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Młodzieżowa Rada Miejska
w Grójcu wystartowała

OD BURMISTRZA

BURMISTRZ
DARIUSZ GWIAZDA

D

rodzy Mieszkańcy,
Z nieskr y waną przyjemnością, jako gospo darz Gminy i Miasta Grójec, przedstawiam
comiesięczny przegląd najważniejszych w ydarzeń na naszym terenie.
Kolejne środki zewnętrzne wędrują do Grójca! 307
373 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego
wesprze grójeckie inicjaty w y. 58 000 zł, w ramach
programu „Mazowsze dla sołectw”, powędruje do so łectw: Duży Dół, Janówek , Kobylin, Krobów, Podole,
Zalesie. Środki przeznaczymy na doposażenie placów zabaw i montaż oświetlenia.
40 000 zł, w ramach programu „Mazowsze dla dział kowców”, trafi do Rodzinnych Ogrodów Działkow ych
EDEN i REL AKS na przebudowę dróg wewnętrznych
oraz modernizację bram wjazdow ych i ogrodzenia.
Dzięki dotacji w kwocie 94 150 zł, z programu „Mazowsze dla klimatu”, dokonamy 1 etapu rewitalizacji
Parku Miejskiego w Grójcu. W budżecie na rok 2022
mamy na ten cel 200 000 zł oraz ww. dotację.
Już niedługo w naszym mieście stanie ogólnodo stępna stacja ładowania pojazdów elektr ycznych.
To przedsięwzięcie oraz zakup tablicy monitorującej
stan powietrza zostaną sfinansowane w ramach pro gramu „Mazowsze dla czystego powietrza” za kwotę
115 223 zł, co stanowi 50% zadania.
Pula dofinansowań projektów w ramach współpracy
z Samorządem Województwa Mazowieckiego nie zo stała jeszcze przez nas w yczerpana, bowiem w mo mencie zamykania aktualnego numeru „ Życia Grójca” oczekujemy na w yniki jeszcze kilku konkursów.
O efekcie poinformujemy Państwa przy najbliższej
sposobności.
Kolejnym w ydarzeniem, napawającym optymizmem,
są w ybor y do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Młodzi,
ambitni samorządowcy – w ybrani przez uczniów
szkół z terenu Gminy Grójec – stanęli przed w yborem
prezydium. Młodzi grójczanie, po burzliw ych debatach i kilku turach głosowania, zadecydowali, w jakim
kształcie przez najbliższe dwa lata będzie ukonstytuowana Młodzieżowa Rada Miejska w Grójcu. Cie szę się, że młodzi – nadzieja narodu, mają w sobie tę
iskierkę samorządności i potrzebę działania na rzecz
gminy. Oby nowa Młodzieżowa Rada Miejska była do skonałym i słyszalnym głosem doradczym, bodźcem
do wielu działań i nieocenionym wsparciem dla Gminy Grójec.
Za nami Święto Kwitnących Jabłoni. Kolor yzowanie
w yjątkowości tegorocznej edycji byłoby niestosowne względem Państwa. Mimo największej mobilizacji, stosowania wszelkich sił i środków, w pier wszym
dniu pokonała nas pogoda, na którą nie mieliśmy najmniejszego wpły wu. Dlatego zmieniliśmy harmono gram w ydarzenia, by osiągnąć w drugim dniu zamie rzone pier wotnie cele.
Występy zaproszonych ar tystów, czyli grup Nivel,
ABBA , Piękni i Młodzi oraz Ani Dąbrowskiej, zrekompensowały nam przeciwności pogodowe, toteż słoń ce zaświeciło nad sceną. Prognoza pogody z w yprze dzeniem tygodniow ym jest loterią, a co dopiero rok
wcześniej, kiedy trzeba w ybrać termin w celu zaproszenia gwiazd muzyki. Oczekujemy, że termin 63.
edycji naszego święta w 2023 r. będzie słoneczny i
ciepły.
Dariusz Gwiazda
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
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„TAKIE RZECZYPOSPOLITE
BĘDĄ, JAKIE ICH MŁODZIEŻY
CHOWANIE” – POWIEDZIAŁ
HETMAN I KANCLERZ
ZAMOYSKI I NIE SPOSÓB JEST
NIE PRZYZNAĆ MU RACJI.
NARODY I STWORZONE
PRZEZ NIE INSTYTUCJE
PAŃSTWA, KTÓRE NIE DBAJĄ
O EDUKACJĘ I PRAWIDŁOWY
ROZWÓJ SWOJEJ MŁODZIEŻY,
STOPNIOWO, Z UPŁYWEM
CZASU ULEGAJĄ DEGENERACJI
I UPADKOWI. OCZYWISTYM
PRZECIEŻ JEST FAKTEM, ŻE TO
SPOŚRÓD NICH – MŁODYCH
WYŁONIĄ SIĘ NA KOŃCU
ŚCIEŻKI EDUKACJI PRZYSZLI
LEKARZE, PROFESOROWIE,
INŻYNIEROWIE, APTEKARZE,
NAUCZYCIELE, ARTYŚCI,
SPORTOWCY, SZEROKO
POJMOWANI MUNDUROWI,
KTÓRZY SIŁĄ RZECZY
ZASTĄPIĄ ODCHODZĄCYCH
NA ZASŁUŻONĄ EMERYTURĘ.

D

latego też ci ostatni, zanim to uczynią, powinni
młodym stworzyć prężny, nowoczesny system
oświatowy, warunki do rozwoju pod
każdą postacią i najlepsze z możliwych
wzorców do naśladowania. Młode pokolenie trzeba aktywizować na każdym
polu i przy każdej okazji, by nie stało się
– przepraszam za kolokwializm – pokoleniem Z(ombi), tępo wpatrzonym w
monitory i ekrany wszelkich urządzeń
elektronicznych.

CO TO JEST I CZEMU
SŁUŻY?
Nasza Mała Ojczyzna, jaką jest Grójec, ma na koncie wiele ciekawych inicjatyw dedykowanych młodzieży w
sferze możliwych do podjęcia działań.
Jedną z nich jest powołanie do życia
Młodzieżowej Rady Miasta (MRM),
która niczym „gabinet cieni” nareszcie
może normalnie funkcjonować u boku
Rady Miejskiej w Grójcu. Po raz pierwszy tego typu inicjatywa pojawiła się w
Częstochowie w roku 1990. Był to jedynie nikły przebłysk takiego działania,
ale na szczęście nie zostało ono całkowicie zapomniane. Po nowelizacji
ustawy o Samorządzie Terytorialnym
wszystkie jego szczeble uzyskały możliwość oddania w ręce młodzieży spraw
związanych z jej funkcjonowaniem.

Wydawca:
Grójecki Ośrodek Kultury
ul. Józefa Piłsudskiego 3,
05-600 Grójec
tel./fax (0-48) 664 23 06

Młodzieżowe rady miasta stały się fakultatywnymi organami samorządu
terytorialnego o charakterze konsultacyjnym i doradczym. Nie mają jednak
statusu organizacji pozarządowej, ani
nie posiadają osobowości prawnej. W
ubiegłym roku inicjatywa dotycząca
MRM-ów poszła jeszcze dalej. Otrzymały one m.in. katalog kompetencji w
zakresie inicjowania procesu uchwałodawczego, opiniowania aktów prawnych i podejmowania własnych inicjatyw na rzecz młodzieży, ułatwiono
proces ich powoływania oraz zagwarantowano obsługę młodzieżowych
rad przez urzędy poszczególnych szczebli samorządu. Według innego powiedzenia w naszej tradycji: „czym skorupka za młodu…” – więc Młodzi ruszyli w
bój. Skoro zniknęła pandemia, mogli
wreszcie zacząć działać i spotkać się po
raz pierwszy.

INAUGURACJA
W czwartek 12 maja b.r. w Ratuszu
odbyła się inauguracyjna sesja gminnej
MRM w Grójcu w kadencji 2021-2023.
Uroczystość zainicjował przewodniczący Rady Miejskiej w Grójcu Karol
Biedrzycki, który przywitał wszystkich
zgromadzonych. Wśród gości byli: burmistrz Grójca Dariusz Gwiazda, jego zastępca Jarosław Rupiewicz, sekretarz
Gminy Monika Maciak, radny Rady
Miejskiej, przewodniczący Komisji
Oświaty Artur Szlis, Jolanta Kępka z
Biura Rady i nauczyciele grójeckich
szkół.
Po przywitaniu nastąpiło wręczenie młodym radnym listów gratulacyjnych. Po chwili było jeszcze bardziej
podniośle – młodzi radni z pełną powagą i przejęciem złożyli ślubowanie:
„Ślubuję uroczyście, godnie i rzetelnie
sprawować obowiązki członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grójcu”.

POLITYKA
SAMORZĄDOWA
Kolejnym etapem było wybranie komisji skrutacyjnej, która miała przeliczyć głosy w wyborach organów statutowych: przewodniczącego MRM, jego
zastępców i sekretarza.
Obserwacja tego procesu była absolutnym fenomenem. Młodzież szybko
wskazała i przegłosowała członków
Komisji, a potem byliśmy świadkami czystej poezji polityki samorządowej. Na stanowisko przewodniczącego
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kandydowało aż 5 członków MRM.
Dwa pierwsze głosowania i mieliśmy
do czynienia z absolutną stagnacją.
Wszyscy się okopali na swoich pozycjach i nikt nie myślał o rezygnacji. Atmosferę grzały konsultacje, targi, wokół
stołu krążyli posłańcy przekonujący i
zbierający głosy nieprzekonanych. Rewelacja!!! Potem głosowanie trzecie
i brak rozstrzygnięcia o jeden… głos!
Znów targi, argumentacje i wreszcie „do
czterech razy sztuka” – przewodniczącą
została Anna Majewska.

OTO ONI
Ostatecznie kształt MRM w Grójcu
wygląda tak: przewodnicząca Młodzieżowej Rady kadencji 2021-2023 – Anna
Majewska, wiceprzewodniczący – Zuzanna Poncyliusz i Mateusz Bylica, sekretarz – Szymon Krakowiak, radni
MRM w Grójcu kadencji 2021-2023:
Adamska Małgorzata, Andrzejczyk
Kacper, Augusiewicz Antoni, Feliksiak
Bruno, Florczyk Arkadiusz, Jaworska
Sylwia, Krakowiak Szymon, Maj Alan,
Majewska Anna, Ostrowski Adam, Papis Krzysztof, Pashaev Kilas, Pycak
Antoni, Pyczak Amelia, Sadkowska
Gabriela, Sawaryn Franciszek, Świdziński Aleksander, Wojtasiak Tobiasz, Wróblewska Martyna.

CO DALEJ?
Kilka dni potem przewodniczący
RM w Grójcu Karol Biedrzycki spotkał się z przewodniczącą MRM w
Grójcu Anią Majewską. Wspólnie
omówili zasady współpracy i zaplanowali działania. Jednym z ważniejszych, poruszanych zagadnień było
omówienie złożenia wniosku do Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad pod
nazwą: „Mazowsze dla Młodzieży”. Dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego może wynieść do 25 tys. zł.
Jest więc o co powalczyć i można wykazać się kreatywną inicjatywą. Tego też
trzeba życzyć młodzieży, jak i nam, ciut
starszym, byśmy mogli razem cieszyć
się satysfakcją i wspólnie pękać z dumy.
I razem pracować wspólnie dla ogólnie pojętego dobrobytu naszego miasta. Okiem pedagoga: jest potencjał, jest
moc. To naprawdę świetna ekipa. W ich
zasięgu nie tylko Grójec, ale i świat szeroki – bezmierny.
ARTUR SZLIS
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Globalizacja a sprawa grójecka
SŁOWO „GLOBALIZACJA”
JEST DLA NAS ZNAJOME,
A JEDNOCZEŚNIE OBCE.
ZNAJOME, BO PRZECIEŻ
SŁYSZYMY JE DOŚĆ CZĘSTO.
A OBCE, PONIEWAŻ NIE DO
KOŃCA WIEMY, CO ONO
OZNACZA.

T

raktujemy ten proces
jako coś odległego, co być
może gdzieś tam istnieje,
ale nie ma raczej wpływu na nasze życie. Niesłusznie, bo
globalizacja – choć może zabrzmi
to nieco zabawnie – dotyczy także
Grójca. Mało tego, wpływa ona także na maleńkie wsie.

ODDZIAŁYWANIE
Czym w zasadzie jest globalizacja?
Zgodnie z definicją jest to „wzrost
współzależności i wzajemnego
oddziaływania państw, firm oraz
ludzi na świecie”. A zatem proces
ten powoduje, że wydarzenia, które zadzieją się w innym zakątku
globu, mają wpływ na nasze życie.
Najjaskrawszym przykładem jest
pandemia koronawirusa, która
zaczęła się tysiące kilometrów od
Grójca, w chińskim mieście Wuhan, a miała gigantyczny wpływ
na tutejszą codzienność. Podobnie
jest z wojnami. Konflikt zbrojny w
odległym miejscu będzie powodować np. wzrost cen jakiegoś surowca, bo – załóżmy – w wyniku

walk została zniszczona kopalnia.
Dzieje się tak dlatego, że jesteśmy
coraz bardziej mobilni, mamy coraz większe możliwości telekomunikacyjne i wreszcie dlatego, że
rośnie zależność jednych państw,
instytucji, firm od drugich. Procesów tych zatrzymać się nie da, bo
wynikają one z naturalnych dążeń człowieka do rozwoju i poprawy dobrobytu. To z kolei paliwo
do napędzania komercjalizacji i
konsumpcjonizmu.

MIGRACJA
Jedną z twarzy globalizacji jest
migracja ludności. Ludzie uciekają z biednych państw do krajów
wysoko rozwiniętych w poszukiwaniu lepszego życia i spokoju.
Z miejsc, w których przyszli na
świat, wypędzają ich wojny, przemoc i brak perspektyw, a czasem
też działalność wielkich koncernów. Z tymi ostatnimi sytuacja
wygląda tak, że zatruwają środowisko albo wykupują ziemie od
drobnych rolników, tworząc gigantyczne gospodarstwa. Ci, którzy musieli sprzedać swoje niewielkie poletko za domem, teraz
albo zarabiają na życie w takim
molochu, albo szukają szczęścia w
mieście, gdzie jednak liczba miejsc
pracy jest ograniczona. Stąd też na
świecie powstają ogromne dzielnice biedy, jak chociażby fawele w
Rio de Janeiro.

ODPŁYW I DOPŁYW
LUDNOŚCI
Na szczęście globalizacja w Polsce ma inne oblicze. U nas także
zauważalna jest tendencja do powiększania powierzchni gospodarstw, ale zazwyczaj ziemia trafia w ręce innych rolników, a nie
przechodzi na własność wielkich
koncernów. Jak w innych krajach,
tak i nad Wisłą z grubsza podobne są natomiast powody porzucania zawodu rolnika. Mowa tu
o spadku opłacalności, rosnącej
konkurencji i pragnieniu łatwiejszego życia, które nie jest np. tak
uzależnione od warunków pogodowych jak rolnictwo.
Recesja w sadownictwie trwa od
kilku dobrych lat. Na te problemy

POMOC PRAWNA
W związku z wybuchem wojny na Ukrainie i bardzo ciężką sytuacją, w jakiej znaleźli się obywatele
Ukrainy, Krajowa Izba Radców Prawnych uruchomiła Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej dla osób
poszkodowanych agresją rosyjską. Centrum powstało, aby udzielać w Polsce pomocy prawnej pro bono
osobom poszkodowanym przez wojnę. Działamy poprzez ogólnopolską infolinię oraz ulokowane w całym
kraju punkty informacji prawnej. Wsparcia w rozwiązywaniu problemów prawnych udzielają eksperciwolontariusze – radcy prawni, adwokaci oraz przedstawiciele wszystkich zawodów i stowarzyszeń
prawniczych, w tym prawnicy organizacji pozarządowych. Bardzo zależy nam na tym, aby numer telefonu
infolinii trafił do jak największej liczby osób potrzebujących informacji prawnej. Dlatego też zwracamy się z
ogromną prośbą o promowanie naszego plakatu informacyjnego (w załączeniu) na terenie Państwa Gminy.
Prosimy o zamieszczenie informacji o numerze telefonu w miejscach, które uznają Państwo za najczęściej
uczęszczane przez uchodźców z Ukrainy. Dzięki temu będziemy mogli dotrzeć i udzielić wsparcia większej
liczbie osób, która tego potrzebuje. W razie jakichkolwiek pytań prosimy uprzejmie o kontakt. Poniżej
przesyłamy także link do naszej strony internetowej: https://prawnicyukrainie.pl/
Martyna Zusin, Krajowa Rada Radców Prawnych

złożyło się wiele przyczyn, z decyzjami geopolitycznymi zapadającymi w Moskwie czy Brukseli
na czele (kolejny przykład oddziaływania). Widzą to młodzi ludzie wychowani na wsi i – co naturalne – coraz częściej nie chcą
brać się za ten niepewny kawałek
chleba. Mają bowiem perspektywę pracy w większych ośrodkach.
Dlatego mieszkańców wsi, będących rolnikami, generalnie ubywa. W coraz większej liczbie gospodarstw będzie więc brakować
następców. A brak następcy to konieczność sprzedaży ziemi sąsiadowi, który jeszcze ma jakiś pomysł na to, by żyć z pracy na roli.

GRÓJEC KORZYSTA
Napływ ludności do miast takich
jak Warszawa napędza m.in. popyt na tamtejszym rynku nieruchomości. A skoro wielu ludzi
chce kupić/wynająć mieszkanie,
to ich ceny są wysokie, a teraz nawet horrendalnie wysokie. Dlatego też ludzie szukają tańszych
opcji. Właśnie taką alternatywą może być nieodległy i nieźle
skomunikowany ze stolicą Grójec, gdzie co prawda także trzeba

dużo zapłacić za mieszkanie czy
dom, ale nie tyle co w stolicy. Dlatego też nasze miasto korzysta na
tych procesach.

WYZWANIA
Napływ ludności to także wielkie wyzwanie infrastrukturalne.
I nie chodzi tu o tylko o budowę
kolejnych mieszkań. Ludziom,
którzy tu zamieszkują potrzeba
chociażby miejsc w przedszkolach i szkołach, przemyślanej rozbudowy sieci dróg, inwestycji w
wodociągi i kanalizację czy też w
prawidłowe odwodnienie terenu.
Jeśli zbuduje się domy, a kanalizacja będzie niewydolna, to ulice zostaną zalane. Bez dobrej sieci
dróg zaczną tworzyć się korki, które staną się coraz uciążliwsze, a w
przepełnionych szkołach o komfortowej nauce nie może być mowy.
Jak widać, globalizacja jest dla
Grójca szansą na rozwój, ale trzeba ją umiejętnie wykorzystać. W
innym wypadku ten proces może
się odwrócić i ludzie, zamiast tu się
osiedlać, będą wybierać inne miejsca do życia.
DOMINIK GÓRECKI
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DAWNE IMPERIUM „KRÓLA ŻELATYNY” ZNÓW BUDZI EMOCJE
Mieszkańcy
sprzeciwiają się
nowej inwestycji
w Głuchowie pod
Grójcem. Obawiają
się utraty wartości
swoich gruntów
i uciążliwości
związanych z
biogazownią
i parkiem
recyklingu.

zagospodarowania nie wpłynie negatywnie na sąsiedztwo – przekonuje Hanna Marliere.
Wyjaśnia też, że zakład nie jest
składowiskiem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o
odpadach.
– Dowożone substraty będą magazynowane w wydzielonych miejscach i zabezpieczone w sposób,
jaki wymagany jest na mocy ustawy
oraz rozporządzeń. W dzisiejszych
uwarunkowaniach prawnych praktycznie wykluczone jest gromadzenie odpadów poza obiektami budowalnymi. Dla celów procesowych,
w tym w szczególności w związku
z charakterem planowanej produkcji, musimy zadbać, aby substraty
charakteryzowały się dobrą jakością. Z tym etapem, podobnie jak z
innymi, nie wiążą się uciążliwości
dla terenów poza granicami zakładu
– zapewnia.

C

hodzi o tereny, gdzie do
lat 90. funkcjonowała fabryka Kazimierza
Grabka – jednego z najbogatszych wówczas biznesmenów
w Polsce, którego media okrzyknęły
nawet królem żelatyny. Działalność
ta wzbudzała wiele protestów w
związku z przykrymi zapachami, na
które byli narażeni nie tylko mieszkańcy pobliskich miejscowości, ale
nawet samego Grójca.

BARDZO ZŁE
WSPOMNIENIA
Po zakończeniu produkcji żelatyny, tereny w Głuchowie pozostają niezagospodarowane. Rozpoczęciem różnego rodzaju działalności
było zainteresowanych kilku inwestorów. Były pomysły produkcji mączki spożywczej, stworzenia asfaltowni, spalarni odpadów
czy biogazowni. Za każdym razem
spotykały się one jednak z olbrzymim społecznym oporem. Mieszkańcy mają bowiem z tym miejscem bardzo złe wspomnienia.
W 2010 r. Stowarzyszenie Czysta Gmina zebrało ponad 1500
podpisów przeciwko powstaniu
biogazowni.
Przez wiele lat toczyły się procedury administracyjne i spory
sądowe z udziałem właściciela terenów w Głuchowie - Lecha Matlińskiego, Urzędu Gminy i Miasta, a także Stowarzyszenia Czysta
Gmina. Ostatecznie, w 2017 r. właściciel otrzymał pozytywną decyzję środowiskową wydaną przez
poprzedniego burmistrza, a obecnie radnego Rady Miejskiej w Grójcu, Jacka Stolarskiego. Następnie
w styczniu 2018 r. Lech Matliński uzyskał decyzję o warunkach
zabudowy.
Stowarzyszenie dwukrotnie zaskarżyło decyzję środowiskową,
ale po orzeczeniach Samorządowego Kolegium Odwoławczego i
sądów administracyjnych, uprawomocniła się ona w listopadzie
ubiegłego roku. Niedawno nowym
właścicielem części dawnego imperium „Króla Żelatyny” została firma Park Recyklingu II z Dąbrówki koło Poznania. Jak wynika
z Krajowego Rejestru Sądowego,
spółka ta została zarejestrowana
w październiku 2021 r. z kapitałem zakładowym w wysokości 5
tys. zł. W PKD ma zapisane m.in.
produkcję nawozów i związków
azotowych, zbieranie odpadów
innych niż niebezpieczne czy odzysk surowców z materiałów
segregowanych.
O planach firmy na zagospodarowanie 6 hektarów w Głuchowie

NOWY WŁAŚCICIEL NIE
ZAMIERZA SIĘ UGIĄĆ

informowaliśmy w poprzednim
wydaniu „Życia Grójca”.
– Będzie to park recyklingu
podzielony na kilka etapów. W
pierwszej kolejności powstanie
biogazownia. Trwają pierwsze
prace. Powstaje urządzenie do oddzielania frakcji organicznej od
opakowań. Całość będzie gotowa
za 5 lat – usłyszeliśmy od prokurenta spółki, Roberta Gnysińskiego.
Jak wyjaśniał, biopaliwo ma być pozyskiwane głównie z masy roślinnej
i wytłoków jabłkowych. Poza wytłokami zaplanowano jeszcze wytwarzanie energii elektrycznej z osadów
ściekowych i przeterminowanej żywności, pochodzącej z supermarketów.

ZAMACH NA SPOKOJNE
ŻYCIE
Informacje o tych planach wzbudziły niepokój u okolicznych mieszkańców, którzy nie chcą mieć biogazowni w swoim sąsiedztwie.
Burzliwy przebieg miało spotkanie z
inwestorem, do jakiego doszło na początku maja w remizie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kośminie. Pojawiło się na nim około siedemdziesięciu
osób.
Mieszkańcy obawiają się, że z powodu działania zakładu ich nieruchomości stracą drastycznie na wartości,
a inwestycja wpłynie bezpośrednio
na jakość ich życia. Zauważają, że zakład ma być zlokalizowany w odległości tylko 100 metrów od terenów
mieszkalnych. Duże wątpliwości budzi również kwestia transportu substratu i jego składowania.
Stowarzyszenie Czysta Gmina zauważa, że biogazownie rolnicze nie są
uciążliwe, jeśli są to małe instalacje
do 0,5 MW (ta w Głuchowie ma mieć
moc 2,4 MW). Wtedy rzeczywiście
mieszkańcy korzystają na tym, otrzymując ciepło z takiej instalacji, której
biopaliwo jest odpadem pochodzenia
roślinnego.
– Tutaj mamy do czynienia z przedsięwzięciem o skali co najmniej krajowej, jak nie europejskiej. Wytłoki oraz
inne odpady będą dowożone z całego
kraju. Nie wierzę w to, że pobliskie firmy będą w stanie zapewnić wystarczająco dużo kiszonki z traw czy właśnie wytłoków owocowych – mówił
na antenie „Radia dla Ciebie” Szymon

Wójcik, sołtys Głuchowa i członek
stowarzyszenia Czysta Gmina.
Jak zauważył, do oddawania pozyskanego ciepła potrzebna jest infrastruktura. Najbliższe budynki o dużej
kubaturze są oddalone o około 2-3 km
od zakładu, a Grójec o ok. 5 km.
– Absurdalna lokalizacja na tak
dużą inwestycję. Z prawnego punktu
widzenia wszystko wygląda dobrze,
ale czy ktoś pomyślał o mieszkańcach
tego regionu? Dlaczego ludzie zajmujący się tymi instalacjami nigdy nie
budują tego w swojej okolicy? To nie
jest ekologia, tylko zamach na spokojne życie całych rodzin w tej okolicy – ich nieruchomości z pewnością
stracą też na wartości. Kto by chciał
mieszkać w sąsiedztwie dużego parku recyklingu? – pytał w „RDC” sołtys
Głuchowa.

OBAWY MIESZKAŃCÓW
PODZIELA SAMORZĄD
GRÓJCA
– Chciałbym, aby ta okolica naszej
gminy była przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe, inwestycje publiczne i tereny rekreacyjne. Na
początku 2019 r. rozpocząłem działania, aby gmina przejęła te tereny.
Niestety, to się nie udało. Pojawił się
nowy inwestor, któremu poprzedni właściciel sprzedał nieruchomość
pod budowę biogazowni. Jako burmistrz muszę stać na straży prawa
i działać zgodnie z nim – przyznaje
w rozmowie z „Życiem Grójca” burmistrz Dariusz Gwiazda.
Jednocześnie
zapowiada,
że
działalność w Głuchowie będzie
skrupulatnie nadzorowana przez
urzędników.

DEMONY LAT 90. NIE
MAJĄ RACJI BYTU
Co na to nowy inwestor? Prezes
spółki Park Recyklingu II, Hanna
Marliere – w odpowiedzi na pytania
„Życia Grójca” dotyczące wątpliwości mieszkańców – poinformowała, że zgodnie z ostateczną decyzją
o środowiskowych uwarunkowaniach, do instalacji kierowane będą:
wytłoki z jabłek, odpadowa masa
roślinna, odchody zwierzęce oraz
olej posmażalniczy.

– Będziemy ubiegać się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi o decyzję na wprowadzanie
do obrotu środka poprawiającego właściwości gleby lub nawozu,
albo obu tych produktów – dodaje
Marliere.
Prezes spółki wskazuje, że w sąsiedztwie zakładu znajduje się kilka budynków, z których część ma
charakter usług i prowadzona jest
w nich działalność gospodarcza. Pozostałe tereny są nieużytkami lub są
użytkowane rolniczo, natomiast najbliżsi sąsiedzi to m.in. obiekty przemysłowe wytwórni kruszyw i hale
produkcyjne nieczynnego zakładu.
– Reaktywacja nieruchomości
wiąże się z aktywizacją tego opuszczonego terenu i w kontekście istniejącego i historycznego sposobu

– Na pewno się nie wycofamy –
stwierdziła na antenie „Radia dla
Ciebie” prezes spółki.
– Jestem przekonana, że w toku
realizacji tego przedsięwzięcia emocje będą opadać, bo demony lat 90.
nie mają racji bytu w XXI wieku
– podkreśliła.
Zdeterminowani są też mieszkańcy. Planują kolejne petycje, protesty
społeczne i kroki prawne.
– Nie powiedzieliśmy jeszcze
ostatniego słowa – usłyszeliśmy od
członków stowarzyszenia Czysta
Gmina.
Nad sprawą inwestycji w Głuchowie mają pochylić się radni podczas
najbliższej sesji (30.05).
MATEUSZ ADAMSKI, NA GRAFICE
OBSZAR INWESTYCJI ZAZNACZONY NA NIEBIESKO, NA CZERWONO
OBECNA I PLANOWANA ZABUDOWA
MIESZKANIOWA

www.zyciegrojca.pl
facebook.com/zyciegrojca
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Nie sztuka być kimś, sztuka być niczym
OD LAT ETATOWYM
FILMEM ŚWIĄTECZNYM W
POLSCE, NIEMAL TAK SAMO
JAK „KEVIN SAM W DOMU”,
JEST WYPRODUKOWANY
W 1981 R. „ZNACHOR”
JERZEGO HOFFMANA, Z
NIEZAPOMNIANĄ ROLĄ
JERZEGO BIŃCZYCKIEGO.
WARTO PRZYPOMNIEĆ,
ŻE BESTSELLEROWĄ
POWIEŚĆ POD TYMŻE
TYTUŁEM PIÓRA TADEUSZA
DOŁĘGI-MOSTOWICZA,
NAJPOPULARNIEJSZEGO
PISARZA MIĘDZYWOJNIA,
PO RAZ PIERWSZY
ZEKRANIZOWANO W
1937 R., A GŁÓWNĄ
ROLĘ ZAGRAŁ TAM SAM
KAZIMIERZ JUNOSZASTĘPOWSKI. W CZOŁÓWCE
FILMU, NA DALEKIM
MIEJSCU, BEZ PODANIA
IMIENIA, POJAWIŁO SIĘ
NAZWISKO AKTORA,
KTÓRY EPIZODYCZNĄ ROLĄ
FILOZOFUJĄCEGO PIJACZKA
VEL OPRYSZKA PRZYĆMIŁ
JUNOSZĘ.

M

owa o Jacku Woszczerowiczu, najbardziej
charakterystycznym
aktorze w dziejach
polskiego teatru, który w filmie
grywał głównie epizody – za to jak!

NIE WYGLĄDAŁ JAK
AMANT
Urodzony 11 września 1904 r. w
Siedlcach, syn nauczyciela łaciny, studiował prawo w Warszawie,
Wilnie i Poznaniu, a jednocześnie
aktorstwo w Instytucie Reduty. Do
tzw. charakterystyczności predysponowały go warunki zewnętrzne:
niski, krępy, o zbyt długich rękach
i płaskim, chrapliwym głosie. Zatem niewątpliwie Jerzym Pichelskim nie był. Na ekranie zadebiutował w 1936 r. w „Jego wielkiej
miłości”, u boku Stefana Jaracza.

Osobiście wystąpił w filmie jako
aktor, grając swoje alter ego, a scenariusz tworzył „na gorąco”, tj. w
trakcie kręcenia zdjęć, i to właśnie
niekiedy on, a nie reżyser (Leonard
Buczkowski), udzielał aktorom
wskazówek, jak mają zachowywać
się przed kamerą. Zatem pisarz zafundował sobie i publiczności nie
lada eksperyment. Zainteresowanie społeczne powstającym filmem sięgało zenitu. Każdy chciał
zobaczyć na ekranie i Dołęgę-Mostowicza, i Woszczerowicza.

ZAGINIONY SKARB

Nie miał tu jednak zbyt wielu możliwości do wykazania się talentem, więc rola ta nie zwiastowała
bynajmniej tego, co stało się już w
następnym filmie, czyli właśnie w
„Znachorze”, w reżyserii Michała
Waszyńskiego.

THANK YOU, MY
DARLING
Wszystko tutaj ze sobą współgra
idealnie. Niepozorny człowieczek,
o ziemistej twarzy, odziany niezbyt schludnie, znający angielskie słowa („Thank you, my darling”), niczym filozof rozmawia w
knajpie z bogatym nieznajomym,
nie wiedząc, że jest on wybitnym
chirurgiem, profesorem Rafałem
Wilczurem, a zarazem mężem porzuconym przez żonę. Szybko jednak odgaduje powód jego bólu. Pociesza nieszczęśnika. Udziela mu
rady.
– Bo uważasz. Nie sztuka być
kimś, sztuka być niczym – podpowiada sposób na życie.
Obaj wychodzą z obskurnego lokalu, po czym szemrani kolesie
filozofa rzucają się na Wilczura,

pozbawiając go portfela i pamięci… Profesor, który przeżył napaść,
pogrążony w amnezji, przemienia się w bezdomnego włóczęgę i
znachora – Antoniego Kosibę. Publiczność licznie zgromadzona w
iluzjonach z zapartym tchem śledziła jego losy, które dobrze znamy za sprawą wersji Hoffmana.
Film nakręcony w 1937 r., tak samo
jak powieść, stał się przebojem,
a tytułowy bohater zdobył serca
Polaków.

KONTYNUACJA
W następnym roku Dołęga-Mostowicz napisał powieść „Profesor
Wilczur”, którą natychmiast przeniesiono na ekran. Pisarz, reżyser
i producenci mieli świadomość,
jak bardzo oczarował widownię
niecodzienny filozof w „Znachorze”, toteż postać ta powróciła w
„Profesorze Wilczurze”, i to już w
większym wymiarze, jako jedna z
ról głównych, co zresztą potwierdza czołówka filmu, w której nasz
aktor pojawia się już z imieniem.
Grany przez niego bohater ma już
nazwisko – Jemioł.

DOBRY ROK
Rok 1938 był dla Woszczerowicza
owocny. Jego Jemioł bawił i wzruszał publiczność, będąc uosobieniem śmieszności i wielkości, radości i tragizmu. On sam utrwalił
swoją pozycję w polskim kinie rolą
Eryka Śroboszcza – magika „Diaboliniego” w dramacie „Strachy”,
jednym z najciekawszych filmów
międzywojnia. A do tego zmienił
stan cywilny. Ożenił się z Lubą Fischer, piękną aktorką żydowskiego
pochodzenia.

PISARZ BIERZE SIĘ ZA
FILM
A i rok 1939 zapowiadał się cudownie. Oto Tadeusz Dołęga-Mostowicz postanowił zostać scenarzystą, aktorem i producentem trzeciej
części filmowej trylogii. Zatytułował ją „Testament profesora Wilczura”. Wobec uśmiercenia w poprzedniej części Rafała Wilczura,
głównym bohaterem uczynił Jemioła, powierzając mu – jako wykonawcy ostatniej woli profesora –
organizowanie lecznictwa na wsi.

Jeszcze we wrześniu 1939 r., pod
niemieckimi bombami, robiono
tzw. dokrętki. Ostatecznie „Testament profesora Wilczura” miał
swoją premierę w 1942 r., gdy Jacek Woszczerowicz ukrywał się
przed okupantem. Aktor, w odróżnieniu od żony, ofiary Holokaustu,
przeżył wojnę, zatem mógł widzieć
gdzieś „Testament profesora Wilczura”, bowiem kopie eksploatowano do około 1947 r. Relacje prasowe z planu filmowego oraz relacje
osób, które widziały obraz w kinie,
są pełne zachwytów. Niestety, nie
możemy tych opinii zweryfikować,
bowiem dzieło uchodzi za zaginione. Może kiedyś ktoś odnajdzie
w jakimś archiwum kopię filmu,
byśmy mogli podziwiać Jemioła,
a także zobaczyć i usłyszeć Dołęgę-Mostowicza. Ten znakomity
pisarz zginął – jako żołnierz – 20
września 1939 r. od radzieckich kul
w miasteczku Kuty, położonym
nad granicą polsko-rumuńską. Z
kolei Woszczerowicz po wojnie z
powodzeniem kontynuował karierę aktorską, zwłaszcza w teatrze,
grywał w filmach, m. in. w „Żołnierzu zwycięstwa” (w roli Lenina)
oraz w adaptacji „Zemsty” (w roli
rejenta Milczka), ożenił się z aktorką Haliną Kossobudzką, przeżył
śmierć syna. Zmarł 19 października 1970 r. w Warszawie.
REMIGIUSZ MATYJAS

Przydałoby się więcej poezji
Ostatnio znaczne emocje wyzwala w społeczeństwie, jakby można wnioskować na podstawie dyskusji prowadzonych na forach internetowych, Święto Kwitnących Jabłoni. Zadecydowały o tym nie tylko perturbacje spowodowane pandemią, która dwukrotnie pokrzyżowała plany organizatorów.
Oto w 2021 r. na firmamencie pojawiło się Święto Kogutka Grójeckiego. Najzagorzalsi patrioci zabili na alarm. Skąd w Grójcu wziął się kogut? Ten stwór nie ma nic wspólnego z Grójcem!
Nic nie pomogły tłumaczenia, że mamy tutaj do czynienia z próbą przybliżenia ludziom rustykalnych tradycji miasta oraz kultury ludowej Grójeckiego. Kultury zapomnianej, a wartej kultywowania ze względu na tkwiące w niej, bezcenne wartości, stanowiące źródło wielorakich inspiracji. Na nic zdały się przekonywania, że jedno
święto nie wyklucza drugiego, gdyż oba ryty mogą spokojnie funkcjonować obok siebie, wzajemnie się dopełniając. Bogu ducha winnego kogutka uznano po pierwsze
za hańbę na honorze prastarego grodu, w którym nigdy na przestrzeni dziejów nic ani nie beczało, ani nie chrumkało, ani nie gdakało, ani nie gęgało, ani nie kwakało,
ani nie meczało, ani nie muczało, ani nie piało, ani nie rżało, po drugie za zagrożenie dla Święta Kwitnących Jabłoni, a po trzecie za podstępną formę przebranżowienia regionu grójeckiego z sadowniczego w kogucio-kurzy. W apolitycznym, bezwyznaniowym koguciku rozpoznano również boga nowej religii. Nawet ci, którzy jeszcze
wczoraj marudzili na „Kwitnącą Jabłoń”, stali się jej najgorliwszymi admiratorami. Bronili jej, jak się broni wiary albo ojczyzny. Precz z kogutem! Nie damy zrobić z siebie pośmiewiska! Grójec to stolica sadów, a jak sady, to jedynie Święto Kwitnących Jabłoni!
W roku 2022, pełnym nowych wyzwań za sprawą niedźwiedzia hasającego na wschodzie, zaniechano, choć dopiero w ostatniej chwili, organizacji kogutkowego festynu, uznając, iż nie może on się odbyć mniej efektownie niż w poprzednim roku, kiedy to wniósł w życie miasta dużo kolorów, radości i nadziei na to, że znów będzie
normalnie. Rycerze Święta Kwitnących Jabłoni mogą być usatysfakcjonowani – w tym roku malowany ptak nie zawłaszczy symbolu.
Nie oznacza to, że emocje wygasły. Jeszcze się taki nie urodził, co by każdemu dogodził. A to nazwa święta podana błędnie, a to zaproszone gwiazdy za słabe, a to lokalizacja niewłaściwa itd. Tym, którzy twierdzą, że obowiązuje tylko jedna nazwa (w liczbie mnogiej), przypomnijmy, iż od 1959 r. na plakatach pojawiały się nazwy: Dni
Kwitnącej Jabłoni, Dni Kwitnących Jabłoni, Grójeckie Dni Kwitnącej Jabłoni, Grójeckie Dni Kwitnących Jabłoni, Święto Kwitnących Jabłoni. Czy rzeczywiście Poparzeni
Kawą Trzy i Miły Pan, występujący nad Mogielanką, są lepsi niż Ania Dąbrowska oraz Piękni i Młodzi, koncertujący nad Molnicą? To raczej rzecz gustu. Zresztą, tak jak
w Grójcu mówi się, że Wiosna Mogielnicka jest lepsza Święta Kwitnących Jabłoni, tak pewnie w Mogielnicy mówi się, że Święto Kwitnących Jabłoni góruje nad Wiosną
Mogielnicką.
A tak w ogóle co tu zrobić, by grójeckie święto, od wielu lat niestety już nie powiatowe czy rejonowe, lecz gminno-miejskie, niewątpliwie mniej kulturotwórcze niż w epoce
komunistycznej, obchodzono co roku, zgodnie z nazwą, w porze kwitnienia jabłoni? Gdyby tak jeszcze wskrzesić kolejkę grójecką i jeździć nią wśród sunących do ślubu
sadów, zatrzymując się tu i ówdzie, by nad ogniskiem wysłuchać wierszy nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Laur Jabłoni”. I tak obudzić się o poranku, obok ambasadorów państw importujących grójeckie jabłuszka, wdychając zapach cydru i kwiatów.
																
Remigiusz Matyjas
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Projekt senior seniorowi
PROJEKT „ŚWIĄTECZNY
UPOMINEK DL A
SA MOTNEGO SENIOR A”
R E A LIZATORKI
PODSUMOWAŁY 28 KWIETNIA
2022 R.

W

klubie Familia jest wiele pań utalentowanych
artystycznie. Potrafią
szydełkować, haftować, wyklejać, malować. Mają przy tym wrażliwe serca i chcą swoimi talentami sprawiać
radość ludziom z bliskiego i dalszego
otoczenia. Kilkakrotnie prezentowały
swoje rękodzieła na forum miasta przy
okazji Dni Kwitnących Jabłoni, Święta
Kogutka i akcji wolontariackich.

NARODZINY POMYSŁU
Grupa kierująca klubem, po konsultacji z artystkami, zdecydowała,

że dobrze byłoby sprawić przyjemność na Święta Wielkanocne samotnym, schorowanym seniorom, którzy nie opuszczają
swoich mieszkań. W taki sposób zrodził się pomysł projektu „Świąteczny upominek dla
samotnego seniora”. Nasze akty wistki nawiązał y kontakt z
dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(MGOPS-u), Agnieszką Maroszek, aby uzyskać informację,
czy widzi sens takiego działania i konkretnie do ilu osób
można by pójść z wielkanocną
wizytą i stroikiem. Pani dyrektor w yraziła akceptację dla inicjaty w y. Okazało się, że około
30 osób, które są podopiecznymi MGOPS-u, można w ten sposób ucieszyć.

OD POMYSŁU DO
REALIZACJI
Aby uzyskać środki na realizację
powyższej idei panie (Wanda Janota, Agata Kufirska i Małgorzata Rupiewicz) napisały projekt i wysłały
do Stowarzyszenia Radomskie
Centrum
Przedsiębiorczości.
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Można było przejść do
działania artystycznego. Ustalona została forma stroika (koszyczek) i jego zawartość czyli kurki,
kogutki, baranki, jajka, palemki.
Artystki spotykały się w siedzibie klubu i wspólnie wykonywały ozdoby, wykorzystując różne
techniki. Powstawały cacka rękodzielnicze. Niemalże każda
wypracowana ozdoba była witana głośnym aplauzem i sfotografowana. W Wielkim Tygodniu

Familiantki w asyście opiekunek
MGOPS odwiedzały ustalonych
wcześniej seniorów.

REFLEKSJE
To były wzruszające chwile
dla obdarowanych i obdarowujących. Podopieczni MGOPS-u
nie ukrywali łez i serdecznymi
słowami dziękowali za podarek
i odwiedziny. Byli przygotowani
do wizyty. Przy herbatce, ciastku
i rozmowie odwiedziny bardzo
się przedłużały. Wolontariuszki
odczuły, jak ważna jest dla samotnie mieszkającego człowieka
rozmowa i poświęcony mu czas.
A ponieważ w naszym miasteczku znajomi znajomych są
naszymi znajomymi, było o kim
rozmawiać i co wspominać. Na
spotkaniu
podsumowującym

powyższe przedsięwzięcie jego realizatorki już planowały kolejny
projekt adresowany do podopiecznych MGOPS-u, tym razem na
święta Bożego Narodzenia. Miło
jest sprawiać radość. Na podstawie rozmów z realizatorkami projektu
zredagowała:
TERESA URSZULA NADUK
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Nowy szef grójeckiej oświaty

D

ługoletni dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 Mariusz Wojno wygrał konkurs na Naczelnika Wydziału Edukacji
w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.
Mariusz Wojno zastąpi na tym stanowisku Monikę Kozłowską, która będzie nową dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Górze Kalwarii. W ostatnim czasie był nauczycielem historii, wicedyrektorem PSP nr 2. Wcześniej, przez 20 lat kierował tą
placówką.
W ogłoszonym przez Urząd Gminy i Miasta w Grójcu konkursie na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji startowało troje
kandydatów: Ewa Głowacka, Agnieszka Witan oraz Mariusz Wojno. "Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wysoko oceniono predyspozycje i umiejętności kandydata, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków, a także znajomość przepisów niezbędnych do wykonywania pracy, na stanowisku Naczelnika Wydziału" - czytamy w ogłoszeniu o rozstrzygnięciu konkursu opublikowanym na stronie internetowej magistratu.

77. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie
W niedzielę, 8 maja, Grójecki Oddział
Powiatowy Związku Weteranów i
Rezerwistów Wojska Polskiego zorganizował
uroczystości upamiętniające 77. rocznicę
zakończenia II wojny światowej w Europie.

U

roczystości rozpoczęły się o godzinie 11.00 wprowadzeniem pocztów
sztandarowych: Związku Weteranów
i Rezerwistów WP - Grójeckiego Oddziału Powiatowego i Radomskiego Oddziału
Powiatowego oraz Stowarzyszenia Sympatyków
Tradycji LWP w Grójcu. Następnie odśpiewano
hymn narodowy.

POWITANIE
Prowadzący uroczystość, ppłk /s/ Stanisław Gliński, powitał przybyłych na tę uroczystość przedstawicieli władz samorządowych, organizacji
politycznych i stowarzyszeń paramilitarnych:
wicestarostę Powiatu Grójeckiego Jolantę Sitarek; burmistrza Gminy i Miasta Grójec Dariusza
Gwiazdę; przewodniczącego Rady Miejskiej Grójca Karola Biedrzyckiego; prezesa Grójeckiego SLD
Andrzeja Wendę; prezesa Stowarzyszenia Sympatyków Tradycji LWP w Grójcu mjr/s/ Kazimierza
Rdzanka; prezesa Związku Weteranów i Rezerwistów WP Radomskiego Oddziału Powiatowego
ppłk /s/ Stanisława Mazura; prezesa Związku Weteranów i Rezerwistów WP Grójeckiego Oddziału
Powiatowego ppłk /r./ Zbigniewa Piekarskiego,
członków Związku Weteranów i Rezerwistów
WP oraz wszystkich uczestników tej uroczystości.

HISTORIA I REFLEKSJE
Potem prowadzący przedstawił krótki rys historyczny, dotyczący wybuchu II wojny światowej i
udziału żołnierzy polskich w kampanii wrześniowej oraz w działaniach na frontach: zachodnim, południowym i wschodnim w Europie. Dużo uwagi poświęcił uczestnikom
tych walk – członkom ZWiR WP Grójeckiego Oddziału Powiatowego w osobach: śp. płk.
Eugeniusza Czuchnickiego, por. Henryka Mietelskiego, por. Edwarda Gustowskiego, sierż.
Bronisława Kwiatkowskiego, a także walkom
partyzanckim w Grójeckiem.
- Pod tym kamieniem są prochy tych, którzy
zostali rozstrzelani w tym lesie przez hitlerowskich Niemców. Byli to Polacy w większości pochodzenia żydowskiego. Historie tych
osób można przeczytać na tablicy upamiętniającej – przemawiał ppłk Stanisław Gliński.
Wicestarosta Jolanta Sitarek, w swoim wystąpieniu, nawiązała do tego, że dobrze jest, iż są
takie organizacje jak obecne na tej uroczystości, bo ważne jest, aby pamięć o historii II wojny światowej była przedstawiana taką, jaką
tworzyły ją tamte czasy.
W wypowiedziach wicestarosty i ppłk Stanisława Glińskiego nie zabrakło wątków dotyczących obecnych wydarzeń na Ukrainie.
Natomiast burmistrz podziękował i pogratulował wyróżnionym, dodając, że są dumą gminy Grójec, miasta oraz całej Ojczyzny.
– W naszym państwie kultywujemy pamięć
wszystkich nieszczęść narodowych. I dobrze,

że pamiętamy o wojnie i jej ofiarach, że były
walki, ale musimy też pamiętać, że to się
wreszcie po 6 latach skończyło. Dzisiaj z okazji rocznicy, bez względu na to, że to będzie 8
czy 9 maja, życzę Państwu, żeby te straszne
nieszczęścia się nigdy nie powtórzyły, a teraz
wcale nie trudno o takie tragedie, ponieważ
mamy je za naszą wschodnią granicą – powiedział burmistrz.
Po złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy zostały wręczone zasłużonym działaczom
ZWiR WP GOP akty mianowania na stopnie
organizacyjne związku.
Przy wręczaniu tych aktów przez przedstawiciela Zarządu Głównego ZWiR WP płk Zbigniewa Żurowskiego asystowali: wicestarosta
Jolanta Sitarek i burmistrz Dariusz Gwiazda.

WOLNOŚĆ NIKOMU NIE
ZOSTAŁA DANA
RAZ NA ZAWSZE
W imieniu mianowanych prezes ZWiR WP
Grójeckiego Oddziału
Powiatowego płk rez.
Zbigniew
Piekarski
podziękował ZG ZWiR
WP za docenienie pracy społecznej członków tego oddziału.
– Szanowni Państwo,
czasy mamy takie, jakie mamy, są trudne.

Musimy się wykazać patriotyzmem, uczyć
tego patriotyzmu. Takie spotkania, jak to, są
bardzo potrzebne, aby o tym przypominać.
Wolność nikomu nie została dana raz na zawsze. O tę wolność musimy walczyć każdego
dnia, każdy na swoim stanowisku. My ze swojej strony, jako oficerowie rezerwy, żołnierze
rezerwy, weterani o tym będziemy przypominać. Wolność to jest to, co człowiekowi dano,
do czego go stworzono, do czego go powołano
– podkreślił.
Po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem
ofiar pomordowanych w lesie Częstoniew w
latach 1939 - 45, organizatorzy zaprosili uczestników uroczystości na spotkanie grillowe.
ZWIR WP GRÓJECKIEGO ODDZIAŁU
POWIATOWEGO

www.zyciegrojca.pl
facebook.com/zyciegrojca
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Budujmy silniki, a nie pomniki
Monika Kozłowska
po 3 latach pracy
w grójeckim
samorządzie
zdecydowała
się zmienić
otoczenie i zostać
dyrektorem
OSiR-u w Górze
Kalwarii. Tuż
przed objęciem
nowego
stanowiska
udzieliła nam
wywiadu.
Dlaczego zdecydowała się
Pani na odejście po 3 latach
spędzonych
w
grójeckim
samorządzie?
Chodzi przede wszystkim o nowe
wyzwania i nowe doświadczenia.
Mam takie poczucie, że przez te 3
lata, w których zajmowałam się
oświatą, a wcześniej też promocją i sprawami społecznymi, poznałam tajniki zarządzania placówkami oświatowymi. Przez
jakiś czas kierowałam też Grójeckim Ośrodkiem Kultury. Teraz te
umiejętności zamierzam wykorzystać w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii. Jest to spora jednostka, bo pracuje w niej 50
osób, i ma dość bogatą infrastrukturę. OSiR ma nadzór m.in. nad
halą sportową, basenem, stadionem czy placem zabaw. Wyzwania i możliwości są więc duże. A
ja, chcąc się rozwijać, zamierzam
temu podołać.
By zarządzać infrastrukturą
sportową, trzeba też „czuć” i
rozumieć sport. Czy uważa się
Pani za taką osobę?
Sport jest ważny dla rozwoju każdego z nas. Jako naczelnik Wydziału Edukacji skupiałam się na
tym, by wprowadzać coraz więcej
sportu do szkół. Uczniowie każdej z nich mają bezpłatny basen,
wdrożyliśmy bezpłatny program
nauki pływania, w przedszkolach
wprowadziliśmy gimnastykę korekcyjną. Mieliśmy również cały
cykl działań pod hasłem „stop
smartfonizacji”, a obecnie realizujemy bezpłatne pozalekcyjne
kółka sportowe pod nazwą - Uzależnij się od sportu. A poza samorządem jestem zaangażowana w
działalność stowarzyszenia WGR
Rowerowy Grójec, biegam i należę do klubu fitness Fitroom. Natomiast moja nowa praca polega też
na zarządzaniu obiektami sportowymi i ich rozwoju.
Jakie zadania postawił przed
Panią burmistrz Góry Kalwarii Arkadiusz Strzyżewski?
Są 4 takie kwestie. Po pierwsze:
rozwój sportu w gminie. Burmistrzowi zależy na tym, by mieszkańcy mieli większe możliwości
w tym obszarze i żeby po prostu
Góra Kalwaria żyła sportem. Po
drugie: dbałość o infrastrukturę,

miejsca, w którym mogłyby się
odbywać lekcje WF-u w trakcie,
gdy będą trwać prace budowlane.
I udało się porozumieć z klubem
fitness Let’s Move. Dzięki uprzejmości właściciela, pana Macieja Hajdukiewicza, w jego klubie
będą organizowane lekcje wychowania fizycznego.

czyli poprawa estetyki i jakości
budynków, a także ich rozwój.
Być może uda się zbudować np.
nową ściankę wspinaczkową albo
doposażenie siłowni zewnętrznej. Trzecia kwestia to zarządzanie kadrą, a czwarta to poprawa
promocji działań OSIR-u.

Czy ma Pani satysfakcję z
tego, co udało się Pani osiągnąć, pracując w grójeckim
samorządzie?
Zaczęłam od jubileuszu 600-lecia Grójca. Burmistrz postawił
przede mną zadanie organizacji
obchodów. A jak zapytałam go, ile
mamy na to środków, odpowiedział, że nic. Stworzyłam wtedy
plan imprezy, udało się pozyskać
środki od sponsorów, pracowaliśmy nad promocją. Myślę, że wydarzenie było ciekawe i różnorodne. Po jubileuszu skupiłam się
już na działaniach oświatowych.
Zależało mi na optymalizacji wydatków. Przy pomocy firmy zewnętrznej przeprowadziłam audyt arkuszy organizacyjnych,
w efekcie czego na koniec 2020
roku okazało się, że zaoszczędziliśmy 2 mln zł. Nie wpłynęło to
na jakość kształcenia, bo egzaminy uczniowie naszych szkół zdają
na dobrym poziomie. Tam, gdzie
były braki, np. z wynikami egzaminów z matematyki, dodaliśmy
kolejną godzinę tego przedmiotu. Na pewno też mam satysfakcję z tego, że placówki są dobrze
wyposażone i cieszę się z dużych
projektów szkoleniowych dla nauczycieli, także nowej dynamicznej kadry kierowniczej.

Nie zgodzę się. Wprowadziliśmy
klasy dwujęzyczne, zajęcia sportowe, dodatkowe godziny języka
obcego, dodatkową matematykę,
klasy profilowane, klasy sportowe. To udało się zrobić, ponieważ
zmniejszyliśmy liczbę godzin na
świetlicy, w bibliotece, liczby godzin nauczycieli wspierających.
Czasami dochodziło do takich sytuacji, że 8 uczniów było pilnowanych na świetlicy przez 6 nauczycieli. Musimy patrzeć na edukację
także przez pryzmat finansowy, a
jednocześnie tak działać, by nie
robić szkód w procesie edukacyjnym i wychowawczym. W 2019
roku mieliśmy 1300 godzin każdego tygodnia przeznaczonych
dla nauczycieli wspierających, to
jest 75 etatów. Zdecydowaliśmy o
zmniejszeniu tej liczby, ponieważ
nie każdy uczeń z orzeczeniem
wymaga, by nauczyciel wspierający był z nim na każdej lekcji. Jeśli jest uzdolniony matematycznie,
to niekoniecznie potrzebuje na tej
matematyce dodatkowej pomocy.
Obecność nauczyciela wspierającego na wszystkich godzinach nauki
dziecka w szkole nie zawsze stanowi korzyść dla ucznia. Przecież w
pewnym momencie dziecko musi
być uczone samodzielności. Przesada też nie jest dobra. Chyba tylko
w gminie Grójec działo się tak, że
środki na kształcenie specjalne nie
wystarczały na wynagrodzenia. A
przecież te pieniądze powinny też
być wydatkowane na zakup pomocy
dydaktycznych, na poprawę infrastruktury dla niepełnosprawnych.

A porażki?
Szkoły i przedszkola wymagają zmian. Cały czas należy pracować nad jakością nauczania i
efektywnością finansowania placówek. Zależy mi, aby to dobro
ucznia było najważniejsze, nie zawsze tak jest. Mimo wdrożonych
zmian i szkoleń, nie wszystkie
zamierzenia zdążyłam zrealizować. Cały czas trwają działania
nad utworzeniem szkoły muzycznej, mam nadzieję, że projekt zostanie sfinalizowany.

Wydział, którym Pani kieruje,
początkowo obejmował także
promocję i sprawy społeczne. Potem jednak ostały się tylko sprawy edukacyjne. Dlaczego te dwa
zakresy zniknęły z listy Pani
obowiązków?
Promocję gminy rozumiem bardzo
szeroko. Mam na tę kwestię inne
spojrzenie niż burmistrz. Z powodu tych rozbieżności poprosiłam
o zwolnienie mnie z obowiązków
związanych z promocją. Tym bardziej, że wydział nie był liczny i miałam mnóstwo pracy związanych z
oświatą.

Wspomniała Pani o optymalizacji wydatków. To stwierdzenie można odczytać jako
oszczędności na dzieciach.

Na czym polegały te rozbieżności?
Ja tę kwestię rozumiem jako promowanie całej gminy, jej mieszkańców, wszystkiego, czym możemy się

pochwalić. Tak jak np. pokazaliśmy
podgrójecki sad w programie Dzień
Dobry TVN. Myślę o promowaniu
historii lokalnej, organizowaniu
wydarzeń nawiązujących do historii naszego regionu. Myślę o filmach
pokazujących naszą gminę i zachęcających do osiedlania się tutaj. Z
panem burmistrzem nie zawsze
zgadzaliśmy się co do strategii promocyjnej naszej gminy.

Jak Pani wspomina czas pandemii? To było coś, z czym do
tej pory samorząd nie miał do
czynienia.
To rzeczywiście było duże wyzwanie. Pewnego dnia miałam naradę
z dyrektorami i podczas tego spotkania dowiedzieliśmy się, że szkoły będą zamknięte. To była pierwsza taka sytuacja. A przecież nie
mieliśmy wcześniej do czynienia z nauką zdalną na taką skalę.
Nikt nie był na to przygotowany.
Po pewnym czasie podjęłam decyzję, by nawiązać współpracę z
firmą zewnętrzną, której zadaniem było wdrożenie programu
nauki zdalnej. Firma zorientowała się w kompetencjach nauczycieli, przeprowadziła szkolenia. Ta wiedza procentuje nawet
teraz, gdy już okres pandemii minął, bo można organizować np.
narady czy zebrania online.
Wprawdzie w Wydziale Edukacji nie zajmowała się Pani
inwestycjami budowlanymi
dotyczącymi szkół, ale mimo
wszystko zapytam, czy podpisałaby się Pani pod projektem rozbudowy PSP nr 1, który
obecnie jest realizowany?
Gdy przyszłam tu do pracy, to
w zasadzie prace nad projektem
już trwały. Nie uczestniczyłam w
planowaniu rozbudowy. Mogę się
podpisać pod tym, że szkoła potrzebuje sali gimnastycznej, stołówki i świetlicy. Natomiast nie
jestem przekonana co do budowy
nowych klas i tworzenia tzw. molocha. Gdyby to ode mnie zależało i gdyby były środki, to szkoła powinna być rozbudowana w
mniejszym zakresie. Natomiast
nie rozwiązuje to problemu, bo
w mieście potrzebny jest nowy
większy obiekt, do którego przeniosłaby się szkoła nr 3. Wracając do kwestii „jedynki”, moim
zadaniem było tylko znalezienie

Planuje Pani powrót do Grójca? Nie pytam o pracę zawodową, ale o samorząd, a dokładniej rzecz biorąc o wybory do
gminy lub powiatu?
Polubiłam samorząd, bo daje
możliwość zmiany, poprawy życia mieszkańców. Umiejętne zarządzanie ma ogromny wpływ
na rozwój gminy. W samorządzie
można naprawdę wiele dobrego zrobić. Jeśli pojawi się jakaś
ciekawa propozycja, na pewno
ją rozważę. Z Grójcem jestem
związana od urodzenia. Tu się
urodziłam, tu się wychowałam,
tu mieszkam, tu angażuję się
społecznie w pracę stowarzyszeń Zmieniamy Grójec i WGR
Rowerowy Grójec. Mam nadzieję, że niedługo z kobietami, społeczniczkami powołamy Radę
Społeczną Kobiet. Uważam, że
kobiety mają dużo mądrego do
powiedzenia, ale jest ich w polityce niewiele.
Czym zatem taka rada mogłaby się zajmować?
Takie rady mają charakter doradczy. Mamy poczucie, że sprawy kobiet w naszej gminie są pomijane i mało się o nich mówi.
Mamy na celu integrację środowiska kobiet. Grójec się rozwija. Przybywają tu ludzie z całej
Polski. I często te kobiety, które
się tu przeprowadziły, nie mają
zbyt wielu szans na integrację. A
wiem, że one chciałyby nawiązać
te relacje z innymi kobietami w
swoim wieku. Też zasygnalizowano mi problem dotyczący młodych matek, które nie mają alternatywy, by gdzieś wyjść z tym
dzieckiem i spędzić miło czas.
Może właśnie przydałby się taki
klubik?
Ma Pani jakiś wzór, jeśli chodzi
o działalność samorządową?
Jest wielu ciekawych samorządowców, z których można brać
przykład. Dobre relacje z przedstawicielami innych gmin procentują wiedzą i są inspiracją
do działań. Znam dobrze burmistrza Skały Krzysztofa Wójtowicza – cenię jego działania,
znam prezydenta Tarnobrzega
Dariusza Bożka, który świetnie
zarządza swoim miastem, cenię
burmistrz Strumienia Annę Grygierek, która została najmłodszą
kobietą w Polsce piastującą takie stanowisko. Jest całe mnóstwo charyzmatycznych osób. Z
naszego terenu świetnie radzą
sobie pani Marta Cytryńska czy
pani Barbara Galicz. Ale takiego
jednego konkretnego wzoru nie
mam. Staram się kierować intuicją i mam to szczęście, że ona
mnie nie zawodzi. Moim priorytetem zawsze było zrobienie czegoś
dla innych. Kieruje się mottem:
„budujmy silniki, a nie pomniki”.
ROZMAWIAŁ DOMINIK GÓRECKI
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62. Święto Kwitnących Jabłoni 2022 za nami!
JAK SIĘ BAWICIE?
WYŚMIENICIE! – TAK NA
PYTANIE MAGDALENY
NAROŻNEJ, LIDERKI
ZESPOŁU PIĘKNI I
MŁODZI, WYSTĘPUJĄCEGO
PODCZAS 62. EDYCJI
ŚWIĘTA KWITNĄCYCH
JABŁONI, ODPOWIADAŁA
PUBLICZNOŚĆ.
TARGOWISKO W KOBYLINIE
PONOWNIE WYPEŁNIŁO SIĘ
MIESZKAŃCAMI GRÓJCA,
OKOLIC I CAŁEGO POWIATU.
TO BYŁA PIERWSZA
TAKA DUŻA IMPREZA PO
DWÓCH LATACH PRZERWY
WYWOŁANEJ PANDEMIĄ,
CHOĆ NIE OBYŁO SIĘ BEZ
UTRUDNIEŃ.

Z

dawało się, że tak długo
wyczekiwanej
„Kwitnącej”
nie może pokrzyżować już
żadna przeciwność losu.
Stało się inaczej — pierwszego dnia
imprezy organizatorzy musieli uznać
wyższość przeciwnika, jakim była w
tym przypadku pogoda.

DZIEŃ PIERWSZY
Majowe obchody skutecznie próbował
popsuć porywisty wiatr. W sobotę,
21 maja, organizatorzy od wczesnych
godzin porannych starali się rozstawić
niezbędny sprzęt. Jednak wiatr z
godziny na godzinę był coraz silniejszy,
o czym również donosiły nam alerty
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Wiało tak, że przewracało metalowe
barierki zabezpieczające scenę, a
toalety przenośne turlały się po ziemi
niczym puste pudła kartonowe.
Fachowcy od scenotechniki do
ostatniej chwili liczyli, że w końcu
silne podmuchy ustaną. Niestety,
tak się nie stało i scena, ze względów
bezpieczeństwa, nie została do końca
rozstawiona.

— Cały sprzęt i technika posiadają
odpowiednie atesty i certyfikaty
bezpieczeństwa. Wiatr wieje z taką
prędkością, że nie możemy ryzykować
i narażać życia i zdrowia uczestników
—
mówił
kierownik
ekipy
odpowiadającej za przygotowanie
wydarzenia od strony technicznej.

Urzędu Gminy i Miasta Grójec z
gadżetami i materiałami o naszym
regionie. Nie brakowało folderów, map,
katalogów, były również upominki
dla najmłodszych — pluszaki, kredki,
odblaski, farby. Dla fanów motoryzacji
czekała
wystawa
motocykli,
zorganizowana przez Cobrra MC
Poland Grójec.

TRUDNA DECYZJA
Po południu Grójecki Ośrodek Kultury
poinformował, że — w porozumieniu
z Burmistrzem Gminy i Miasta
Grójec — postanowiono przenieść
występy na niedzielę. Program,
choć w nieco okrojonej wersji,
zapowiadał się obiecująco. W mediach
społecznościowych
wrzało
od
komentarzy. Jedni pisali, że to rozsądna
decyzja, ponieważ bezpieczeństwo
jest najważniejsze, drudzy, wyraźnie
poirytowani, nie mogli pogodzić się ze
zmianą harmonogramu imprezy. Nie
brakowało odwołań do równocześnie
odbywających się Dni Białobrzegów.
W Białobrzegach zaryzykowano
i zdecydowano się na występy,
ograniczając się do koncertów gwiazd
wieczoru.

DZIEŃ DRUGI
W niedzielę, kiedy emocje trochę
opadły, organizatorzy zabrali się
ponownie do pracy. Wiatr się
uspokoił, udało się bezpiecznie
rozstawić scenę, barierki, toalety i
resztę sprzętu. Impreza wystartowała,
targowisko w Kobylinie powoli
zapełniało się ludźmi. Początkowo
zdecydowanie największą atrakcją
było wesołe miasteczko oraz stoiska
gastronomiczne, gdzie gromadziło się
najwięcej osób. Regionalne wyroby,
rękodzieła, stoiska Kół Gospodyń
Wiejskich oraz przeróżne kolorowe
stragany — to immanentny element
tego typu imprez plenerowych.
Nowością było z pewnością stoisko

MUZYKA ŚWIATA
Nadszedł czas na długo wyczekiwane
występy artystów. „Jesteśmy w Grójcu.
To jest jedno z najcudowniejszych
miejsc w samym środku Mazowsza.
Dlaczego? Chciałoby się powiedzieć,
że jest wiecznie zielone, ale nie! Jest
kolorowe, dzięki kwitnącym sadom!
Kwitnące Jabłonie to jest przede
wszystkim pretekst do tego, żebyśmy
się spotkali w Grójcu. Już za moment
rozpocznie się tutaj wielka impreza
— zapraszał na łamach profilu
społecznościowego naszej gazety
Jarosław Kret, prowadzący imprezę.
Jako pierwsi wystąpili panowie z
zespołu Nivel, którzy przyjechali do
nas prosto ze Śląska. Kiedy weszli
na scenę, z miejsca zaczęli zarażać
uśmiechem gromadzącą się powoli
pod sceną publiczność. Czwórka
przyjaciół
nieco
zaskoczyła
swoim występem zaciekawionych
uczestników wydarzenia. Melodie
prezentowane
na
grójeckiej
scenie stanowiły alternatywę dla
muzyki komercyjnej i radiowej.
Charyzmatyczny
skrzypek,
uśmiechnięci
i
zadowoleni
gitarzyści oraz niecodzienny widok
muzyka z harmonią — to właśnie
Nivel i ich muzyka z całego świata.

SKANDYNAWSKI
AKCENT
Po występie chłopaków ze Śląska
przyszedł czas na kolejną muzyczną
podróż. Nieco rozgrzaną publikę

powitał zespół The Abba Show.
Utwory legendarnej szwedzkiej
formacji sprawiły, że nogi same
rwały się do tańca, a na usta
cisnęły się dobrze znane wszystkim
refreny — Mammamia, Gimme!
Gimme! Gimme! czy Money! Money!
Money! Polska ABBA przyjechała
zaprezentować swoje widowisko aż
ze Szczecina. Czteroosobowy skład
zapewnił dużo wrażeń, a bisom nie
było końca.

POWRÓT DO POLSKI
Pod sceną zaczynało robić się
naprawdę ciasno. To wszystko za
sprawą zbliżającego się wielkiego
finału imprezy. Tuż przed 20
rozpoczął się kolejny koncert.
Zespół Piękni i Młodzi wraz z
jego liderką Magdaleną Narożną
to gwiazdy Disco Polo, które są
znane i uwielbiane przez miliony
Polaków. Nie mogło być inaczej
i w Grójcu, gdzie wszyscy, starsi
i młodsi, wspólnie bawili się
i tańczyli przy największych
przebojach Pięknych i Młodych, na
przemian nucąc wspólnie słowa
ich piosenek. Oczywiście fani nie
chcieli rozstawać się ze swoimi
gwiazdami, trzeba było jeszcze
zagrać trzy utwory na bis. A to i
tak nie wszystko, bowiem liderka
zespołu postanowiła zejść do
publiki i wykonać wspólne selfie z
każdym, kto tylko sobie zażyczył.
Chętnych było oczywiście sporo,
więc możliwość obcowania z
ulubionym artystą potrwała tyle
samo, co cały koncert.

PIERWSZA DAMA
POLSKIEGO POPU
Na sam koniec tego wspaniałego
wieczoru wraz ze swoim zespołem
wystąpiła
Ania
Dąbrowska,
laureatka Fryderyka 2017 w

kategorii Album Roku Muzyka
Pop, wokalistka, kompozytorka,
autorka tekstów, producentka, która
dotychczas nagrała 7 płyt, z których
każda uzyskała status co najmniej
Platynowej. Łącznie sprzedała
ponad 500 000 płyt. Jest laureatką
9 Fryderyków, a także wielu innych
nagród branżowych. Pierwsza
dama polskiego popu również
zaprezentowała swoje największe
przeboje,
z
powodzeniem
wchodząc w interakcję z publiką.
Po zakończonym występie nie
zabrakło pamiątkowych selfie oraz
wywiadów z lokalną prasą.

PODSUMOWANIE
— 62. Święto Kwitnących Jabłoni
przeszło do historii!
To było
naprawdę wspaniałe wydarzenie!
Mogliśmy wspólnie podziwiać
występy artystów, którzy zaśpiewali
specjalnie dla Was. Dziękuję
wszystkim
zaangażowanym
w
organizację
tegorocznych
obchodów — powiedział burmistrz
Dariusz Gwiazda, który wręczał
wszystkim występującym artystom
pamiątkowe „jabłkowe płyty”
i upominki związane z gminą
Grójec. – To nasze pierwsze Święto
Kwitnących Jabłoni w tym składzie.
Przez ostatnie dwa lata pandemia
skutecznie krzyżowała nam plany
organizacji
tego
wspaniałego
święta. W końcu udało nam się,
choć nie obyło się bez trudności.
Jestem szczęśliwa, że ten dzień
wypadł tak wspaniale. Dziękuję
wszystkim swoim pracownikom,
artystom, darczńcom, sponsorom
i wolontariuszom za trud i
zaangażowanie oraz dostosowanie
się do dynamicznych zmian,
niezależnych
od
nas
—
podsumowała dyrektor Grójeckiego
Ośrodka Kultury, Monika Woźniak.
SZYMON WÓJCIK

www.zyciegrojca.pl
facebook.com/zyciegrojca
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Wewnętrzne Ogrody w Japonii
W DNIACH 30 KWIETNIA
- 8 MAJA ODBYŁA SIĘ W
JAPOŃSKIM MIEŚCIE UOZU
9. MIĘDZYNARODOWA
WYSTAWA SZTUKI
WSPÓŁCZESNEJ ART/X/
TOYAMA. BRALI W NIEJ
UDZIAŁ ARTYŚCI Z WIELU
ZAKĄTKÓW ŚWIATA. NASZ
KRAJ REPREZENTOWAŁA
ANNA MERSKA-MITAN.
IMPREZĄ TOWARZYSZĄCĄ
BYŁA MIĘDZYNARODOWA
WYSTAWA PRAC DZIECI,
GDZIE EKSPONOWANO
RÓWNIEŻ PRACE DZIECI Z
GRÓJCA I OKOLIC.

T

o już trzecia prezentacja
obrazów Anny MerskiejMitan w Japonii. Tym
razem eksponowano dwie
prace olejne na płótnach z cyklu
„Wewnętrzny Ogród”. Także więc czym
jest ogród? Metafora używana z dawien
dawna przez wszelakich filozofów
(i pedagogów) biorąca przyczyny
w dozie tajemnicy tego miejsca.
Możemy go zazwyczaj opisać jako
barwną, otwartą przestrzeń, miejsce
spotkań zarówno różnych gatunków
jak i ludzi. Miejsce symbiozy, dbania
i doglądania, odpoczynku i chwili
przebywania z naturą (zapomnijmy
o troskach doczesnych i alergiach).
Anna sama mówi, że ogród w obrazie
jest światem nieśmiertelnym, tak
więc ciężko określić jego granice.
Ten kontekst ukazuje mi go jako
byt,
prawdopodobnie
wyższy,
dający możliwość zespolenia się
z jego strukturą, którego ogorom
mógłby sugerować nawet możliwość
zagubienia się w miejscu wędrówki
poprzez
nieodkryte
dotychczas

okazy roślin, zwierząt, podróżą przez
poznanie świata i siebie samego.
Patrząc na te obrazy mam wrażenie
jakbym spoglądał przez okno.
Okno małej chaty na skraju świata
poznanego, pociągu zwolna sunącego
przez nieznane czy w końcu okno
pryzmatu wyobraźni. Skojarzenia
nasuwają się również ze sposobu
przekazu. Forma iście fraktalnoorganiczna
dopełnia
poczucie
intrygującej i niepoznanej przestrzeni.

PRACE DZIECI
Z GRÓJCA I OKOLIC
Prace naszych dzieci prezentowały
się tuż obok ekspozycji z Chin,
Francji, Hiszpanii, Holandii, Japonii,
Korei, Niemiec, Turcji, Rosji oraz
Słowenii. Prace zostały w Japonii.
Na zaproszenie Junko Sugano współorganizatorki wydarzenia - będą
brały udział w innych wystawach. Co
do sztuki dziecięcej, pozory częstokroć
mylą. Nie jest to wbrew pozorom
twórczość oparta o bohomazy czy
znudzenie przelane na marginesy
zeszytów (całkowicie pomińmy
wizję lekcji plastyki, która zapadła
w naszej pamięci). Dla mnie jest to
sztuka kreowana z potrzeb wyobraźni,
niespaczona zgorzknieniem upływu
lat. Sztuka w czystej postaci, nawet
jeżeli młody artysta nie do końca
rozumie to pojęcie. Nie jesteśmy
w etapie zaszufladkowania przez
znajomość historii czy wiedzy
,,specjalistycznej”. Jest to swoisty obraz
płynący z głębi serca, nie silący się na
fotograficzny realizm obiektu. Często
przechodzimy obok bez chwili zadumy,
wytwory w których dostrzeżemy
dłuższy nakład czasu pracy najwyżej
zawisną na lodówce. Nie patrzmy
również przez pryzmat amatorskiego

TEATR LEKARSTWEM NA SMARTFONIZACJĘ
W ramach projektu „Bajkowa Profilaktyka Uzależnień’’,
realizowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Grójcu, 10 i 11 maja w GOK odbyło się
przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Teatru Króla z Łodzi pt.
„Przygody zazdrosnego Liliputka’’.

S

pektakl nie
tylko bawił,
ale także miał
za zadanie
wzbudzić
zainteresowanie
teatrem i wpajać ́
zasady dobrego
wychowania.
Bohaterami byli
mieszkańcy pewnego
Czarodziejskiego Lasu.
Świerszcz Liliputek – główny bohater. Zarozumiały i egoistyczny
lekkoduch, zapatrzony w ekran telefonu. Przynajmniej na początku...
Wyruszył w podróż, której celem było znalezienie domu na zimę..
Podczas barwnych przygód poznał prawdziwych przyjaciół, nauczył
się, czym są odpowiedzialność ́ i dobre maniery. Mrówka – zawsze
pracowita i skora do pomocy. Uświadomiła naszemu bohaterowi
wagę dzielenia się z innymi i dlaczego tak ważne jest bezinteresowne
niesienie pomocy. Pająk, choć polował na inne owady, to nie po to,
by je zjeść, wszak jest jaroszem! Jego sieć to symbol zagrożenia
płynącego z lekkomyślnego korzystania z Internetu. Pracowita
i pożyteczna pszczoła miała jeszcze jeden obowiązek. Była
strażniczką pewnej zaczarowanej księgi, na której bardzo zależało
jednemu z bohaterów. Spektakl pokazał dzieciom, jak ważne
jest darzenie szacunkiem innych, rozumienie różnorodności
charakterów i osobowości. Tematy ekologiczne, np. segregacja
odpadów czy rola pszczół, są integralną częścią scenariusza, a nie
nudną pogadanką. W trakcie przedstawienia artyści wchodzili w
interakcję z najmłodszymi widzami.
REDAKCJA, FOT. GOK

łowcy talentów, nie zmuszajmy
dziecka do szlifowania czegoś, co jest
wbrew jego woli. Jeszcze przyjdzie czas
na wychowanie mistrza. Popatrzmy
na sztukę młodszych, jak na esencję
danej osoby. Tak więc dajmy dzieciom
być sobą i poświęćmy choć chwilę na
zainteresowanie tym co stworzyli.
Autorzy
prac
prezentowanych
podczas
Międzynarodowej
Wystawy Prac Dzieci w Uozu: Maria
Badowska, Zosia Brzezińska, Iza
Janota, Wiktoria Janota, Gabrysia
Kalinowska, Wiktoria Katus, Zosia
Karas, Zosia Kraj, Marysia Kraj,
Hania Krajewska, Weronika Kusio,
Julia
Macierzyńska,
Wiktoria
Maksym, Zuzanna Marczyk, Oliwia
Muszyńska,
Igor
Pawłowski,
Sandra Reda, Kasandra Sadkowska.

„CZY WARTO BYĆ
ARTYSTĄ?”
Zasłużony dla Kultury Polskiej
Pan Kazimierz Kochański w ten
oto sposób wypowiedział się na
temat roli artysty w budowaniu

przestrzeni do procesu twórczego:
„Ilekroć
miałem
szansę
zaprezentowania osobistych wrażeń
o
eksponowanych
wytworach
wyobraźni
ludzi
związanych
emocjonalnie i praktycznie ze
sztuką, zawsze podkreślałem, że
darzę ich szacunkiem za rozwój
własnej wrażliwości, bo tacy ludzie
łatwiej osiągają porozumienie w
dowolnej dziedzinie. Gdy dorośli
zapraszają do udziału, w takim
samorozwoju, młodzież oraz dzieci,
to ich wartość osobista wzrasta do
wielokrotności
niedefiniowalnej
pojemnością zysków, ani strat. To
mierzyć można próbować jedynie
korzyściami
pokoleniowymi.
Tylko mistrz ma świadomość
celu i środków umożliwiających
najskuteczniejsze
prowadzenie
poznawczo-osobowościowe
przymierzającego się do wyrażania
siebie, poprzez własne postrzeganie
i przedstawianie świata, chętnemu
zwać
się
adeptem-twórcą.
Spontaniczność może ten proces
urozmaicić, ale nie jest w stanie go

zastąpić. Anna Daria Merska-Mitan,
która osiągnęła osobiste szczytne i
zaszczytne sukcesy w malarstwie,
udokumentowane
wystawami
zbiorowymi i indywidualnymi,
podejmuje się także opieki nad
twórczością dzieci i prezentowanie
ich w „szerokim wymiarze”.
Trzykrotnie eksponowane były
te działania w Uozu w Japonii.
Wielokrotnie w innych krajowych
i zagranicznych galeriach. Artyści
z Japonii gościli w Grójcu. W
Galerii GOK-u. Spotkali się z nami
na Rynku, angażując chętnych do
współdziałania twórczego. Część
ówczesnych kontaktów trwa na
płaszczyźnie doskonalenia się
w sztuce. Nawiązane zostały
przyjaźnie. Wróćmy do pytania
czy warto być Artystą? Warto, bo
ma się pewność, że otrzymane od
Najwyższego talenty nie zostały
zaprzepaszczone. Warto, bo gdy
zabiera się głos w dyskusji, jest
pewność „mówienia do rzeczy”i
„o rzeczy”. Warto, bo zostawia
się po sobie szczególny ślad. „I,
choćby przyszło tysiąć atletów...”,
to mogą ponapinać do woli,
prywatne, często wyimaginowane
mniemania o sobie i nic to, wobec
wymiernych argumentów. Próżna
moc, poparta bezsilnością wobec
uznania powszechnego. Przy
złych założeniach,zawsze złe
wnioskowanie. Bądźmy trochę
artystami.
Bądźmy
trochę
adresatami sztuki. Spotkajmy się
w przestrzeni „Wewnętrznych
Ogrodów”
zaproponowanych
przez Annę Darię Merską-Mitan.”
MICHAŁ EKIEL

WYSTAWA

Momenty
6 maja została otwarta wystawa zbiorowa Grupy Plastyków Ziemi Grójeckiej (GPZG) „Momenty”.

K

ażdy proces twórczy prowadzący do powstania finalnego kształtu dzieła składa się z kilku etapów
– kluczowym z nich jest moment. W każdej technice i formie wyrazu jego wyznacznikiem jest czas
– naciśnięcie spustu migawki czy ostatni gest pędzla trwa kilka sekund, kilka miesięcy, a czasem
nawet lat. Decyduje o tym wrażliwość i doświadczenie jej autora. Jakie decyzje podjęli artyści i jakich technik użyli do uzyskania momentu twórczego można zobaczyć w galerii Grójeckiego Ośrodka Kultury. Są na
niej prace nie tylko z zakresu malarstwa i rysunku, ale także haftu, digital artu, grafiki i kolażu.
Artyści należący do GPZG to osoby w różnym wieku, o różnym wykształceniu i uprawiający różne zawody.
Twórcy ci pochodzą z różnych miejscowości rozsianych w obrębie powiatu grójeckiego i nie tylko. Każdy
z artystów ma swoją ulubioną technikę oraz formę wyrazu. Są wśród nich graficy, rysownicy, malarze czy
fotograficy. Wspólnie wystawiają swoje prace w Grójeckim Ośrodku Kultury, z którym współpracują od lat.
Grupa Plastyków Ziemi Grójeckiej istnieje od 2018 roku i jest nieformalną grupą ludzi, których łączy pasja
do sztuk plastycznych, wywodzących się ze środowiska artystycznego oraz twórców amatorów.
W wystawie biorą udział: Monika Feliksiak, Irena Gnatowska, Eliza Gnatowska, Bożena Grzejszczyk, Jerzy
Górecki, Barbara Ignacak, Konrad Kęska, Krzysztof Kozłowski, Jolanta Lusa, Teresa Matulka, Anna Młyniec, Daniel Nowak, Leokadia Podoba, Patrycja Rusin, Anna Ryszkowska, Karolina Wróblewska.
GRÓJECKI OŚRODEK KULTURY , FOT. GOK
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Wyzwolenie, zakończenie wojny, czy jednak dalsza okupacja?
Dziś już nie
obchodzimy
na początku
maja rocznic
„wyzwolenia”
Polski przez
Armię Czerwoną.
Obchodzimy
rocznicę
zakończenia II
wojny światowej.
Warto jednak
zastanowić się, co
ta data oznacza dla
Polski.

N

a pewno nie było to wyzwolenie, ponieważ Sowieci sprzymierzyli się
z Niemcami i napadli na
Polskę bez wypowiedzenia wojny
we wrześniu 1939 r. „Wyzwoliciele”
mają na swoich rękach krew setek
tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej. Ich mentalność obserwujemy obecnie na Ukrainie. Czasy się
zmieniły, ale sowiecka mentalność
nie.

WYZWOLENIE 1945?
Kiedy Sowieci zajmowali polskie
ziemie, montowali na nich swój
aparat wojskowy i cywilny. Żołnierze AK i przedstawiciele elit byli
mordowani albo wywożeni w głąb
Sowietów. I przeciw temu walczyli żołnierze powojennego podziemia niepodległościowego, określani
często Żołnierzami Wyklętymi. Tak
było też na terenie Grójecczyzny.
Często zwolennicy i propagandyści
PRL tłumaczą ten fragment powojennej historii jako rzekomą wojnę
domową. Kłamstwo. A najlepszym
argumentem jest fakt, że największą władzę po opuszczeniu Grójca
przez Niemców miał sowiecki major NKWD, który kierował władzami cywilnymi i wojskowymi. Tak
było i w innych miejscach kraju.
Walczące z komunizmem na terenie
kraju oddziały Jana Tabortowskiego
„Bruzdy”, Mariana Bernaciaka „Orlika” oraz Franciszka Przysiężniaka „Ojca Jana” toczyły zwycięskie
bitwy z oddziałami sowieckiego
NKWD.
NKWD po zajęciu przez Armię
Czerwoną ziem polskich przystępowało od razu do organizowania aparatu terroru. Masowe aresztowania,
wywózki, tortury, morderstwa były
znakiem firmowym sowieckiej policji politycznej. Od razu po zajęciu
warszawskiej Pragi, NKWD przystąpiło do tworzenia katowni. Kwatera Główna NKWD powstała przy
ul. Strzeleckiej 8. W piwnicach budynku na śmierć oczekiwali żołnierze niepodległościowego podziemia
bohatersko walczącego z Niemcami.
Jednym z nich był komendant NSZ
kapitan Jan Salicki ps. Darzbór, o
czym świadczy naścienna inskrypcja. On akurat miał szczęście, został
zwolniony. Większość nie miała
tyle szczęścia i spoczywa w bezimiennych mogiłach.
Dziś w dawnym areszcie NKWD, a
później „polskiego” Wojewódzkiego

Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie (1945-1948) mieści
się Izba Pamięci poświęcona więźniom aresztu. Można ją odwiedzać
i zastanowić się, co przyniosło nam
sowieckie „wyzwolenie”. A jeżeli
to za mało, w telewizji i internecie
można śledzić obrazki z „wyzwalanej” przez Rosję Ukrainy. Czasy się
zmieniły, ale sowiecka mentalność
pozostała ta sama.

POLSKA LUDOWA,
PAŃSTWO ZALEŻNE
OD MOSKWY
Powojenna Polska od 1944 r., czyli od momentu utworzenia PKWN
w Lublinie, była państwem podległym Związkowi Sowieckiemu.
Porozumienia
międzynarodowe
zawarte w 1945 r. w Jałcie między
USA, Wielką Brytania i Sowietami
potwierdziły granice Polski. Jednak
w rzeczywistości powojenna Polska
była krajem stworzonym przez Sowiety z granicami oraz systemem
politycznym narzuconym przez sowieckiego przywódcę Józefa Stalina. „W trakcie czterdziestu pięciu
lat istnienia Polski Ludowej, zwanej
oficjalnie od 1952 r. Polską Rzeczpospolitą Ludową, władza miała
charakter uzurpatorski” – wskazuje
badacz dziejów PRL i ruchu komunistycznego, historyk dr Robert Spałek w świetnej publikacji „Sprzeczne narracje… Z historii powojennej
Polski 1944-1989”.

W POLSCE LUDOWEJ
NIE BYŁO WOLNYCH
WYBORÓW
Przywódcy stworzonej przez Stalina komunistycznej Polskiej Partii
Robotniczej, a od końca 1948 r. po
przymusowym zjednoczeniu PPR
z Polską Partią Socjalistyczną i powołaniu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – „ani nie chcieli, ani
nie mogli przeprowadzić wolnych i
praworządnych wyborów”. Dlaczego nie mogli tego zrobić? Z prostych
przyczyn. „Gdyby hipotetycznie
zgodzili się na wolną grę sił politycznych, przegraliby ją i zostali odrzuceni zarówno przez polskie społeczeństwo, jak i przez Sowietów,
których poparcie straciliby w konsekwencji niesubordynacji” – wskazuje historyk. Kto w takim razie
wybierał przywódców Polski Ludowej? Moskwa. Wszyscy bez wyjątku
pierwsi sekretarze Komitetu Centralnego PPR, a później KC PZPR
rządzili Polską z sowieckiego nadania i akceptacji. „Oczywiście skala tego sowieckiego dozoru, jego intensywność zmieniały się z biegiem
lat, niemniej to władcy Kremla stanowili pierwszą i ostatnią instancję decyzyjną, zawsze byli najważniejszym punktem odniesienia na
mapie politycznej świata, z którym
decydenci warszawscy musieli się
zmierzyć” – podkreśla Spałek.

WŁADZA ZBUDOWANA
NA PRZESTĘPCACH
Władza Polski Ludowej szczególnie
w jej początkach częściowo opierała się na pospolitych przestępcach
i ludziach z marginesu społecznego. Dzieje PPR to krwawa opowieść
o walce mafijnych organizacji, w
której często i gęsto ścielił się trup.
Dlaczego tak się działo? „Podczas

okupacji niemieckiej do konspiracyjnej PPR i komunistycznej partyzantki (Gwardii i/lub Armii Ludowej) dołączyły bowiem grupy
przestępcze i to one właśnie w powojennej rzeczywistości stawały się znaczącą i widoczną częścią
„prężnych” i aktywnych kadr komunistycznych” – wskazuje historyk.
Nie oznacza to, że systemu komunistycznego w Polsce narzuconego
sowieckim terrorem nie budowali
również ludzie uczciwi i fachowcy.
Robili to, ale nie decydowali o kierunku rozwoju systemu.

PRZEMOC
PAŃSTWOWA WOBEC
SPOŁECZEŃSTWA
Rządzący Polską w latach 1944-1989
stosowali praktycznie przez cały
okres sprawowania władzy różnego
rodzaju instrumenty przemocy wobec społeczeństwa. Tak działo się
również na terenie Grójecczyzny.
Wystarczy przypomnieć przedstawicieli grójeckich elit zamordowanych w grudniu 1945 r. w Budkach
Petrykowskich przez komunistyczny szwadron śmierci. „Komuniści
(…) mordowali, zastraszali i aresztowali legalnych i nielegalnych przeciwników politycznych, fałszowali

1944-1956. Później komuniści nie
musieli już używać powszechnej
przemocy do utrzymania swoich
rządów.

ARMIA CZERWONA
W POLSCE

wybory, niszczyli bądź ograniczali
swobodę działania organizacji społecznych i grup środowiskowych,
zawłaszczali instytucje państwowe,
cenzurowali kulturę, naukę, sztukę
i informację, wreszcie – najogólniej
mówiąc – posługiwali się manipulacjami i kłamstwami” – wylicza badacz PRL. Środki przemocy
zmieniały się. Najbardziej brutalny okres władzy komunistycznej
naznaczony morderstwami, także
sądowymi, którego ofiarą był m.in.
rotmistrz Witold Pilecki, i aresztowania miały miejsce w latach

Niewiele już osób pamięta, że
ostatni sowiecki żołnierz opuścił
Polskę dopiero w 1993 r. Od 1944 r.
Armia Czerwona nieustannie stacjonowała na terenie naszego kraju
pilnując narzuconego przez Stalina
zbrodniczego systemu totalitarnego. To sprawiało, że Polska nie była
w pełni wolnym ani suwerennym
państwem. Można to określić okupacją, okupacją przez przedstawiciela, można również zaborem. Nie
ulega jednak wątpliwości, że przez
to Polska była praktycznie całkowicie uzależniona od „wielkiego
brata” ze Wschodu. „Polityka gospodarcza Polski Ludowej, niektóre działania służb specjalnych cywilnych i wojskowych, struktura i
funkcjonowanie ludowego Wojska
Polskiego – wszystkie te elementy
nieustająco, choć ze zmienną intensywnością, były zależne od poleceń
centrali moskiewskiej” – podkreśla
dr Robert Spałek.
TOMASZ PLASKOTA

www.zyciegrojca.pl
facebook.com/zyciegrojca
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Zanim nastała moda na dredy
POŁYKAJĄC WZROKIEM
PÓŁKI Z KOLOROWYMI
SZAMPONAMI I
MYDEŁKAMI, CHOĆ PRZEZ
CHWILĘ ZADUMAJMY
SIĘ NAD REWOLUCJĄ
SANITARNO-HIGIENICZNĄ,
JAKA DOKONAŁA SIĘ U
NAS W OSTATNICH 100-150
LATACH.

Z

apomnieliśmy, iż na naszym kochanym Mazowszu licho sklecone dworki
szlacheckie były „gniazdami szczurów”, wioski grzęzły „w
gnoju i błocie”, a w pobliżu Zamku
Królewskiego w Warszawie cuchnęła Gnojna Góra?

KTO BY TAM SIĘ
CHLAPAŁ WODĄ?
Do tego jeszcze w 1656 r. Szwedzi spalili łaźnie miejskie, także w
Grójcu – więc gdzie mieli się kąpać
ludziska? Zresztą, tak bardzo obawiano się złych mocy, że niemal nie
zdejmowano szkaplerzy, czyli także
ze względów religijnych dość rzadko się myto, w rezultacie czego w
szkaplerzach rozwijał się jakiś gad.

A któremu chłopu chciałoby się w
ogóle zdejmować czapkę? Nie ma
się co dziwić, iż w kraju nad Wisłą
panował kołtun, w Europie uważany za polską specyfikę, o czym
świadczyła łacińska nazwa: „plica
polonica”, a w Polsce za specjalność
mazowiecką, gdyż występował u
2/3 chłopów na Mazowszu.

ZMYSŁOWE KOŁATANIE
Współcześni na ogół nie mieli pojęcia, iż kołtun to nie żadna straszna
choroba, tylko prozaiczna przypadłość, wynikająca ze stanu higieny. Po prostu zlepek brudnych, nieczesanych włosów, przybierających
różne kształty – „drobne, grube,
pojedyncze, na kształt czapki, podzielone w sznury, gładkie albo też
na końcach węzłowate”. Owe jakby warkocze w czasie poruszania
się, czy też na wietrze, uderzały o
siebie, z czego brało się kołatanie
(stąd słowo – kołtun). Niekiedy dorastały do kilku metrów, co zwłaszcza u kobiet wyglądało efektownie,
choć utrudniało chodzenie. Niejeden
kawaler marzył o zaplątaniu się w
taki tren… Podczas randki wyłapywano sobie nawzajem wszy, dla których

kołtun był wymarzonym siedliskiem,
i to w przypadku obu płci.

on nie tylko na głowie… Biedny chłopina wezwał na pomoc medyków, ale
marne otrzymał wsparcie. Nawet najbardziej uczeni doktorzy przez wieki
nie mieli pojęcia, czym tak naprawdę jest kołtun, wizualnie trochę przypominający dzisiejsze, jakże modne,
dredy. Do wyjątków należał doktor
William Davidson, szkocki lekarz,
chemik i botanik, przebywający w
Polsce za panowania króla Jana Kazimierza. Ucinał kołtuny, promując
grzebień i trzymanie głowy w czystości, czym naraził się jednemu z biskupów, który nazwał go „szkockim
osłem”.

MAGICZNE WŁAŚCIWOŚCI
Kołtunowi przypisywano magiczne
właściwości, łącząc go z innymi chorobami, np. reumatyzmem. Sądzono,
że ewentualne usunięcie kołtuna doprowadziłoby do utraty wzroku, słuchu, podniebienia, a nawet … życia. Np.
gdy małej warszawiance, Kasi Borkowskiej, obcięto owo szkaradztwo, „znowu zachorowała i nie widziała”.

NOŻYCZKI I MARYJA
Nieczysta i zawszona czupryna stanowiła coś świętego i jeśli już, to tylko uświęconym sposobem można z
nią było walczyć. Owego sposobu użył
ks. Opaliński, opat w wielkopolskim
Rokitnie. Gdy po mszy świętej, na
jego życzenie, do którego skłonił go
sen, spowiednik ścinał mu nożyczkami flejtuchowate kędziory – tamtejszy cudowny obraz Matki Bożej,
najwyraźniej wyrażając akceptację
dla przedsięwzięcia, zaraz „blednąć
począł i (…) rumieniec z siebie wydawał”. Ks. Gołkowski, proboszcz Lewiczyna, obciął nożyczkami kołtuny

CAŁKIEM NIEDAWNO

kilku chłopcom, polecając swoje dzieło Matce Bożej Lewiczyńskiej. Szkoda tylko, że na przeszkodzie do pełni
szczęścia stała praktyka usuwania
warkoczyków „szpetnych”, a pozostawiania – „zdrowych”.

SZKOCKI OSIOŁ
Skarżył się na kołtun w noc poślubną
pewien oblubieniec, bowiem wyrastał

W Polsce z kołtunem naukowo rozprawiono się dopiero w drugiej połowie XIX w., czego na gruncie warszawskim dokonał profesor Aleksander
Antoni Le Brun, a na gruncie krakowskim profesor Józef Dietl. Jednakże
jeszcze po drugiej wojnie światowej w okolicach Grójca spotykało się chore osoby, całymi latami
leżące w łóżku, mające na głowie
kołtun, którego nie obcinano z
obawy przed zgonem.
REMIGIUSZ MATYJAS

Współzawodnictwo cudownych obrazów
W latach 70. i 80. XVII w.
zapisano do księgi cudów i
łask, zdziałanych za sprawą
Matki Bożej Lewiczyńskiej,
niemało zeznań szlachty,
mieszczan i chłopów z
terenu dzisiejszego powiatu
białobrzeskiego.

D

o najżarliwszych wyznawców Matki Bożej
Lewiczyńskiej, zwanej
też Lewicką, należały
rodziny Biejkowskich h. Jastrzębiec i Boskich h. Jasieńczyk.

JUŻ JĄ BYLI OPŁAKALI
Około dziesięciu dni gorączkował synek Zachariasza Biejkowskiego. Najbliżsi prawie go już
opłakali, ale „po ofiarowaniu do
Lewiczyna ozdrowiał”. Córeczka Boskiej, pisarzowej czerskiej,
za sprawą Pani Lewiczyńskiej,
została uzdrowiona z wielkiej
choroby, tj. padaczki. Z kolei Katarzyna, córka Prokopa z Biejkowskiej Woli, „chorowała na
kołtun pięć niedziel, już ją byli
opłakali i naszło się wiele ludzi do stodoły, i już ją za umarłą miano, a matka jej krzyżem
padła, płacząc, i ludzie prosili
ofiarować ją do N. Panny do Lewiczyna, tedy zaraz poczęła się
lepiej mieć i ozdrowiała, za co
podziękowała N. Pannie na Ś.
Annę 1680”.

BENEDYKT
AKTAROWICZ
Benedykt Aktarowicz, mieszkaniec Białobrzegów, kiedyś sam
„zachorował na kołtun ciężko,

tak że nie mógł mówić, ledwo
go co żona jego ofiarowała do
N. Panny do Lewiczyna, zaraz
mu srogi ból z gardła, który był
jako kamień zastąpił, odstąpił i
zdrów został 1680”. W kilka lat
później pan Benedykt wraz z
małżonką byli już niemal pewni, że ich córeczka Małgorzata
„umarła cale”. Szczęściem Aktarowicz, „padłszy na kolana,
zmówił Pozdrowienie siedmioro, ofiarując ją N. Pannie Lewickiej – było wiele ludzi przy tym,
którzy też zeznali, i to dziecię
przynieśli zdrowe, bo za ofiarowaniem”. Wdowa o imieniu Jadwiga, mieszczka białobrzeska,
skutecznie ofiarowała do Lewiczyna Macieja Maciaka (osiem
tygodni chorował na gorączkę)
oraz Szymona i Tomasza (chorowali kilka tygodni). Na co dzień
modliła się przed kopią obrazu
Matki Bożej Lewiczyńskiej, którą miała w domu.

MARIANNA
JĘDRZEJOWA I INNI
W Błotnicy Marianna Jędrzejowa, „chorując na oko od Bożego Narodzenia do Bożego Wstąpienia, ofiarując się do obrazu
Lewickiego, do zdrowia przyszła, zaraz ją przestało boleć”. W
Szczytach łask Pan Lewiczyńskiej doznał Jan Stalka („chorował tego postu bardzo i łupanie w
kościach cierpiał, a gdy go ofiarował dziadek ze Stromca, tedy zaraz
tej godziny poczęło mu się lepiej
mieć i wkrótce cale ozdrowiał”), a w
parafii Wyśmierzyce szlachcianka
Zuzanna Korznicka wraz z poddaną Sebastianową.

MATKO BOŻA
BIAŁOBRZESKA, RATUJ!
Znajdowanie się wśród wyznawców Matki Bożej Lewiczyńskiej
mieszkańców Błotnicy nie musi
oznaczać, że kult Matki Bożej Błotnickiej przeżywał jakiś kryzys.
Wierni uczestniczyli w ogólnopolskim zjawisku, które nazywać
można współzawodnictwem cudownych obrazów. Klasyczne wartościowanie sacrum odnajdujemy
w relacji spisanej 24 czerwca 1683 r.
w Lewiczynie. Otóż Katarzyna Gajowska z Białobrzegów „zeznała po
spowiedzi, iż w Poniedziałek Świąteczny synaczka jej w lat trzy koń
nogą za ucho prawe kopytem przyciął, a drugą nocą w plecy tak barzo,
że go prawie za nieżywego z ziemi wzięli i tchu w nim nie czując.

Matka tedy żałosna z wielkim płaczem i lamentem zawołała: <<Na[j]
świętsza Panno Białobrzeska, ratuj
to moje dziecię>>, drugi raz <<Na[j]
świętsza Panno Studzieńska>>, jak
trzeci raz zawołała <<Na[j]świętsza Panno Lewicka, ratuj to moje
dziecię>>, zaraz nieco poczęło tchu
dobywać i powoli odzywać się i
po tym zdrowsze zostawać i dziś z
matką dziękują N. Pannie”.
W rankingu Madonn, który odnajdujemy w cytowanym miraculum,
zwraca uwagę brak Błotnicy, nie
dziwi występowanie Studzianny
koło Opoczna, sławnej za sprawą cudownego obrazu Najświętszej Rodziny, wielbionego przez
poetę Wespazjana Kochowskiego, zaskakuje zaś obecność Matki
Bożej Białobrzeskiej. Zatem także nadpilickie miasteczko miało

swój cudowny wizerunek Matki
Bożej, wokół którego rozwijał się
kult maryjny.

ROZDROBNIENIE
KULTU
Cześć dla Maryi zdominowała
religijność staropolską, będąc lekarstwem na wszelkie bolączki
tamtego świata. O wielkiej popularności kultu maryjnego świadczy właśnie jego rozdrobnienie,
wyrażające się w zjawisku cudownych obrazów. Jeżeli na nic
zdało się wzywanie na pomoc
Matki Bożej Częstochowskiej,
zawsze w odwodzie pozostawała
Matka Boża Lewiczyńska i „inne”.
REMIGIUSZ MATYJAS,
NA ZDJ. WIDOK NA KOŚCIÓŁ W BIAŁOBRZEGACH NAD PILICĄ
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Biblioteka – świat w jednym miejscu
To hasło promujące XIX
edycję ogólnopolskiego
programu Tygodnia
Bibliotek. Wyboru co
roku dokonuje Zarząd
Główny Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich.
Hasło, zaproponowane
przez Grażynę
Piskorz, wicedyrektor
Biblioteki Raczyńskich
w Poznaniu, odnosi
się do biblioteki jako
mikro- i makrokosmosu
jednocześnie. Z jednej
strony książnica to swoista
oaza w mieście, mały jego
fragment, zaledwie punkt,
z drugiej strony drzwi do
Universum.

J

ak czytamy na stronie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: „Wystarczy wejść – i
można być tu, a zarazem wszędzie. Wystarczy sięgnąć po tę lub inną książkę, by znaleźć
się w XIX-wiecznej Anglii, w starożytnym Rzymie,
na Tasmanii, Alasce, Antarktydzie, podróżować
po Bliskim Wschodzie z Aleksandrem Macedońskim, a po Galii z Juliuszem Cezarem, budować
kolej birmańską z jeńcami wojennymi lub przemycać literaturę wspólnie z bibliotekarzami z
Timbuktu. Albo wyruszyć w Kosmos – ten rzeczywisty (z Johnem D. Barrowem, ze Stephenem
Hawkingiem) lub wyimaginowany (z bohaterami Trylogii kosmicznej C.S. Lewisa). Jest jeszcze
jeden wymiar owego bibliotecznego Universum:
tu zebrana jest wiedza o wszystkim. Tu można
szukać odpowiedzi na pytania o literaturę i fizykę
kwantową, o historię świata i wędkarstwo, o zmiany klimatyczne i twórczość El Greco. I żadne z tych
pytań nie będzie głupie. Żadne nie pozostanie bez

odpowiedzi. Cały świat w jednym miejscu. Cała
wiedza o świecie na wyciągnięcie ręki.”
Biblioteka grójecka zaplanowała szereg wydarzeń
towarzyszących Świętu Bibliotekarza i Tygodniu
Bibliotek. Pierwsze spotkanie, z przyczyn niezależnych od organizatorów, przeniesione zostało
na wcześniejszy termin. Nie przeszkodziło to jednak w atrakcyjności spotkania. Biblioteka pękała
w szwach.

TYLKO SIĘ CIESZYĆ, ŻE MOŻNA
TAK, A MOŻNA TEŻ CAŁKIEM
INACZEJ
Rozpoczęliśmy od dwugłosu dwóch wybitnych
językoznawców, profesora Jerzego Bralczyka oraz
profesora Radosława Pawelca. Goście zawodowo i instytucjonalnie są związani z bibliotekami i nauką o książce. Katedra, w której wspólnie
pracowali na Uniwersytecie Warszawskim, to

Katedra Języka Mediów Wydziału Dziennikarstwa i Bibliologii. Rozmowa miała luźną formę,
pytania krążyły wokół napisanych przez profesora Bralczyka książek. Dowiedzieliśmy się między
innymi, jaką postawę wobec języka reprezentują językoznawcy. Profesor Radosław Pawelec jest
miłośnikiem języka, profesor Jerzy Bralczyk jest
użytkownikiem. Profesor Bralczyk nie chciałby,
aby językowi przypisywano inne zastosowanie.
Szanuje język, ponieważ go używa. Metafora języka mówi, że jest narzędziem. Jednak profesor uważa, że jest inaczej traktowany. Jest mięśniem, który
się porusza.
Profesorowie zastanowili się przez chwilę jaki wizerunek Kobiety wyłania się z polskich porzekadeł.
„Samo słowo kobieta wyłania się z niedobrego pochodzenia. Niewiasta-też jest nie bardzo dobra.
Białogłową kobietą staje się po 60., a nawet po 80.
Babę do porzekadeł włożyli mężczyźni. Jest jedną z podstawowych nazw. Baba jako wróżbiarka,

zielarka. Da się znaleźć wiele pozytywnych przykładów Pań i
Panien”.
W języku polskim, w
przysłowiach najwięcej jest psa. Jest negatywnie pokazywany.
Łże jak pies, wieszać na
kimś psy. Drugim takim zwierzęciem jest
koń. Niedźwiedź też zajmuje sporo miejsca w
naszym życiu. Innym
podjętym
tematem
jest dom. Profesorowie
zastanawiali się, co w
domu jest najbliższe.
„Najpierw są drzwi, ale
niektórzy uważają, że
próg. (…) Drzwi są otwarte czy dom jest otwarty
lub pokój. Zamknij okno
mówimy, a myślimy o
zamknięciu pokoju. To
wszystko zależy od tego,
jak patrzymy na przestrzeń. Przestrzeń i czas
mają te same określenie,
np. mają końce. Kij ma
dwa końce, czas płynie.
Ma początek i koniec.
Tylko czas ma początek.
Kij nie ma początku”.

PRZYSTANEK BIBLIOTEKA –
NAJBARDZIEJ ODJAZDOWA
IMPREZA PLENEROWA
Przystanek Biblioteka to impreza plenerowa zapoczątkowana w 2015 r., adresowana do rodzin z
dziećmi. Przyjęta jest formuła pikniku z wieloma
atrakcjami dla dzieci, a czasem również dorosłych.
Obecna edycja odbyła się po raz dziewiąty. Organizatorzy zaprosili do udziału zaprzyjaźnionych
bibliotekarzy i animatorów. Całe przedsięwzięcie wsparło wiele osób i instytucji: Urząd Gminy
i Miasta Grójec na czele z wiceburmistrzem Jarosławem Rupiewiczem, dyrektorem Grójeckiego
Ośrodka Kultury Moniką Woźniak, dyrektorem
Grójeckiego Ośrodka Sportu Ireneuszem Wojciechowskim, dyrektorem Zakładu Gospodarki
Komunalnej Małgorzatą Nowakowską. Mocno
zaangażowali się w pomoc harcerze z Hufca
Grójec oraz wolontariusze z 8 c ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gabriela Narutowicza w Grójcu.
Naszym zdaniem kluczem do zapewnienia
uczestnikom imprezy najlepszej rozrywki oraz
sprawienia, aby ten dzień pozostał niezapomniany na długo, jest różnorodność. Dzieci mogły wykazać się kreatywnością podczas warsztatów z eko materiałów, wytwarzania świec
żelowych, czy tworzenia bransoletek. Furorę zrobiło stoisko IT dla maluchów. Kto postawił na rywalizację, mógł skorzystać z namiotu gier planszowych, pograć w klasy czy też rozegrać turniej
przy użyciu kapsli. Sporym zainteresowaniem cieszył się również kiermasz książek, a także ścianka
oraz fotobudka do robienia zdjęć. Ogromne kolejki
ustawiły się do pomalowania buziek i skorzystania z dmuchańca. Pasjonaci smaków tłumnie gromadzili się wokół stoiska, gdzie można było własnoręcznie zrobić watę cukrową, popcorn czy też
zanurzyć owoce w ciepłej czekoladzie.

TROCHĘ STATYSTYKI
Z każdego stoiska skorzystało około 100 dzieci. Całościowo szacujemy, że imprezę odwiedziło 500 osób. Zużyliśmy 20 kg owoców, 5
kg czekolady, 2 kg cukru, 1,4 kg lizaków, 0,5 kg
kukurydzy. Napompowaliśmy 300 balonów.
A co najważniejsze, pogoda dopisała!
Kolejny Przystanek Biblioteka zaplanowany jest na 3 września. Będzie jeszcze więcej
atrakcji. Już dziś proponujemy zapisać datę w
kalendarzu. Do zobaczenia!
KINGA MAJEWSKA
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28. Turniej Wiedzy o Grójcu i Regionie „GRÓJBÓJ”
Grójbój przyciągnął rekordową liczbę
uczestników. W konkursie wystartowało
68 uczniów z 19 szkół powiatu grójeckiego.
Turniej został przeprowadzony w dwóch
etapach. Półfinał obejmował test złożony z
59 pytań. Do finału, który odbył się 11 maja
2022 roku, podczas Tygodnia Bibliotek,
zakwalifikowało się 14 dwuosobowych
zespołów. Tym razem uczniowie odpowiadali
ustnie na wylosowane zestawy pytań.

T

emat przewodni turnieju „Dom siedmiu
pokoleń – Mała Wieś” pozwolił uczestnikom na poznanie historii majątku, który
przed nacjonalizacją funkcjonował jako
swego rodzaju przedsiębiorstwo. Centrum stanowił oczywiście pałac, przekazywany kolejnym
pokoleniom. Finaliści musieli zatem zmierzyć się
z dość obszernym materiałem opracowanym na
podstawie regionaliów zgromadzonych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu. Niektóre z nich zostały przekazane przez Pałac Mała
Wieś, specjalnie na potrzeby konkursu.
W kategorii: klasy V-VI pierwsze miejsce zajęli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w
Drwalewie: Zuzanna Jarosz i Sebastian Zaporski.
Tuż za nimi była drużyna: Adam Komorowski i
Adam Pietrzak z Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 1 w Grójcu. Trzecie miejsce przypadło Adamowi Czerwińskiemu i Aleksandrze Mydłowskiej
uczęszczającym do Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym. Miejsce IV zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa z Zaborowa, która wystawiła zespół w składzie: Michał Korczak i Mateusz

Wiśnik. Tuż za nimi byli: Mateusz Czamara i Julia
Kiljańska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieńcu. Hubert Bąk i Karol Tomasik zajęli kolejne
miejsce. Uczęszczają do Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrołęce.
W grupie finalistów była też drużyna z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Chynowie: Łukasz Kacprzak i Anna Krupa.
W kategorii: klasy VII-VIII bezkonkurencyjni okazali się uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruszewie: Dawid Domasiewicz i Maciej
Orzeszak. Z odpowiedzi zdobyli maksymalną liczbę punktów. Zespół ze szkoły w Ostrołęce: Wiktoria Czwarno i Paweł Lidak zajął drugie miejsce .
Uczniowie z Zaborowa: Natalia Kalinowska i Szymon Skwirowski osiągnęli trzecią, „medalową”

lokatę. Reprezentanci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chynowie: Piotr Dobosz i Karol Jeżewski byli tuż za podium, jednak ze świetnym
wynikiem. Drugi zespół z grójeckiej „jedynki”: Julia Łukomska i Nikola Rzeszotek zajął piąte miejsce. Dobrze wypadła również drużyna z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi: Cyprian
Kret i Konrad Szwedo. Uczniowie ci od kilku lat
startują w turnieju. Niestety, na finał nie stawił się
zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczynie: Urszula Puncewicz i Aleksander Walczak.
Szkoda, bo w rozgrywkach półfinałowych osiągnęli bardzo dobry wynik.
Wszyscy uczestnicy Turnieju dostali upominki przekazane przez zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Jarosława Rupiewicza, który

zasiadał w komisji konkursu, i Kingę Majewską dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w
Grójcu, przewodniczącą Jury.
Konkurs oceniały również panie: Monika Kozłowska - naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Gminy i
Miasta Grójec oraz Małgorzata Czacharowska - nauczyciel historii, zastępca dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu. Turniej zaszczycił swoją
obecnością burmistrz gminy i miasta Grójec Dariusz Gwiazda.
Finaliści otrzymali monografię na temat grójeckiej biblioteki autorstwa doktora Remigiusza
Matyjasa oraz bony podarunkowe do Empiku,
ufundowane przez grójecką Bibliotekę.
Serdecznie dziękujemy nauczycielom, którzy podjęli się trudu przygotowania uczniów
do konkursu. Były to: panie: Lilla Ambroziak,
Dominika Dobrowolska, Magdalena Fidelus, Ewa Głowacka, Aneta Górska, Marzena
Jankowska, Beata Łapot, Beata Ryńska, Joanna Szczepaniak. Nie mogło zabraknąć w
tej grupie panów, którzy pracowali z uczniami: Czesława Cholewy, Bogusława Cieślaka, Waldemara Gorzkowskiego, Arkadiusza
Kępki, Marcina Kocha, Daniela Wawryniuka,
Krzysztofa Wójcika.
Warto podkreślić zaangażowanie pedagogów,
którzy od lat przygotowują uczestników konkursu i pracują nad tym z uczniami nawet z kilku szkół. Nauczyciele finalistów otrzymali książkę Magdaleny Jastrzębskiej „Portret Klementyny”.
Jest to zajmująca i bardzo ciekawa biografia żony
Józefa Walickiego, pani na Małej Wsi.
MIROSŁAWA KRAWCZAK

Twórcza passa…
Większość ludzi podejmuje w życiu swego
rodzaju misje, zaczynając od wychowania
potomstwa, przez pracę zawodową, aż
do różnych – świadczonych na rzecz
społeczeństwa – przedsięwzięć. Wielu
z nich, w większości przypadków też
bezinteresownie, pozostawia po sobie
ogromny dorobek, nie tylko materialny, ale i
przede wszystkim – kulturalny.

N

iebagatelną wartość społeczną i promocyjną
mają dzieła odnoszące się do regionów.
Twórczość regionalistów jest bezcenną, i to w
każdym zakresie, też literackim. I choć literaturze
regionalnej trudno jest się przebić w natłoku produkcji popularnej, choćby z powodu braku środków, wymuszającego niskie nakłady, to przecież
dzięki niej – poznając zagadnienia dotąd nieznane,

uzyskuje się szeroką wiedzę, wyzwalającą wiele
kolejnych inicjatyw.
Praca regionalistów bywa niezauważalna, aczkolwiek prezentowane przez nich informacje, wykazujące wysoki stopień skomplikowania, dowodzą
wielkiego ich wkładu w prace badawcze.
Tytani pracy – jeden z nich
Większość ich to ludzie wielce pracowici, ale bywają też tzw. tytani pracy, poświęcający badaniom historycznym wiele czasu.
Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki – bo o nim dalej – jest uznanym już społecznie regionalistą.
Tylko w 2021 roku opublikował trzy książki: Sady-Kolonia. Dzieje parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Grójec i sąsiedzi oraz Rusinów i
okolice. Mały słownik historyczno-geograficzny
i etymologiczny, o których informowało Życia
Grójca w nr 10 (143) z dnia 30. 11. 2021 roku.

Trzy – wymagające szczegółowych badań archiwalnych – książki w roku! To poważne osiągnięcie. Tymczasem już w I kwartale br. na rynek księgarski weszły dwie kolejne: Odrzywół
i okolice. Mały słownik historyczno-geograficzny i etymologiczny i Duchy Nieznamierowic. Mały słownik biograficzny. Pierwsza jest
kontynuacją zaplanowanego na osiem tytułów
cyklu, druga zaś niezwykłym bestsellerem, zawierającym 230 haseł prezentujących sylwetki
wielu osób, lokujących się w dziejach tej małej,
ale niezwykle interesującej historycznie miejscowości. Tym bardziej, że Nieznamierowice – niegdyś też miasto – stanowiące dawne
dziedzictwo rodu Łabędziów, potem Dembińskich, Wielhorskich i innych, są miejscowością wyjątkową. Dość powiedzieć, że wg dociekań dr Marka Minakowskiego – autora wielu
dzieł genealogicz- nych – w dokumentach
parafii nieznamierowickiej znajduje się 112 metryk potomków uczestników Sejmu Wielkiego
(1788 – 1792), uchwalających Konstytucję 3
Maja, co jest swoistym
ewenementem.
Poza tym na pisarskim
„warsztacie” wre praca nad kolejnym dziełem, pt. Ród Łabędziów
w przysuskim, odnoszącym się w treści do
dziejów ponad 20 miejscowości założonych w
średniowieczu przez ten
możny ród rycerski, a
stanowiących też gniazda rodowe osiadłych tam
rodzin tego rodu. I praca
nad związanymi z tym
badaniami prowadzona jest równolegle z pracami nad ww. cyklem
słowników!
Do owych tytanów pracy należy bezsprzecznie
Andrzej Zygmunt Rola
– Stężycki.

W dniu 1.05.2022 roku, o godz. 18.oo, właściciele zabytkowego pałacu Dembińskich w Rusinowie zorganizowali kolejne już spotkanie
z Autorem, na którym to – wobec wielu zgromadzonych Czytelników i osób zainteresowanych dziejami regionu – Leszek Przybytniak,
radny województwa mazowieckiego, wręczył
Andrzejowi Zygmuntowi Roli – Stężyckiemu,
w imieniu Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego, list gratulacyjny i
dyplom uznania „W podziękowaniu za wybitny wkład w popularyzowanie dziedzictwa
kulturowego oraz kształtowanie świadomości
historycznej mieszkańców Mazowsza”.
Autor bezwzględnie na to wyróżnienie zasłużył, bowiem jego wielki dorobek literacki
(32 książki, 420 obszernych artykułów prasowych i 120 rodzinnych opracowań genealogicznych) przez lata służyć będzie wielu tym,
dla których to dzieje Mazowsza Południowego i
rodzin z nim związanych są ważne. Także i tym,
którzy chcą dzieje tego regionu poznać. Regionalistyka jest dziedziną, którą należy bezwzględnie
rozwijać, regionaliści zaś – wszyscy bez wyjątku
– powinni być objęci szczególnym mecenatem, bo
ich wielkiej wartości osiągnięcia są nie tylko ponadczasowe, ale i w wielu przypadkach przewyższające dokonania obligowanych do tego gremiów.
Autorowi zaś należy życzyć kolejnych sukcesów.
KAROLINA TOMASZEWSKA
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Czy Lipie będzie drugą Warką?
Noc Muzeów to impreza kulturalna,
polegająca na zwiedzaniu
placówek muzealnych wieczornonocną porą, kojarząca się, z
wiadomych względów, głównie z
miastami. Cieszy się ona dużym
zainteresowaniem społecznym,
bowiem do muzeum wchodzi się

za darmo albo za symboliczną
złotówkę. Studenci nazywają coś
takiego smakiem darmowości.

W

powiecie grójeckim w tym
roku, 14 maja, oczy wiście
na gości czekało z licznymi atrakcjami Muzeum

Kazimierza Pułaskiego w Warce, instytucja kultury współprowadzona przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiat Grójecki, posiadająca
godną podziwu infrastrukturę. Droga
do tego była długa, bo podstaw y instytucji stworzyli na przełomie lat 40 i 50.
X X w. społecznicy skupieni w wareckim
Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a
dopiero potem objawił
się patronat państwow y i samorządow y.
Nie jest w ykluczone,
że teraz na początku
podobnej drogi znaleźli się społecznicy
działający w Stowarzyszeniu Bezbłędna
Gmina Błędów: Andrzej Bocian, Dominik
Górecki, Barbara Frydrych, Jadwiga Lipińska, Izabela Łubińska,
Anna Misierewicz, Paweł Misierewicz, Grażyna Radecka, Paweł
Sokołowski,
Joanna
Szewczyk ,
Marianna Szewczyk , Mikołaj
Szymański, Ks. Ewaryst Tomasiewicz i
Zbigniew
Woźniak .
14 maja zorganizowali
oni II Lipską Noc Muzeów. Jak to możliwe?
Na wsi? W wiosce Lipie (gmina B łędów)
powstaje
muzeum!
Lokalna społeczność
mogła się o tym przekonać 14 maja, zwiedzając kośció ł Trójcy
Przenajświętszej
(wraz z podziemiami)

oraz trzy sale urządzone na starej plebanii, a poświęcone: klasztorowi karmelitańskiemu i dziejom parafii, Kapeli Dziecięcej Bolesława Mazuryka oraz
VIII Ośrodkowi ZWZ-AK Lipie, należącemu do Obwodu Grójec-„Gł uszec”. Odnotujmy, że kawę i słodkości serwowało
Koło Gospody ń Wiejskich Manchatan
z Machnatki-Parceli. Zatem pachniało
światowością.
Głównym atutem Lipia są jego bogate dzieje oraz zapał społeczników. Ci
ostatni spotykają się w poniedziałkowe
wieczory, w ramach Grupy Historycznej, by z mroków zapomnienia w ydobywać fakty oraz fakciki, postaci zw yczajne czy nietuzinkowe, jak np. Tomasz
Nocznicki (1862-194 4), w ybitny działacz ruchu ludowego, spoczy wający na
miejscow ym cmentarzu parafialny m ,
zasł ug ując y na powa ż ne potrak towanie w lipsk im muzeum.
Żeby jednak sen o muzeum móg ł się
spe ł nić , potrzebne jest realne wsparcie ze strony inst y tucji samorządo w ych i pa ń st wow ych , a pew nie i ko ścielnych (cho ć k s. proboszcz E war yst
Tomasiew icz robi dla k ult y wowania
tradycji, co tylko może). Kultura musi
być dotowana, inaczej padnie, a wraz z
nią tożsamość narodowa. Ile jest w Polsce muzeów, utrzymujących się z samej
sprzedaży biletów? Retoryczne pytanie.
Słowem, pozyty wni szaleńcy w Lipiu
mogą sobie bez mecenatu nie poradzić
ze sfinalizowaniem dzieła. Wkroczyli
na drogę, na której często można się
spotkać z obojętnością czy niezrozumieniem, i to także ze strony najbliższego otoczenia, co szczególnie boli. A iść
trzeba…
Lipską ekspozycję muzealną można
zwiedzać co niedziela, po mszach świętych o godzinie 9:00, 11:30 i 16:00 – do
17 lipca włącznie. Przewodnicy czekają.
REMIGIUSZ MAT YJAS
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Zbudowali twierdzę na Laskowej

XI Mistrzostwa Grójca w
Szachach Szybkich do lat 18

Piłkarze
grójeckiego
Mazowsza wiosną
na własnym
terenie jeszcze
nie przegrali. O
utrzymanie drżą
w Głuchowie.
Lesznowola ma
szanse na szybki
powrót do A-klasy.

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią wróciły
rozgrywki w miejscowym czempionacie. Dwa minione lata
nie były jednak stracone. Wręcz przeciwnie. Szachy są
dyscypliną, w której zawody łatwo można przenieść do
cyfrowej rzeczywistości.

się Sebastian Ząbkowski, a wynik
mógł być nawet dwa razy wyższy.
Trener Mariusz Lisiecki w rozmowie z „Życiem Grójca” zauważa, że
jego zawodnikom w rundzie wiosennej bardzo dobrze idzie w meczach przed własną publicznością.
Ze stadionu przy ulicy Laskowej
Mazowsze zrobiło prawdziwą
twierdzę. Zremisowało jeden mecz,
a pozostałe wygrało. Gorzej idzie
na wyjazdach. Z delegacji grójczanie przywieźli tylko jeden punkt
(remis po bardzo dobrym meczu z
Radomiakiem II Radom).
– Na pewno jestem zawiedziony
meczami na wyjeździe, co przekłada się na miejsce w ligowej ta-

najniższy wymiar kary dla ekipy z
Wieniawy – ocenia szkoleniowiec.
W wyjazdowym meczu z Orłem
Gielniów zawodnicy z Głuchowa ulegli w dość kuriozalnych
okolicznościach.
– Nie graliśmy gorzej, ale bezsprzecznie negatywnym bohaterem
meczu był sędzia. Rozdał obu drużynom dziesięć kartek za krytykę
jego orzeczeń. Niech to będzie najlepszym komentarzem do tego przeciętnego meczu – mówi Skonieczny.
GPSZ stracił też punkty w meczu
z bezpośrednim rywalem do walki utrzymanie – Kraską Jasieniec
oraz w ostatnią niedzielę przed własną publicznością z Wulkanem Za-

W

miejsce turniejów „na żywo” dwukrotnie
zorganizowaliśmy internetowe wydarzenie pod
nazwą: Wirtualne Mistrzostwa Grójca. Były
to serie zawodów z wieloma indywidualnymi
turniejami zakończonymi fazami pucharowymi. Wirtualne
Mistrzostwa Grójca bardzo dobrze wypełniły lukę powstałą
na skutek zawieszenia życia szachowego. Organizacyjnie
odnieśliśmy pełny sukces. Udało się zaprosić do udziału w
zawodach wielu silnych zawodników spoza grójeckiego klubu.
W pojedynczych turniejach grywała nawet setka uczestników.
Grójecki Ośrodek Kultury fundował nagrody, które okazały się
doskonałym „wabikiem”. Nasze wysiłki dostrzegły i doceniły
władze Mazowieckiego Związku Szachowego, dodatkowo
nagłaśniając nasze mistrzostwa. Zostaliśmy zaproszeni do
współorganizowania Pucharu Mazowsza Online, gdzie mogliśmy
podzielić się naszym doświadczeniem w kwestii organizacji
zawodów w Internecie.Mimo tych sukcesów trzeba przyznać,
że nic nie zastąpi rywalizacji w „realu”. Dlatego powrót do
stacjonarnych Mistrzostw Grójca był bardzo ważny. W tym roku
formuła zawodów sprowadziła się do przeprowadzenia jednego
turnieju, rozgrywanego systemem szwajcarskim na dystansie
7 rund. Czas na grę wyniósł 15 minut na zawodnika. Na starcie
zawodów 15 maja w Grójeckim Ośrodku Kultury stanęło 43
szachistów, rywalizujących w 6 kategoriach. GOK ufundował
okazałe puchary dla zwycięzców oraz po 3 medale dla najlepszych
zawodników w każdej kategorii. Dodatkowo wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy. Uroczystość wręczenia nagród
uświetnili swoją obecnością Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
Dariusz Gwiazda oraz X Mistrz Grójca Łukasz Wojdalski.
Poniżej prezentujemy najlepszych zawodników mistrzostw.
Klasyfikacja generalna: 1. Michał Smętek, 2. Hanna Łoboda, 3.
Filip Pułapa
kat. dziewcząt: 1. Hanna Łoboda, 2. Kinga Pająk, 3. Lidia Lasota

W

maju podopieczni
Mariusza Lisieckiego grali w kratkę.
Pewnie wygrywali z
rywalami w swoim zasięgu, ale tracili punkty z czołówką tabeli.
Grójczanie byli bliscy sprawienia
psikusa liderowi z Promnej. Na jego
boisku przegrywali już dwoma golami, ale w końcówce pierwszej połowy zdołali doprowadzić do wyrównania. Niestety, ostatnie słowo
w tym meczu należało do gospodarzy, którzy wygrali ostatecznie 3:2.
Przed własną publicznością pewnie pokonali sąsiada z tabeli, Jodłę Jedlnię-Letnisko 3:1. Najsłabszy mecz w całej rundzie zagrali
tydzień później na boisku wicelidera z Jedlińska i wrócili do Grójca
z bagażem aż czterech goli. Odbili
sobie to w ostatni weekend, rozbijając czerwoną latarnię ligi okręgowej – Oronkę Orońsko – aż 7:0.
Hattrickiem w tym meczu popisał

kat. 2008/09: 1. Marcin Sokołowski, 2. Krzysztof Pucek, 3. Jan
Bogumił
beli [ósme na szesnaście drużyn przyp. red.]. Jeśli gramy w kratkę,
to jesteśmy w środku tabeli, a nie
w czołówce – mówi szkoleniowiec.
– Przed nami jeszcze dużo pracy
– dodaje.
Poprawy gry nie widać w drużynie
z Głuchowa, która w ubiegłym sezonie po dramatycznych barażach
utrzymała się w A-klasie.
– Mecze były przeciętne w naszym
wykonaniu. Brakowało stabilizacji
składu. Zmiany wymuszone były
kontuzjami, kartkami, a przede
wszystkim nieobecnościami spowodowanymi sprawami osobistymi zawodników – narzeka trener
Marcin Skonieczny.
Jego podopieczni z czterech ostatnich meczów wygrali tylko z jeden,
z Chojniakiem Wieniawa.
– Rywal był słabo dysponowany.
Wykorzystaliśmy to w pełni, strzelając po dwie bramki przed i po
przerwie. Ostateczny wynik 4-0 to

krzew. W obu tych spotkaniach piłkarze z Głuchowa przegrali 0:1.
– Przed GPSZ mecze o utrzymanie,
i niestety nie będziemy w tej walce
faworytem. Pozostaje walka i determinacja, którą trzeba pokazywać na
boisku – mówi szkoleniowiec.
Spore szanse na powrót do A-klasy
po zaledwie rocznej przerwie mają
piłkarze KS Lesznowola, którzy na
cztery kolejki przed końcem rozgrywek są liderem swojej B-klasowej
grupy (drugie w tabeli rezerwy LKS
Promna mają rozegrane jedno spotkanie mniej). W maju podopieczni
Pawła Małeckiego co prawda zanotowali jedną wpadkę (porażka 2:4
na wyjeździe z GKS Belsk Duży), ale
odnieśli też dwa okazałe zwycięstwa nad Iskrą Zbrosza Duża (5:0)
oraz nad Strażakiem Wielogóra
(7:1).
MATEUSZ ADAMSKI,
FOT. MAZOWSZE GRÓJEC

KICKFLIP, FRONTSIDE, BACKSIDE – MŁODZI SKEJTERZY
DALI POPIS
Na sportowo spędziliśmy coroczne grójeckie Święto Kwitnących Jabłoni. W tym roku, 22 maja, Grójecki
Ośrodek Sportu „Mazowsze” zaprosił wszystkich małych i dużych do skateparku przy pływalni „Wodnik”.
Dla miłośników rolek, hulajnóg i deskorolek przygotowaliśmy warsztaty i pokazy, a przede wszystkim
świetną zabawę. Nie zabrakło: „ollie”, „frontside’ów”, „kickflip’ów” i „backside’ów”. - Dziś było i do góry
nogami, i trochę byliśmy zakręceni, ale zabawa była przednia - mówi Ireneusz Wojciechowski, dyrektor
GOS Mazowsze. - Zaprosiliśmy wirtuozów małych kółek i pokazy były na wysokim poziomie. Mam
nadzieję, że podobały się naszym najmłodszym mieszkańcom - dodaje dyrektor. Dodatkowo przez cały
weekend 21-22 maja pływalnia była bezpłatna dla dzieci i młodzieży do 13 roku życia.
GOS

kat. 2010/11: 1. Wiktoria Rusinowska, 2. Antoni Danielewicz, 3.
Stanisław Knap
kat. 2012/13: 1. Stanisław Pułapa, 2. Wojciech Olejko, 3. Patryk
Legucki
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
w dniach od 6 czerwca 2022 r. do 5 lipca 2022 r.
w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
ul. J. Piłsudskiego 47, pok. Nr 4, w godz. od 800 do 1500.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz uchwał
Rady Miejskiej w Grójcu o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:
1. Teren przy ul. J. Piłsudskiego 68 (PSP nr 1),
(Uchwała Nr XXXV/310/21 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 maja 2021r., o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca).
2. Teren przy ul. Zastacyjnej (działka nr 2010).
(Uchwała Nr XXXIX/352/21 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 października 2021r., o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca zmieniona uchwałą Nr XLIII/404/21 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 stycznia 2022r.,).
Projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) będą dostępne również w wersji elektronicznej na
stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.grojecmiasto.pl/).
Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w następujących terminach:
Projekt zmiany planu					
dzień i godzina
Teren przy ul. J. Piłsudskiego.
21.06.2022 r. 1200
Teren przy ul. Zastacyjnej
21.06.2022 r. 1300
w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 47 – sala konferencyjna.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść
uwagi.
Uwagi można wnosić na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2022 r.
Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy i Miasta, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec lub w postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na
adres email: urzad@grojecmiasto.pl lub przez platformę ePUAP.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów ww. zmian planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z
niezbędną dokumentacja spraw tj. projektem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i prognozami oddziaływania na środowisko do tych planów. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektów planów na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą
być wnoszone: w formie pisemnej do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec na adres Urzędu Gminy i Miasta, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, ustnie do protokołu, lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail email: urzad@grojecmiasto.pl lub przez platformę ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2022 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag
zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu https://bip.grojecmiasto.pl.
BURMISTRZ
Dariusz Gwiazda
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) podaje się do wiadomości, że administratorem przekazanych
danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu miejscowego. Podstawę
przetwarzania stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Grójec – https://bip.grojecmiasto.pl/

CZ. M. SZCZEPANIAK
Majowy wtręt
Rozpocznę tekst z nadzieją, więc sięgnę po klasykę. Do literatury szkolnej: „Nadszedł już piękny miesiąc
maj… Wiosenna zieloność okryła rany poszarpanej ziemi. Pióra, liście, szypułki, pokrętne badyle i wielorakie odmiany barw osłoniły rany ziemi i zalecały się oczom ludzkim. Podobnie jak wsysały w siebie
wilgoć i zgniliznę, tak sami barwami, kształtem i nieskończoną potęgą swego rozrostu chciały wessać
w siebie cierpienie dusz, zniszczyć pamięć o tym, co już padło i umarło. Na dobro nowego życia rosło i
bujało wszystko – na stratę śmierci. (…)” [Stefan Żeromski (1864−1925), „Wierna rzeka”; powieść z 1912
roku]. Przy okazji powtórzę, że „Człowiek – jest to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno” („Ludzie bezdomni”).

Czesław Miłosz (1911−2004), podczas okupacji niemieckiej, w zburzonej Warszawie, napisał wiersz pt.
„Pieśni Adriana Zielińskiego”, zacytuję fragment, bo jest jak przesłanie na dziś i jutro: „Najpierw są wielcy: ludzie i drzewa, / Potem są mniejsi i drzewa, / Aż cała ziemia, pola i domy, / Ludzie, rośliny, ptaki, zwierzęta / Stają się małe jak liść majowy, / Jak bryłka gliny w ręku ściśnięta”. Niech się spełnia życzenie
Autora „Ocalenia”: „Abyśmy, w młodym lecie brodząc po kolana, / Mówili, blask niebiosów pijąc jak ze
dzbana: / Posłuchaj, ludzkość żyje, nasza radość żyje”.

Spółdzielnia Inwalidów Jedność w Grójcu
Założono ją w 1949 roku. Słynie z wyrobów cukierniczych – wspaniałych krówek mlecznych.
Pycha! Takie rozciągliwe. Chyba smaczniejsze niż z Milanówka. To była mądra decyzja, żeby powstał zakład przemysłowy dla tych, którzy zostali dotknięci wszelkimi ułomnościami. Żeby ich
nie zamykać w domu. Oby nie rzucali się w oczy. O tym, że szykowano mnie do pracy chałupniczej w tej spółdzielni, wiem od rodziców. Broniłem się tak, że uczyłem się, żeby tylko nie zawijać w papierki cukierków albo lizaków. Pewnie bym wylądował na taśmie. Moja sąsiadka z Kopanej, pani Stefania Ogrodna, zwana Danielową, chałupniczo szyła rękawice. Raz na miesiąc
przyjeżdżał samochód towarowy z materiałem i szpulami nici. I pracowała, aż było słychać na
uliczce zarośniętej bosą trawą (dzisiaj to ul. Działkowa). Mój sąsiad, pan Kazik, zbijał łańcuchy
dla Spółdzielni Inwalidów w Ursusie. Całymi dniami pukał w ogniwka i nitował. Z pracy był kontent, może nie tak jak pani Stefania, ale...
Raz byłem w SI „Jedność” (ul. ZWM 32; dzisiaj ul. Piłsudskiego). Na lekcji z wychowania obywatelskiego przygotowałem referat o pracy. Przyjął mnie prezes i opowiedział o dobrej robocie. Miałem wrażenie, że dawał mi do zrozumienia, abym starał się o pracę w tej wzorowej
spółdzielni.

W klasie zdałem relację ze spotkania. Otrzymałem bardzo wysoką ocenę.
Spółdzielnia od lat nie zmienia logo. Dzisiaj już odeszło słowo inwalida, mówi się poprawnie –
osoba niepełnosprawna. Nie wiem, dlaczego w Grójcu nie zmienią nazwy. Solidarnie zostają
przy tej, jaka obowiązywała w PRL-u. No i dobrze.
Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów „Jedność”, jak można przeczytać na jej stronie internetowej, specjalizuje się „w produkcji cukierków z grupy: pomad mlecznych i wodnych, pastylek
pudrowych, karmelków, drażetek oraz suplementów diety”. Od krówek, toffi, cukierków do żucia, drażetek i pastylek. Ma tak bogatą ofertę, że jest w czym wybierać, wśród nich m.in. Candy Land Coffee, Krówka Polska mleczna… Przypomnę, że na Śląsku na Wielkanoc dostają geszynki (słodki prezent) od hazoka (zajączka). A podczas Wigilii pojawia się na stole moczka, czyli
deser z bakalii, piernika i ciemnego piwa. Do tradycji należy, że przed ślubem para młoda rozwozi
kołacze po znajomych. Pierwszoklasiści otrzymują tyty (róg ze słodyczami).
W Grójcu już tyle lat spółdzielnia dosładza ludzi z Mazowsza (i nie tylko!). Ponieważ produkuje
towary rozciągliwe, więc słodko o tym piszę, bo – tak się składa – nie potrafię inaczej.
Grójec - w nim siedzi rój, jak zatrzęsienie jabłek.

