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PRACE REMONTOWEPRACE REMONTOWE
W BUDYNKU GOKW BUDYNKU GOK
Wnętrze naszej siedziby 
przeszło prace 
modernizacyjne. 
Co się zmieniło? - s. 9 - s. 9

Przed nami Wielkanoc, 
najważniejsze święto w 
kościele katolickim. Ileż 
dalibyśmy, aby znów wziąć 
udział w tradycyjnym 
święceniu pokarmów, byśmy 
mogli swobodnie uczestniczyć 
w mszy rezurekcyjnej, żeby 
móc bez przeszkód i obaw 
spotkać się w dużym gronie. 
Niestety, rzeczy od nas 
niezależne wciąż dezorganizują 
nam życie i utrudniają nam 
realizację naszych planów.

GGdy nieco ponad rok dy nieco ponad rok 
temu, koronawirus temu, koronawirus 
zaczął mieć realny zaczął mieć realny 
wpływ na nasze ży-wpływ na nasze ży-

cie, mieliśmy głęboką nadzie-cie, mieliśmy głęboką nadzie-
ję, że ten stan nie potrwa dłu-ję, że ten stan nie potrwa dłu-
go. Przetrzymamy ten miesiąc, go. Przetrzymamy ten miesiąc, 
kwartał, może pół roku, a potem kwartał, może pół roku, a potem 
wrócimy do normalności. Nie-wrócimy do normalności. Nie-
stety, ta upragniona przez nas stety, ta upragniona przez nas 
normalność, objawiająca się normalność, objawiająca się 
choćby tym, że możemy iść na choćby tym, że możemy iść na 
mecz, do kina albo do restau-mecz, do kina albo do restau-
racji, wciąż jest bardzo daleko. racji, wciąż jest bardzo daleko. 
Pewnie nawet dalej niż 12 mie-Pewnie nawet dalej niż 12 mie-
sięcy temu. sięcy temu. 

Życzenia optymizmuŻyczenia optymizmu

Medialny szumMedialny szum
Trudno znaleźć w sobie odrobi-
nę optymizmu, gdy zalewa nas 
medialny szum o kolejnych za-
każeniach i zgonach, o karetkach 
czekających z pacjentem po kilka 
godzin pod szpitalem na wolne 
łóżko, o braku opieki medycznej 
czy też o kolejnych objawach wi-
rusa. Te informacje, jeśli otrzy-
mujemy je w nadmiarze, potęgują 
strach i ogólne poczucie niepew-

ności. Wtedy są – nie bójmy się 
tego powiedzieć – po prostu szko-
dliwe. 
Nie napawa nas radością też to, 
co widzimy w swoim najbliższym 
otoczeniu. Maseczki, limity, szy-
by, zamknięte restauracje, hotele. 
Siłą rzeczy depresyjne myśli po-
jawiają się w głowach, a na sam 
dźwięk słowa „obostrzenia” robi 
nam się niedobrze. Czyż jest ktoś, 
kto jeszcze nie zapytał: kiedy to 

szaleństwo wreszcie się skończy? 

Symbole wielkanocneSymbole wielkanocne
Warto więc czasem po prostu wy-
łączyć telewizor i odpocząć od 
pandemicznych informacji, by 
móc znów skoncentrować się nad 
tym, co może sprawić nam radość 
i dać poczucie spokoju. Na swo-
ich bliskich, dobrej lekturze albo 
filmie, na ptakach śpiewających o 
brzasku albo chociażby na wiośnie 
budzącej do życia świat po zimo-
wym uśpieniu. To drobne rzeczy, 
z pozoru może nieistotne, ale tak 
naprawdę niezwykle ważne, bo to 
one są oznakami normalności. 
Zbliżająca się Wielkanoc symboli-
zuje triumf życia nad śmiercią. Z 
kolei wkładane do święconki jajko 
oznacza odradzające się życie, ba-
ranek – odkupienie grzechów, sól 
– oczyszczenie i prawdę, zajączek 
– nowe życie, zaś wędlina – dosta-
tek. Niech te wszystkie znaki będą 
z nami podczas tych Świąt. I wła-
śnie z takim symbolicznym prze-
słaniem życzymy Wam, Drodzy 
Czytelnicy, optymizmu, spokoju i 
zdrowia!

RedakcjaRedakcja

Hejnał Grójca - czy rzeczywiście jest o co się spierać?Hejnał Grójca - czy rzeczywiście jest o co się spierać?
21 marca z wieży ratusza przy placu Wolności po raz pierwszy oficjalnie  rozbrzmiał  grójecki hejnał. Od tej pory 
można go usłyszeć codziennie w samo południe. Jest to inicjatywa burmistrza  Dariusza Gwiazdy, a projekt 
przeprowadził Grójecki Ośrodek Kultury.

HHejnał skomponował dr ejnał skomponował dr 
Jarosław Praszczałek,  Jarosław Praszczałek,  
dyrygent, kompozytor, dyrygent, kompozytor, 
instrumentalista, a wy-instrumentalista, a wy-

konania podjął się  Marcin Ma-konania podjął się  Marcin Ma-
larz, instruktor Orkiestry Ochot-larz, instruktor Orkiestry Ochot-
niczej Straży Pożarnej Grójec. niczej Straży Pożarnej Grójec. 
GOK podkreśla, że artyści pra-GOK podkreśla, że artyści pra-
cowali przy projekcie pro publico cowali przy projekcie pro publico 
bono.bono.
 
Jaka uchwała?Jaka uchwała?
Oprócz wielu  pochlebnych opinii 
od samych mieszkańców, w sieci 
pojawiły się także  materiały, któ-
re sugerują, że hejnał już kiedyś 
był, a co więcej, ponoć zatwier-
dziła go uchwałą Rada Miejska. 
Spróbowaliśmy zatem dowie-
dzieć się coś więcej na ten temat, 
chociaż rzecz nie jest prosta i 
wymagałaby dogłębnej kwerendy 
archiwalnej. 
– Nie odnalazłam uchwały jako-
by  podjętej w poprzednich latach 
przez Radę Miejską, dotyczącej 
hymnu czy też hejnału Grój-
ca. Według mojej oceny takiej 
uchwały nie było. Jest uchwała 
Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 
3 lutego 2003 r. Nr IV/37/03 w 
sprawie uchwalenia Statutu Gmi-
ny Grójec, gdzie w załączniku 

jest mowa o hymnie. Więcej nic 
nie udało mi się ustalić – odpo-
wiedziała Jolanta Kępka z biura 
Rady Miejskiej w Grójcu. 

Hymn czy hejnał? Hymn czy hejnał? 
Przede wszystkim należałoby 

zwrócić uwagę na te dwa pojęcia, 
gdyż oznaczają one zupełnie co 
innego, a w toczącym  się obec-
nie „sporze” nieraz używane są 
wymiennie, niemal na zasadzie 
synonimu, co tylko powiększa 
chaos. „Hymn to ustalona przez 

tradycję pieśń patriotyczna sta-
nowiąca wyraz jedności naro-
dowej. Zaś hejnał w swej po-
czątkowej roli ostrzegał lub in-
formował mieszczan o ważnym 
wydarzeniu. 

Dokończenie na s. 3Dokończenie na s. 3

fot.Pixabay
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ŻYCIE GRÓJCA

ROZMOWA JEST ZAWSZE 
POCZĄTKIEM WSPÓLNEGO SUKCESU
25 marca Urząd Gminy i Miasta 
Grójec wizytował Rafał Rajkowski, 
wicemarszałek województwa mazo-
wieckiego. 
Burmistrz rozmawiał o planowanych 
inwestycjach i możliwościach uzy-
skania wsparcia finansowego z no-
wego budżetu UE na lata 2021-2027. 
Wizyta była też okazją do rozmowy 
na temat aktualnej sytuacji naszej 
gminy, możliwości jej rozwoju oraz 
problemów, z którymi obecnie bory-
kają się samorządy.
Gmina Grójec znajduje się obecnie 
na ścieżce szybkiego rozwoju, jest 
bogatym samorządem. Niemniej 
jednak, bez dotacji na duże inwesty-
cje wodno-kanalizacyjne czy sportowo-oświatowo-kulturalne, nie poradzi sobie sama. Dlatego bardzo 
ważna jest współpraca z każdą stroną, która widzi możliwości, ale dostrzega też potrzeby naszej gminy 
- mówił burmistrz, Dariusz Gwiazda.
                                      Redakcja      

DDo burmistrza Grójca o burmistrza Grójca 
trafiło pismo mieszkań-trafiło pismo mieszkań-
ców Żyrowa (gmina ców Żyrowa (gmina 
Chynów), w którym Chynów), w którym 

wyrażają swój sprzeciw wobec wyrażają swój sprzeciw wobec 
budowy oraz funkcjonowania lot-budowy oraz funkcjonowania lot-
niska/lądowiska znajdującego się niska/lądowiska znajdującego się 
w Słomczynie (gmina Grójec). W w Słomczynie (gmina Grójec). W 
piśmie zaznaczono, że będzie ono piśmie zaznaczono, że będzie ono 
negatywnie oddziaływało rów-negatywnie oddziaływało rów-
nież na nieruchomości położone nież na nieruchomości położone 
w Słomczynie, Mięsach, Janówku, w Słomczynie, Mięsach, Janówku, 
Marianowie, Kukałach, a także Marianowie, Kukałach, a także 
w kompleksie ogródków działko-w kompleksie ogródków działko-
wych.wych.

Mają obawyMają obawy
Zdaniem mieszkańców lądowisko/
lotnisko będzie w rażący sposób 
zakłócało jakość ich życia.
– Hałas lotniczy wpłynie na życie 
codzienne, sen, edukację dzieci, a 
także może zwiększyć nasilenie się 
chorób sercowo-naczyniowych – 
piszą do burmistrza Grójca.
Ich obawy budzi fakt, że „poza 
samolotami ultralekkimi lądowi-
sko będzie obsługiwało samoloty 
certyfikowane, helikoptery, wia-
trakowce, szybowce, motolotnie 
oraz samoloty szkolno-treningowe 
napędzane m.in. silnikami odrzu-
towymi”, co wiąże się z „bardzo 
dużą ilością lotów, w szczególności 
startu samolotów i wznoszeniem 
się ich nad naszą wsią”.
– Nie chcemy mieszkać wśród 
wiecznego hałasu i stresu – pod-
kreślają.
Protestujący zwracają również 
uwagę na bardzo duże prawdopo-
dobieństwo spowodowania kata-
strofy lotniczej przez kursantów 
oraz spadek wartości nieruchomo-
ści znajdujących się na terenie wsi 
(potencjalni nabywcy zrezygnują z 
ich kupna z uwagi na funkcjonują-
ce lądowisko).
Mieszkańcy wskazują także na 
kwestie ochrony środowiska. Ar-
gumentują, że na terenie wsi rosną 
lasy, a funkcjonowanie lądowiska/
lotniska negatywnie wpłynie na 
żyjące w nich zwierzęta oraz ptaki, 
które najzwyczajniej zostaną wy-
płoszone przez huk silników. 

– Lotnisko może także generować 
zanieczyszczenie wód ze względu 
na szerokie wykorzystanie i obsłu-
gę paliw lotniczych, smarów i in-
nych chemikaliów – dodają.

Niepokój dowódcyNiepokój dowódcy
Zaniepokojony powstaniem lą-
dowiska jest dowódca pobliskiej 
jednostki wojskowej. Pułkownik 
Andrzej Kozera z Centrum Roz-
poznania i Wsparcia Walki Radio-
elektronicznej mówi Grojec24.net, 
że jest bardzo niemile zaskoczony, 
że ani Urząd Miasta i Gminy w 
Grójcu, ani przedstawiciele funda-
cji Biało-Czerwone Skrzydła nie 
informowali wcześniej o rozpoczę-
ciu działalności lotniczej. 
– Przez przypadek dowiedziałem 
się od mieszkańców, że taka dzia-
łalność ma być prowadzona – przy-
znaje płk Kozera. – Nie znamy 
dokładnie charakteru tej działalno-
ści: nie wiemy, jak często będą od-
bywać się loty, jakie typy statków 
powietrznych będą korzystać z lą-
dowiska – wylicza.
Płk Andrzej Kozera zwraca uwagę, 
że jednostka to nie tylko budynki 
koszarów, ale również 20 hektarów 
przyległego terenu, gdzie prowa-
dzone są szkolenia. Jego zdaniem 
działalność lotnicza w tak bliskiej 
odległości będzie utrudniała dzia-

Kontrowersje wokół lotniska w Słomczynie
Kilkuset mieszkańców podpisało się pod protestem w sprawie lądowiska powstającego w Słomczynie. 
Inwestorzy zapewniają, że działają zgodnie z prawem i odpowiadają na argumenty protestujących.

łalność jednostki wojskowej. Jed-
nocześnie przestrzega, że może to 
działać też w drugą stronę, tj. dzia-
łalność jednostki może negatywnie 
wpływać na szkolenia prowadzone 
na lądowisku i bezpieczeństwo lo-
tów.
– Ponadto taki rodzaj działal-
ności jest niezgodny z uchwa-
łą Rady Miejskiej w Grójcu nr 
XLVI/367/09 z dnia 31.08.2009 r. 
w sprawie uchwalenia planu za-
gospodarowania przestrzennego 
obejmującego obszar części wsi 
Słomczyn – dodaje.

Zagłuszenie przez "50"Zagłuszenie przez "50"
Naszemu reporterowi udało się 
spotkać i porozmawiać z przed-
stawicielami  inwestora. Prezes 
spółki Just Fly Jakub Kubicki i 
jego wspólnik Piotr Maciejewski 
podkreślają, iż z lotnictwem są 
związani od blisko 20 lat. 
– Jesteśmy pasjonatami, m.in. od-
budowujemy stare samoloty. Zna-
jąc zapotrzebowanie lotnictwa, 
szukaliśmy miejsca, gdzie można 
zrobić na światowym poziomie 
lądowisko typu general aviation 
dla małych samolotów. Udało się 
nam odnaleźć właściciela terenu 
w Słomczynie i wydzierżawili-
śmy ten teren – opowiada Piotr 
Maciejewski.

Jak zaznaczają inwestorzy, nie 
jest to zupełnie nowy projekt tego 
typu w tym miejscu, bowiem wy-
dzierżawiony teren to pozostałość 
po historycznym lotnisku, które 
zostało założone w 1937 roku 
i pełniło ważną rolę w wojnie 
obronnej 1939 r. Po zakończeniu 
II Wojny Światowej funkcjono-
wała tam 5 i 8 Eskadra Pilotażu 
Podstawowego Oficerskiej Szko-
ły Lotniczej z Dęblina.
– Z naszej perspektywy fakt, iż 
było tutaj lotnisko ma olbrzymie 
znaczenie, choćby zachowana 
melioracja pozwoliła w ciągu 
roku doprowadzić ten teren z 
powrotem do funkcji lotniczej – 
wyjaśnia Jakub Kubicki.
Obecnie wyznaczono pas star-
towy o długości 1400 metrów, 
a także wytyczono drogi koło-
wania. 
– Od zeszłego roku trwa proce-
dura wpisania tego miejsca do 
ewidencji lądowisk – informuje 
prezes Just Fly. 
Rozpoczęto też proces certyfika-
cji, który ma pozwolić na wpis 
do rejestru lotnisk z pasem tra-
wiastym. – My od początku do 
końca wszystko, co tutaj robimy, 
robimy zgodnie z prawem – za-
pewnia Kubicki. – Nie robimy 
niczego na skróty. Lotnictwo nie-
nawidzi bowiem drogi na skróty, 
bo ona kończy się często śmiercią 
– zaznacza.
W perspektywie najbliższych pię-
ciu lat inwestorzy chcieliby, aby 
pod Grójcem funkcjonowało lot-
nisko general aviation. W planach 
jest poprawa infrastruktury, np. 
drogi dojazdowej. Mają też poja-
wić się hangary dla samolotów i 
stacja paliw. 
– Swoje zaplecze zamierzają tutaj 
przenieść ośrodki szkolenia pilo-
tów – zdradza Jakub Kubicki.
Inwestorzy zwracają uwagę, że 
powstanie hangarów i działal-
ność szkół lotniczych przełoży 
się na wpływy do budżetu gminy 
w postaci podatków. Chcieliby 
też przenieść tutaj siedzibę swo-
jej spółki i działającej przy niej 
fundacji Biało-Czerwone Skrzy-
dła. Zapewniają jednocześnie, że 
będą namawiać do tego wszyst-
kie podmioty, które będą działać 
na terenie lądowiska.
A co z obawami mieszkańców? 
Jeśli chodzi o hałas, właściciele 
spółki powołują się na dane z lot-
niska na warszawskim Bemowie, 
które jest monitorowane pod tym 
względem.
– Hałas, który jest tam genero-
wany, nie wykracza poza teren 
lotniska. Jakakolwiek droga 
przebiegająca obok lotniska jest 
od niego głośniejsza. W naszym 
przypadku droga nr 50 będzie 
nas skutecznie zagłuszała – prze-
konuje Jakub Kubicki. – Co wię-
cej, tzw. krąg nadlotniskowy dla 
startów i lądowań jest zaprojek-
towany w ten sposób, żeby był 
jak najmniej uciążliwy dla oko-
licznych mieszkańców. General-
nie przebiega nad terenem giełdy 
samochodowej – dodaje Piotr 
Maciejewski.
W przypadku obaw mieszkań-
ców o spadek wartości nieru-
chomości, przedstawiciele firmy 

również powołują się na przykład 
lotniska na Bemowie, które, jak 
przyznają, jest pod tym wzglę-
dem najtrudniejsze.
– Jest ono obecnie zakleszczone 
przez osiedla, a żaden okoliczny 
deweloper nie opuścił choćby 
złotówki z tego powodu – zauwa-
ża Jakub Kubicki.
W rozmowie z Grojec24.net in-
westorzy zaprzeczają, jakoby w 
Słomczynie miałyby startować 
lub lądować samoloty z napędem 
odrzutowym. Jak bowiem wyja-
śnią, na tym terenie jest to tech-
nicznie niemożliwe. W planach 
nie ma też budowy pasa betono-
wego.

Po stronie mieszkańcówPo stronie mieszkańców
O komentarz do sprawy poprosi-
liśmy burmistrza Grójca. Dariusz 
Gwiazda podkreśla, że w opinii 
od Urzędu Gminy i Miasta Gró-
jec inwestor otrzymał interpreta-
cję  miejscowego planu z uwagą, 
że tereny w Słomczynie mogą 
być wykorzystane pod lądowi-
sko, przy spełnieniu warunków 
określonych w przepisach szcze-
gólnych. Innych decyzji w tej 
sprawie urząd nie wydawał.
Burmistrz dodaje, że obecnie 
przygotowywana jest zmiana 
miejscowego planu z 2009 r.,  co 
da Radzie Miejskiej  możliwość 
decydowania o innych funkcjach 
na tych terenach.
Jednocześnie Dariusz Gwiazda 
zwraca uwagę na fakt, że w Ko-
ciszewie (600 metrów od tere-
nów wojskowych) funkcjonowa-
ło lądowisko, i to  bez protestów 
ze strony wojska. Co więcej, w 
pobliskich Kukałach znajduje 
się inne lądowisko, wpisane do 
rejestru ULC w 2016 r., i też nie 
wnoszono w tej sprawie petycji  
do urzędu.
– Inwestor zapewniał mnie, że 
będzie to lądowisko dla ma-
łych samolotów, typu awionet-
ka. Obiecał również spotkania 
z mieszkańcami i uzgodnienia z 
Wojskiem Polskim w celu zapo-
znania ich z planowaną działal-
nością – mówi Dariusz Gwiazda, 
zapewniając: zawsze będę stał po 
stronie mieszkańców.

Mateusz Adamski Mateusz Adamski 

fot. Mateusz Adamski

fot. UGiM
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W mieście ulokowano trzy 
nowe pojemniki w kształcie 
serc na plastikowe korki, a 
przypomnijmy, że pierwsze  
serce umieszczono przy 
budynku Grójeckiego 
Ośrodka Kultury. Stanęły 
one przed: Publiczną Szkołą 
Podstawową nr 1, Publiczną 
Szkołą Podstawową nr 2 oraz 
Publicznym Przedszkolem nr 2, 
przy ulicy Orzeszkowej.

WWrzucając korki do rzucając korki do 
tych pojemników, tych pojemników, 
pomagamy i jedno-pomagamy i jedno-
cześnie ogranicza-cześnie ogranicza-

my ilość odpadów. Do ich środka my ilość odpadów. Do ich środka 
można wrzucać wszystkie nakręt-można wrzucać wszystkie nakręt-
ki bez względu na swój kształt, ki bez względu na swój kształt, 
wielkość czy kolor. Nakrętki mo-wielkość czy kolor. Nakrętki mo-
gą pochodzić ze wszystkich ar-gą pochodzić ze wszystkich ar-
tykułów spożywczych, czy che-tykułów spożywczych, czy che-
mii gospodarczej (po napojach mii gospodarczej (po napojach 
gazowanych, mlecznych, szam-gazowanych, mlecznych, szam-
ponach, płynach do zmywania, ponach, płynach do zmywania, 
czyszczenia czy płukania).czyszczenia czy płukania).
Ponieważ plastik to surowiec 
wtórny, więc będzie je można 
łatwo przetworzyć na nowe pro-
dukty. Nakrętki są wykonane z 

czystego polimeru PET. Zamie-
nia się je w granulat, z którego 
można zrobić np. następne pla-
stikowe nakrętki, opakowania, 
meble ogrodowe czy worki na 
śmieci.
Ważne, by przed wrzuceniem 
ich do pojemnika, spod wieczek 
usunąć ewentualne dodatkowe 
elementy, takie jak: uszczelki, 
kawałki folii czy papieru. Po 
wypełnieniu pojemnika, nakrętki 
będą przekazywane fundacji cha-
rytatywnej zajmującej się pomo-
cą osobom niepełnosprawnym i 
ciężko chorym.
Serca to efekt współpracy z firmą 
PepsiCo, która sfinansowała cały 
projekt i wspiera wiele lokalnych 
inicjatyw, szczególnie dotyczą-
cych działań prośrodowisko-
wych. Zakład produkcyjny Pepsi-
Co to również miejsce pracy wie-
lu mieszkańców naszej gminy.
Dziękujemy także firmie Jadar, 
która przekazała podstawy pod 
serca. Teraz wszystko w rękach 
mieszkańców, którzy będą wy-
pełniać serca swoja dobrocią!

Informacja prasowa Urzędu Informacja prasowa Urzędu 
Gminy i Miasta Grójec Gminy i Miasta Grójec 

Kolejne serca w Grójcu

GMINA REALIZUJE DWIE INWESTYCJE GMINA REALIZUJE DWIE INWESTYCJE 
WSPÓLNIE Z POWIATEMWSPÓLNIE Z POWIATEM

Podpisano umowy dwóch inwestycji drogowych, które gmina 
Grójec sfinansuje wspólnie po 50% ze Starostwem Powiatowym w 
Grójcu. Chodzi o ulicę Poświętne wraz z rondem oraz przebudowę 
drogi Grójec - Miedzechów.
Budowa ulicy Poświętne wraz z rondem na ulicy ks. P. Skargi. W 
przetargu najniższą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjno-Drogowych w Jasieńcu, w wysokości 2 mln 348 tys. zł.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1656W Grójec-Miedzechów na 
odcinku o długości 1980,00 m w miejscowości Kociszew. Wykonaw-
cą został BITMAS Sp. z o.o. z ofertą w wysokości 1 mln 200 tys. zł. 
-Zakończenie inwestycji planowane jest do 10 lipca 2021 r. (rondo 
i ulica Poświętne) i 10 sierpnia 2021 r. (Kociszew) - poinformował 
burmistrz Grójca, Dariusz Gwiazda.
                                                                                                                             Redakcja 

Hejnał Grójca - czy rzeczywiście jest o co się spierać?Hejnał Grójca - czy rzeczywiście jest o co się spierać?
Dokończenie ze s.1Dokończenie ze s.1

Z czasem stał się muzycznym  sym-
bolem miasta i rozwinął się jako pieśń 
poranna czy też poetycki apel. Różnica 
więc bije po oczach, a nawet uszach 
słuchających (...)”– pisał w lutym 2020 
r. na łamach „Gazety Wyborczej Ra-
dom” Janusz Wieczorek, przewodni-
czący Zarządu Towarzystwa Miłośni-
ków i Historii i Zabytków Radomia. 

Za pieniądze podatnikówZa pieniądze podatników
Niestety, jak już zauważyliśmy,  pojęcia 
hymn i hejnał stosowane są wymien-
nie, abstrahując od tego, iż pomimo 
oficjalnej informacji, że obecny hejnał 
Grójca został stworzony pro publico 
bono, czyli bez honorarium dla autora, 
wciąż powraca pytanie: ile miasto na 
to wydało pieniędzy? Historii grójec-
kiego hejnału czy hejnałów  wcale nie 
usystematyzował  materiał nagrany 
przez Witolda Wójcika z Mazowiecka 
TV, w którym wypowiedzieli się m.in. 
Józef Stańczyk, muzyk, były kapel-
mistrz grójeckiej orkiestry OSP oraz 
Tomasz Skoneczny, absolwent Wyż-
szej Szkoły Muzycznej w Warszawie 
(w klasie akordeonu),  były szef mu-
zyczny i artystyczny zespołu  SGGW 
Promni, dyrektor m.in. Centrum Kultu-
ry Regionalnej. W ich relacjach mowa 
jest o utworze skomponowanym przez 
Tadeusza Mayznera, czyli o pieśni 
„A za naszym domem rośnie sad”, 
zaczerpniętej z publikowanego śpiew-
nika, wykonywanej już w latach 60. i 
70. podczas Święta Kwitnącej Jabłoni, 
traktowanej jako… No właśnie - jako 
co? Hymn czy hejnał Grójca? Nie ma 
tutaj do końca pewności, a ponadto 
trudno o potwierdzenie w dokumen-
tach. W każdym razie Józef Stańczyk 
zagrał na trąbce początkowy fragment  
tego utworu – jako hejnał – podczas 

uroczystego otwarcia zrewitalizowa-
nego rynku w Grójcu w roku 2010. 

To nie wszystkoTo nie wszystko
Ten skromny artykuł nie ma ambicji 
rozstrzygnięcia niejasności czy wąt-
pliwości, daleki jest od wyczerpania 
zagadnienia. Bo przecież moglibyśmy 
jeszcze odwołać   się  do międzywoj-
nia, kiedy to z wieży ratusza rozbrzmie-
wał już hejnał, o czym pisali śp. Hanna 
Wojdalska i Remigiusz Matyjas. Zna-
ne jest nawet nazwisko przedwojenne-
go hejnalisty! 

Nasze dzieło?Nasze dzieło?
Do tematu, w razie pojawienia się 
nowych faktów, będziemy wracać. 
Tymczasem o wypowiedź poprosiłem 
Kazimierza Kochańskiego, poetę, któ-
ry od lat promuje Grójec i region swoją 
twórczością. 
„Pro publico bono czyli dla pożytku 
(dobra) publicznego, znacznie różni 
się od <<non profit>>, choć obydwa 
świadczenia są bezpłatne i dobro 
określone sobą niosą. Otrzymaliśmy, 
my grójczanie, dar, który możemy 
przyjąć, utożsamić się z nim i zań 
podziękować. Tylko taką możliwość 
przyjmuję do wiadomości. Jarosław 
Praszczałek <<przyjął>> naszą proś-
bę, obdarował nas swoim talentem i 
ułożył hejnał miastu, dla <<wspólnej 
chwały>>. Dzieło nie jest potężną 

formą muzyczną, rozwiniętą, rozbu-
dowaną, ale stanowi <<symbol>>; 
zwartą wypowiedź. Coś, jak <<złota 
myśl>>, która zawiera <<istotę>>, 
a nie jest powieścią, ani poematem. 
Hejnał jest <<sygnałem>> dźwięko-
wym z <<dodatkową dedykacją>> 
– adresatem jest wspólnota (nie mylić 
z grupą ludzi o luźnych związkach 
emocjonalnych, chociaż coś gromad-
nie wykonującą). To nie hymn, nie 
pieśń z tekstem, zbudowana z szero-
kiego kompendium słów i dźwięków 
muzycznych; to <<dzieło z trójdźwię-
ku>>. <<Hejnał Mariacki>> - do, mi, 
sol, do...sol, mi, do... sol, sol, sol, sol... 
Jest wiele (aż dziw, niepowtarzalnych) 
sygnałów opartych na tak skromnym 
zasobie tonów. Zatem mamy Dzieło 
– NASZE DZIEŁO. Przytulmy je, 
podziękujmy za nie. Niech stanie się 
kolejnym elementem tradycji Grójca” 
– podpowiada Kazimierz Kochański.

Będzie uchwała?Będzie uchwała?
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w Grójcu (29 marca), po długiej i wy-
czerpującej dyskusji, burmistrz zapo-
wiedział, że przedstawi przygotowa-
ny projekt uchwały odnośnie hejnału. 
– Nuty dra Praszczałka wraz z po-
rozumieniem dotyczącym realizacji 
utworu oraz przekazania praw autor-
skich GOK-owi zostały przekazane 
do sekretarz gminy 22 marca. Mam 
nadzieję, że Wysoka Rada pochyli 
się nad projektem i, oprócz zatwier-
dzonego Herbu, w statucie gminy 
będziemy mieli także hejnał Grójca 
– powiedziała Monika Woźniak, dy-
rektor GOK. –  Zgodnie z przyjętym 
statutem gminy Grójec, który został 
uchwalony w 2003 r.,  dotąd miasto  
nie posiadało  zatwierdzonego hejnału 
– dodała.                        Szymon WójcikSzymon Wójcik

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

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójcazmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 i Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 i 
art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283  z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Grójcu uchwały Nr XXXII/272/21 z dnia 22 lutego 2021r., o  przystąpieniu do sporządzenia zmiany (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283  z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Grójcu uchwały Nr XXXII/272/21 z dnia 22 lutego 2021r., o  przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.zagospodarowania przestrzennego.
Obszar objęty zmianą planu obejmuje działki nr 3526/7 i 4374/1 położone przy Al. Niepodległości.Obszar objęty zmianą planu obejmuje działki nr 3526/7 i 4374/1 położone przy Al. Niepodległości.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dostępną na tym etapie postępowania dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47, w pokoju 4.Zainteresowani mogą zapoznać się z dostępną na tym etapie postępowania dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47, w pokoju 4.
Wnioski do projektu wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko można składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia. Wnioski do projektu wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko można składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia. 

Wnioski mogą być wnoszone:Wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu,- w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu,

-  ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, -  ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, 
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

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

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.
                                                                                                                                                                Burmistrz Dariusz Gwiazda                                                                                                                                                                Burmistrz Dariusz Gwiazda
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BUDUJEMY DLA WAS

1. ul. Norwida
9 marca została podpisana umowa na budowę odcinka drogi ulicy Norwida w Grójcu. Grójecki magistrat 
ocenił i wybrał najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę Wielobranżową  „DE-SO” Stanisław Sowiński, 
opiewającą na kwotę: 153.062,49 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się do realizacji zadania w terminie 3 
miesięcy od daty podpisania umowy, czyli do 9 czerwca.
 

2. Bikówek – Zalesie
Kolejną inwestycją drogową będzie pierwszy etap budowy drogi nr 51 Bikówek- Zalesie. Wykonawcą 
zadania będzie „ZYKO-DRÓG” Sp. z o.o. Zadanie opiewa na łączną sumę 125.586,47 zł brutto. Termin 
realizacji to 4 miesiące od dnia podpisania umowy, czyli do 10 lipca.  

3. ul. Sienkiewicza
16 marca podpisano umowę na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:  „Przebudowa ul. Sienkiewicza 
w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego w zakresie wymiany nawierzchni”. Wykonaw-
cą zadania będzie „FAL-BRUK” Sp. z o.o. Sp.k.  Kwota przeznaczona na realizację zadania: 253.380,00 zł 
brutto. Prace mają zostać ukończone do 16 lipca.

4. ul. Heweliusza
19 marca burmistrz podpisał umowę na realizację budowy ulicy Heweliusza oraz Śniadeckich. Wyko-
nawcą całego zadania będzie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.  Koszt 
zadania wyniesie: 1.286.786,79 zł brutto. Inwestycja ma zostać ukończona do 19 sierpnia.

W marcu podpisano aż cztery umowy na kolejne inwestycje drogowe, które będą 
realizowane na terenie gminy Grójec. Trzy z czterech rozstrzygniętych postępowań 
dotyczą ulic zlokalizowanych bezpośrednio w mieście.
Zaplanowane modernizacje mają potrwać do 19 sierpnia tego roku - do dotrzymania 
takiego terminu zobowiązał się ostatni z wykonawców.  Wszystkie wymienione 
inwestycje zostaną w całości sfinansowane z budżetu gminy.  Ponadto, rozstrzygnięty 
został przetarg na konserwację dróg. W toku są kolejne przetargi drogowe. Będziemy o 
nich informować niebawem.

Zakończył się pierwszy etap 
projektu „Edu Kompas Zdalna 
szkoła”, którego celem było 
wzmacnianie kompetencji 
edukacyjnych pracowników szkół 
w Grójcu.  Program był realizowany 
przy współpracy z warszawskim 
Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji 
Edukacyjnych, akredytowaną 
placówką doskonalenia nauczycieli. 

W W przeds ięwz ięc iu p rzeds ięwz ięc iu 
uczestniczyło 268 uczestniczyło 268 
nauczycieli  z 6 pla-nauczycieli  z 6 pla-
cówek oświatowych. cówek oświatowych. 

Grójec tym samym znalazł się w gro-Grójec tym samym znalazł się w gro-
nie tych samorządów, które nie tylko  nie tych samorządów, które nie tylko  
w najwyższym stopniu troszczą się o w najwyższym stopniu troszczą się o 
przygotowanie uczniów do egzami-przygotowanie uczniów do egzami-
nów końcowych, ale także dążą do nów końcowych, ale także dążą do 
sprostania wymogom współczesnej sprostania wymogom współczesnej 
edukacji.edukacji.

RozwójRozwój
Decyzja o uruchomieniu programu 
została zainicjowana przez burmi-
strza Dariusza Gwiazdę oraz Monikę 
Kozłowską, naczelnik Wydział Edu-
kacji, Promocji i Spraw Społecznych 
w Grójcu. Jak podkreślali, zdecydo-
wali się na to przedsięwzięcie, ponie-
waż poszukiwali efektywnych roz-
wiązań, które wsparłyby nauczycieli 
oraz dyrektorów w trakcie zdalnej 
pracy z uczniami. – Naszym celem 
było wdrożenie programów rozwo-
jowych, które umożliwiłyby rozwój 
kompetencji cyfrowych nauczycieli 
– mówi  Monika Kozłowska. – Wy-
braliśmy projekt ORKE, ponieważ 
uznaliśmy, że  zapewni zrealizowanie 
tego przedsięwzięcia w sposób sys-
temowy i kompleksowy.  Wiedzie-
liśmy, że realizacja szkoleń będzie 
opierać się na wynikach badań dia-
gnostycznych prowadzonych przez 
ekspertów ORKE. Po zakończeniu 
tego etapu zostały  przeprowadzane 
działania rozwojowe  realizowane w 
chmurze Microsoft,  czyli na platfor-
mie edukacyjnej dobrze znanej i wy-
korzystywanej wcześniej w naszych 
palcówkach.

PotrzebyPotrzeby
Podczas realizacji projektu uwzględ-
niano różne potrzeby szkoleniowe 
rad pedagogicznych. Zajęcia odby-
wały się w kilku zespołach. Dyrek-
torzy koncentrowali się na zagadnie-
niach dotyczących koordynowania 
pracy szkoły, co stanowi wzmoc-
nienie jakości pracy placówek. Na-
uczyciele poznali niestandardowe 

sposoby na wykorzystanie Micro-
soft Office 365. Dzięki udziałowi w 
spotkaniach wzbogacali wiedzę o  
sposobach pracy i metodyce lekcji 
zdalnych. 

KorzyściKorzyści
Znaczącą korzyścią realizacji progra-
mu jest zainicjowanie lokalnej sieci 
współpracy nauczycieli, która będzie 
sprzyjała poszukiwaniu lokalnych li-
derów oświaty. Jak podkreśla naczel-
nik, takie grono może pomóc w inte-
gracji lokalnego środowiska oświa-
towego oraz  wymianie najlepszych 
praktyk, ale także we wspólnym roz-
wiazywaniu ważnych problemów. 
– Podejmując decyzję o wdrożeniu 
programu, chcielibyśmy nie tylko 
stworzyć jeden standard nauczania 
zdalnego, ale też wesprzeć nauczy-
cieli w działaniach, które umożliwią  
osiąganie wysokich parametrów ja-
kościowych, czyli lepszych efektów 
nauczania i wyników na egzami-
nach końcowych – twierdzi Dariusz 
Gwiazda, burmistrz Grójca.
– Cieszy nas szczególnie fakt, że 
wszyscy prowadzący zajęcia trene-
rzy i eksperci ORKE podkreślali wy-
jątkowe zaangażowanie i aktywność 
uczestników programu Edu Kompas. 
To bardzo budujące i świetny pro-
gnostyk co do dużych możliwości 
rozwijania u uczniów kompetencji 
przyszłości za pomocą cyfrowego 
środowiska pracy – podkreśla bur-
mistrz.
– Mamy nadzieję, że program nie 
tylko będzie stanowił ważne wspar-
cie dla rozwoju oświaty w naszym 
samorządzie – dodaje naczelnik 
Monika Kozłowska. – Wierzymy, 
że umożliwi on stworzenie kom-
pleksowych rozwiązań w zakresie 
zdalnego i hybrydowego kształcenia.  
Chcielibyśmy, aby przysłużył się do 
wzmocnienia dobrostanu pracowni-
ków szkół, ale także uczniów oraz ich 
rodziców w dobie pandemii. 

Informacja prasowa UGiMInformacja prasowa UGiM

Edu Kompas Ośrodka Orke jako 
wsparcie w tworzeniu wysokiego 
standardu pracy szkół w Grójcu

NADCHODZĄ WIOSENNE PORZĄDKI
Zakład Gospodarki Komunalnej został wyposażony w nowoczesny sprzęt do utrzymania porządku i czysto-
ści w mieście.
Innowacyjna maszyna to efekt rozstrzygniętego przetargu na zakup pojazdu wielofunkcyjnego do prac komu-
nalnych (zamiatania, odśnieżania, koszenia, mycia, posypywania), który został rozstrzygnięty w marcu.

Na wniosek burmistrza Dariusza Gwiazdy, grójeccy 
radni podjęli decyzję, aby przekazać dotację celową 
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, na zakup tego 
urządzenia. Kwota, jaka została przeznaczona na 
tę inwestycje wynosiła 400 tysięcy złotych. Najko-
rzystniejszą ofertę złożyła firma HAKO Polska Sp. z 
o.o opiewającą na kwotę 370 230, zł brutto. Pojazd 
posiada funkcje odśnieżania i posypywania piaskiem, 
zamiatania, mycia i koszenia.
- Sprzęt na pewno poprawi czystość i estetykę prze-
strzeni publicznej. Nasi pracownicy zostali już prze-
szkoleni z obsługi tej maszyny i wykonują pierwsze 
zadania porządkowe - poinformowała dyrektor ZGK, 
Małgorzata Nowakowska.                                             UGiM

fot. ZGK Grójec
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Druga wojna światowa stanowiła 
sprawdzian patriotyzmu dla 
wielokulturowego  społeczeństwa 
międzywojennej Polski, w tym 
także dla obywateli mających 
korzenie niemieckie, wyznania 
ewangelicko-augsburskiego. 
Zachowywano się różnie. 
Podpisywano volkslistę, wahano 
się pomiędzy niemieckością a 
polskością, nie brakowało i takich, 
którzy, jak Karol Messerschmidt, 
absolwent  grójeckiego gimnazjum,  
zapisali piękną kartę miłości 
ojczyzny. 

BBohater tej opowieści uzu-ohater tej opowieści uzu-
pełnia panteon patriotów, pełnia panteon patriotów, 
którzy swoim życiem dali którzy swoim życiem dali 
świadectwo oczywistej świadectwo oczywistej 

prawdzie, iż  aby czuć się Polakiem,  prawdzie, iż  aby czuć się Polakiem,  
niekoniecznie trzeba być katolikiem. niekoniecznie trzeba być katolikiem. 

Z Kalwaryjki Z Kalwaryjki 
Karol Messerschmidt urodził się 28 
kwietnia 1905 r. we wsi Kalwaryjka 
w gminie Kąty w powiecie grójec-
kim. Pewien procent jej mieszkań-
ców stanowili potomkowie osadni-
ków niemieckich, którzy po III roz-
biorze Polski osiedlili się w rejonie 
Góry Kalwarii. Wiadomo, że był 
synem spolonizowanego policjanta, 
miał troje rodzeństwa. 

W grójeckim gimnazjum W grójeckim gimnazjum 
1 września 1921 r. przyjęty został 
do klasy IV Sejmikowego Gimna-
zjum Koedukacyjnego w Grójcu na 
podstawie egzaminu wstępnego z 
warunkiem z języka niemieckiego. 
Na ukształtowanie się jego patrio-
tycznej postawy duży wpływ miał 
dyrektor Franciszek Cichecki, który 
wychowywał młodzież w duchu pa-
triotyzmu, a także inni profesorowie, 
nierzadko indywidualności dużego 
kalibru. Karol uczestniczył  w życiu 
kulturalnym szkoły, grając na klarne-
cie w  orkiestrze gimnazjalnej. Matu-
rę zdał w 1926 r. wraz z H. Czajkow-
skim, Z. Kałuskim, A. Kataną, W. 
Krzemińskim, G. Markowskim, S. 
Prusiem, W. Ścisłowskim, W. Wró-
blem i F. Żaboklickim. 

Studia teologiczneStudia teologiczne
Wstąpił na Wydział Teologii Ewan-
gelickiej Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Podczas studiów brał czynny 
udział w pracach Koła Teologów 
Ewangelickich oraz  Akademickiego 
Koła Grójczan, grupującego studen-
tów pochodzących z Grójca,  którzy 
utrzymywali ze sobą więzi na niwie 
towarzyskiej i kulturalnej, aranżując 
w mieście nad Molnicą bale i przed-
stawienia teatralne.  Po ukończeniu 
studiów teologicznych powołany zo-
stał przez Konsystorz Ewangelicki na 
wikariusza parafii w Starej Iwicznej 
na Mazowszu. Od 20 października 
1933 r. do połowy 1935 r. pełnił tu 
nie tylko czysto duszpasterskie obo-
wiązki, ale pracował też społecznie 
w Stowarzyszeniu Młodzieży, które 
powołało go na swego prezesa.

Czciciel MarszałkaCzciciel Marszałka
Fascynowała go postać Piłsudskiego. 
Widział w nim wielkiego Polaka-
-patriotę, wzór znakomitego wodza, 
a także utalentowanego polityka i 
człowieka czystych rąk. Marzył o 
tym, aby móc  kiedyś w życiu zoba-
czyć go z bliska. Pewnego razu, gdy  
siedząc na ławce w pobliżu Belwede-
ru,  wkuwał  filozofię z podręcznika 
Tatarkiewicza, ujrzał  „Dziadka” idą-
cego  wzdłuż wysokiego ogrodzenia 
w kierunku Generalnego Inspektora-
tu Sił Zbrojnych. Sunął pochylony, 

Opowieść o pastorze wiernym Bogu i ojczyźnie  Opowieść o pastorze wiernym Bogu i ojczyźnie  

mając na sobie długi płaszcz,  na 
głowie  maciejówkę. W odległości 
kilku metrów za nim kroczył  żan-
darm, a równolegle środkiem ulicy 
jechał konny policjant. W maju 1935 
r. – jako ksiądz ewangelicki – widział 
Marszałka po raz drugi, ale już mar-
twego, leżącego na katafalku podczas 
żałobnego nabożeństwa w katedrze 
św. Jana.  

Kapelan wojskowy Kapelan wojskowy 
Karola Messerchmidta ciągnęło do 
munduru. Zarządzeniem Prezydenta 
RP z 27 czerwca 1935 r. został ka-
pelanem w Wojsku Polskim i pro-
boszczem ewangelickim przy Do-
wództwie Okręgu Korpusu nr III w 
Grodnie.
1 lipca 1935 r. zgłosił się do  gene-
rała Aleksandra Litwinowicza, ce-
lem objęcia swoich obowiązków. 
Generał, były legionista, przyjął go 
życzliwie. Wyraził też – jako ewan-
gelik – radość, że wolne od dwóch 
lat probostwo ewangelickie wreszcie 
ma obsadę. 
– Opracuje ksiądz kapelan w cią-
gu tygodnia plan swej pracy i z nim 
mnie zapozna – rozkazał generał. 
Plan ten, zaakceptowany przez Litwi-
nowicza, obejmował obsługę duszpa-
sterską w 14 garnizonach  na terenie 
Okręgu Korpusu nr  III oraz w jed-
nostkach Korpusu Ochrony Pograni-
cza (KOP), rozrzuconych na granicy 
Wileńszczyzny i Nowogródczyzny. 
Ks. Messerschmidt, zaprosiwszy do 
współpracy   pastorów w Wilnie, 
Białymstoku, Suwałkach i Grodnie, 
zorganizował obsługę duszpasterską 
mniej więcej w połowie garnizo-
nów. Resztę garnizonów wziął na 
siebie, tak samo jak i  jednostki KOP. 
Do jego  obowiązków należało: od-
prawianie nabożeństw, wygłasza-
nie pogadanek religijno-moralnych 
w Kołach Opieki nad Żołnierzem 
Ewangelikiem, współdziałanie z Pol-
skim Białym Krzyżem, odwiedzanie 
chorych w szpitalach i więzieniach, 
przyjmowanie przysiąg od rekrutów, 
odprowadzanie zmarłych na cmen-
tarze i kierowanie kancelarią dusz-
pasterstwa przy pomocy kancelisty-
-organisty. 

Podróże bliskie i dalekiePodróże bliskie i dalekie
Służba proboszcza ewangelickiego 
przy Dowództwie  Okręgu Korpusu 
nr III związana była z częstymi po-
dróżami: bliskimi – do garnizonów 
i dalekimi – do strażnic KOP.  Przy-
gotowania do wypraw dalekich   za-
czynał  w sobotę wczesnym rankiem, 
wyciągając  trzy walizki. Do pierw-
szej pakował kapliczkę polową, do 
drugiej około 50 śpiewników i tyleż 
egzemplarzy pisma żołnierskiego 
„Na Wyżyny”, a do trzeciej strój li-
turgiczny. Cały ten bagaż wstawiał 
do bryczki, która zajeżdżała przed 
plebanię i wiozła go na stację kole-

jową w Grodnie. Najpierw jechał 
koleją, potem autobusami,  a ostatni 
etap drogi pokonywał  środkami ko-
munikacyjnymi KOP, czyli pojazda-
mi konnymi w lecie, saniami zimą, 
częściowo nocą, częściowo za dnia, 
wśród lasów, pól, łąk i jezior, podzi-
wiając krajobrazy Wileńszczyzny i 
Nowogródczyzny. 
– Ostatni odcinek drogi odbywałem 
w towarzystwie żołnierzy, opieku-
jących się mną w leśnych ostępach. 
W ciągu czterech lat takiego peregry-
nowania nie spotkała mnie żadna zła 
przygoda – zapewniał. 

W rodzinnej atmosferzeW rodzinnej atmosferze
Do współpracy zapraszał cywilną 
społeczność, organizując  w Grodnie 
i Wilnie Koła Opieki nad Żołnierzem 
Ewangelikiem. Miały one za zadanie 
być rodzinami zastępczymi dla żoł-
nierzy pełniących służbę z dala od 
swoich rodzin. Spotkania aranżowa-
no przeważnie w niedziele i święta.  
W części religijnej ks. Messerschmidt 
zmawiał modlitwę i wygłaszał krót-
kie rozmyślanie, następnie śpiewano 
pieśni kościelne, po czym panie za-
praszały wszystkich do stołu. Tak po-
między obiema stronami  rodziły się 
przyjaźnie, które nierzadko trwały po 
odejściu żołnierzy do cywila. 

Język polskiJęzyk polski
W szerzeniu wśród żołnierzy służby 
zasadniczej Wojska Polskiego  kul-
tury i oświaty, rozbudzaniu postaw 
patriotycznych oraz świadomości 
narodowej i obywatelskiej dużą 
rolę odegrał Polski Biały Krzyż. 
Nic dziwnego, że nasz kapelan ści-
śle współpracował z tą organizacją.  
Wśród jego podopiecznych dużo 
było analfabetów, chłopaków słabo 
mówiących po polsku, kiepsko czy-
tających. Nauka języka polskiego uła-
twiała im relacje z kolegami z wojska, 
a w cywilu  funkcjonowanie w społe-
czeństwie.

O równe prawaO równe prawa
Skonstatował, że przysięgi na terenie  
Okręgu Korpusu nr III są dwa razy w 
roku: na wiosnę i jesienią, w jednym 
dniu we wszystkich  garnizonach. Ka-
tolikom w to graj, bowiem w każdym 
garnizonie mieli albo kapelana, albo 
miejscowego księdza parafialnego. 
Pięciu ewangelickich duchownych 
nie było w stanie jednego dnia obsłu-
żyć 14 garnizonów, więc przyjmowa-
li przysięgę od małej liczby ewange-

lików, od pozostałych zaś odbierał ją  
oficer służbowy.
– Tym układem czułem się bardzo po-
krzywdzony. O to też mieli pretensje 
do wojska rekruci – wspominał ks. 
Messerschmidt, który podjął starania, 
aby zmienić ten stan rzeczy. 
Skończyły się one powodzeniem, gdy 
dowódcą Okręgu Korpusu nr III zo-
stał generał Józef Olszyna-Wilczyń-
ski, ewangelik zresztą. 
– Od dziś przysięgi mają być  w 
każdym garnizonie w innym dniu – 
rozkazał generał szefowi sztabu, co 
z satysfakcją przyjęli kapelani mniej-
szości wyznaniowych.

Rozmowy z teozofemRozmowy z teozofem
Kapelanowanie w Grodnie było oka-
zją do zawarcia bliższej znajomości 
z generałem Michałem Karaszewi-
czem-Tokarzewskim, dowodzącym 
Okręgiem Korpusu nr III bezpośred-
nio po generale Litwinowiczu, od 1 
listopada 1935 r. do 3 sierpnia 1936 
r. Generałowi tak bardzo spodobało 
się kazanie, wygłoszone przez  ks. 
Messerschmidta w dniu imienin  śp. 
Marszałka, że po nabożeństwie przy-
szedł do zakrystii z podziękowania-
mi. Potem spotykali się na plebanii, 
rozmawiając o pracy kapelańskiej, 
snując dysputy na tematy religijno-
-filozoficzne. Okazało się, że Kara-
szewicz-Tokarzewski, uznający się 
za socjalistę, szukający miejsca czło-
wieka w naturze, był teozofem, kapła-
nem Kościoła liberalnokatolickiego, 
a ponadto wolnomularzem. Nasz 
kapelan do końca życia zapamiętał, 
jak w czasie, gdy odwiedzał  swoich 
podopiecznych w szpitalu, wpadł tam 
nagle na inspekcję pan generał, ucho-
dzący za służbistę i wzór pracowito-
ści. Znalazł  odrobinę kurzu na kloszu 
lampy nad stołem operacyjnym, za co 
mocno oberwało się komendantowi 
szpitala. 

W radzieckim Wilnie W radzieckim Wilnie 
Tymczasem wyczuwało się już nad-
chodzącą wojnę z Trzecią Rzeszą. 
Państwo polskie zaczęło bliżej przy-
glądać się mniejszości niemieckiej. 
Również w Grodnie wzrosło napięcie 
na tle narodowościowo-politycznym. 
Ks. Messerschmidt, mający stopień 
wojskowy kapitana, zaangażował się 
w akcję zrywania z grobów niemiec-
kich emblematów faszystowskich. Po 
wybuchu wojny znalazł się na terenie 
Wilna, do którego 19 września 1939 
r. wkroczyła Armia Czerwona. Wi-

dział, jak niektórzy polscy oficerowie 
zamieniali mundur wojskowy na cy-
wilne łachy, sam zresztą ukrywał się 
w przebraniu harcerza i zduna. 

W niemieckiej WarszawieW niemieckiej Warszawie
Przedostał się do Warszawy. Mógł 
jako ewangelik niemieckiego pocho-
dzenia ujawnić się przed władzami 
okupacyjnymi. Czuł się jednak Pola-
kiem i tego nie zrobił. 
– Przysięgałem Bogu i swojej ojczyź-
nie, bo jestem księdzem i oficerem – 
tłumaczył, podkreślając, że nigdy nie 
wolno się poddawać. 
A jego sytuacja stała się bardzo zła, 
gdy gestapo dowiedziało się o  dzia-
łaniach w Grodnie, uznanych za  
formę wynaradawiania Niemców. 
Zaczął ukrywać  się pod nazwiskiem 
Buczyński. W styczniu 1943 r. został 
przypadkowo aresztowany podczas 
łapanki na Tamce. Wraz z innymi tra-
fił na Pawiak.

Ucieczka z transportu Ucieczka z transportu 
Znalazł się  w licznej grupie Polaków 
wysłanych przez Niemców transpor-
tem kolejowym do Lublina, precy-
zując: do obozu koncentracyjnego na 
Majdanku. Na szczęście wyciągnął z 
dziury pod kieszenią płaszcza prze-
myconą latarkę, dzięki której uda-
ło się odnaleźć skobel zamykający 
okienko w wagonie bydlęcym. Wraz 
z kilkoma innymi więźniami wysko-
czył z jadącego pociągu. Skręcił sobie 
nogę, ale dotarł do jakiejś chałupy, 
gdzie otrzymał pomoc, po czym dobił 
do swojej przedwojennej willi w Ża-
bieńcu w powiecie grójeckim. Ukry-
wał się w niej, korzystając m.in. ze 
specjalnej skrytki,  przez dwa lata aż 
do końca wojny. 

 W Polsce Ludowej  W Polsce Ludowej 
Po wojnie Karol Messerschmit wstą-
pił do armii, w której służył  do 1950 
r., czyli do momentu  rozwiązania 
ewangelickiej służby duszpasterskiej 
w Wojsku Polskim. Potem piastował  
ważne godności w Kościele ewange-
licko-augsburskim, zarządzał parafia-
mi, dyrektorował w Bibliotece Chrze-
ścijańskiej Akademii Teologicznej w 
Warszawie. W 1975 r. przeszedł na 
emeryturę. W 1980 r. odznaczony 
został Krzyżem Kawalerskim  Orde-
ru Odrodzenia Polski, awansowany 
do stopnia majora. Zmarł w czerw-
cu 1991 r. Spoczywa na cmentarzu 
ewangelicko-augsburskim w Warsza-
wie.                       Remigiusz Matyjas Remigiusz Matyjas 
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PPołowa lutego 1980 r. SB ołowa lutego 1980 r. SB 
przejmuje list skierowa-przejmuje list skierowa-
ny do jednego z żołnierzy ny do jednego z żołnierzy 
AK Obwodu „Głuszec” AK Obwodu „Głuszec” 

Grójec Karola Świętorzeckiego, Grójec Karola Świętorzeckiego, 
zamieszkałego w Zalesiu Górnym. zamieszkałego w Zalesiu Górnym. 
Bezpieka dowiedziała się z niego, Bezpieka dowiedziała się z niego, 
że dawni żołnierze podziemia za-że dawni żołnierze podziemia za-
mierzają w niedzielę 13 kwietnia mierzają w niedzielę 13 kwietnia 
1980 r. uczcić 36. rocznicę odbi-1980 r. uczcić 36. rocznicę odbi-
cia przez grójeckie AK więźniów cia przez grójeckie AK więźniów 
z Gestapo. Akcja miała miejsce o z Gestapo. Akcja miała miejsce o 
północy z 26 na 27 marca 1944 r., północy z 26 na 27 marca 1944 r., 
ale widocznie niedziela po Wiel-ale widocznie niedziela po Wiel-
kanocy była najlepszym terminem kanocy była najlepszym terminem 
na zorganizowanie uroczystości. na zorganizowanie uroczystości. 
Bezpieka prowadziła kontrolę Bezpieka prowadziła kontrolę 
operacyjną listów kierowanych do operacyjną listów kierowanych do 
żołnierzy AK, żeby wiedzieć, co żołnierzy AK, żeby wiedzieć, co 
się dzieje i sprawdzać nastroje w się dzieje i sprawdzać nastroje w 
środowiskach z natury niechętnych środowiskach z natury niechętnych 
tzw. władzy ludowej. Kontrolowa-tzw. władzy ludowej. Kontrolowa-
ła również organizowanie wszyst-ła również organizowanie wszyst-
kich spotkań publicznych, ale nie kich spotkań publicznych, ale nie 
wiedziała o organizowaniu gró-wiedziała o organizowaniu gró-
jeckich obchodów rocznicowych. jeckich obchodów rocznicowych. 
Spotkanie, wg SB, nosiło „znamio-Spotkanie, wg SB, nosiło „znamio-
na zagrożenia  nas interesującego na zagrożenia  nas interesującego 
01017”. Departament III Komen-01017”. Departament III Komen-
dy Wojewódzkiej Milicji Obywa-dy Wojewódzkiej Milicji Obywa-
telskiej w Radomiu założył więc telskiej w Radomiu założył więc 
sprawę operacyjnego sprawdze-sprawę operacyjnego sprawdze-
nia o kryptonimie „GŁUSZEC”. nia o kryptonimie „GŁUSZEC”. 
Zagrożenie określone symbolem Zagrożenie określone symbolem 
01017 w esbeckiej nomenklaturze 01017 w esbeckiej nomenklaturze 
oznaczało „wpływanie na świado-oznaczało „wpływanie na świado-
mość poprzez organizowanie im-mość poprzez organizowanie im-
prez nawołujących do założeń ide-prez nawołujących do założeń ide-
owych i tradycji Polski burżuazyj-owych i tradycji Polski burżuazyj-
nej”. Tak bezpieczniacy za pomocą nej”. Tak bezpieczniacy za pomocą 
ówczesnej językowej poprawności ówczesnej językowej poprawności 
politycznej określali uroczystości politycznej określali uroczystości 
związane z etosem niepodległej i związane z etosem niepodległej i 
suwerennej II Rzeczypospolitej, suwerennej II Rzeczypospolitej, 
która odrodziła się po 123 latach która odrodziła się po 123 latach 
zaborów. Funkcjonariusze bezpieki zaborów. Funkcjonariusze bezpieki 
za pomocą kontroli korespondencji za pomocą kontroli korespondencji 
kierowanej do innych byłych żoł-kierowanej do innych byłych żoł-
nierzy grójeckiego AK oraz roz-nierzy grójeckiego AK oraz roz-
mów z Kontaktem Operacyjnym o mów z Kontaktem Operacyjnym o 
pseudonimie „JK” potwierdzili, że pseudonimie „JK” potwierdzili, że 
uroczystości odbędą się. uroczystości odbędą się. 

Ustalić i zastraszyć Ustalić i zastraszyć 
W dokumencie opatrzonym napi-
sem „Tajne Specjalnego Znacze-
nia” SB przygotowanym przez De-
partament III KWMO w Radomiu 
określono cele operacyjne. Bezpie-
ka określiła, że należy dążyć do: 
„ustalenia inicjatorów, organizato-
rów i uczestników tej uroczystości, 
programu imprezy; ustalenia, czy 
organizatorzy zamierzają wyko-
rzystać to spotkanie do wrogich 
celów (wystąpień) oraz ewentu-
alnego zapobieżenia organizacji 
tej imprezy, bądź ograniczenia jej 
zasięgu”. Opracowano również 
przedsięwzięcia, czyli plan działań 
operacyjnych wobec organizato-
rów i uczestników uroczystości. 
Funkcjonariusz SB przekazał TAJ-
NEMU WSPÓŁPRACOWNIKO-
WI o pseudonimie „Lew”, żeby „w 
środowisku członków byłego pod-
ziemia przeprowadził rozpoznanie 
pod kątem zamiarów organizato-
rów tego spotkania oraz ustalenia 
jego uczestników”. Konfidentowi 
nakazano udział w uroczysto-
ściach, zrelacjonowanie rozmów 
uczestników i ustalenie planów 
byłych żołnierzy grójeckiego AK. 

Jednemu z funkcjonariuszy bezpie-
ki powierzono zastraszenie organi-
zatorów i uczestników obchodów. 
„Z ustalonymi organizatorami tej 
imprezy oraz uczestnikami pro-
wadzić rozmowy profilaktyczne, 
poprzez które należy zmierzać do 
odciągnięcia ich od zamiaru orga-
nizacji i udziału w tej imprezie” – 
zapisano enigmatycznym językiem 
w dokumencie SB. Funkcjonariu-
sze prowadzili dochodzenie, które 
miało doprowadzić do ustalenia 
organizatora obchodów. Ustalili, 
jak wynika z notatki służbowej, że 
miał być nim Czesław Kaliszek z 
Warszawy, w czasie okupacji nie-
mieckiej żołnierz AK na ziemi gró-
jeckiej. 

Łamanie tajemnicy Łamanie tajemnicy 
Nie zrezygnowano z tajnej kontro-
li listów kierowanych do żołnierzy 
AK. Przechwycono koresponden-
cję do Edmunda Świtalskiego z 
Golczewa (województwo szczeciń-
skie) i Stanisława Wójcika z Łodzi. 
Nieznany adresat listu do Wójcika 
prosił – co odnotowało SB – aby 
powiadomił swoich kolegów o uro-
czystości. Jeden z listów, jak wyni-
ka z notatki służbowej, został wy-
słany z Grójca i podpisany „Krzysz 
Sławek”. Prawdopodobnie to pseu-
donim znany wtajemniczonym ze 
środowiska kombatanckiego, dla 
którego zasady konspiracji były 
czymś oczywistym wyniesionym z 
czasów okupacji i praktykowanym 
w PRL. W związku z przejęciem 
listów do Świtalskiego i Wójcika 
Naczelnik III Wydziały KWMO 
w Radomiu przesłał do swoich od-
powiedników w Szczecinie i Łodzi 
informację, że w Grójcu odbędzie 
się nabożeństwo żałobne za dusze 
miejscowych żołnierzy AK i odsło-
nięcie tablicy upamiętnienie akcję 
na Caritas. „Uroczystość ta jest or-
ganizowana nielegalnie” – podkre-
ślało SB i informowało, że Śwital-
ski i Wójcik otrzymali zaproszenia 
na obchody. „Powyższą informację 
przesyłam do wiadomości i ewen-
tualnego wykorzystania” – wskazał 
esbek.

Inwigilacja uczestników Inwigilacja uczestników 
Bezpieka postanowiła przebieg 
imprezy zabezpieczyć operacyj-
nie, ustalić uczestników i treść ich 
wypowiedzi. Udokumentowanie 
fotograficzne i dźwiękowe uro-
czystości powierzono Wydziało-
wi „B”, który zajmował się w SB 
obserwacją osób i obiektów. Infor-

Uroczystości rocznicowe AK „Głuszec” Grójec pod czujnym okiem SB
Obchodom rocznicowym akcji odbicia więźniów z Gestapo w Grójcu przez miejscową AK, jeżeli udało się je zorganizować 
w PRL, wnikliwie przyglądała się Służba Bezpieczeństwa. W celu kontrolowania organizatorów i uczestników bezpieka 
stosowała różne narzędzia z inwigilacyjnego arsenału. Łamano tajemnicę korespondencji, korzystano z pomocy donosiciela, 
polecano zastraszać uczestników i organizatorów. 

macje na temat uczestników spoza 
obszaru województwa radomskie-
go, do którego przynależał wtedy 
administracyjnie Grójec, miały 
być przekazane do odpowiednich 
miejscowo Wydziałów III Komend 
Wojewódzkich MO.

Ustalenia SBUstalenia SB
Funkcjonariusze SB ustalili, że 
na obchody wysłano prawie 100 
zaproszeń. Stwierdzili też, że byli 
członkowie AK kilkukrotnie stara-
li się o uzyskanie zgody na odsło-
nięcie tablicy pamiątkowej na bu-
dynku Caritasu. Zgody na tablicę 
nie wydano, ponieważ kombatanci 
chcieli – wg bezpieki – umieścić na 
tablicy nazwiska „poległych człon-
ków AK-WiK, którzy w 1945 roku 
brali udział w napadzie na PUBP, 
który po wyzwoleniu mieścił się w 
tym budynku”. Informacja nie jest 
prawdziwa. Po pierwsze, w akcji z 
listopada 1945 r.,  której celem było 
odbicie żołnierzy podziemia nie-
podległościowego torturowanych 
w budynku PUBP, gdzie wcześniej 
miało siedzibę Gestapo, nie zgi-
nął nikt z atakujących. Ranny był 
Leon Komorowski. A po drugie, 
w Grójcu nie istniała organizacja 
AK-WiK. Być może chodziło o 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość 
(WiN), ale to nie ono przeprowa-
dziło akcję na ubecką katownię w 
Grójcu, tylko miejscowy ROAK. 
„Dotychczas nie ustalono perso-
nalnie organizatorów tej uroczy-
stości, ani treści napisu, jaki ma 
być umieszczony na tej tablicy” – 
ubolewali funkcjonariusze komu-
nistycznej tajnej policji politycznej. 
O organizowanych uroczystościach 
powiadomili miejscowe władze 
polityczne i administracyjne.
W meldunku z 11 kwietnia 1980 
r. funkcjonariusze SB pisali, że ta-
blicę upamiętniającą 36. rocznicę 
akcji umieszczono już w kościele 
parafialnym. Opisywali jej treść i 
wygląd. Informacje na temat ta-
blicy funkcjonariusze uzyskali od 
konfidenta o pseudonimie „Lew”, 
który był obecny na uroczysto-
ściach. Tak na marginesie, ciekawe 
kim był TW SB „Lew”? Wydaje 
się, że miał dobre rozpoznanie na 
temat tego, co dzieje się w środo-
wisku kombatanckim. Ale to już 
opowieść na kolejny artykuł.  

Bez wrogich akcentówBez wrogich akcentów
„W toku dalszych czynności 
sprawdzających ustalono, że im-
preza ta choć organizowana nie 

oficjalnie (oryginalna pisownia 
– przyp. TP) nie będzie zawierała 
wrogich akcentów a umieszczona 
na kościele tablica, która będzie 
odsłonięta i poświęcona, nie za-
wiera wrogiej treści” – informował 
naczelnik Wydziału III KWMO w 
Radomiu. SB bacznie analizowa-
ło przebieg mszy św. w grójeckim 
kościele. „Uroczyste nabożeństwo 
poprzedzone było kazaniem pro-
boszcza parafii Grójec ks. Olewiń-
skiego, który w swoim wystąpieniu 
przedstawił historię obwodu AK 
oraz przypomniał przebieg akcji 
na siedzibę gestapo” – pisali funk-
cjonariusze SB, opierając się na 
doniesieniach TW. Podkreślili, że 
„wystąpienie ks. Olewińskiego nie 
zawierało wrogich akcentów”. Na 
obchodach dopisała frekwencja, co 
skrzętnie odnotowano w raporcie 
SB: około 500 wiernych, w tym 
100 byłych żołnierzy AK uczestni-
czyło w poświęceniu tablicy przez 
księdza proboszcza. „Innych wy-
stąpień ze strony organizatorów i 
uczestników spotkania nie było. Po 
nabożeństwie uczestnicy spotkania 
w małych grupkach rozeszli się i 
rozjechali do miejsc zamieszka-
nia” – stwierdzili funkcjonariusze i 
podkreślili: „Z uwagi na powyższe 
zagrożenie uważamy za zlikwido-
wane”.

Fotografie zniknęły Fotografie zniknęły 
SB fotografowała „osoby, których 
zachowanie wskazywało, że są 

bezpośrednimi uczestnikami zabez-
pieczanej uroczystości” oraz auta z 
rejestracjami spoza województwa 
radomskiego zaparkowane w okoli-
cy kościoła. Powstało 30 zdjęć, jed-
nak nie ma ich w teczce, do której 
miałem dostęp w Archiwum IPN w 
Warszawie. Numery rejestracyjne 
dziesięciu aut spoza województwa 
radomskiego, wobec których funk-
cjonariusze mieli podejrzenia, że 
przyjechali nimi uczestnicy uroczy-
stości, przekazano do sprawdzenia 
naczelnikowi III Wydziału KSMO 
w Warszawie oraz naczelnikom III 
Wydziału KWMO w Skierniewi-
cach i Pile. We wnioskach podsu-
mowujących operację funkcjona-
riusz SB stwierdził, że prowadzenie 
sprawy było zasadne, ponieważ 
byli członkowie AK mogli wyko-
rzystać spotkanie do ewentualnych 
negatywnych wystąpień przeciwko 
władzy. „W przypadku posiadania 
informacji wyprzedzających o pla-
nowanych tego typu imprezach z 
ich organizatorami należy przepro-
wadzić rozmowy profilaktyczne, 
celem zapobieżenia negatywnym 
wystąpieniom ze strony organiza-
torów i uczestników” – zalecał na 
przyszłość funkcjonariusz SB. 

Tomasz Plaskota Tomasz Plaskota 

Źródło: Sprawa Operacyjne-
go Sprawdzenia, t. I. Kryptonim 
„GŁUSZEC”. IPN Ra 08/417. 
Oddziałowe Archiwum Instytutu 
Pamięci Narodowej w Warszawie.

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI 
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
1 marca jest datą upamiętniającą żołnierzy antykomunistycznego i 
niepodległościowego podziemia. W Grójcu uroczystości odbyły się trady-
cyjnie na grójeckim rynku przy pomniku poświęconym poległym boha-
terom walczącym  w latach 1939 - 1945.
Organizatorami tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych byli: Dowódca Garnizonu Grójec płk 
Andrzej Kozera, Poseł na Sejm RP Marek Suski oraz Dyrektor Zespołu 
Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec”- Grójec w Grójcu.
Na placu Wolności w Grójcu pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy Wyklę-
tych odbyły się główne uroczystości patriotyczne. Wszyscy zgromadzeni 
wysłuchali Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej oraz przemówień okoliczno-
ściowych. Następnie został odczytany List Prezydenta RP z okazji Naro-
dowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Kolejnym punktem uroczy-
stości było odczytanie Apelu Pamięci i oddanie salwy honorowej.
Pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych złożono wiązanki kwia-
tów oraz zapalono znicz pamięci.
Pamiętając o bohaterach antykomunistycznego i niepodległościowego 
podziemia, żołnierze CRiWWRE w ramach Żołnierskiej Pamięci odwiedzili 
mogiły i miejsca pamięci w Garnizonie Grójec.
Obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych towarzyszy-
ło honorowe oddawanie krwi „SpoKREWnieni służbą”.

fot. UGiM



8 KULTURA

Idziemy za ciosem. W zeszłym 
miesiącu Grójecki Ośrodek 
Kultury otrzymał dofinansowanie 
w ramach XI edycji konkursu 
Funduszu Naturalnej Energii w 
wysokości 10 tys. zł na organizację 
warsztatów ekologicznych 
(budowa domków dla owadów, 
recykling i upcykling) oraz 
doposażenie naszej Pracowni 
Orange. To jednak nie wszystko! 
Spieszymy podzielić się z Wami 
kolejną fantastyczną nowiną. W 
tym miesiącu kolejny nasz projekt 
pod nazwą. „Święto Grójeckiego 
Kogutka” otrzymał dofinansowanie 
w niebagatelnej dla nas kwocie 26 
tys. zł. ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
w ramach programu „EtnoPolska 
2021” realizowanego przez 
Narodowe Centrum Kultury. 

SSwym projektem będziemy wym projektem będziemy 
mieli okazję odnowić wiel-mieli okazję odnowić wiel-
kanocną grójecką tradycję, kanocną grójecką tradycję, 
sięgającą swymi korzeniami sięgającą swymi korzeniami 

XIX wieku. Dwieście lat temu na XIX wieku. Dwieście lat temu na 
ziemi grójeckiej istniały, dziś zapo-ziemi grójeckiej istniały, dziś zapo-
mniane, zwyczaje ludowe, które były mniane, zwyczaje ludowe, które były 
kultywowane w okolicy Świąt Wiel-kultywowane w okolicy Świąt Wiel-
kanocnych. Były to w szczególności, kanocnych. Były to w szczególności, 
poza śmigusem i dyngusem, także poza śmigusem i dyngusem, także 
gaik (wzięta z boru gałąź choinki, gaik (wzięta z boru gałąź choinki, 
która była zdobiona różnokolorowy-która była zdobiona różnokolorowy-
mi wstążkami przez młode panny) mi wstążkami przez młode panny) 
oraz kogutek.  oraz kogutek.  
„Dziewczęta chodziły po wsi z ga-
ikiem, witając wiosnę, a chłopcy z 
kogutkiem, symbolizującym płod-
ność. Z początku rolę tę odgrywał 
żywy kogut, aż w końcu zastąpiono 
go ptakiem wykonanym z ciasta, do 
którego doklejano pióra. Kogucika 

Kogutek Grójecki, czyli coś dla sympatyków folkloru

wożono na wózku od zagrody do 
zagrody, zbierając prowiant i napoje. 
Nie omijano zwłaszcza chałup, gdzie 
znajdowały się panny na wydaniu. 
Gdy dziewczyna lubiła chłopaka, 
mogła go uszczęśliwić nawet kopą 
„jajecek” – opowiada Remigiusz 
Matyjas, regionalista i doktor historii.
W ramach naszego projektu przepro-
wadzimy cykl warsztatów popula-
ryzujących obrzędowość ludową, tj. 
warsztaty tańca ludowego, ceramicz-
ne i tradycyjnych form zdobniczych. 
Ich finałem będzie zorganizowanie 
jarmarku folklorystycznego „Święto 
Kogutka Grójeckiego”, który roz-
poczniemy tańcem przy dźwiękach 
,,Poloneza Grójeckiego". Następnie, 
na wzór naszych przodków, przej-
dziemy ulicami Grójca z furmanką 
i Kogutkiem Grójeckim w asyście 
młodzieży w strojach ludowych oraz 
społeczności gminy. 
Podczas jarmarku zaprezentujemy 
wyroby Kół Gospodyń Wiejskich, 
regionalnych artystów i producen-
tów (rękodzieło artystyczne, produk-
ty regionalne itp.), na scenie pojawi 

się utworzony podczas warsztatów 
tańca ludowego zespół folklory-
styczny, a następnie przy dźwiękach 
kapel ludowych zaprosimy Państwa 
do zabawy tanecznej na „dechach”. 
Dla dzieci i młodzieży przygotujemy 
szereg animacji ludowych. Ponadto 
dodatkową atrakcją jarmarku będzie 
rozstrzygnięcie konkursu na "Regio-
nalną potrawę".
Tego dnia w Galerii Grójeckiego 
Ośrodka Kultury będzie można 
także podziwiać wystawę prac po-
wstałych podczas warsztatów cera-
micznych i warsztatów tradycyjnych 
form zdobniczych. 
Mamy nadzieję, że zobaczymy się 
podczas spotkania inauguracyjne-
go, które zaplanowaliśmy na koniec 
kwietnia. O konkretnym terminie 
będziemy Państwa informować na 
naszym portalu społecznościowym.  
Już dziś serdecznie wszystkich za-
praszamy do udziału w naszym 
święcie.
                              Dariusz WojtasiakDariusz Wojtasiak

koordynator projektu „Święto koordynator projektu „Święto 
Grójeckiego Kogutka”Grójeckiego Kogutka”

PIĄTA WYSTAWA GPZG
5 marca 2021 r.  w galerii Grójeckiego Ośrodka Kultury  otwarto wystawę, na której prace malarskie i rysunkowe zaprezentowało 15 artystów z Grupy Plastyków Ziemi Grójeckiej (GPZG). 
Jest to już piąta wystawa naszej grupy i każda z nich pokazuje jak bardzo twórczość naszych artystów się rozwija. 
Tematyka prac jest bardzo różnorodna: barwny świat raf koralowych Leokadii Podoby, podróże, ekologia i światy abstrakcyjne Łukasza Skarżyńskiego, fantazyjny, barwny świat Anny Rysz-
kowskiej, cudowne, egipskie kocie królowe Karoliny Wróblewskiej, fantazyjny, roślinny świat Patrycji Rusin, kolorowe ekspresje Daniela Nowaka, nocne, rysunkowe eskapady Ireny Gna-
towskiej, fantazyjne, rysunkowe historyjki Jerzego Góreckiego, kolorowe, pastelowe abstrakcje Elizy Gnatowskiej, kosmiczna abstrakcja Moniki Feliksiak, abstrakcyjne kompozycje Jolanty 
Lusy, geometryczne fantazje Bożeny Grzejszczyk, barwne ekspresje Anny Młyniec czy kolorowe portrety kogutów Barbary Ignacak. 
Wszystkie prace powstały w zaciszach domowych pracowni podczas pandemii. Artyści, należący do GPZG, to osoby w różnym wieku, o różnym wykształceniu i uprawiające 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, fotograficy, osoby zajmujące się metaloplastyką, witrażami oraz haftem artystycznym. Wspólnie wystawiają swoje prace w Grójeckim Ośrodku Kultury. GPZG istnieje 
od 2018 r.  i jest nieformalną grupą ludzi, których łączy pasja do sztuk plastycznych, wywodzących się ze środowiska artystycznego oraz twórców amatorów. Kontynuuje ona dzieło Sto-
warzyszenia Plastyków Ziemi Grójeckiej.
Ze względu na pandemiczne obostrzenia, wystawę w formie wirtualnej można obejrzeć na stronie GOK i naszym fanpage. 

W ostatnich miesiącach 
Grójecki Ośrodek Kultury, 
pomimo trwającej pandemii, 
przygotował bogatą ofertę 
kulturalno-rozrywkową dla 
mieszkańców naszego regionu. 

DDostosowując się do ostosowując się do 
nowej rzeczywistości, nowej rzeczywistości, 
pracownicy GOK roz-pracownicy GOK roz-
poczęli realizację swo-poczęli realizację swo-

ich projektów za pośrednictwem ich projektów za pośrednictwem 
platformy internetowej Youtube. platformy internetowej Youtube. 
Pierwszy tego typu materiał to Pierwszy tego typu materiał to 
realizacja Orszaku Trzech Króli realizacja Orszaku Trzech Króli 
w zupełnie nowy i oryginalny w zupełnie nowy i oryginalny 
sposób. Wydarzenia były objęte sposób. Wydarzenia były objęte 
Honorowym Patronatem Burmi-Honorowym Patronatem Burmi-
strza Gminy i Miasta Grójec.strza Gminy i Miasta Grójec.

Dla kobiet Dla kobiet 
Ostatnim wydarzeniem, które 
odbyło się przy udziale widow-
ni, był koncert z Okazji Dnia 
Kobiet. Spotkał się  on  z bar-
dzo entuzjastycznym odbiorem 
wśród mieszkańców gminy Gró-
jec. Na deskach sali widowisko-
wej GOK wystąpili znani i lubia-
ni soliści z Chóru Miasta Grójec 
z towarzyszeniem Grójeckiej 
Orkiestry Kameralnej pod batutą 
Dariusza Borkowskiego-Thieu. 

Artyści wykonali  najpiękniejsze 
piosenki o kobietach, hity lat 20-
tych.
– Piękny koncert. Młodzi ludzie 
ożywiają nasze miasteczko. Tak 
trzymać! – komentowała nagra-
nie z koncertu pani Irena. 
Wydarzenie było także trans-
mitowane na żywo za pośred-
nictwem kanału internetowego 
platformy Youtube. Zgodnie z 
obowiązującymi obostrzeniami, 
sala widowiskowa wypełniła się 
w połowie miejsc dla publiczno-
ści. Na  zakończenie muzyczne-
go spektaklu każda z pań została 
obdarowana czerwoną różą, któ-
re wręczał zastępca burmistrza, 
Jarosław Rupiewicz. 

Podróż walentynkowaPodróż walentynkowa
Z okazji Walentynek, Grójecki 
Ośrodek Kultury zorganizował 
koncert, który także odbył się z 
udziałem publiczności, z zacho-
waniem obowiązujących zasad 
reżimu sanitarnego. Gwiazdą 
wieczoru był Alexander Marti-
nez, finalista Wielkiego Finału 
programu „Mam talent”. Jego 
głos, charyzma i ruch sceniczny 
oczarowały widzów.

Dokończenie na s. 13 Dokończenie na s. 13 

Co było grane?
fot. GOK



       KULTURA   9ŻYCIE GRÓJCA  |                  MARZEC 2021

Wystawa kolażu
Od 13 do 26 marca w Galerii 2 Piętro obok Pracowni PAADM 
na ulicy Bankowej można  było zobaczyć wystawę kolażu. W 
piątek 19 marca wystawę odwiedził burmistrz Grójca, Dariusz 
Gwiazda, który ufundował dla autorów prac m.in. materiały 
plastyczne niezbędne do stworzenia wystawy.

Barwne kolaże powstały 27 lutego podczas zajęć plastycznych 
w Galerii Grójeckiego Ośrodka Kultury. Warsztaty prowadziła 
artystka malarka Anna Merska-Mitan w ramach projektu socjal-
nego „Moja rodzina - moją siłą" realizowanego przez specjalistę 
pracy socjalnej z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Grójcu - Martę Gąsienicę-Gronikowską oraz współrealiza-
torów. Projekt objęty jest Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta 
Grójec - Dariusza Gwiazdy.

Wielobarwne kartki 
W zajęciach brało udział 13 dzieci w wieku 3 - 11 lat. Miały one 
za zadanie spośród wielobarwnych kartek wybrać te, które naj-
bardziej do nich przemawiały. Wycięte przez nie kształty posłu-
żyły stworzeniu indywidualnych map autorelacji oraz relacji z 
otoczeniem. Dzięki temu plastyczna zabawa dała uczestnikom 
możliwość uzewnętrzniania własnych odczuć i myśli. 

Odrobina arteterapii
Tego typu arteterapeutyczne działania mają przede wszystkim 
sprawiać przyjemność i być rodzajem zabawy, gdzie uczestnicy 
mają czas na eksperymentowanie i poznawanie świata, a w 
szczególności wspierają proces samopoznania. W trakcie zajęć 
możliwa staje się zmiana sposobu odbioru otaczającej rzeczy-
wistości. Stworzona wystawa wzbudziła zachwyt wśród auto-
rów, co znacznie wpływa na wyrabianie w nich poczucia ładu, 
porządku i estetyki. Takie działania rozbudzają ciekawość oraz 
uwrażliwiają na piękno -  zarówno uczestników,  jak i odbiorców.

Autorzy prac: Wiktoria Andrzychowska, Tomasz Bąder, Gabriela 
Burdiard, Maria Jędruszko-Karaś, Zofia Jędruszko-Karaś, Zuzan-
na Laskowska, Igor Niewiadomski, Mateusz Niewiadomski, Kor-
nelia Nowakowska, Oskar Nowakowski, Alan Pawlak, Matylda 
Stefańska, Maurycy Stefański.
                                                 Opieka artystyczna: Anna Merska-Mitan

NASZE WYSTAWY
Brak możliwości wspólnego 
malowania w pracowni Takie 
Tam Warsztaty nie stanowi 
problemu dla młodych i pełnych 
zaangażowania uczestniczek 
zajęć plastycznych. Tworzą w 
domowym zaciszu, realizując 
własne pomysły, a także  
podczas zajęć online,  gdy mogą  
konsultować  postępy  w pracy 
i oczywiście poznawać  nowe  
zagadnienia  z zakresu historii 
sztuki. 

W W ich sercach mieszka ich sercach mieszka 
prawdziwa pasja,  prawdziwa pasja,  
więc efekty  dzia-więc efekty  dzia-
łań  mogą tylko za-łań  mogą tylko za-

chwycać. Z kolei nasze wirtualne chwycać. Z kolei nasze wirtualne 
spotkania poświęciłam artyst-spotkania poświęciłam artyst-
kom niekiedy zapomnianym za kom niekiedy zapomnianym za 
życia, których dorobek dopiero życia, których dorobek dopiero 
po latach został doceniony przez po latach został doceniony przez 
krytyków oraz widzów. Zaczęli-krytyków oraz widzów. Zaczęli-
śmy od sylwetki wspaniałej Dory śmy od sylwetki wspaniałej Dory 
Maar, jednej z partnerek Pabla Pi-Maar, jednej z partnerek Pabla Pi-
cassa, malarki, fotografki i poet-cassa, malarki, fotografki i poet-
ki. Zafascynowana surrealizmem ki. Zafascynowana surrealizmem 
tworzyła intrygujące foto-kolaże, tworzyła intrygujące foto-kolaże, 
w poruszający sposób mówiła o w poruszający sposób mówiła o 
kobiecości, relacjach i doświad-kobiecości, relacjach i doświad-
czeniach życiowych,  a także roli czeniach życiowych,  a także roli 
i miejscu kobiet w ówczesnym i miejscu kobiet w ówczesnym 
społeczeństwie. Trudny związek społeczeństwie. Trudny związek 
ze sławnym artystą rzutował na ze sławnym artystą rzutował na 

W kręgu sztuki
jej spojrzenie na samą siebie, cze-jej spojrzenie na samą siebie, cze-
go efektem są pełne dramatyzmu go efektem są pełne dramatyzmu 
prace. Będąc portretowaną przez prace. Będąc portretowaną przez 
Picassa w kubistycznym ujęciu,  Picassa w kubistycznym ujęciu,  
jej zdeformowana twarz może jej zdeformowana twarz może 
mówić nie tylko o realizacjach mówić nie tylko o realizacjach 
twórcy, lecz także o istocie ich twórcy, lecz także o istocie ich 
prywatnego związku. prywatnego związku. 
Pochylając się nad biografią Dory 
Maar, tworzyliśmy prace nawią-

zujące do jej życia, jednocześnie 
próbując połączyć portrety autor-
stwa Picassa z jej subiektywnym 
spojrzeniem na siebie oraz emo-
cjami, które towarzyszyły ich re-
lacjom. 
Z radością patrzę na młodych lu-
dzi pełnych chęci do nauki i pracy 
i jestem zauroczona efektami, ja-
kie przynosi ich zaangażowanie. 
Kto wie, jakie nowe talenty wła-
śnie się rozwijają i dokąd ta arty-
styczna droga je doprowadzi… 

Agnieszka Cecylia KazałaAgnieszka Cecylia Kazała

Z początkiem tego roku, po 
siedmiu miesiącach, Grójecki 
Ośrodek Kultury zakończył 
niewielką modernizację swojej 
placówki. Zmienił się zarówno 
wygląd wewnątrz budynku, jak 
i została wzbogacona oferta 
kulturalno-rozrywkowa. 

DDzięki determinacji dy-zięki determinacji dy-
rektor i pracowników, rektor i pracowników, 
a także poczynionym a także poczynionym 
inwestycjom, GOK inwestycjom, GOK 

funkcjonował w czasie pande-funkcjonował w czasie pande-
mii jako jeden z nielicznych mii jako jeden z nielicznych 
działających ośrodków w całym działających ośrodków w całym 
kraju. Jednak liczne obostrzenia, kraju. Jednak liczne obostrzenia, 
zakazy organizowania imprez zakazy organizowania imprez 
z udziałem publiczności, w tym z udziałem publiczności, w tym 
masowych i wydarzeń, znacznie masowych i wydarzeń, znacznie 
ograniczyły działalność placów-ograniczyły działalność placów-
ki. Pomimo przeszkód, GOK ki. Pomimo przeszkód, GOK 
stara się zapewnić ofertę kultu-stara się zapewnić ofertę kultu-
ralną, zachowując jednocześnie ralną, zachowując jednocześnie 
obowiązujące zasady bezpie-obowiązujące zasady bezpie-
czeństwa sanitarnego. Wiele za-czeństwa sanitarnego. Wiele za-
jęć prowadzonych jest w ramach jęć prowadzonych jest w ramach 
prób do wydarzeń, które mają prób do wydarzeń, które mają 
mieć miejsce w tym roku.mieć miejsce w tym roku.

Odświeżony GOK
Na żywoNa żywo
Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców oraz sytuacji 
epidemicznej, ośrodek został za-
opatrzony w nowoczesny sprzęt, 
który umożliwia relacjonowanie 
wydarzeń na żywo, za pośrednic-
twem kanału internetowego na plat-
formie Youtube. Trzy interaktywne 
kamery oraz innowacyjna konsola 
sterująca dają możliwości nadawa-
nia programu wzorem stacji telewi-
zyjnych. Całość zestawu dopełnia 
komputer z profesjonalnym opro-
gramowaniem. Pracownicy przez 
cały czas szkolą się i rozwijają 
swoje umiejętności, aby zapewnić 
mieszkańcom przekaz i odbiór na 
możliwie jak najwyższym pozio-
mie. Dzięki temu oprzyrządowaniu, 
wszelkie wydarzenia u nas realizo-
wane, mogą odbywać się bez udzia-
łu widowni. 
– Zainteresowanie wydarzenia-
mi kulturalno-rozrywkowymi jest 
ogromne. Przekonaliśmy się o tym 
na przestrzeni ostatnich miesięcy, 
kiedy to organizowaliśmy różne 
eventy. Mieszkańcom bardzo bra-
kuje „normalnego” kontaktu z kul-

turą, a nam brakuje obecności pu-
bliczności – mówi dyrektor GOK, 
Monika Woźniak. 

RemontyRemonty
Pośród licznych udogodnień na 
uwagę zasługują przeprowadzo-
ne prace remontowo-budowlane. 
W wielu pomieszczeniach została 
wymieniona stara instalacja elek-
tryczna, oświetlenie, zainstalowano 
klimatyzację. Wnętrza niektórych 
pomieszczeń zostały odmalowa-
ne, położono też nowe podłogi i 
zamontowano nowe sufity. Grun-
towną modernizację przeszła m. in. 
sala plastyczna przystosowana do 
prowadzenia warsztatów dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych. Nato-
miast okna sali tanecznej wypełniła 
kolorowa folia, a pomieszczenia 
garderoby pod sceną dostosowano 
do obecnie panujących standardów. 
Pracownicy Grójeckiego Ośrodka 
Kultury pracują teraz w nowych, 
schludnych warunkach. Stanowi-
ska pracy także zostały wyposażo-
ne w nowoczesne meble. 
– Jest skromnie, schludnie i czysto. 
Warunki pracy są dostosowane do 
potrzeb pracowników. Planując 
modernizację, należy zminima-
lizować koszty, ale jednocześnie 

zapewnić możliwie jak najlepsze 
warunki pracy, wyposażyć obiekt  
w niezbędne narzędzia i urządzić 
go w taki sposób, by mieszkańcy 
chętnie nas odwiedzali – dodaje 
dyrektor Grójeckiego Ośrodka 
Kultury, Monika Woźniak. 
Pośród odnowionych pomiesz-
czeń znalazła się także reżyserka, 
która została wypełniona specjal-
ną gąbką wygłuszającą, będąca w 
trakcie przekształcania w profe-
sjonalne studio nagrań. To właśnie 
tam trwają prace nad materiałami 
video, a przez specjalnie wbudo-
wane okno widać wszystko, co 
dzieje się na sali widowiskowej. 
Modernizacje zostały wykonane 
z corocznej dotacji podmiotowej 
dla GOK od gminy Grójec. Oczy-
wiście jest jeszcze kilka spraw, 
które wymagają przemyślenia i 
dodatkowych nakładów finanso-
wych, np. wymiana projektora, 
któremu skończył się już okres 
gwarancyjny. Jest to jednak duży 
wydatek, na który w obecnej 
chwili GOK nie może sobie po-
zwolić. 

Co dalej?Co dalej?
– Mamy już kolejne plany oraz dzia-
łania wyznaczone na ten rok, jednak 
na razie nie będziemy ich ujawniać. 
Powinniśmy poczekać, by mieć 
dostateczną wiedzę, jak rozwinie 
się sytuacja związana z obostrze-
niami wynikającymi z COVID-19. 
Pod znakiem zapytania stoi Święto 
Kwitnących Jabłoni. Musimy jednak 
działać i planować wydarzenie, by 
być przygotowanym na ewentualną 
możliwość organizacji święta. Takie 
imprezy planuje się z dużym wy-
przedzeniem. Jeśli ŚKJ nie odbędzie 
się w maju, mamy nadzieję prze-
łożyć je na inny termin, ale nie jest 
to zależne wyłącznie od nas. Nowy 
termin niekoniecznie może odpowia-
dać wszystkim współuczestniczą-
cym artystom i kontrahentom. Bądź-
my jednak dobrej myśli – opowiada 
dyrektor Monika Woźniak.
W tym roku GOK pozyskał już dwie 
dotacje i czeka na rozstrzygnięcie ko-
lejnych. W planach są również wy-
darzenia i imprezy, o których można 
przeczytać w tym numerze gazety.

Szymon Wójcik Szymon Wójcik 
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Kapitan Sygnarek i jego czasy (cz. IV)

Pierwszy orzełek w życiu
Na początku listopada 1918 r.  torem kolejowym szedł  w stronę stacji w Grójcu żandarm, w  bardzo zabłoconym uniformie, bez nakrycia głowy i 
bez broni. W Janówku opowiadano, że rozbrojono go i wyrzucono z jadącego pociągu, w którym rewidował handlarki i konfiskował im wiezione 
pod spódnicami do Warszawy artykuły spożywcze. 

KKto tak potraktował to tak potraktował 
Niemca? Nikt nie chciał Niemca? Nikt nie chciał 
powiedzieć.  Antek Sy-powiedzieć.  Antek Sy-
gnarek, pouczony przez gnarek, pouczony przez 

brata Władka, że milczenie jest brata Władka, że milczenie jest 
złotem, też nikomu nie chwalił złotem, też nikomu nie chwalił 
się pikielhaubą. W każdym razie się pikielhaubą. W każdym razie 
był to dla niego, po trupie żandar-był to dla niego, po trupie żandar-
ma napotkanym w zbożu, kolejny ma napotkanym w zbożu, kolejny 
znak zwiastujący zbliżający się znak zwiastujący zbliżający się 
nieuchronnie przełom.  nieuchronnie przełom.  

Polecenie dyrektoraPolecenie dyrektora
11 listopada, w poniedziałek, po-
szedł do kochanej budy. Punktu-
alnie o godzinie dziewiątej roz-
poczęła się druga lekcja. Do klasy 
wszedł dyrektor gimnazjum, Józef 
Szczepański, podobnie jak geo-
graf Laskowski, wtajemniczony 
w plany Polskiej Organizacji Woj-
skowej, zamiarującej tego dnia 
rozbroić Niemców stacjonujących 
w grodzie ks. Skargi. Wyglądał na 
podenerwowanego, ale starał się 
zachować spokój. 
– Wczoraj do Warszawy wrócił z 
Magdeburga komendant Piłsud-
ski. W Warszawie rozpoczęto roz-
brajanie Niemców. W Grójcu też 
może być gorąco. Dziś więcej lek-
cji nie będzie. Zabierajcie książki  
i najkrótszą drogą biegnijcie  do 
domów.  Zabraniam kategorycznie 
włóczenia się  po mieście!  –  rzekł 
stanowczo, po czym podrapał się 
po siwej brodzie. 

Władek na przedzieWładek na przedzie
Antek po kilku minutach był już na 
szosie do Janówka. Panowała ja-
kaś dziwna cisza, nawet z posesji  
kowala Jaśkiewicza, usytuowanej  
opodal ogrodu  Szpitala  św. Pio-
tra, nie dobiegał żaden dźwięk.  
Gdy był już w połowie drogi do 
domu, dostrzegł  grupę mężczyzn 
idącą  od strony Janówka, najwy-
raźniej do Grójca. Szli dwójka-
mi, niosąc karabiny,  dziarskim 
krokiem, rozpraszając w puch 
martwotę. Prowadził ich Władek 
Sygnarek, też uzbrojony, mający 
na sobie ułański mundur, ten sam, 
w którym wrócił z wojny. An-
tek,  zapomniawszy o poleceniu 
dyrektora, dołączył do Władka i 
maszerował  z jego lewej strony. 
Rozpierała go duma, że wkrótce 
razem z bratem  zdobędą Grójec. 
Władek jednak spojrzał na niego 

groźnie, choć z troską.
– Zawracaj do domu – zakomen-
derował.  

Pędzą konie Pędzą konie 
Antek wrócił do Janówka. Ciągle  
jednak wyłaził na szosę, spoglą-
dając w kierunku miasta.  W go-
dzinach popołudniowych  przez 
wieś przejechał wyciągniętym 
kłusem w stronę Grójca młody 
jeździec, rzecz jasna z karabinem, 
a tu za nim, także szybko, paro-
konna bryczka z dwoma ładnymi 
gniadoszami, uwiązanymi do jej  
tyłu.  Po paru godzinach bryczka 
ta, zaprzężona w lichą szkapinę, 
wracała z miasta – powoził bro-
daty Żyd. 
– Zatem pięć koni i dwóch ludzi 
zostało w Grójcu – doliczył się 
Antek, nie mogący sobie daro-
wać, że nie znajduje się teraz w 
centrum wydarzeń, traktujący 
jednak słowa Władka jak święte. 

Serce matkiSerce matki
Stasiek wybrał się na stację ko-

lejową, skąd wciąż nie wracał.  
Wcięło też gdzieś Olka. Zapadła 
ciemność. W domu byli tylko 
Antek i Stefan wraz z siostrami. 
Mama zdradzała zaniepokojenie, 
tym bardziej, że jakiś czas temu od 
strony Grójca słychać było strzały. 
Strzały szybko umilkły, ale Wła-
dek, który na jej oczach przebierał 
się w ułański mundur, także nie 
dawał znaku życia.
– Pójdę na zwiady do Grójca – za-
proponował Antek.
– Ani mi się waż! Czekam na 
trzech synów, nie chcę czekać  tak-
że na ciebie – ostudziła jego zwia-
dowcze zapędy. 

Hände hoch!Hände hoch!
Olek i Stasiek ściągnęli do domu 
późnym wieczorem. Pierwszy był 
podekscytowany, drugi zaś  spo-
kojny. Olek relacjonował, jak Wła-
dek ze swoim oddziałem zaatako-
wał  siedzibę żandarmerii. Antek 
słuchał opowieści z wypiekami 
na twarzy. Miał wrażenie, jakby 
sam też uczestniczył w grójeckich 

wypadkach. Jakby na własne oczy 
widział, jak Władek wpada do ga-
binetu szefa żandarmów, wołając 
„Hände hoch!”, a zdumiony Nie-
miec, u którego Władek musiał co 
tydzień się meldować, drżącym 
głosem odpowiada: „Wladek, ty 
grzeczna chlopaka”, potem oddaje 
Władkowi swój rewolwer i swego 
konia, wreszcie, jak posłusznie 
rozkazuje strażnikom zwolnienie 
więźniów oraz  złożenie broni. 
– Tylko żandarmi  w Belsku nie 
zamierzali się poddać. Władek w 
kilka koni i na dwóch podwodach 
wyruszył do Belska. Żandarmi nie 
chcieli złożyć broni. Wywiązała 
się strzelanina. Kilku żandarmów 
zginęło. Ich ciała są już w trupiarni 
szpitala, a Władek przyprowadził 
stamtąd z dziesięć koni – opowia-
dał z przejęciem Olek. 
– Mówisz, synku, jakbyś sam tam 
był i wszystko widział – zauważy-
ła pani Julianna. 
– Wszystko się zgadza – wtrącił 
Stasiek. – Rozmawiałem z Wład-
kiem, ale krótko, bo on teraz na 
nic nie ma czasu. Kazał nam wra-
cać do domu, żeby mama się nie 
martwiła. 

Korekta pieśniKorekta pieśni
Antek całą noc nie mógł zasnąć. 
– Po lekcjach kup funt  soli i dwa 
funty  cukru – powiedziała rano 
mama, dając mu pieniądze.  Gdy 
wchodził do budynku gimnazjal-
nego,  nadział się na woźnego.  
– Do klas, a na dzwonek zbiór-
ka do kościoła na nabożeństwo! 
– obwieszczał urzędowo  woźny. 
W klasie przy tablicy stał uczeń 
ze starszej klasy. Na tablicy wy-
kaligrafowana była kredą zwrot-
ka „Boże coś Polskę”, ale za-
miast słów: „racz nam wrócić, 
Panie” stało jak wół: „pobłogo-
sław, Panie”. Zmianę tę Antek  
i jego koledzy uznali za słusz-
ną, bo przecież ojczyzna wolna 
zmartwychwstała wczoraj. Za-
tem zaśpiewali:
Boże coś Polskę przez tak długie 
wieki 
Otaczał blaskiem potęgi i chwały. 
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki 
Od nieszczęść, które przygnębić 
ją miały. 
Przed Twe ołtarze zanosim bła-
ganie, 

Ojczyźnie wolność, pobłogosław, 
Panie!

Piątka z plusemPiątka z plusem
Na korytarzu wychowawca klasy 
wziął Antka pod rękę, ucinając z 
nim krótką pogawędkę.  
– Dzielnego masz brata.
– Mam czterech braci, piąty, naj-
starszy, już nie żyje.
– Znam tylko jednego, tego, co 
tak wspaniale spisał się wczoraj, 
poskramiając butnych Niemców, 
a dziś ćwiczy już kawalerię. Sta-
wiam mu piątkę z plusem. Grójec 
jest z niego dumny. Wiesz, jak go 
nazywają?
– Nie wiem.
– Bardzo sympatycznie. Grzeczna 
chlopaka. 

SkarbonkaSkarbonka
Antek uśmiechnął się na te słowa, 
po czym zaraz rozległ się dzwo-
nek, i całą szkołą udali się  na mszę 
świętą. Przed wejściem do ko-
ścioła stała skarbonka z napisem: 
„Dobrowolne datki na Wojsko 
Polskie”. Ofiarodawcom przypi-
nano do ubrań biało-czerwone 
kokardki z metalowym  orzełkiem 
(na szpilce). No to  i on wrzucił do 
skarbonki marki, oczywiście te, 
które dostał na zakupy, i dumny, 
z orzełkiem przypiętym do klapy 
marynarki, wszedł do świątyni. 
Był to jego pierwszy orzełek w 
życiu! W połowie nabożeństwa 
z przerażeniem spostrzegł, że nie 
ma orzełka. Na szczęście zoba-
czył leżącą na podłodze kokardkę, 
co oznaczało, że po prostu wysu-
nął się on ze szpilką z klapy mary-
narki. Głęboko odetchnął... 

Nic dziwnegoNic dziwnego
Lekcji tego dnia nie było. Po mszy 
włóczył się z kolegami po mie-
ście. Do szpitalnej trupiarni cią-
gnął się sznur ciekawskich, którzy 
chcieli obejrzeć zwłoki grubych 
żandarmów z Belska, więc po-
szli tam i oni. Potem przyglądali 
się, jak Władek na podwórzu Ol-
brychta ćwiczy oddział jazdy. Nic 
dziwnego, że 12 listopada 1918 r. 
Antek wrócił do domu bez soli i 
cukru. Mama dała mu pieniądze i 
wysłała jeszcze raz do Grójca.

Remigiusz MatyjasRemigiusz Matyjas

Pikielhauba

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
to właśnie alkohol zajmuje niechlubne trzecie 
miejsce wśród czynników wywołujących ryzyko 
zdrowotne. Wyprzedzają go tylko palenie tytoniu 
i nadciśnienie tętnicze. Lekarze wiążą ze spoży-
waniem alkoholu ponad 200 chorób i dolegli-
wości. Szacuje się również, że odpowiada on za 
6% zgonów u osób poniżej 75 roku życia. Trzeba 
pamiętać, że alkohol, a konkretnie występujący 
w napojach alkoholowych etanol, jest substancją 
silnie toksyczną. Zaledwie kilka procent spożytej 
dawki wydalamy z moczem, a lwią część orga-
nizm metabolizuje w wątrobie.  PAMIĘTAJ ! To wą-
troba rozkłada aż 95 % alkoholu. Nie ma żadnego 
skutecznego sposobu, by przyspieszyć jej pracę! 
Organizm pozbywa się alkoholu za średnią pręd-
kością 0,15 promila na godzinę.

Trzeźwienie - o tym warto wiedzieć

Nieprawdą jest, że po jednym piwie można 
wsiąść za kierownicę po upływie godziny.

Prawdą jest, że u średniej postury mężczyzny 
stężenie alkoholu we krwi po upływie godzi-
ny od wypicia małego piwa wynosi około 0,2 
promila.

Nieprawdą jest, że tłusty posiłek i kawa przy-
spiesza trawienie.

Prawdą jest, że mocna kawa i jedzenie mogą 
poprawić samopoczucie. nie ma to jednak 
żadnego związku z zawartością alkoholu w 
organizmie. Możemy czuć sie dobrze, a ciągle 
być nietrzeźwi.

Nieprawdą jest, że tłuste potrawy pozwalają 
mniej się upić.
Prawdą jest, że po tłustym jedzeniu alkohol 
będzie sie wchłaniał wolniej. Oznacza to jed-
nak tylko tyle, ze będzie on dłużej znajdował 
się w organizmie.

Nieprawdą jest, że prysznic i ruch pozwolą 
szybciej wytrzeźwieć.

Prawdą jest, że kąpiel czy wysiłek fizyczny 
mogą wpłynąć dobrze na samopoczucie. Nie 
ma to jednak żadnego związku z trzeźwie-
niem.

PRZECIW PIJANYM KIEROWCOM - KAMPANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Władysław Sygnarek
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PPrzed wojną w roku 1936 rzed wojną w roku 1936 
patronem nowo wy-patronem nowo wy-
budowanej  placówki budowanej  placówki 
oświatowej, jaką była oświatowej, jaką była 

PSP nr 1, za zgodą Kuratorium PSP nr 1, za zgodą Kuratorium 
został Gabriel Narutowicz – został Gabriel Narutowicz – 
pierwszy w historii Polski Pre-pierwszy w historii Polski Pre-
zydent naszego państwa. Po-zydent naszego państwa. Po-
stać niestety trochę przez nas stać niestety trochę przez nas 
i naszą historię zapomniana i i naszą historię zapomniana i 
zaniedbana. No bo popatrzcie zaniedbana. No bo popatrzcie 
nawet do podręczników historii. nawet do podręczników historii. 
Faktycznie: jest, był, żył, został Faktycznie: jest, był, żył, został 
prezydentem i po pięciu dniach prezydentem i po pięciu dniach 
został zamordowany. Wydawać został zamordowany. Wydawać 
by się mogło, że to jego „naj-by się mogło, że to jego „naj-
większa  zasługa”. Takie posta-większa  zasługa”. Takie posta-
wienie sprawy nie mówi nam wienie sprawy nie mówi nam 
absolutnie nic o tym, jakim był absolutnie nic o tym, jakim był 
człowiekiem, jakie miał cechy człowiekiem, jakie miał cechy 
charakteru i co stało się w gma-charakteru i co stało się w gma-
chu warszawskiej ZACHĘTY  chu warszawskiej ZACHĘTY  
16 grudnia 1922 r. „Jedyneczka” 16 grudnia 1922 r. „Jedyneczka” 
co roku, w dniu urodzin Gabriela co roku, w dniu urodzin Gabriela 
Narutowicza 17. Marca, obcho-Narutowicza 17. Marca, obcho-
dzi uroczyście święto patrona. dzi uroczyście święto patrona. 

Daleko stądDaleko stąd
Przyszły Prezydent RP urodził 
się na dalekiej Żmudzi (dziś to 
terytorium Litwy) w rodzin-
nie szlacheckiej. Jego ojciec 
– uczestnik powstania stycz-
niowego zmarł niestety, kiedy 
Gabriel miał zaledwie rok. Cały 
trud wychowania chłopca i jego 
starszego brata spoczął na matce 
Wiktorii. Nie chcąc, by jej syno-
wie uczyli się w rosyjskiej szkole 
poddanej brutalnej polityce ru-
syfikacji, matka podjęła decyzję 
o wyjeździe do Lipawy (Łotwa). 
Po ukończeniu tamtejszego gim-
nazjum Gabriel rozpoczął studia 
w Petersburgu (przerwane przez 
chorobę) i później w Szwajcarii. 
Został konstruktorem i inżynie-
rem. Za to, że pomagał polskim 
emigrantom represjonowanym 
przez carat, został uznany przez 
władze rosyjskie za wroga. Wy-
dany nakaz aresztowania unie-
możliwił mu powrót do kraju. Z 
tego powodu właśnie, nie z wła-
snego wyboru, większość życia 
spędził w Szwajcarii. 

Wybitny fachowiecWybitny fachowiec
Okazał się być osobą niezwykle 
utalentowaną i pracowitą. Jego 
projekty konstrukcyjne były 
wielokrotnie nagradzane, nawet 
na wystawach międzynarodo-
wych. Jako wybitny fachowiec 
zasłynął pracami nad regulacją 
biegu rzeki Ren, pracami nad 
elektryfikacją Szwajcarii i przy 
budowie licznych hydroelek-
trowni i elektrowni. Jego naj-
większe dzieło to działająca do 
dziś elektrownia w Muhlebergu 
pod Bernem.

Nie wahał się Nie wahał się 
W roku 1918 Polska po rozbio-
rach odzyskała niepodległość. 
Kraj nie tylko był biedny i skła-
dał się „z trzech połówek”, ale 
także zniszczony przez działania 
wojenne wielkiej wojny (1914-
18). Potrzebni byli doświadcze-
ni i wykształceni ludzie, którzy 
mogli pomóc w odbudowie.
Gabriel Narutowicz nawet przez 
chwilę  nie wahał się przy de-

cyzji o powrocie do Ojczyzny, 
kiedy otrzymał zaproszenie od 
rządu w Warszawie. Do Polski 
powrócił we wrześniu 1919 r.
Z miejsca zabrał się do ciężkiej 
pracy wykorzystując szwajcar-
skie doświadczenia. O tym, że 
jako minister robót publicznych 
musiał być świetny w swojej 
pracy, niech świadczy fakt, że 
zmieniały się rządy i premierzy 
(konkretnie cztery), a on nieprze-
rwanie pełnił swoją funkcję. Od 
1922 r. sprawdzał się też w roli 
ministra spraw zagranicznych 
w…dwóch kolejnych rządach.

Niespodziewany kandydat Niespodziewany kandydat 
Wybory Prezydenta RP w 1922 
r. nie były powszechne (głoso-
wanie wszystkich uprawnionych 
obywateli). Wyboru na najważ-
niejszy w Polsce urząd miało 
dokonać Zgromadzenie Naro-
dowe (połączone izba poselska 
i senat). Wysunięcie kandydatu-
ry Narutowicza było dla niego 
samego sporym zaskoczeniem. 
Początkowo chciał odmówić, 
ale ostatecznie uległ namowom 
działaczy jednego z odłamów 
PSL. 
Same wybory 9 grudnia 1922 r.  
potoczyły się w sposób nieocze-
kiwany. Głównym pretendentem 
do wygranej był kandydat partii 
prawicowych (w tym skrajnie 
nacjonalistycznych i antysemic-
kich) – Roman Dmowski. Jednak 
po podliczeniu głosów po piątym 
(!) kolejnym głosowaniu więcej 
miał ich  Gabriel Narutowicz. I 
to on został Prezydentem elek-
tem.

Polityczne piekłoPolityczne piekło
Tymczasem w Warszawie roz-
pętało się prawdziwe piekło. 
Skrajna prawica i nacjonaliści 
nie chcieli przyjąć do wiadomo-
ści  zwycięstwa Narutowicza.  
W prasie rozpoczęto straszliwie 

Prezydent Gabriel Narutowicz

oszczerczą i obraźliwą kampa-
nię, nazywając Prezydenta m.in. 
„wybrańcem Żydów”. Pisano, 
że Polsce prezydenta narzuci-
ły mniejszości narodowe. Nie-
słusznie oskarżano go o brak 

polskiego obywatelstwa, a nawet 
o to, że nie jest Polakiem. Był to 
niesamowity przykład tego, jak 
działa mowa nienawiści poparta 
ksenofobią i nietolerancją. War-
szawskie ulice stały się miej-
scem walk demonstrantów prze-
ciwnych Narutowiczowi, jak i 
jego zwolenników. Stawiano ba-
rykady. Padły ofiary śmiertelne. 
W tak trudnej sytuacji Prezy-
dent wykazał się hartem ducha. 
Obrażany, zastraszany, zapew-
ne wycieńczony psychicznie, 
ale będąc osobą obowiązkową, 
powiedział, że nie może się w 
takiej sytuacji wycofać. Tym sa-
mym, nie wiedząc o tym, wydał 
na siebie wyrok śmierci. 

Mord w ZachęcieMord w Zachęcie
11 grudnia w gorącej atmosferze 
został zaprzysiężony na urząd 
Prezydenta w Sejmie. 14 grud-
nia przejął władzę od Naczelnika 
Państwa – Józefa Piłsudskiego.
Dzień 16 grudnia 1922 r. był 
piątym i ostatnim dniem prezy-
dentury Gabriela Narutowicza. 
Tego dnia zaplanowane były 
różne spotkania i wizyty. Wśród 
nich zwiedzanie salonu sztuki w 
Zachęcie. Przed wyjazdem pre-
zydent Narutowicz podpisał akt 
łaski dla pewnego więźnia ska-
zanego na śmierć. Była to jedyna 
formalna decyzja(!) prezydenta 
Narutowicza.
W budynku Zachęty Sztuk Pięk-

nych Prezydent pojawił się oko-
ło godziny 12. Nie życzył sobie 
asysty ani policji, ani wojska. 
Po stosownym powitaniu głowa 
państwa rozpoczęła zwiedzanie 
wystawy. Kiedy Narutowicz sta-
nął przed obrazem pt. „Szron” 
Teodora Ziomka, padły trzy 
rewolwerowe strzały. Naruto-
wicz zginął na miejscu. Był bez 
szans. Kiedy zszokowani ludzie 
obejrzeli się, zobaczyli spokoj-
nie stojącego z bronią w ręku 
mordercę. Był nim Eligiusz Nie-
wiadomski, były żołnierz, spo-
łecznik, malarz, krytyk i oddany 
ideom skrajnej prawicy działacz. 
Nacjonalista. Nie stawiał oporu. 
Dał się aresztować. Powiedział: 
„Nie będę więcej strzelać”. 

Moralni sprawcyMoralni sprawcy
Niewiadomski został skazany 
na karę śmierci. W 1923 r. wy-
rok wykonano poprzez rozstrze-
lanie. Należy pamiętać o tym, 
że choć był on bezpośrednim 
sprawcą mordu politycznego, 
to jego czyn miał wielu „mo-
ralnych” sprawców   wśród 
polityków, generalicji, nawet 
duchowieństwa, którzy kary nie 
ponieśli.
Następca Narutowicza, Prezy-
dent Stanisław Wojciechowski 
został wybrany taką samą więk-
szością głosów Zgromadzenia 
Narodowego. Tym razem prawi-
ca prawie nie protestowała. To 
czyni śmierć Gabriela Naruto-
wicza jeszcze bardziej tragiczną 
i niepotrzebnie bezsensowną.                
Pierwszy Prezydent Polski Ga-
briel Narutowicz został pocho-
wany w podziemiach bazyliki 
św. Jana Chrzciciela w Warsza-
wie.

Artur Szlis

Jeśli zatrzymamy się na chwilę i uważnie rozejrzymy, z dużą dozą historycznej frajdy stwierdzimy, że nasze 
publiczne: gminne i powiatowe placówki znajdują się pod patronatem niezwykle ciekawych, wręcz wybitnych 
postaci naszych dziejów. Tych z Ojczyzny dużej i tych naszych, własnych, z Ojczyzny małej. Zapraszam Państwa na 
cykl opowieści ciekawych, mistycznych, patriotycznych oraz śmiesznych i tragicznych. Od tej ostatniej zaczniemy.
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DDziś, po tylu latach, przy-ziś, po tylu latach, przy-
szło mi naszkicować jego szło mi naszkicować jego 
postać. Rzecz to niełatwa, postać. Rzecz to niełatwa, 
bo on teraz,   jak mówią bo on teraz,   jak mówią 

jego uczniowie, ustawia w niebie  do jego uczniowie, ustawia w niebie  do 
„Poloneza grójeckiego” aniołów.  „Poloneza grójeckiego” aniołów.  

Dom i naukaDom i nauka
Wacław Langkamer urodził się 8 li-
stopada 1930 r. w Warszawie, jako 
syn Wiktora i Marii ze Starengów. 
Rodzina Langkamerów miała nie-
mieckie korzenie, ale w pełni zasymi-
lowała się z nową ojczyzną. Wacław 
wychowywał się w atmosferze patrio-
tycznej, gdyż ojciec, zarabiający na 
rodzinę jako urzędnik, był legionistą 
i żołnierzem 1920 r. W Publicznej 
Szkole Powszechnej im. 11 Listopa-
da, zlokalizowanej przy ulicy Narbut-
ta 14, do której zaczął uczęszczać w 
1937 r., już na wstępie dowiedział się, 
że Polska zawdzięcza niepodległość  
Józefowi Piłsudskiemu. 

PrawidłowiecPrawidłowiec
Gdy w sierpniu 1939 r. zapachniało 
wojną, ojciec na ochotnika zgłosił się 
do wojska. Podczas wrześniowej za-
wieruchy trafił na Węgry, gdzie został 
internowany. Zaczęła się okupacja nie-
miecka. W domu zrobiło się biednie, 
toteż  Wacław jakiś czas  przebywał  u 
rodziny i u znajomych rodziców poza 
Warszawą, gdzie łatwiej było o chleb.  
Na zawsze zapamiętał też pobyt w 
świetlicy Rady Głównej Opiekuńczej 
na ulicy Rakowieckiej, gdzie znalazł 
opiekę, mógł się najeść i pobawić. 
Kierowniczka tejże placówki, należą-
ca do AK, dostrzegła w nim materiał 
na konspiratora, powierzając mu zada-
nie stworzenia z rówieśników Zastępu 
Zawiszaków. W ten sposób – jako 
członek najmłodszego odłamu Sza-
rych Szeregów, noszący pseudonim 
„Prawidłowiec” – rozpoczął swoją 
wieloletnią przygodę z harcerstwem  i 
krótką z konspiracją. Gdy Niemcy za-
jęli szkołę, nauka odbywała w domach 
prywatnych, a on próbował swoich 
sił w małym sabotażu. Nie wiadomo, 
jak potoczyłyby się jego losy, gdyby  
pod koniec lipca 1944 r.  nie wysłano 
go do rodziny na wieś. Gdyby został 
w Warszawie, zapewne roznosiłby  
meldunki albo obsługiwałby harcerską 
pocztę polową. A to mogłoby się skoń-
czyć śmiercią wśród powstańczych 
barykad. Co innego, widać, było mu 
pisane. Do stolicy, a w zasadzie do 
jej zgliszcz, wrócił z rodzicami pod 
koniec lata 1946 r. W ciągu jednego 
roku szkolnego przerobił aż trzy klasy 
szkoły powszechnej, co wymownie 
świadczy o jego zdolnościach. 

Będzie nauczycielem  Będzie nauczycielem  
Zatem w 1947 r. ukończył podstawów-
kę i  przyjęty został od razu do klasy II 
Państwowego Liceum Pedagogicz-
nego im. Władysława Spasowskiego, 
mającego siedzibę przy ulicy Otwoc-
kiej 2. W szkole i poza szkołą rozsa-
dzała go energia: zapowiadał występy, 
sam też na scenie recytował,  tańczył, 
śpiewał, a ponadto uprawiał zawodni-
czo lekkoatletykę w  Legii Warszawa 
i siatkówkę w WKS Gwardia Warsza-
wa. Latem 1949 r. powołany został, jak 
wielu młodych  ludzi, do państwowej 
paramilitarnej organizacji Służba Pol-
sce, konkretnie zaś do 11 Brygady w 
Dworach koło Oświęcimia. Dostał 
odzienie: bluzę drelichową, spodnie 

drelichowe, płaszcz sukienny, furażer-
kę, pas skórzany, pas parciany, orzełka 
„SP”, trzewiki juchtowe, pantofle skó-
rzane  i kurtkę watowaną. Harował w 
pocie czoła  dwa miesiące, uzyskując 
tytuł przodownika pracy oraz awans na 
podhufcowego. 

AWFAWF
Liceum Pedagogiczne ukończył w 
1950 r. Zdobywszy uprawienia do na-
uczania i dyplom Przodownika Nauki 
i Pracy Społecznej, miał prawo wstępu 
na wszystkie wyższe uczelnie bez eg-
zaminu. Wybrał  Akademię Wycho-
wania Fizycznego w Warszawie. Pod-
czas studiów, które ukończył w 1954 
r., należał standardowo do Związku 
Młodzieży Polskiej i Zrzeszenia Stu-
dentów Polskich, ale także do sekcji 
żeglarskiej i bojerowej Akademickie-
go Związku Sportowego Warszawa, 
wreszcie, jak to on, śpiewał, tańczył  
itd. Wybiegając trochę do przodu tej 
opowieści, powiedzmy, że w 1975 r. 
w Instytucie Wychowania Fizycznego 
i Rekreacji Ruchowej (Zakład Tańców 
i Ćwiczeń Muzyczno-Ruchowych) 
AWF obroni pracę magisterską: „Spo-
łeczno-wychowawcza rola tańca na tle 
miejsca i zadań w dorocznym święcie 
<<Grójeckie Dni  Kwitnących Jabło-
ni>>”. Zatem magisterium napisał  
na podstawie własnych doświadczeń 
pedagogicznych i społecznikowskich, 
które zbierał ponad 20 lat, głównie w 
Mogielnicy i Grójcu. 

W MogielnicyW Mogielnicy
Zaraz po studiach zjechał do drewnia-
nej Mogielnicy w powiecie grójeckim, 
szczycącej się  Liceum Pedagogicz-
nym i Liceum Ogólnokształcącym. 
Zasadniczo pracował w LO, czasem 
także równolegle w LP, ucząc wycho-
wania  fizycznego i przysposobienia 
obronnego. Infrastrukturę sportową na-
leżało tworzyć  od postaw, społecznym 
wysiłkiem. Opłaciło się. LO wyrosło 
na ważny ośrodek sportu w powiecie i 
w województwie. Rozkwitły takie dys-
cypliny jak: gimnastyka, lekkoatletyka, 
piłka ręczna i nożna, tenis stołowy, 
łyżwiarstwo i siatkówka na powie-
trzu. Pan Wacław, wiedząc, że kultu-
rę fizyczną warto łączyć z turystyką  
czynną, urządzał dla młodzieży m.in. 
złazy, wycieczki rowerowe, rowerowe 
obozy wędrowne. Słowem, pokazywał 
jej okolice Mogielnicy  i inne regiony 
kraju.

Nie wszyscy rozumieliNie wszyscy rozumieli
Mogielnica dzięki niemu stała się tak-

Wacław Langkamer – pedagog z powołania, który roztańczył powiat 
 Wacława Langkamera i jego  żonę, Alicję, nauczycielkę, kobietę emanującą dobrocią, poznałem wiosną 1993 r., gdy pisałem do „Zielonego 
Sztandaru” artykuł o Święcie Kwitnących Jabłoni.  Przyjęli mnie w swoim skromnym mieszkanku, mieszczącym się w Domu Nauczyciela, stojącym 
w pobliżu „Jedynki”. Pan Wacław z pasją opowiadał o swoim życiu, a gdy w którymś z momentów opowieści, z wrodzoną sobie lekkością ruchów,  
zademonstrował element jakiegoś pląsu narodowego, chyba krakowiaka, od razu zrozumiałem, czym dla niego jest taniec.

że centrum  tańca w powiecie. Miał ku 
temu kwalifikacje, gdyż już podczas 
studiów ukończył z wyróżnieniem 
kurs z zakresu ćwiczeń muzyczno-
-ruchowych i tańców ludowych, a w 
1969 r. z nadania Głównej Komisji 
Weryfikacyjnej uzyskał stopień in-
struktora I klasy ze specjalizacją ta-
niec, uprawniającą do prowadzenia 
amatorskich zespołów artystycznych. 
Musiało  jednak upłynąć trochę wody 
w Mogielance, zanim do świadomo-
ści wszystkich mogielniczan dotarła 
prawda, że koedukacyjność zajęć ta-
necznych i szorty uczennic  nie mają 
nic wspólnego z niemoralnością, o 
szerzenie której oskarżył tancerzy w 
jednym z kazań miejscowy proboszcz. 

Roztańczone miasteczkoRoztańczone miasteczko
Młody nauczyciel jednak robił swoje, 
współpracując m. in., co ciekawe, z 
mogielnickim organistą, Zdzisławem  
Kołdrą, notabene autorem wielu opra-
cowań muzycznych Święta Kwit-
nących Jabłoni. Uczył licealistów 
tańców regionalnych, narodowych, 
towarzyskich i obcych narodów.  
Tworzył choreografię do układów ta-
necznych, scenicznych, towarzyskich, 
estradowych i boiskowych. Jego ze-
spół taneczny ozdabiał uroczystości 
szkolne i miejskie, regionalne Święto 
Kwitnących Jabłoni, podczas którego 
wykonywano m.in. „Poloneza grójec-
kiego”, a także Mogielnicką Wiosnę 
Kulturalną. Występowali przed mini-
strami, wicepremierami, ambasado-
rami „bratnich państw socjalistycz-
nych”, gośćmi z Belgii czy Holandii, a 
podczas rowerowego obozu wędrow-
nego zaimprowizowali pokaz dla eki-
py japońskiej telewizji. Słowem, byli  
wizytówką Mogielnicy.  Dla samych 
mogielniczan taniec stanowił atrakcyj-
ną formę spędzania wolnego czasu, 
z dala od negatywnych przejawów 
prowincjonalnej codzienności. Słu-
żył podnoszeniu ogólnej sprawności 
fizycznej i rozwijaniu więzi między-
ludzkich (oberki przyczyniły się do 
skojarzenia niejednego małżeństwa). 
W wielu domach  stał się tradycją ro-
dzinną.

Misja w Grójcu Misja w Grójcu 
– Nie może tak być, że Mogielnica jest 
w czymś lepsza od Grójca – stwierdzi-
ły władze powiatowe.
Jesienią 1971 r., na ich życzenie, Wa-
cław Langkamer przeszedł z LO w 
Mogielnicy do LO w  Grójcu, aby 
stworzyć tu  „kolejną, silną bazę spor-
tu szkolnego i ośrodek propagowania 

kultury tanecznej”. Mieszkając w 
Grójcu i pracując w LO, okresowo 
działał także w innych placówkach 
oświatowych i kulturalnych. W LO 
pracował do 1989 r.
– Przebyta operacja oka nie pozwa-
lała mi, by poziomem sprawności i 
sportowych umiejętności nadal być 
wzorem dla młodzieży, a to w tym 
zawodzie jest, moim zdaniem, bardzo 
ważne. Zostawiłem tu jednak, wypra-
cowaną wspólnie z Barbarą Poździk 
i Zofią Kwiatkowską, bazę do zajęć 
lekcyjnych, treningów i zawodów. 
Dużą ilość zgromadzonego sprzętu, 
strojów sportowych i do tańca oraz 
opinię przodującej w rejonie w kilku 
dyscyplinach sportowych szkoły, a w 
niektórych latach  także w wojewódz-
twie w dziedzinie wszechstronnego 
usportowienia całej młodzieży – pod-
sumował w roku 2011 swoje działania 
na niwie sportu w grójeckim LO. 

W swoim żywiole W swoim żywiole 
Jednym z jego wychowanków jest 
Jerzy Bińkiewicz, były dyrektor Gró-
jeckiego Ośrodka Sportu. Nierzadko 
meldował się w szkole już o siódmej 
rano, żeby poćwiczyć przed lekcjami. 
Pasją do sportu zarazili go nauczycie-
le WF, a zwłaszcza Wacław Langka-
mer. 
– W ogóle nie przychodził do poko-
ju nauczycielskiego, tylko cały czas 
przebywał na boisku albo w sali gim-
nastycznej. Zapisywał wyniki moje i 
moich kolegów z różnych zawodów. 
Pedagog z prawdziwego zdarzenia, 
pasjonat, wielu ludzi zawdzięcza 
mu, że dziś są zdrowi. Przy tej okazji 
pozdrawiam profesora Langkamera. 
Życzę mu zdrowia i pogody ducha 
– mówił pan Jerzy w grudniu 2020 
r. w wywiadzie udzielonym „ŻG”, 
nie przeczuwając tego, co wkrótce 
nastąpi. 

Akordeon Akordeon 
Żeby roztańczyć nasze LO, pan Wa-
cław przywiózł z Mogielnicy akorde-
on i trochę strojów ludowych. Na tym 
instrumencie  przez kilka lat przygry-
wał grójeckim licealistom akompania-
tor, zatrudniony przez szkołę, do czasu, 
gdy udało się zgromadzić odpowiedni 
sprzęt elektroniczny, czyli magnetofo-
ny, kolumnę głośnikową, własne ta-
śmy i kasety z nagraniami muzyki. W 
pierwszej połowie lat 70. w zajęciach 
szkolnego zespołu tanecznego mogli 
uczestniczyć chętni uczniowie, a po-
tem obowiązkowy kurs nauki tańca 
przechodzili wszyscy uczestnicy pro-
wadzonych przez Langkamera zajęć 
WF. Na potrzeby imprez masowych, 
takich jak Święto Kwitnących Jabłoni 
czy Radomska Olimpiada Młodzieży 
(1978 r.), tworzono duże zespoły wi-
dowiskowe. W międzyczasie komple-
towano własne stroje, opiekowano się 
strojami składowanymi w Młodzieżo-
wym Domu Kultury w Grójcu. 

Nie mogła się doczekaćNie mogła się doczekać
Do zespołu tanecznego LO  należa-
ła  m.in. Emilia Bagnicka (z domu 
Skwarek), maturzystka z roku 1979. 
Nie mogła się doczekać, aż pan Wa-
cław  przyjmie ją do zespołu, a stało 
się to dopiero pod koniec klasy II. 
– Dzięki niemu umiem tańczyć nie 
tylko tańce ludowe, ale i klasyczne, 
czy rock and rolla. Chodziłam potem 
na kursy tańca, ale podstawy za-
wdzięczam Langkamerowi! – tłuma-

czyła  po latach pani Emilia, wystę-
pująca wraz z zespołem tanecznym 
LO podczas Święta Kwitnących Ja-
błoni, na zakończenie roku szkolne-
go, czy podczas  pamiętnej Radom-
skiej Olimpiady Młodzieży, mającej 
być regionalną uwerturą do Letnich 
Igrzysk Olimpijskich w Moskwie. 

Wacławów czterechWacławów czterech
Wacław Langkamer zdawał sobie 
sprawę, że jego dokonania zasługują 
na utrwalenie dla potomności. Wła-
śnie dlatego, sięgając do pamięci i 
notatek, napisał (wspólnie z Wandą 
Zupą) i wydał (własnym nakładem) 
dwie prace poświęcone LO w Mo-
gielnicy, opracował kilka haseł do 
„Słownika… ” prof. Zdzisława Sze-
ląga czy wspomnienie do monografii 
grójeckiego LO, a także opublikował 
serię artykułów o lokalnym sporcie 
w „Okolicy”. Teksty te mają dużą 
wartość dokumentalną, podobnie 
zresztą jak jego praca magisterska, 
stanowiąca cenne źródło wiedzy 
o Święcie Kwitnących Jabłoni, w 
którym uczestniczył jako współau-
tor scenariuszy, kierownik zespołu 
tanecznego, a niekiedy też jako wy-
konawca. Można powiedzieć, że był 
jednym z trzech, jeśli nie z czterech, 
Wacławów, którzy odcisnęli na ŚKJ  
swoje piętno; dwaj pozostali to Wa-
cław Wilkosz i Wacław Pawlak,  abs-
trahując od tego, że pomysłodawca 
święta, zastępca przewodniczącego 
Prezydium Powiatowej Rady Naro-
dowej w Grójcu, Przytocki, też miał 
na imię Wacław.  

W złudnym blasku medaliW złudnym blasku medali
Czy nasz bohater czuł się docenio-
ny? Jeżeli uznamy, że formą uznania  
są medale i dyplomy, to mogło tak 
być. Bo przecież został odznaczony 
m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz 
Krzyżem Kawalerskim Odrodze-
nia Polski, uhonorowany Medalem 
Zasłużony dla Powiatu Grójeckiego 
oraz Medalem Za zasługi dla gminy 
Grójec, otrzymał też honorowy tytuł  
Zasłużony Nauczyciel Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Medale to jednak 
nie wszystko, jakże często bowiem 
się zdarza, że swoim blaskiem za-
ciemniają właściwy obraz, w którym 
nie brak i goryczy. Siewcy sportu i 
tańca nie zawsze było do śmiechu. 
– W tym momencie warto odnoto-
wać fakty, że kiedy odchodziłem ze 
szkoły, nikt mi nie dziękował, nikt 
mnie nie żegnał – wspominał swoje 
odejście z grójeckiego LO. 

Czego tak naprawdę uczyłCzego tak naprawdę uczył
Wacław Langkamer zmarł 13 lute-
go 2021 r., w wieku 90 lat. Pokonał  
tanecznym krokiem dany mu czas  
z godnością, pokazując, że zawsze, 
bez względu na epokę, można po-
zostać sobą i zrobić coś dobrego dla 
ludzi.  Odszedł jako jeden z ostatnich 
wielkich nauczycieli z powołania, 
których los zesłał na ziemię grójecką, 
by ją ubogacić. Rzucone przez niego 
w tę ziemię  ziarno wydało urodzaj-
ny  plon, a on sam wciąż żyje w sercu 
córki, Barbary Dąbrowskiej, konty-
nuującej dzieło ojca, a także w ser-
cach swoich uczniów. Poprzez  sport 
i taniec  uczył ich szacunku do siebie 
nawzajem, tolerancji, wiary we wła-
sne siły, współpracy, wzajemnego 
zaufania. Po prostu niełatwej sztuki 
życia.                   Remigiusz MatyjasRemigiusz Matyjas

Wacław Langkamer (fot. archiwum rodzinne)
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Na rynku księgarskim ukazały 
się dwie kolejne publikacje 
regionalne Andrzeja Zygmunta 
Roli-Stężyckiego. Pierwsza to 
„Nieznamierowice. Niegdyś 
miasto. Opowieść subiektywna”, 
odnosząca się do dziejów jednej 
z najstarszych miejscowości 
w gminie Rusinów powiatu 
przysuskiego. 

TTo pierwsza popularna mo-o pierwsza popularna mo-
nografia niegdyś miasta, a nografia niegdyś miasta, a 
obecnie wsi.obecnie wsi.
 

Nieznamierowice Nieznamierowice 
Autor - bardzo rzeczowo i z wielką 
sympatią odnosząc się do zagadnień 
związanych z przeszłością Niezna-
mierowic, w tym miejscowej parafii, 
właścicieli lokalnych dóbr, miesz-
kańców i ich profesji oraz spraw 
społecznych - stworzył niezwykłą 
opowieść o tej malowniczej miejsco-
wości i jej mieszkańcach, zwierającą 
się w obszarze kilkuset lat! Pracę nad 
tą materią podjął z uwagi na przy-

Nowe książki o regionie
padającą w roku 2020, 600 – letnią 
rocznicę wyniesienia Nieznamiero-
wic do godności miasta, mając  na 
celu promocję tej miejscowości, jej 
mieszkańców oraz dalszy też rozwój.
Ta pierwsza „encyklopedia wiedzy 
o Nieznamierowicach”, jako jedyne 
źródło wiedzy o tej miejscowości, 
odegra zapewne ważną rolę w jej 
promocji, ze wskazaniem też regio-
nu. Zawarta w opracowaniu wszech-
stronna analiza historii i kultury 
wsi, zmian, jakie się dokonały i ich 
konsekwencji, podnosi walory wy-
chowawcze i edukacyjne publikacji, 
która odegra bez wątpienia ważną 
rolę w budowaniu lokalnych więzi 
społecznych. Nie można przy tym 
pominąć wspaniałej szaty graficznej, 
będącej dziełem Autora – wybitne-
go też artysty, którego fotografie w 
większości zdobią karty tej niezwy-
kłej książki.
Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, 
poprzez swoją aktywność publicy-
styczną i społeczną, dokonał wielkie-
go dzieła identyfikacji mieszkańców 
Nieznamierowic z ich „Małą Ojczy-
zną”, też dla ich edukacji i obrony lo-

kalności przed skutkami globalizacji 
w dziedzinie kultury. Jego rzetelna 
wiedza pozwoliła na weryfikację sta-
nu świadomości mieszkańców, za-
kwestionowanie obiegowych mitów 
i konfrontację „fałszywej świadomo-
ści” z prawdą historyczną.

PomostPomost
Książka ta – jak i wydana niedawno 
– bardzo cenna, tzw. „Odrzywolska 
trylogia” (Różanna. Wieś w gminie 

Odrzywół - 2013, Łęgonice Małe. 
Wenecja Zapilicza – 2015 i Od-
rzywół. Gród Dobrogosta - 2018) 
uzupełnia wiedzę o mało znanym 
Grójczanom regionie. Prace te są 
pomostem łączącym Grójeckie z 
regionem sąsiednim, a przecież 
niezwykle interesującym nie tylko 
historycznie.
Autor, zapoznając czytelników z 
dziejami Nieznamierowic (i oko-
lic), w wielce umiejętny sposób 
wykazuje historyczne powiąza-
nia międzyregionalne, w których 
ludzie i sprawy Grójeckiego bez 
wątpienia są jednymi z ważniej-
szych. One to bowiem uzupełniają 
wiedzę o „grójeckich” rodzinach 
Boglewskich, Świdzińskich, No-
womiejskich, Lubomirskich i wie-
lu innych.
"Nieznamierowice. Niegdyś mia-
sto. Opowieść subiektywna" to 
znakomita lektura nie tylko dla 
historyków i sympatyków prze-
szłości. Jest też unikatowym prze-
wodnikiem dla turystów i krajo-
znawców, odsłaniającym im nie-
znane dotąd uroki niedocenianego 
i zapomnianego Zapilicza, krainy 
zawartej na granicy wpływów 
kultury Wielkopolski, Mazowsza i 
Małopolski.

Przysucha i okolicePrzysucha i okolice
Drugą publikacją jest zbiór niezwy-
kle interesujących esejów histo-
rycznych pt. „Rubieże Przysuchy”, 
odnoszący się do dziejów, spraw, 
ludzi i kilkunastu miejscowości 
powiatu przysuskiego, dotychczas 
zupełnie nieznanych. Są one też 
interesujące dlatego, że w poważ-
nym stopniu odnoszą się  także do 

dziejów powiatu grójeckiego, w 
ramach wspólnych odniesień histo-
rycznych.  
To unikatowe publikacje, wydane 
w niewielkich nakładach, dlatego 
też bardziej cenne. Dystrybucję 
obydwóch prowadzi księgarnia 
Krzysztofa Lichosika w Grójcu.

ZapowiedźZapowiedź
Autor zapowiada opublikowanie 
w roku bieżącym swoich dwóch 
kolejnych książek: "Dzieje parafii 
Sady – Kolonia", dotyczącej nie-
zwykle interesującej społeczności, 
wysublimowanej z obszaru trzech 
gmin w powiecie przysuskim i 
"Grójec i sąsiedzi", kolejnego tomu 
regionalnych esejów historycz-
nych, odnoszących się w treści do 
wielu dotąd nieznanych faktów z 
dziejów Grójecczyzny i jej powią-
zań z regionami sąsiednimi, a która 
to wejdzie na rynek jeszcze w roku 
bieżącym.      
                        Barbara Abramczyk

Dokończenie ze s. 8Dokończenie ze s. 8
Tancerz, piosenkarz oraz imitator 
głosu wykonał aranżacje światowych 
przebojów znanych wykonawców: 
Modern Talking, Franka Sinatry, Lu-
isa Armstronga czy Elvisa Presleya. 
Artysta wspomniał, że jest to jego 
pierwszy występ z publicznością 
od czasu nastania pandemii.  Jak się 
okazało, swój ostatni występ miał w 
marcu 2020 r. właśnie w sali widowi-
skowej  GOK.   

Karnawał Karnawał 
Początek roku od zawsze kojarzy  
się z balami oraz wszelkiego rodzaju 
imprezami tanecznymi. Dla GOKu 
była to okazja do organizacji Kon-
certu Karnawałowego. Wśród zapro-
szonych artystów na scenie wystąpili 
soliści –  uczniowie wybitnego tenora, 
profesora Jana Zakrzewskiego oraz 
On sam. Muzycy, w asyście Grójec-
kiej Orkiestry Kameralnej, a także 
Chóru Miasta Grójec, zagrali i zaśpie-
wali utwory z gatunku muzyki kla-
sycznej i operetkowej. Dyrektor arty-
styczny koncertu, Monika Woźniak, 
zadedykowała wydarzenie mieszkań-
com gminy Grójec oraz Dominikowi 
Wojdalskiemu.  Dotychczas wyda-
rzenie, opublikowane na kanale inter-
netowym GOK-u, za pośrednictwem 
platformy Youtube, było wyświetlone 
ponad 2 tysiące razy. 

Koncert BożonarodzeniowyKoncert Bożonarodzeniowy
Tuż przed świętami, na dzień przed 
Wigilią, swoją premierę miał koncert 
kolęd i pastorałek pod przewodnic-
twem Huberta Dzikołowskiego.  Ar-
tyści stanęli na wysokości zadania! 
Świąteczny koncert był bardzo pozy-
tywnie odebrany i szeroko komento-
wany w mediach społecznościowych. 

Wiele rodzin w domach, siedząc 
przy stołach ze swoimi najbliższymi, 
słuchało i oglądało właśnie naszych  
wykonawców. O sukcesie świadczą 
same liczby - prawie 16 tysięcy wy-
świetleń! Warto również dodać, że ko-
lęda wykonana przez Filipa Cąderka, 
wspólnie z Wiktorem Sobkowiakiem, 
zajęła pierwsze miejsce w interneto-
wym głosowaniu i ostatecznie drugie 
miejsce w ogólnopolskim konkursie 
organizowanym przez Fundację Or-
szak Trzech Króli i emitowanym w 
TVP1.  

Nasze talenty Nasze talenty 
Nasi artyści pokazali, że nie mają się 
czego wstydzić, doskonale radzą so-
bie na scenie i mogą śmiało równać 
się z wykonawcami z całego kraju. 
Oto oni: Hubert Dzikołowski,  Ola 
Maliszewska, Filip Cąderek, Wik-
tor Sobkowiak, Julia Dzikołowska, 
Natalia Napiórkowska, Roksana 
Pasternak, Katarzyna Zajkowska, 
Małgosia Dzikołowska, Ola Drabik, 
Grójecka Orkiestra Kameralna i Da-
riusz Borkowski-Thieu (dyrygent), 
Joanna Kępka, Grażyna Kołdra oraz 
oczywiście profesor Jan Zakrzewski.  
Nad wszystkim czuwała dyrektor ar-
tystyczna  –  Monika Woźniak. 

GOKGOK

Co było grane?
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Trzy tygodnie od postawienia 
diagnozy – tyle wystarczyło, by 
uzbierać całą kwotę potrzebną 
na leczenie Dominika 
Wojdalskiego, mieszkańca 
gminy Pniewy. 

DDominik przesłał nam  ominik przesłał nam  
wzruszającą wia-wzruszającą wia-
domość, w której domość, w której 
dziękuje raz jeszcze dziękuje raz jeszcze 

wszystkim osobom za pomoc. wszystkim osobom za pomoc. 
„Wszystkie działania i akcje, „Wszystkie działania i akcje, 
które  dla mnie zrobiliście, to by-które  dla mnie zrobiliście, to by-
ło coś wspaniałego! W zaledwie ło coś wspaniałego! W zaledwie 
3 tygodnie uzbieranie kosmicz-3 tygodnie uzbieranie kosmicz-
nej kwoty 1 milion 400 tysię-nej kwoty 1 milion 400 tysię-
cy stało się możliwe. Dziękuję cy stało się możliwe. Dziękuję 
wszystkim i każdemu z osobna wszystkim i każdemu z osobna 
za zaangażowanie i za wszelkie za zaangażowanie i za wszelkie 
pomysły, za wszystko po prostu. pomysły, za wszystko po prostu. 
Dzięki Wam mogę stanąć po raz Dzięki Wam mogę stanąć po raz 
kolejny do walki z nowotworem kolejny do walki z nowotworem 
krwi, walczę jak tylko mogę o krwi, walczę jak tylko mogę o 
to, aby być zdrowym, a Wy mi to, aby być zdrowym, a Wy mi 
w tym pomogliście. Dziękuję!” – w tym pomogliście. Dziękuję!” – 
pisał Dominik Wojdalski. pisał Dominik Wojdalski. 

Armia WojdalaArmia Wojdala
Na profilu  społecznościowym 
grupy Armia Wojdala, od której 
wszystko się zaczęło, możemy 
przeczytać, że Dominik jest już 
po 6 nakłuciach lędźwiowych i 
w płynie mózgowo-rdzeniowym 
jest już „czysto”. To oznacza, że 
komórki nowotworowe, które 
były we krwi, szpiku oraz pły-
nie z kręgosłupa, są na poziomie 
0,0%. Teraz rozpocznie się wła-
ściwa terapia CAR-T-cells.

Jak to się zaczęło? Jak to się zaczęło? 
W ostatnią środę stycznia ro-
dzice Dominika poinformowali 
swoich najbliższych o drama-
tycznej diagnozie. Wtedy Ane-
ta, Justyna i Kinga postanowiły 
działać.  Drugiego dnia zostało 
zorganizowane spotkanie i uru-
chomiono zbiórkę, której celem 
było uzbieranie niebagatelnej 
sumy 1 mln 400 tysięcy złotych. 
Regionalna telewizja pod kierun-
kiem Witolda Wójcika nagrała 
reportaż z udziałem Dominika, a 
następnie powstał spot reklamo-
wy z osobami pełniącymi waż-
ne funkcje publiczne w gminie 
Grójec, a także organizacjami 
i stowarzyszeniami.  Powołano 
sztab organizacyjny o nazwie 
„Armia Wojdala”. Justyna  za-
jęła się  kontaktem ze szpitalem, 
lekarzami, fundacją, zarządza-
niem grupą na Fb, załatwianiem 
pozwolenia z ministerstwa  oraz 
formalnościami związanymi z  
założeniem zbiórki na siepoma-
ga.pl. Wbrew pozorom to nie jest 

Do przerwy 1:0 dla DominikaDo przerwy 1:0 dla Dominika

takie łatwe. Organizację dodat-
kowo utrudniała  pandemia, ale 
udało się  szybko  zaplanować 
harmonogram działań na cały 
miesiąc. 

Efekt domina Efekt domina 
W akcję zaczęły włączać się oso-
by, instytucje, stowarzyszenia, 
przedsiębiorstwa prywatne, straż 
miejska, policja, szkoły, przed-
szkola.  Drukowano plakaty, 
dostarczono puszki dla wolon-
tariuszy. Na cały okres trwania 
akcji Grójecki Ośrodek Kultury 
zamienił się  „centrum dowodze-
nia" Armii Wojdala.
– Trzeba zaznaczyć i podkreślić, 
że Armia Wojdala to wszyscy, 
którzy pomogli i przyczynili 
się do zbiórki na rzecz Domi-
nika. Nie sposób jest wymie-
nić wszystkich, ponieważ ak-
cja przerosła nasze najśmielsze 
oczekiwania. Nikt z nas nie my-
ślał, że tyle ludzi o dobrym sercu 
wesprze naszą wspólną walkę 
– opowiadała ciocia Dominika, 
Aneta.  
Organizowane były koncerty, 
akcję zaczęli wspierać aktorzy, 
sportowcy  i celebryci z całej 
Polski. Koła Gospodyń Wiej-
skich zarywały całe noce na 
przygotowywaniu tony ciasta i 
lokalnych specjałów. Kluby pił-
karskie i  grupy morsów także 
organizowały swoje zbiórki . Na 
wspólny pokład trafiły również 
lokalne media, udało się tak-
że zebrać ponad 31 litrów krwi 
podczas prowadzonej zbiórki. 
Na ratunek Dominikowi, soli-
darnie i ponad podziałami, po-
spieszyły jednostki samorządu 
terytorialnego: Starostwo Powia-
towe w Grójcu, gminy Grójec, 
Pniewy, Belsk Duży, Jasieniec, 
Warka, włodarze, radni oraz  
sołtysi. Było pieczenie pączków 
oraz lokalnych specjałów, zbiór-
ki złomu, wspólne licytacje, każ-
dy pomagał, jak tylko mógł. 

#WojdalChallenge #WojdalChallenge 
Ochotnicza Straż Pożarna w 
Grójcu była autorem pomysłu, 
który okazał się sporym sukce-
sem. 
– Strażacy, zainspirowani po-
przednią akcją o nazwie #Ga-
szynChallenge, która przyniosła 
efekt, stwierdzili, że będzie to do-
skonały projekt łączący zabawę, 
sport, a  co najważniejsze, wspar-
cie dla Dominika –  relacjonował 
Michał Maroszek z OSP Grójec. 
– Na zaproszenie odpowiedział 
sam Dominik, który nakręcił 
wspólnie ze strażakami materiał 
filmowy, który bardzo szybko 

rozprzestrzenił się na portalu 
społecznościowym Facebook.  
Akcja pajacyków była kolejną 
inicjatywą, która wpłynęła na 
uzyskanie pozytywnego wyniku 
zbiórki pieniędzy. Jako strażacy 
pomagamy ludziom, podejmu-
jąc  interwencje w czasie poża-
rów, wypadków drogowych czy 
innych miejscowych zagrożeń, 
ale ważnym elementem naszej 
działalności jest także pomoc lo-
kalnemu społeczeństwu. Dlatego 
nie mogliśmy przejść obok tego 
obojętnie – dodał na zakończenie 
druh Michał Maroszek.

LicytacjeLicytacje
Kolejną istotną gałęzią wspar-
cia okazały się zorganizowane 
licytacje, które odbywały się 
za pośrednictwem portalu spo-
łecznościowego Facebook. Na 
szczególną uwagę zasługuje 
fakt, że profil grupy licytacyj-
nej, który wcześniej działał na 
rzecz Mai Gozdek, dziewczynki 
borykającej się także z chorobą 
nowotworową, został przekaza-
ny Dominikowi.  Na tej grupie, 
która docelowo liczyła ponad 19 
tysięcy osób, można było wy-
stawiać i licytować różne przed-
mioty. Pośród wielu aukcji był 
rysunek Mai przekazany przez 
nią Dominkowi, który został zli-
cytowany za 10 tysięcy złotych. 
W obydwu przypadkach wspar-
cie popłynęło z każdej strony. 
Kreatywności i pomysłów na 
licytacje nie brakowało. Między 
innymi oferowano wypieki, za-
biegi kosmetyczne i fryzjerskie, 
starocie, własne usługi, np. po-
moc w pracach porządkowych w 
domostwach i wiele innych.

Razem możemy wszystkoRazem możemy wszystko
Sukces zbiórki dla Dominika po-
kazał nam, że w tych trudnych 
czasach, pomimo panującej izo-
lacji i pandemii, potrafimy soli-
darnie połączyć siły i rzucić się 
na ratunek drugiemu człowieko-
wi. To niezwykle ważne. Ważne, 
żebyśmy byli dla siebie zawsze 
ludźmi. Nieważne, skąd pocho-
dzimy, jak wyglądamy, w jaki 
sposób kochamy. Nieważne, ja-
kie mamy poglądy i kogo popie-
ramy. Ważne, że szanujemy się, 
słuchamy nawzajem i pokazuje-
my, że mamy serca pełne miłości. 
– Człowiek jest tyle wart, ile od 
siebie potrafi ofiarować innym. 
Bo z natury jesteśmy dobrzy, tyl-
ko musimy mieć okazję, by do-
bro to pokazać – podsumowała 
zbiórkę Monika Woźniak, dyrek-
tor GOK.            
              Szymon Wójcik Szymon Wójcik 

Gmina Grójec zaplanowała  kolejne prace remontowe oraz 
rozbiórki  na ten oraz przyszły rok. Urząd przygotował  Program 
Rozwoju Mieszkalnictwa, który ma generować co roku 
oszczędności na prace remontowo-budowlane. 

Mieszkaniowy zasób gminy Grójec składa się z 697 lokali miesz-
kalnych położonych w 94 budynkach o łącznej powierzchni użyt-
kowej 24.349,47 m2, w tym jest 55 lokali socjalnych o łącznej po-
wierzchni 1.722,60 m2 - informuje zapis we wspomnianym Wie-
loletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 
Gminy Grójec z 25 maja 2020 r. 

Armii Krajowej 
W pierwszej kolejności zostanie wyremontowany  budynek przy 
Armii Krajowej 10. Jest w bardzo złym stanie technicznym, co wy-
nika z charakterystyki stanu technicznego budynków wchodzących 
w skład zasobów mieszkaniowych gminy Grójec. Zły stan tech-
niczny oznacza pilną potrzebę wykonania remontu w tej lokalizacji, 
który ma zostać zakończony najpóźniej do końca września.
W podobnym stanie jest jeszcze kilkanaście budynków gminnych, 
które sukcesywnie będą remontowane. 
– Środki na remonty zagwarantowane są w budżecie gminy dzięki 
przygotowanemu przez Urząd programowi rozwoju mieszkalnic-
twa, którego dotychczas gmina nie posiadała. Przedstawiłem go 
Radzie Miejskiej, która jednogłośnie uchwaliła mój projekt. Dzięki 
tej uchwale, co roku, przez kolejne 5 lat, będziemy zabezpieczali 250 
tysięcy złotych na poprawę stanu zasobów komunalnych – mówi bur-
mistrz Dariusz Gwiazda. 

Plany
W programie zaplanowano remonty w budynkach: przy ulicy Armii 
Krajowej 8a, 10, 30 i przy ul. ks. Piotra Skargi 5. Projekt odnośnie ul. 
Armii Krajowej 10 jest gotowy i wkrótce  rozpoczną się prace, a zakoń-
czenie robót umowa przewiduje na 30 września  2021 r. Pozostałe pro-
jekty są w trakcie realizacji i muszą być uzgodnione z konserwatorem 
zabytków, co znacząco wydłuża czas realizacji. Przykładem jest plano-
wana rozbiórka drewniaka przy ul. Mogielnickiej 6. Również przedłuża 
się sprawa zasiedzenia przez gminę działki przy ul. Kościelnej 3. Kolej-
na rozprawa sądowa ma odbyć się w kwietniu tego roku. 
Na ostatniej rozprawie, która odbyła się w lutym tego roku, burmistrz 
przedstawił historię budynku oraz samego miasta, ponieważ sprawa o 
zasiedzenie dotyczy też dróg w mieście, gdzie gmina Grójec jest po-
siadaczem samoistnym, ale bez prawa własności, co między innymi 
skutkowało odrzuceniem wniosku o dotacje z Funduszu Dróg Samo-
rządowych na ul. Poświętne w 2020 r.
Przypomnijmy, że gmina stara się o działkę wraz z infrastrukturą  zgod-
nie z brzmieniem art. 172 § 1 Kodeksu Cywilnego: posiadacz nieru-
chomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada 
nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoist-
ny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. Proces taki omawiany 
przepis określa właśnie mianem zasiedzenia. Oznacza to mniej więcej, 
że gmina Grójec przez wszystkie lata dbała i rozwijała ten teren, w tzw. 
“dobrej wierze”, o czym świadczy właśnie infrastruktura drogowa, 
chodniki oraz kanalizacja. 

Nowe mieszkania
Kolejną istotną kwestią  staje się zaprojektowanie nowego budynku ko-
munalnego przy ul. Jana Pawła II 44, którego wybudowanie pozwoli na 
uporządkowanie zasobów mieszkaniowych  na terenie gminy Grójec. 
Więcej na ten temat napiszemy wkrótce.                                                                        
                                                                                                     Redakcja 

REMONTY I ROZBIÓRKI

fot. facebook/armiawojdala
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TURNIEJ KARATE W GRÓJCU
W niedzielę 14 marca w Hali Sportowej 
„Spartakus”  odbył się turniej karate 
IKA POLAND CUP 2021. Organizato-
rem zawodów było Stowarzyszenie 
INTERNATIONAL KARATE ASSOCIATION 
POLAND przy współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Sportu „Mazowsze”. Pa-
tronat nad zawodami objął burmistrz  
Grójca, Dariusz Gwiazda.

Na starcie stanęło 164 zawodników z 12 
klubów z Mazowsza. Zawodnicy rywali-
zowali na czterech matach w konkuren-
cjach technicznych (kata) oraz walkach 
(kumite). Prawidłowego przebiegu 
rywalizacji pilnowało 20 sędziów. Dla 
niektórych zawodników był to pierwszy 
start po dłuższej przerwie spowodowa-
nej pandemią.
Bardzo cieszy świetny występ zawodników Dojo Grójec IKA POLAND, którzy bardzo często dominowali w 
swoich konkurencjach, wygrywając walki przed czasem.
Obecnie zawodnicy Klubu Karate Dojo Grójec IKA POLAND przygotowują się do Mistrzostw Polski oraz Mi-
strzostw Świata WUKF, które odbędą się w październiku tego roku w Rumunii. Pełne wyniki są dostępne na 
stronie www.gosokuryu.pl.

Zadaniem konkursowym jest 
zaprojektowanie i opracowanie 
logo GOS „Mazowsze”, a główną 
nagrodą karnet na pływalnię 
„Wodnik” o wysokości 500 zł.

W W konkursie może konkursie może 
wziąć udział każ-wziąć udział każ-
dy, bez ograniczeń dy, bez ograniczeń 
wiekowych. Każdy wiekowych. Każdy 

uczestnik może przedstawić mak-uczestnik może przedstawić mak-
symalnie trzy propozycje. Projekt symalnie trzy propozycje. Projekt 
logo może być wykonany w do-logo może być wykonany w do-
wolnej technice (rysunek, grafika, wolnej technice (rysunek, grafika, 
szkic), z użyciem dowolnej licz-szkic), z użyciem dowolnej licz-
by kolorów. Jedynym warunkiem by kolorów. Jedynym warunkiem 
jest przesłanie projektu wraz z jest przesłanie projektu wraz z 
opisanym uzasadnieniem zapro-opisanym uzasadnieniem zapro-
jektowanego logo.jektowanego logo.
Prace należy złożyć osobiście lub 
przesłać pocztą do siedziby GOS, 
05-600 Grójec, ul. Laskowa 17, 
do 20 kwietnia br. (decyduje data 
stempla pocztowego). Rozstrzy-
gnięcie nastąpi do 30 kwietnia br.
- Ośrodek z takimi tradycjami po-
winien mieć znak graficzny,  od-
dający  jego bogatą historię, tra-
dycje i sukcesy – powiedział Ire-

Konkurs na logo GOS
neusz Wojciechowski, dyrektor 
GOS „Mazowsze”. – Zachęcam 
wszystkich, małych i dużych, 
aby wzięli udział w konkursie i 
stworzyli z nami logo, które bę-
dzie charakterystyczne dla naszej 
działalności. Mam nadzieję, że 
mieszkańcy Grójca zasypią nas 
propozycjami logotypu i będzie-
my mieć problem z urodzajem  
prac – podsumował dyrektor 
Wojciechowski. 
Zaprojektowane logo – jako sym-
bol Grójeckiego Ośrodka Sportu 
„Mazowsze” – będzie wykorzy-
stywane do celów promocyjnych, 
reklamowych i identyfikacyj-
nych, w szczególności na stronie 
internetowej, w social mediach,  
materiałach informacyjnych,  
materiałach reklamowo-promo-
cyjnych, na papierze firmowym, 
ulotkach, plakatach, nośnikach 
elektronicznych i w grafice inter-
netowej. Szczegółowe informacje 
znajdują się w Regulaminie kon-
kursu na stronie www.grojecmia-
sto.pl.
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Czy w Grójcu jest bezpiecznie? 
– to pytanie co jakiś czas zadaje 
sobie pewnie każdy mieszkaniec 
naszego miasta. Przynajmniej 
częściową odpowiedź na nie 
mogą dać statystyki, które 
dokładnie pokazują, na co 
szczególnie powinniśmy uważać 
w swoim najbliższym otoczeniu.

PPodczas lutowej sesji rady odczas lutowej sesji rady 
miejskiej Komenda Po-miejskiej Komenda Po-
wiatowa Policji w Grój-wiatowa Policji w Grój-
cu oraz Straż Miejska cu oraz Straż Miejska 

w Grójcu zaprezentowały spra-w Grójcu zaprezentowały spra-
wozdania ze swojej działalności wozdania ze swojej działalności 
w 2020 r. Przedstawione przez te w 2020 r. Przedstawione przez te 
instytucje statystyki na szczęście instytucje statystyki na szczęście 
nie wykazują jakiejś szczególnej nie wykazują jakiejś szczególnej 
dynamiki, jeśli chodzi o przestęp-dynamiki, jeśli chodzi o przestęp-
stwa i wykroczenia.stwa i wykroczenia.

Najczęściej kradnąNajczęściej kradną
Według policyjnego raportu w 
2020 r. na terenie gminy i miasta 
Grójec doszło do 799 przestępstw. 
Największym problemem są oczy-
wiście różnego rodzaju kradzieże 
(159 czynów). Dość często docho-
dzi także do uszkodzenia mienia 
(40 przestępstw). Rzadziej nato-
miast policjanci mają do czynienia 
z bójkami czy uszczerbkiem na 
zdrowiu (poniżej 10 przypadków 
w ciągu roku). 
Dużą część kradzieży – ze wzglę-
du na niską wartość zabranej rze-
czy – zaklasyfikowano jako wy-
kroczenia. W ubiegłym roku mie-
liśmy na terenie gminy i miasta aż 
206 takich sytuacji. 
Inne bardzo „popularne” wykro-
czenia to zakłócanie porządku pu-
blicznego i picie alkoholu w miej-
scach publicznych.
Na liście najbardziej zagrożonych 
miejsc policjanci wskazują: park, 
dworzec PKS, plac Wolności i 
okolice ulic Mszczonowskiej, Mo-
gielnickiej oraz osiedla Centrum. 
Natomiast, jeśli chodzi o tereny 

Policja i straż do raportuPolicja i straż do raportu

wiejskie, teoretycznie najłatwiej 
paść ofiarą wykroczenia lub prze-
stępstwa jest w Słomczynie (gieł-
da), Skurowie i Częstoniewie-Ko-
lonii.
 
Więcej zabitych, mniej rannychWięcej zabitych, mniej rannych
Warto też nieco pochylić się nad 
stanem bezpieczeństwa na dro-
gach. Na terenie gminy w ubie-
głym roku doszło do 37 wypad-
ków, w których zginęły 3 osoby, a 
37 zostało rannych. Ponadto, poli-
cja odnotowała 442 kolizje.
Choć w 2019 r. wypadków było 
więcej (49), to jednak życie straci-
ła w nich tylko jedna osoba. Więk-
sza była natomiast liczba rannych 
(59).
Najniebezpieczniejszym miej-
scem na drogowej mapie gminy 
jest oczywiście krajowa „50”. 

Więcej pouczeń niż mandatówWięcej pouczeń niż mandatów
1001 – tyle mandatów wystawiła 
Straż Miejska w 2020 r. To o 75 
mniej niż w 2019 r. Łączna kwota 
grzywien, jakie ukarani powinni 
zapłacić, wynosi 116,9 tys. zł. Po-
nadto, strażnicy zastosowali 1241 
pouczeń, a 100 spraw skierowali 
do sądu. 
W ubiegłym roku strażnikom 

miejskim doszedł jeszcze jeden 
obowiązek. Mowa o zwracaniu 
uwagi na to, czy ludzie noszą ma-
seczki w miejscach publicznych. 
Wykonując to zadanie, wystawili 
5 mandatów karnych, a w 98 sytu-
acjach skończyło się na pouczeniu.
Strażnicy kontrolują też kwestię 
uiszczania opłat za pozostawienie 
auta w strefie płatnego parkowa-
nia. Z tego tytułu kierowcy otrzy-
mali w minionym roku mandaty 
na łączną kwotę 82,5 tys. zł. To o 
ponad 20 tys. zł mniej niż w 2019 
r. Należy jednak pamiętać, że z 
powodu pandemii gmina na jakiś 
czas zrezygnowała z pobierania 
opłat za parkowanie na pl. Wolno-
ści. 
Niewątpliwie istotną kwestią 
działalności Straży Miejskiej jest 
dbanie o przestrzeganie ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach. W ramach tego zadania 
wystawiono 65 mandatów za brak 
deklaracji, 8 za nieposprzątaną 
działkę i 7 za zaśmiecanie. 
Pełne sprawozdanie z działalności 
grójeckiej Straży Miejskiej jest do-
stępne na www.grojec.esesja.pl w 
materiałach z sesji, która odbyła 
się 22 lutego.  

Dominik GóreckiDominik Górecki

Skąd pomysł na sprzątanie rze-Skąd pomysł na sprzątanie rze-
ki? Jak to się zaczęło? ki? Jak to się zaczęło? 
Zaczęliśmy pływać kajakami z 
wypożyczalni Jacka Andrzejaka 
koło Górek Szymona w Zalesiu 
Dolnym i poznawać prawdziwe 
oblicze rzeki, piękną naturę za-
nieczyszczoną niestety różnymi 
śmieciami – opony, butelki, ra-
dia, kawałki samochodów - było 
tego wszystkiego bardzo dużo. 
Na początku wyławialiśmy duże 
gabaryty, a potem coraz drobniej-
sze śmieci. Ciekawostka, rocznie 
wyławiamy około czterdziestu 
opon o różnych rozmiarach, od 
malucha poprzez ciężarówki aż do 
ciągników rolniczych. W oponach 
mistrzem jest Krępa. 

Ile osób pływa? Ile osób pływa? 
Obecnie pływamy co tydzień gru-
pą około 8-9 osób. Zaczynaliśmy 
w trzy  osoby, potem było pięć 
osób. Są to ludzie w różnym wie-
ku, od 18 lat do74. Płeć piękna ma 
również dwie przedstawicielki. 

Można to nazwać interwencja-Można to nazwać interwencja-
mi społecznymi. Czy udało się mi społecznymi. Czy udało się 
złapać kogoś na zaśmiecaniu? złapać kogoś na zaśmiecaniu? 
Nie można złapać kogoś, ponie-
waż nikt z nas nigdy nie czekał w 
jednym miejscu na potencjalne-
go śmieciarza, choć osoby miej-
scowe, chodzące na spacery i na 
grzyby, nieraz widziały sprawców,  
ale obawiały się zareagować, czy 
też zwrócić uwagę. Taką sytuację 
trzeba nagrać albo zrobić zdję-
cie dobrej jakości – jako dowód. 
Muszą to organizować urzędnicy. 
Założyć fotopułapki i dopilnować 
tego, to nie jest duży wydatek, 
a raczej mała inwestycja, która 
szybko się zwróci. A są to miejsca 
typowe, czyli mosty oraz wszyst-
kie ścieżki, gdzie  można dojść do 
rzeki. Nawet rowy przebiegające 
wzdłuż ulic: w czasie dość obfi-
tych  opadów deszczu płyną nimi 
śmieci niesione przez wodę.  

Kto śmieci? Kto śmieci? 
Nie wszyscy to robią, ponieważ 
jest cała masa ludzi świadomych, 
którzy nie zaśmiecają rzek, lasów, 
łąk czy pól uprawnych. Wielu lu-
dzi, spacerując  nad rzeką, często 
zabiera śmieci pozostawione przez 
różnego kalibru „brudasów".  Jest 
też druga grupa ludzi, którzy nie  
myśląc o przyszłości kolejnych 
pokoleń,  śmiecą, gdzie popad-
nie. Kiedyś w lesie, przy Trakcie 
Wareckim, znalazłem 20-kilogra-
mową bańkę z kwasem solnym, 
leżącą wśród  gęstych krzewów. 
Takie rzeczy można odstawić do  
wyznaczonego w każdej gminie 
punktu [w gminie Grójec jest to 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych w Kobylinie - 
przyp.red.].  

Ludzie są słabo wyedukowani Ludzie są słabo wyedukowani 
w kwestii segregacji śmieci oraz w kwestii segregacji śmieci oraz 
tego, gdzie takie odpady wyrzu-tego, gdzie takie odpady wyrzu-
cać?cać?
Z reguły mieszkańcy, którzy za-
mieszkują na stałe poszczególne 
miejscowości, przestrzegają zasad 
segregacji. Natomiast jest sporo 
ludzi, którzy pomieszkują w dom-
kach letniskowych, budowlańcy, 
robotnicy. Osoby te  często nie 
mają na swoich działkach podpi-
sanej umowy na odbiór odpadów 

i nie jest to w inny, dobry sposób 
zorganizowane, więc wywożą 
śmieci pod osłoną nocy i pozby-
wają się ich w dowolnym miej-
scu. Często przychodzą nad rze-
kę „imprezowicze". Robią sobie 
piknik i zostawiają różne śmieci. 
Mamy też do czynienia z pseudo-
-wędkarzami, którzy notorycznie 
zostawiają śmieci po sobie. Są to 
opakowania po przynętach, ale 
również po wódce, piwie, popu-
larne są „piersiówki" po 100 gram. 
Jak sami mówią: żona nie widzi, 
a jak wrócę do domu, to nie po-
czuje. Pewnie dumni są ze swo-
jego wędkowania... A ryby ciągle 
podtruwane są zapewne smaczne i 
zdrowe. 

Jakie zagrożenia wynikają z ta-Jakie zagrożenia wynikają z ta-
kiego śmiecenia? kiego śmiecenia? 
Pęknięte butelki i słoiki mogą 
doprowadzić zwierzęta do okale-
czeń, że o bawiących się nad rzeką 
dzieciach nie wspomnę. Zardze-
wiałe żelazo też jest niebezpiecz-
ne, czy też jakaś gumowa uszczel-
ka, bądź też torebki plastikowe,  w 
które zwierzęta mogą się zaplątać 
lub zjeść to. Meble z dziecięcych 
„baz" nad rzeką, palety, z których 
wędkarze robią sobie stanowi-
ska do wędkowania są przyczyną 
powstawania zatorów na rzece, 
prowadzących do zalewania pól 
uprawnych.

To ciężka praca? To ciężka praca? 
Nie, to nie jest praca. Traktujemy 
to raczej jako nasze hobby, spo-
sób na spędzenie wspólnego cza-
su. Słowem, spływając kajakiem, 
jednocześnie robimy coś poży-
tecznego. 

Jakie są wasze trasy? Jakie są wasze trasy? 
Kanał Czarna i dalej Zielona. 
Spływamy z Ławek do Piaseczna, 
natomiast Kraską to w zasadzie 
od DK 50  do Gościeńczyc, gdzie 
wpada do Jeziorki. Natomiast Je-
ziorką spływamy do Głuchowa, 
zaczynając ze wsi Jeziora w gmi-
nie Pniewy i dalej przez Prażmów, 
Łoś, Zalesie Dolne, aż do Kon-
stancina. Wcześniej pływaliśmy z 
Osieczka. Mało kto wie, jak pięk-
nie wyglądają te rezerwaty. Udało 
się nam w tym roku spłynąć Tar-
czynką do Jeziorki.  

Jakieś rozwiązania na śmieci Jakieś rozwiązania na śmieci 
wyrzucane z mostów? wyrzucane z mostów? 
Dwa kołki, siatka pół metra nad 
wodą i pod wodą, i co płynie na 
wierzchu, zatrzymałoby się na 
siatce. Trzeba jednak to ciągle czy-
ścić, bo śmieciarze są zawzięci. 

Sprzątają rzeki z zalegających w nich śmieci 
Z Wiesławem Sarugą, założycielem grupy zajmującej się sprzątaniem śmieci z okolicznych rzek, rozmawia Szymon Wójcik. 

Zatory z drzew są naturalnym ła-
paczem, jednak dużo śmieci zwy-
czajnie tonie, chodzi oczywiście o 
szklane butelki i słoiki. 

Co robicie ze śmieciami ? Segre-Co robicie ze śmieciami ? Segre-
gujecie je? gujecie je? 
Jak się zbiera śmieci do worków, 
które mamy w kajakach, to se-
gregacja jest raczej niemożliwa. 
Gabaryty dostarczamy na brzeg 
oddzielnie, a później zostawiamy 
te pełne worki i pozostałe duże 
śmieci. Zgłaszamy wtedy do od-
powiednich służb, jak na przykład 

sołtys wsi. Teraz jest trochę lepiej 
z tą współpracą, ale kiedyś był 
duży problem, żeby ktoś zabrał te 
śmieci. 
Tłumaczą to tym, że rzeki nie 
należą do gmin, tylko do Wód 
Polskich. To fakt. Wody Polskie 
jednak nie mają dużego funduszu 
i możliwości, by partycypować w 
kosztach sprzątania rzek. Śmieci 
z rzeki, lasu czy też pola zostały 
najczęściej zakupione w sklepie, 
który odprowadził podatek do 
skarbu państwa. Dla urzędników 
więc pieniądze są, ale na działal-

ność poza urzędem brakuje. 

Co zrobić, aby zwrócić większą Co zrobić, aby zwrócić większą 
uwagę społeczeństwa na pro-uwagę społeczeństwa na pro-
blem zaśmiecania lasów i rzek? blem zaśmiecania lasów i rzek? 
Przede wszystkim, mieszkańcy 
powinni bardziej interesować się 
sprawami  swojej okolicy. Jeśli 
są jakieś spotkania informacyj-
ne tego typu z sołtysem, burmi-
strzem czy wójtem, powinni 
brać w nich aktywny udział, to 
przecież ich przestrzeń. Każdy 
powinien przyjechać, posłuchać 
i zastanowić się, czy przypad-
kiem nie wniósłby czegoś do 
tej sprawy. Może zmienić swoje 
nawyki? Może samemu zaini-
cjować akcję sprzątania z sąsia-
dami? Na takie akcje najczęściej 
śmieciarze nie chodzą, zawsze 
czymś się wykręcą. Miłośnikom 
fotografii polecam polowanie 
na śmieciarzy z aparatem. Kie-
dy wybrałem się autem, aby 
dotrzeć na drugą stronę Jezior-
ki w Prażmowie, po drodze w 
lesie mijałem mnóstwo śmieci. 
Można z tym walczyć, ale tylko 
razem, wspólnymi siłami, bo to 
świadczy o wszystkich miesz-
kańcach i ich wychowaniu. 

Dziękuje za rozmowę Dziękuje za rozmowę 
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