 
postulatu, nie mając żadnych wątpliwości, iż postać 
Mieczysława Maliszewskiego, jak żadna inna, za-
sługuje na taką formę uhonorowania. Wkrótce mają 
zostać podjęte formalne działania w tej sprawie. 
Ostateczna decyzja będzie należeć do Rady Miasta.

SPRAWY BIEŻĄCE

Rada pochyliła się nad bieżącymi sprawami doty-
czącymi infrastruktury sportowej, w tym nad m.in.:  
modernizacją stadionu przy ulicy Laskowej, budo-
wą nowej hali gimnastycznej przy Publicznej Szko-
le Podstawowej nr 1, startem miejskiego lodowiska 
oraz modernizacją skateparku.
Podczas obrad wywiązała się dyskusja na temat 
słabej jakości nagłośnienia w hali sportowej Spar-
takus. Uznano, iż niezbędna jest jego modernizacja, 
aby spełniało obecne standardy i było w pełni uży-
teczne zarówno podczas zawodów sportowych, jak i 
innych wydarzeń, odbywających się w hali.
Poruszono też sprawę klas sportowych. Temu te-
matowi Rada ma przyjrzeć się bliżej na jednym z 
następnych posiedzeń.

CZŁONKOWIE RADY 

Przypomnijmy, iż Rada Sportu Gminy i Miasta Gró-
jec to powołany przez Burmistrza Grójca organ, któ-
ry ma za zadanie wspierać władze miasta w zakre-
sie rozwoju sportu w naszym regionie. Członkowie 
RSGiMG pełnią swoje funkcje społecznie.
Obecnie w skład Rady wchodzi dziesięć osób: Ma-
teusz Adamski – przewodniczący, Michał Kocięba 
– zastępca przewodniczącego, Szymon Wójcik – 
sekretarz, Ireneusz Juraszewski, Artur Kukułka, 
Mariusz Pachocki, Maciej Popiel, Jacek Siedlecki, 
Paweł Suchecki oraz Ireneusz Wojciechowski.
       MATEUSZ ADAMSKI, PRZEWODNICZĄCY RADY 

Sportowe podsumowania i wyzwania SZACHOWE ŻYCIE GRÓJCA

Rozgrywki w Powiatowej 
Międzyszkolnej Lidze 
Szachowej wkraczają powoli 
w decydującą fazę. 3 lutego 

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Piotra 
Wysockiego w Warce miał miejsce trzeci 
z pięciu turniejów w pierwszej części 
rozgrywek. Gospodarze – co chyba 
staje się już tradycją w PMLS, gdyż do tej 
pory wszędzie zastawaliśmy podobną 
sytuację – stanęli na wysokości zadania, 
organizując dla wszystkich uczestników poczęstunek i świetną salę gry.

Po rozegraniu pięciu turniejów cztery najlepsze szkoły uzyskają awans do finału 
rozgrywek, mającego rangę Drużynowych Mistrzostwach Powiatu. Skład drugiej 
fazy zawodów zaczyna się wyraźnie krystalizować. Pewniakiem do awansu jest PSP 
nr 2 w Grójcu, której reprezentanci już po raz trzeci wygrali turniej i z wynikiem 45,5 
punktów przewodzą zdecydowanie w stawce. Motorem napędowym drużyny z Grójca 
jest Marcin Sokołowski, który nie zaznał jeszcze smaku porażki w lidze i jest liderem 
klasyfikacji indywidualnej.

Na kolejnych miejscach w generalce jest dość ciasno, bo aż trzy następne szkoły, tj. 
ZS-P w Nowej Wsi, PSP nr 2 w Warce oraz PSP nr 1 w Grójcu dzieli różnica zaledwie 
dwóch oczek. Wszystkie wyżej wymienione placówki utrzymują się od poprzednich 
zawodów w ścisłej czołówce i – co ważniejsze – powiększają przewagę nad kolejnymi 
drużynami w lidze.

Żaden team będący niżej w klasyfikacji nie składa oczywiście broni, więc przewodzące 
drużyny nie mogą być jeszcze niczego pewne. Na lidera grupy pościgowej wyrasta 
reprezentacja PSP w Lipiu, która z turnieju na turniej gra coraz mocniej i po zajęciu 
trzeciego miejsca w ostatnich zawodach, zbliżyła się na odległość trzech punktów do 
czwartego miejsca. Najsilniejszym szachistą tej drużyny jest młodziutki Kamil Legucki, 
który kolejny raz zameldował się w czołówce klasyfikacji indywidualnej i sieje postrach 
wśród starszych o kilka lat rywali.

Najlepsza ósemka zawodników w klasyfikacji indywidualnej w zawodach w Warce: 
Marcin Sokołowski (PSP nr 2 w Grójcu) 4.5/5, Jan Bogumił (PSP nr 2 w Warce) 4.5/5, 
Miłosz Trzaska (ZS-P w Nowej Wsi) 4/5, Kamil Legucki (PSP w Lipiu) 4/5, Adam 
Werbanowski (PSP nr 2 w Warce) 4/5, Michał Łukiewicz (PSP w Ostrołęce) 4/5, 
Stanisław Knap (PSP nr 2 w Grójcu) 4/5, Wiktoria Rusinowska (PSP nr 1 w Grójcu) 3.5/5

Następny turniej odbędzie się 10 marca w Publicznej Szkole Podstawowej w Konarach.

Uczestnicy Powiatowej Międzyszkolnej Ligi Szachowej: PSP nr 1 w Grójcu, PSP Nr 2 
w Grójcu, PSP w Bikówku, PSP nr 2 w Mogielnicy, PSP w Lipiu, SP nr 1 w Warce, PSP w 
Lesznowoli, PSP nr 2 w Warce, ZS-P w Nowej Wsi, PSP w Konarach, PSP w Ostrołęce.

Współorganizatorami Powiatowej Międzyszkolnej Ligi Szachowej są Grójecki Ośrodek 
Kultury, Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej” w Warce oraz Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Mogielnicy.
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