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Grójec dla Ukrainy!
Od ponad miesiąca Ukraina
odpiera rosyjską inwazję.
Nasi sąsiedzi bronią się
dzielnie przed wojskami
lądowymi. Niestety, nad
ich miasta nadlatują wrogie
bombowce, niszcząc zarówno
infrastrukturę publiczną, jak
i prywatną. Giną niewinni
ludzie. Wielu Ukraińców
musiało opuścić swoje domy
i szukać schronienia w innych
częściach kraju albo za
granicą. Bezpieczną przystań,
w której chcą przeczekać
wojnę, znaleźli też w Grójcu
i okolicach. A grójczanie
nie szczędzą sił, energii ani
pieniędzy, by pomóc sąsiadom
w tej trudnej chwili.

W

jednej z podgrójeckich
wsi, w gospodarstwie sadowniczym, schronienie
znalazły 3 nastoletnie dziewczynki z Ukrainy. Jest z nimi babcia.
Rodzice musieli zostać w kraju –
ich tata broni ojczyzny, mama pracuje w wojsku (nie jako żołnierz),
więc także nie było mowy o tym,
by wyjechała. Mają to szczęście w
nieszczęściu, że mieszkają na zachodzie Ukrainy, jakieś 30 kilometrów od granicy z Polską, więc
jest tam nieco spokojniej niż na
wschodzie kraju. Choć może słowo „spokojnie” tu nie pasuje, skoro 13 marca ich miasteczko, Jaworów, zostało zbombardowane
przez Rosjan. Zginęło 35 osób, a
130 odniosło rany. Dzieci tęsknią
za rodzicami, chciałyby znów być
w domu. Wrócić jednak nie mogą –
wróg przecież nie unika zrzucania
bomb na domy mieszkalne.
Każdy uchodźca ma swoją historię. W Polsce są bezpieczni, ale
przecież na Ukrainie zostawili
domy, pracę, bliskich, którzy kilka
razy dziennie, słysząc alarm bombowy, muszą chować się w piwnicach i oczekiwać na to, aż zostanie
odwołany. Trudno żyć z poczuciem, że w ciągu jednej sekundy
wszystko, co mieli, może zostać
obrócone w pył.

SERCE DLA UKRAINY
Serce pomocy Ukraińcom w Grójcu bije w Zespole Szkół im. Armii
Krajowej Obwodu „Głuszec” – Grójec. Mieszkańcy przynoszą tu rzeczy, które wolontariusze, według
potrzeb, przekazują potrzebującym. W pomoc bardzo zaangażowali się uczniowie 2 szkół: właśnie
Zespołu Szkół oraz sąsiedniej „górki”, czyli Liceum Ogólnokształcącego. Mnóstwo pracy wkładają też
mieszkańcy Grójca, którzy chętnie
przychodzą i pomagają.
– Z dyrektorem [Andrzejem Kosatką, dyrektorem ZS – red.] porozumieliśmy się, że utworzymy
tu punkt zbiórki. W międzyczasie dla przeszło 70 uchodźców
znaleźliśmy miejsca noclegowe.

Umieszczamy ich, gdzie się da.
Dzwonimy po znajomych i szukamy tych miejsc – mówi Barbara Lipska, koordynatorka pomocy
uchodźcom. – W szkole zaś utworzyliśmy bazę, gdzie Ukraińcy
mogą dostać rzeczy pierwszej potrzeby – dodaje.

pojawiły się komentarze z deklaracją
dorzucenia się do zrzutki. „macie tak
ogromnie dobre serca, że serce moje i
nie tylko moje rośnie. Dziękuję Wam
wszystkim i każdemu z osobna. Z Waszą pomocą to zebrałoby się pewnie i
na 3 lub cztery takie pralki” – skomentował potem Dariusz Prykiel.

POMOC PRZEZ
FACEBOOKA

WYKŁAD

Rzeczy przynoszą mieszkańcy.
Wystarczy post na Facebooku, że czegoś brakuje, a zaraz ludzie dobrego
serca zapewniają potrzebne rzeczy.
Wspiera też gmina Grójec i samorząd
powiatu grójeckiego.
Pięknym przykładem sąsiedzkiej
pomocy jest chociażby sprawa pralki. Radny Dariusz Prykiel zamieścił
na Facebooku ogłoszenie, że takie
urządzenie jest potrzebne rodzinie
uchodźców. Pod postem natychmiast

Ubrania, jedzenie, środki czystości
to jedno, a drugie to przekazywanie
informacji. Dlatego też w jednej z sal
Zespołu Szkół zorganizowano wykład dla obywateli Ukrainy. Dotyczył
on podstawowych zagadnień takich
jak np.: prawa i obowiązki obywateli
w Polsce, identyfikacja osoby, system
edukacji i opieki zdrowotnej, wynajem mieszkania, rachunki za media
czy też kwestie oszczędzania.
Spotkanie odbyło się 29 marca.

NOWE WYZWANIA
Ważną pracę do wykonania mają
też urzędnicy, których zadaniem jest
przyjmowanie i realizacja wniosków
o nadanie numerów PESEL, obsługa
świadczeń, ubezpieczeń i zasiłków.
Ogromne wyzwanie stoi również
przed dyrektorami szkół, nauczycielami, którzy muszą zorganizować naukę w naszych szkołach dla ukraińskich dzieci.
Jest również wiele pozytywnych
przykładów wśród osób indywidualnych i instytucji. Ludzie przyjmują Ukraińców pod swój dach, zawożą
dzieci uchodźców do szkoły, niektórzy oferują darmowe porady prawne
albo dentysta nieodpłatnie wyleczy
zęba. Tutejszy klub piłkarski, Mazowsze Grójec, przyjął ukraińskie
dzieci na treningi. Naprawdę dzieje
się dużo dobrego!
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Drodzy Czytelnicy,

OD BURMISTRZA

Razem dla Ukrainy!
BURMISTRZ
DARIUSZ GWIAZDA

Drodzy Mieszkańcy,
W pojedynkę jesteśmy kroplą, razem jesteśmy oceanem! Wielkie
serca, zaangażowanie i pełna gotowość – jestem dumny, że gmina Grójec ma tylu wspaniałych mieszkańców, którzy pokazują wielkie serce i ofiarują bezinteresowną pomoc dla obywateli Ukrainy.
Ten czas to moment, w którym musimy się zjednoczyć i solidarnie,
wspólnymi siłami, wesprzeć bezbronne osoby uciekające ze swoich
domów przed inwazją rosyjskich wojsk.
Dlatego też przez cały czas koordynujemy i przygotowujemy dalekosiężne działania oraz wspieramy wszystkie osoby i stowarzyszenia zaangażowane w pomoc dla Ukrainy. W pierwszej kolejności
zabezpieczyliśmy środki w budżecie gminy na zarządzanie kryzysowe. Od samego początku nasze szkoły i przedszkola pomagają
w adaptacji i integracji dzieciom, które uciekły z bratniej Ukrainy.
Nasze jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowały pomoc polegającą na zbiórce darów. Dla osób trafiających na teren
naszej gminy pomoc w postaci najpotrzebniejszych rzeczy oraz
żywności jest organizowana w magazynach darów zlokalizowanych
w centralnym punkcie na terenie gminy w Zespole Szkół im. AK „Głuszec” Grójec przy ul. ks. P.Skargi. Do centralnego magazynu trafiają
również dary zbierane w szkołach, sołectwach, parafiach i jednostkach OSP. Tam możecie je dostarczać lub sami zgłosić się po pomoc dla ofiar wojny wywołanej przez Kreml. Poza tym, w naszych
placówkach edukacyjnych uruchomiliśmy już od początku wojny
bezpłatne posiłki dla dzieci z Ukrainy. Od poniedziałku do piątku
wprowadziliśmy darmową godzinę na basenie, do hotelu Grójeckiego Ośrodka Sportu zostały przyjęte pierwsze osoby uciekające
przed wojną. Obiekt ten od lat posiada umowę hotelową z firmą zatrudniającą obywateli Ukrainy w Polsce.
Kolejnym istotnym działaniembyło uruchomienie specjalnej infolinii z punktem informacyjnym. Powstała baza kobiet, dzieci oraz
osób starszych, które przyjęli pod swój dach mieszkańcy naszej
gminy. Dzięki takim działaniom mogliśmy szybko ustalić listę najpilniejszych potrzeb. W tworzeniu bazy pomagali sołtysi z 41 sołectw gminy Grójec.
Swoje wsparcie zaoferowała również Kościelna Fundacja Dobroczynna im. ks. Piotra Skargi dla Ubogich w Grójcu, która udostępniła grójecki dom opieki, gdzie zakwaterowano już kobiety z dziećmi.
Fundacja działa w ramach współpracy Warszawskiej Kurii Metropolitalnej z innymi organizacjami, w celu pomocy dla najbardziej
potrzebujących. Dostępność lokali komunalnych w naszej gminie i
mieściedla oczekujących na listach mieszkaniowych jest od wielu
lat bardzo trudna. W głównej mierze dzięki naszym mieszkańcom
mogliśmy przyjąć bezbronnych i poszkodowanych ukraińskich obywateli. Cały czas czekamy na rządowe informacje na temat możliwości niesienia pomocyprzez samorządy i błyskawicznie wprowadzamy je w życie. Na tę chwilę musimy pamiętać o tym, że na
oczach całego świata dochodzi do potwornych aktów ludobójstwa,
gdzie giną dzieci oraz niewinni ludzie. Stoimy w obliczu kryzysu humanitarnego i od naszej postawy względem sąsiadów zza wschodniej granicy zależy wiele. Ukraińskim żołnierzom i obrońcom swojej
Ojczyzny łatwiej bronić się, gdy wiedzą, że ich najbliższa rodzina
jest bezpieczna i ma schronienie w Polsce oraz pozostałych krajach europejskich.

Redaguje zespół pracowników
Grójeckiego Ośrodka Kultury
Redaktor Naczelny:
Szymon Wójcik

Wraz z początkiem wiosny oddajemy Wam Życie Grójca w całkowicie nowej odsłonie.
To kolejna istotna zmiana, jaką wprowadzamy, aby poprawić jakość serwowanych informacji oraz uczynić je przystępniejszymi. Jesteśmy lokalnym miesięcznikiem informacyjno- kulturalnym, który powstaje dzięki mieszkańcom naszej gminy. Opowiadamy
o Was i jesteśmy dla Was – taka jest misja tej gazety.
Prasa drukowana doczekała się trudnych i dość dziwnych czasów. W miarę możliwości rozwijamy elektroniczne
wydanie naszej gazety. Media społecznościowe i Internet stały się nieodłącznym narzędziem pracy dziennikarzy. Skala informacji oraz danych do przetworzenia przez odbiorców jest tak ogromna, że wręcz gubimy się w
labiryncie aktualności, nie odróżniając prawdziwych informacji od tzw. fake newsów. Dezinformacja – to jeden
z globalnych problemów współczesnego świata. Często nie weryfikujemy źródła informacji, przewijając powiadomienia w swoich smartfonach lub innych urządzeniach multimedialnych. Antidotum na to może być np. lektura Życia Grójca. Dzięki niej na moment odpoczniecie od szarej codzienności, a zarazem dowiecie się o tym,
co dzieje się wokół nas.
Jednocześnie, z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, chciałbym życzyć Czytelnikom i w ogóle nam
wszystkim niegasnącej nadziei na pokój i dobro. Wspaniale wspieramy osoby, które schroniły się w naszym kraju przed kremlowskim dyktatorem bombardującym, szkoły, szpitale i osiedla mieszkaniowe. Dzięki solidarności
ludzi dobrej woli przetrwamy trudny czas. Ostrożnie korzystajmy z mediów społecznościowych, które dość często nastawiają ludzi przeciwko sobie, bazując na naszych emocjach. Zachowajmy spokój i zdrowy rozsądek, a
będzie dobrze.
						
Szymon Wójcik Redaktor Naczelny Życia Grójca

Krok w kierunku modernizacji ul. Wiatracznej
WAŻNE DECYZJE DOTYCZĄCE ZMIAN BUDŻETOWYCH ZAPADŁY PODCZAS SESJI RADY
MIEJSKIEJ, KTÓRA ODBYŁA SIĘ 28 MARCA. PADŁ TEŻ WNIOSEK O ORGANIZACJĘ DEBATY NA
TEMAT FINANSÓW GRÓJECKIEGO SAMORZĄDU.

B

ez wątpienia dobrą informacją jest przeznaczenie środków na budowę ul. Wiatracznej na odcinku od ul. Zbyszewskiej
do ul. Sienkiewicza w Grójcu. Szacowany koszt tej inwestycji to 6,83 mln zł, z czego 2,86
mln zł to dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg, a 2,5 mln zł to planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów budowy
niezbędnej infrastruktury sanitarnej.
Kwotę 500 tys. zł samorząd Grójca przeznaczy z
kolei na podwyższenie kapitału zakładowego Grójeckiej Spółki Komunalnej, a 100 tys. zł na doposażenie zasobów informatycznych gminy (dotacja w ramach Programu Cyfrowa Gmina). 67 tys.
zł zostanie wydatkowane na remont instalacji
elektrycznej i centralnego ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej w Lesznowoli. Natomiast
środkami w wysokości 10 tys. zł magistrat wspomoże doposażenie świetlicy wiejskiej w Falęcinie.
Istotną informacją dla nauczycieli i rodziców
dzieci uczęszczających do placówek prowadzonych przez gminę Grójec jest fakt, że 28 marca
rada na wniosek burmistrza zabezpieczyła także
97 tys. zł na pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Wydawca:
Grójecki Ośrodek Kultury
ul. Józefa Piłsudskiego 3,
05-600 Grójec

Środki te pozwolą na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, które – ze względu na coraz większe problemy ze zdrowiem psychicznym
uczniów – są bardzo potrzebne.
W trakcie obrad ciekawą propozycję wysunął radny i członek inicjatywy Zmieniamy Grójec Dariusz Prykiel. Zwrócił się on do burmistrza Dariusza Gwiazdy i przewodniczącego rady Karola
Biedrzyckiego o zorganizowanie debaty na temat
stanu finansów gminy Grójec. Samorządowiec
miał bardzo konkretne argumenty, które w tej
chwili przewijają się niemal w każdej dziedzinie
życia publicznego. Wspomniał o: rosnącej inflacji,
napływie uchodźców, podniesieniu stóp procentowych, podniesieniu kosztów inwestycji i zmianach w prawie podatkowym. Nie da się zaprzeczyć, że te czynniki już mają ogromny wpływ na
funkcjonowanie polskich samorządów. – Chciałbym, żeby mieszkańcy mieli możliwość uczestniczenia w takiej debacie – zaproponował Dariusz
Prykiel.
Wniosek radnego o organizację debaty zyskał akceptację pozostałych radnych.

tel./fax (0-48) 664 23 06
redakcja@zyciegrojca.pl
facebook.com/zyciegrojca/
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Chcesz pomagać Ukrainie?
Dowiedz się, w jaki sposób
Mieszkańcy
gminy Grójec
zaangażowali się
w działania na
rzecz obywateli
Ukrainy, okazując
tym samym
wielkie serca,
chętne do niesienia
bezinteresownej
pomocy.
Pamiętajmy, aby
nasza pomoc
była skuteczna,
konieczne są
skoordynowane
działania.
Jesteśmy przygotowani do realizacji zadań zleconych przez rząd w
związku z sytuacją, jaka panuje w
Ukrainie. Podejmujemy także własne
działania i inicjatywy, które mają na
celu pomoc mieszkańcom Ukrainy. Jesteśmy gotowi do współpracy również
w przypadku kolejnych akcji pomocowych zaproponowanych przez naszych mieszkańców. Przygotowaliśmy
krótki poradnik, zarówno dla mieszkańców, jak i obywateli Ukrainy.

WYBIERZ SPOSÓB
POMOCY
Finansowo:
odpowiadając na postulat odnośnie założenia własnego subkonta,

pragnę Państwa poinformować, że
gmina Grójec nie ma i najprawdopodobniej nie będzie miała prawnie
dozwolonej możliwości pomocy w
takiej formie. Jestem również przekonany, że dzisiaj najbardziej potrzebna jest pomoc osobom przebywającym w oblężonych miastach w
Ukrainie, gdzie brakuje żywności, artykułów medycznych, higienicznych
itp. Potrzeba zorganizowania konta
jest jak najbardziej słuszna, dlatego z radością przyjąłem informację,
że Fundacja Dobroczynna im. ks.
Piotra Skargi dla Ubogich w Grójcu
utworzyła subkonto dla uchodźców
z Ukrainy. Pomoc trafi do obywateli Ukrainy, którzy trafiają do naszej
gminy — informuje burmistrz Dariusz Gwiazda.
Poniżej nr konta. Darowizny należy wpłacać tytułem „Na pomoc
Uchodźcom”.
Nr konta 97 9128 0002 2001 0012
8821 0003
Materialnie:
osoby, które opuściły swoje domy,
mają przy sobie często tylko najpotrzebniejsze rzeczy i zapasy na kilka
dni.
Bezpośrednie wsparcie dla nich to
przede wszystkim: woda, żywność,
środki medyczne i opatrunkowe,
koce, śpiwory, łóżka polowe, odzież.
Mieszkanie lub schronienie:
część uchodźców potrzebuje
mieszkania, na kilka, kilkanaście
dni.Osoby, które zdecydowały się
przyjąć pod swój dach obywateli
Ukrainy uciekających przed wojną,
mogą liczyć na pomoc od rządu. W
Urzędzie Gminy i Miasta Grójec już
można składać wnioski o uzyskanie tego świadczenia. Formularze

gotowe do pobrania znajdują się na
stronie internetowej Urzędu.
Dom pomocy społecznej przy Parafii Św. Mikołaja w Grójcu przyjął
pod swój dach ukraińskie rodziny
skierowane przez Zespół Pomocy
Kościołowi na Wschodzie przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. W dalszym ciągu brakuje
przede wszystkim łóżek dla dzieci.
Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej Samopomoc pomagają i koordynują zbiórkę. Rzeczy można dostarczać bezpośrednio do DPS, ulica
Worowska 1 lub na ul. Mogielnicką
30 D. W przypadku braku transportu, jest możliwość odbioru osobistego. Kontakt telefoniczny (48) 664 25
52.
Środki transportu:
do przewiezienia pomocy na terytorium Ukrainy, a także potrzebujących osób.
Wsparcie osobiste:
dostarczenie wsparcia do dużej
grupy osób to wyzwanie logistyczne. Możesz zaangażować się jako wolontariusz, który na miejscu pomoże
potrzebującym (patrz lista punktów
zbiórki darów)
W ramach lokalnych działań w
mediach społecznościowych powstała grupa „Grójec dla Ukrainy”,
gdzie mieszkańcy oferują swoją pomoc i wsparcie.

PUNKTY ZBIÓRKI
DARÓW:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr
1 w Grójcu ul. Piłsudskiego 68 tel. 48
664 24 05
Publiczna Szkoła Podstawowa nr
2 w Grójcu ul. Polna 17 tel. 48 664 24
23

KONCERT DLA UKRAINY

Jesteś wart tyle,
ile dajesz od siebie
innym
W pierwszy dzień wiosny w Grójeckim
Ośrodku Kultury odbył się koncert
dedykowany najmłodszym ofiarom wojny
na Ukrainie, który przeniósł nas w świat
nostalgii i zadumy.
Na scenie wystąpił Chór Miasta Grójec pod kierunkiem chórmistrza Łukasza Wojakowskiego wraz z
solistami, przygotowanymi przez tenora Jana Zakrzewskiego. Śpiewakom, na fortepianie, akompaniował
Mateusz Wojakowski. Mogliśmy usłyszeć znane przeboje w wykonaniu: Chóru Miasta Grójec „Przeżyj to
sam”, Alicji Malinowskiej „Moja Matko”, Filipa Cąderka „Santa Lucia”, Daniela Gajewskiego „Róża i bez”,
Marii Świątkiewicz „Krakowski spleen”, Asi Kępki „Alleluja”, Marty Kępki „Miejcie nadzieję”, Grażyny
Kołdry „Ave Maria”, Edyty Czuby „Orszaki Dworaki”, Mikołaja Ostrowskiego „Podaj rękę Ukrainie”,
Aleksandry Maliszewskiej „Jaskółka”, Janusza Szarlipa, Kamila Kasicy i dzieci z 4 klasy PSP nr 1 w
Grójcu „Świecie nasz”. Gwiazdą wieczoru był warszawski zespół Olga Prusik Band, który cudownymi
dźwiękami głosów i instrumentów zachwycił publiczność. W rolę konferansjera wcieliła się chórzystka
i aktorka teatralna, Edyta Czuba Wszyscy artyści wystąpili pro publico bono, za co ogromnie dziękujemy.
Inicjatorką i koordynatorem tej szlachetnej inicjatywy była mieszkanka Grójca, artystka i niezwykle
wrażliwa osoba na los drugiego człowieka, Aleksandra Maliszewska. Podziękowania składamy także
Rafałowi Pawlakowi, właścicielowi Restauracji Staromiejskiej za poczęstunek dla gości z Warszawy.
Podczas koncertu Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych prowadziła zbiórkę pieniędzy. W puszkach
wolontariuszy znalazło się 957 zł i 50 hrywien , za co dziękujemy szczególnie hojnej publiczności .
Zebrane środki trafią do rodzin zastępczych, które pod swój dach przyjęły dzieci z Ukrainy. Wszystkim
pięknie i gorąco dziękujemy za wielkie serca
GOK

Publiczna Szkoła Podstawowa nr
3 w Grójcu ul. Armii Krajowej 34 tel.
48 664 24 24
Publiczna Szkoła Podstawowa w
Lesznowoli ul. Szkolna 1, tel. 48 664
50 85
Publiczna Szkoła Podstawowa w
Bikówku ul. Bikówek 21 tel. 48 664
24 28
Publiczna Szkoła Podstawowa w
Częstoniewie ul. Częstoniew Kolonia 60 tel. 48 664 22 08
Parafia Miłosierdzia Bożego w
Grójcu ul. Jana Pawła II 24, 05-600
Grójec
Dary z powyższych punktów są
przekazywane do Magazynu Centralnego w Zespole Szkół w Grójcu
lub trafiają bezpośrednio na granicę
i na terytorium Ukrainy.
Ważne informacje dla obywateli Ukrainy — Centrum informacji w
j. ukraińskim:https://www.gov.pl/
web/ua
Aby uzyskać informacje, w zakresie m.in.: punktów recepcyjnych czy
ogólnych warunków i zasad wjazdu
i pobytu w Polsce, należy zadzwonić
pod numer: +48 47 721 75 75. Informacje zarówno dla obywateli Ukrainy, jak i Polaków przebywających na

terenie Ukrainy publikuje również
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w
Warszawie.
Koordynacją przepływu uchodźców z Ukrainy zajmują się tzw. punkty recepcyjne na granicy z Ukrainą w
miejscowościach, gdzie funkcjonują
przejścia graniczne. W wojewódzkie podkarpackim: w Medyce, Korczowej, Krościenku i Budomierzu.
W województwie lubelskim takie
punkty powstały: w Dorohusku, Dołhobyczowie, Zosinie i Hrebennem.
Punkty recepcyjne mają dyżurować
całodobowo.

GMINNA INFOLINIA I
POMOC URZĘDNIKÓW
Gmina uruchomiła specjalną infolinię w sprawie pomocy obywatelom
Ukrainy, którzy przyjechali do nas z
terenu objętego wojną i przebywają
na terenie gminy Grójec. Zapraszamy
do kontaktu pod numerem telefonu:
515 097 557, gdzie mogą zgłaszać się
również osoby chętne do przyjęcia
uchodźców. Wszelkiego rodzaju zapytania można kierować również na
adres e-mail: urzad@grojecmiasto.pl.

NAJBARDZIEJ POTRZEBNE PRODUKTY TO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

żywność, kosmetyki, środki higieny, leki.
mleko dla dzieci
butelki i smoczki
oleje, konserwy, pasztety
proszki do prania
bielizna damska, chłopięca, dziecięca- różne rozmiary- nowe!
płyny do mycia naczyń
koce
mleko w kartonie
płatki do mleka
zasypki
wanienka dla dzieci
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Umowa podpisana! Rusza rozbudowa!
NA TEN MOMENT CZEKAŁA CAŁA SPOŁECZNOŚĆ
GMINY GRÓJEC – UMOWA NA ROZBUDOWĘ
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W
GRÓJCU ZOSTAŁA PODPISANA. PIERWSZE PRACE I
PRZYGOTOWANIA JUŻ SIĘ ROZPOCZĘŁY.

T

o jedna z najważniejszych inwestycji w tej kadencji samorządu gminy Grójec. Problem z przepełnionymi szkołami był częstym tematem dyskusji oraz
różnego rodzaju sporów.
- Dzięki zmianom, jakie wprowadziłem, w porównaniu do
poprzedniego projektu, uczniowie i nauczyciele zyskają 9 sal
dydaktycznych i możliwość nauki w jednym miejscu, szkolną halę sportową oraz nowoczesną i wielofunkcyjną stołówkę z kuchnią, w miejscu starej sali gimnastycznej, której stan
techniczny był bardzo zły. Pierwsze prace rozpoczną się już
wkrótce! Jeśli nie będzie problemów z materiałami budowlanymi, to zadaszenie hali sportowej planowane jest jeszcze
w tym roku – mówi burmistrz Dariusz Gwiazda. Wykonawcą rozbudowy SP nr 1 będzie firma Doken System Sp. z o.o., a
cała inwestycja wyniesie gminę Grójec 21 340 124,64 zł.

Ponadto, ze środków pochodzących z
nagrody, którą gmina Grójec otrzymała za wysoki wskaźnik szczepień, powstanie nowy plac zabaw.
Projekt zakłada, że nowa, sportowa
część szkoły będzie skomunikowana
przez łącznik przebiegający przez wewnętrzny teren placówki, który stanowić będzie integralną strefę funkcjonalną, jednak z niezależnym wejściem
od strony ul. Jana Pawła II i wyjściami
ewakuacyjnymi. W przyszłości główne
wejście do obiektu ma zostać zlokalizowane od strony wschodniej – będzie
można do niego dotrzeć chodnikami
od ul. Piłsudskiego i Jana Pawła II. W
łączniku ma znaleźć się miejsce na
dziewięć sal dydaktycznych. W starej
części szkoły stołówka oraz kuchnia zostaną zlikwidowane i
przeniesione do dotychczasowej sali gimnastycznej. W miejscu jadalni zaplanowano m.in. szatnie. Inwestycja obejmuje

też zagospodarowanie terenu wokół szkoły, w tym nowe miejsca parkingowe dla nauczycieli.

Jak będzie wyglądała nasza gmina w 2030 roku?
TO PYTANIE, JAKIE
PADŁO JUŻ NA
POCZĄTKU WARSZTATÓW
DOTYCZĄCYCH TWORZENIA
STRATEGII ROZWOJU GMINY
GRÓJEC. NAD WSPÓLNYMI
CELAMI, WIZJĄ ORAZ
MISJĄ GMINY GRÓJEC
PRACOWALI MIESZKAŃCY,
PRZEDSTAWICIELE
RÓŻNYCH ŚRODOWISK I
ORGANIZACJI. WARSZTATY
PRZEPROWADZIŁA CENIONA
I ZNANA WIELKOPOLSKA
AKADEMIA NAUKI I
ROZWOJU, KTÓRA DLA
GMIN W CAŁEJ POLSCE
OPRACOWAŁA JUŻ PONAD
150 DOKUMENTÓW
STRATEGICZNYCH,
PLANISTYCZNYCH I
SPRAWOZDAWCZYCH.

S

trategia Rozwoju Gminy
to ważny dokument, który
jest w ymagany przy ubieganiu się o dotacje i środki zewnętrzne na inwestycje, które wpł y wają na jakość życia w
naszym najbliższym otoczeniu.
Nowe place zabaw, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, rozbudowa szkoł y, budowa żłobka,
parku miejskiego – większość
z w ymienionych zadań musi
zostać w ykonane przy pomocy
różnych programów zewnętrznych z kraju i Unii Europejskiej.

PRACOWALI NAD
STRATEGIĄ
Dlatego też burmistrz Dariusz
Gwiazda postanowił zorganizować spotkanie z przedstawicielami różnych środowisk oraz
grup, aby wspólnie popracować
nad wizją naszej gminy na lata
2022-2030.
– Zależało nam, żeby wspólnie
popracować nad najważniejszymi elementami tego projektu. Do pracy zaprosiliśmy
mieszkańców, sołtysów, przewodniczącego Rady Miejskiej
w Grójcu, radnych, dyrektorów,
prezesów i pracowników naszych jednostek. 4 godziny intensy wnej pracy zaowocował y

naprawdę ciekaw ymi i kreaty wnymi pomysłami – opowiada
burmistrz.

GŁOS MIESZK AŃCÓW
Wcześniej przeprowadzono badanie za pomocą ankiet internetow ych, które w ypełniali
mieszkańcy gminy. Informacja
o ankiecie została udostępniona poprzez stronę internetową
Urzędu Gminy i Miasta Grójec
oraz profile w mediach społecznościow ych. Dzięki w ykorzystaniu różnych kanałów komunikacyjnych możliwe było
dotarcie do jak najszerszego
grona odbiorców. Ostatnim etapem prac nad strategią będą
jeszcze jedne konsultacje społeczne dla mieszkańców, które
powinny odbyć się na przełomie maja lub czerwca. Wtedy
będzie można jeszcze zgłosić
swoje uwagi do strategii. Ostatnim krokiem będzie zatwierdzenie strategii drogą uchwał y
Rady Miejskiej w Grójcu.

GŁÓWNY ATUT
Podczas warsztatów większość
uczestników wskazy wała, że
głównym atutem naszej gminy
jest dynamiczny rozwój, regionalna i kameralna atmosfera,
dobry dojazd do stolicy, poczucie bezpieczeństwa i oczy wiście grójeckie jabłka, z których
sł ynie nasz region na cał ym
świecie. Prowadzący podkreślali, że prace przebiegał y bardzo intensy wnie i ambitnie.
Dziękuje wszystkim za zaangażowanie, ciekawe pomysł y
i kreaty wne myślenie. Jestem
pod wielkim wrażeniem tego,
że udało nam się w tak krótkim czasie w ypracować aż tyle
zagadnień – podsumował burmistrz Dariusz Gwiazda.

MISJA I WIZJA
Efektem pracy jest wspólnie
w ypracowana misja i wizja naszej gminy.

Misją Gminy Grójec jest pobudzanie akty wności mieszkańców i wspieranie bliskich,
sąsiedzkich relacji poprzez kreowanie bezpiecznej i przyjaznej
przestrzeni do życia, dzięki
zrównoważonemu rozwojowi,
obejmującemu: infrastrukturę,
ofertę kulturalną, szkolnictwo
i edukację, przy zachowaniu
szczególnej dbałości o ochronę
środowiska naturalnego.
Gmina Grójec to miejsce, gdzie
potrzeby mieszkańców są priorytetem, gdzie stawia się na
otwartość, wspieranie akty wności oby watelskiej i budowę
solidarności społecznej. Grójec to gmina przyjazna, w której każdy czuje się akceptowany
i bezpieczny. Dbałość o zrównoważony rozwój sprawia, że
Grójec to atrakcyjne miejsce do
życia i pracy, gdzie nowoczesnej infrastrukturze towarzyszy dbałość o środowisko naturalne. Mieszkańcy pielęgnują
ponad 600-letnią tradycję i historię, a symbolem regionu jest
jabłko, z którego sł yną miejscowe sady.
INFO PRASOWE UGIM

www.zyciegrojca.pl
facebook.com/zyciegrojca
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78. Rocznica Akcji na Caritas. Dlaczego AK
przeprowadziła atak na siedzibę Gestapo?
PUNKTUALNIE O PÓŁNOCY,
Z 26 NA 27 MARCA 1944 R.,
OKOŁO 120 ŻOŁNIERZY AK
„GŁUSZEC” ROZPOCZĘŁO
SWOJĄ NAJWIĘKSZĄ AKCJĘ,
UWALNIAJĄC 26 POLAKÓW
UWIĘZIONYCH W SIEDZIBIE
GESTAPO. SIŁY NIEMIECKIE
STACJONUJĄCE W MIEŚCIE
I OKOLICY LICZYŁY PRAWIE
600 ŻOŁNIERZY..
Sygnałem do ataku była seria z pistoletu maszynowego wystrzelona w budynek Caritasu. Trzy uzbrojone grupy zaatakowały więzienie. Pozostałe
oddziały blokowały drogi wylotowe
do Warszawy, Radomia, Mogielnicy,
Mszczonowa i Góry Kalwarii.
Atakującym udało się rozbić drzwi
więzienia i uwolnić z piwnicy 26 więźniów. Ciężko pobitego przez Niemców
Tadeusza Cechrzyckiego wyniesiono
z budynku. Ocalonych przekazano do
samochodów i wozów i wywieziono z
miasta. Akcja trwała około 20 minut.
Sygnałem do zakończenia było wystrzelenie zielonej rakiety. Bolesław
Pierzchalski „Słoń” stracił oko, trzem
innym rannym AK-owcom udzielono
pierwszej pomocy lekarskiej i ukryto
w bezpiecznym miejscu. Niemcy nie
przeprowadzili działań odwetowych
na Grójecczyźnie. We wsiach pojawiły się jedynie uzbrojone patrole wojskowe. Prawdopodobnie to zasługa
grójeckiego starosty z ramienia niemieckich władz okupacyjnych Wernera Zimmermanna, który dbał o poprawne stosunki z Polakami. Skoro
jednak nie udało Niemcom zemścić
się na miejscu, to, jak głosiły obwieszczenia, za „bandycki napad na posterunek policji w Grójcu” rozstrzelali w
Warszawie 20 więźniów.

NAJWAŻNIEJSZY Z
UWOLNIONYCH
Podziemie zdecydowało się na przeprowadzenie brawurowej i niebezpiecznej akcji, ponieważ kilka dni
wcześniej, 17 marca 1944 r., Niemcy
zatrzymali jedną z czołowych postaci
lokalnego podziemia. Chodzi o szefa
kontrwywiadu Komendy Obwodu AK
„Głuszec” i szefa podlegającej Niemcom granatowej policji kapitana Macieja Gabałę.
Aresztowanie Gabały, a także innych
żołnierzy podziemia jesienią 1943 r. i
na początku 1944 r. nie było dziełem
przypadku. Przyczyniło się do niego
powstanie placówki Gestapo w Grójcu i nasilenie aktywności lokalnych
donosicieli. Zatrzymanie Gabały mogło doprowadzić nawet do rozbicia
miejscowej konspiracji. „Ze względu
na rolę, jaką aresztowany kpt. ,,Marek”

pełnił w podziemiu, komendant Obwodu „Głuszec” kpt. „Halny” odbył
naradę ze swoim sztabem, w czasie
której zapadła decyzja odbicia M. Gabały. Po uzyskaniu zgody komendanta Podokręgu Zachodniego AK „Hallerowo” ppłk. „Romana” Franciszka
Jachiecia rozpoczęto przygotowania
do przeprowadzenia zaplanowanej
akcji zbrojnej. Członkowie AK, pracownik Kripo (niemieckiej policji kryminalnej – przyp. TP) Antoni Gawędzki ps. „Zarucki” oraz łączniczka kpt.
„Marka” Aurelia Budytowa ps. „Laurka” dostali się do wnętrza budynku i
stwierdzili, że M. Gabała znajduje się
tam w piwnicy, w oddzielnej celi. Plan
akcji przygotował szef miejscowego
Kedywu, porucznik kawalerii „Błysk”
– Jan Warnke” – pisał historyk grójeckiej AK Henryk Świderski.

PODWÓJNA ROLA
„Był (…) człowiekiem, którego zasługi zarówno dla miejscowej konspiracji, niezależnie od jej politycznego
zabarwienia, jak też dla ludności Grójeckiego są trudne do przecenienia.
Pełnił oficjalnie funkcję komisarza
policji, co było przez niektórych oceniane negatywnie. Spieszył jednak, w
miarę swych możliwości, z pomocą
Polakom oraz Żydom, którym groziło niebezpieczeństwo. Wielu nie wie
o tym, że właśnie jemu zawdzięcza
ocalenie” – podsumował jego zasługi Świderski. Gabała miał niezwykle
niebezpieczne i odpowiedzialne zadanie, musiał łączyć dwie role, członka
Komendy AK „Głuszec” i szefa policji.
„Dzięki osobistym kontaktom z Niemcami oraz aktywności podległych
mu wywiadowców, także niektórych
jego podkomendnych – polskich policjantów, dysponował ważnymi informacjami dotyczącymi organizacji
i ludności cywilnej. Wczesne uprzedzenie o przygotowywanych akcjach
niemieckich, przejmowanie donosów
kierowanych do władz okupacyjnych,
ujawnianie konfidentów było głównym zadaniem wykonywanym przez
kpt. „Marka” i jego podwładnych.
Liczba ludzi, którym uratował życie
lub uchronił od wywiezienia do obozów koncentracyjnych jest ogromna, lecz niestety niemożliwa do ścisłego ustalenia. Ale przecież nie o
arytmetykę tu chodzi, bo każde życie
ludzkie jest bezcenne” – podkreślał
Świderski.

KIM BYŁ MACIEJ
GABAŁA?
Urodził się 26 lutego 1893 r. w Rajgrodzie w rodzinie rolniczej. W 1915
r. zmobilizowany do armii pruskiej,
w której służył do końca 1918 r. Na początku
1919 r. dołączył do szeregów powstańców wielkopolskich. W II RP służył w Wojsku Polskim.
W kwietniu 1936 r. awansowany do stopnia kapitana i przeniesiony do
cywila. Następnie rozpoczął służbę w Policji
Państwowej jako komisarz. Podczas kampanii wrześniowej walczył
pod Kamionką Strumiłłową i Janowem Lubelskim. Po tym drugim
starciu dostał się do niewoli niemieckiej, jednak
po kliku dniach uciekł z
obozu jenieckiego.
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W POLICJI I W
KONSPIRACJI
Jesienią 1939 r. zgłosił się do przedwojennego komendanta Policji Państwowej w Warszawie Mariana Kozielewskiego, który na polecenie
prezydenta stolicy Stefana Starzyńskiego po wybuchu wojny pozostał
w policji i rozpoczął tworzenie struktur konspiracyjnych. Kozielewski zlecił Gabale objęcie funkcji komisarza
tzw. policji granatowej w powiecie
grójeckim.
Jednocześnie Gabała rozpoczął
działalność w szeregach stworzonej przez ludzi związanych z przedwrześniowym rządem konspiracyjnej
Służbie Zwycięstwu Polski pod pseudonimem „Galik”, a później „Marek”. W
ZWZ-AK „Głuszec” Grójec był szefem
komórki kontrwywiadu Komendy Obwodu. Jej podstawowym zadaniem
było zapewnienie bezpieczeństwa
miejscowemu AK i jego żołnierzom.
„Utworzył sprawnie działającą siatkę informatorów. Miał dużą łatwość
nawiązywania kontaktów z ludźmi.
Był obdarzony bystrą inteligencją i
szybkim refleksem. Wszystkie te cechy oraz biegła znajomość języka
niemieckiego, a także zapewne jego
służba niegdyś w armii pruskiej, sprawiły, że był ceniony zarówno przez
swego bezpośredniego przełożonego
– komendanta żandarmerii kpt. Kluppa, jak też przez starostę, dra praw
Wernera Zimmermanna” – charakteryzował działalność Gabały historyk
grójeckiego AK Henryk Świderski.

KURIER KARSKI W
GRÓJECKIM WIĘZIENIU
W grudniu 1939 r. Jan Kozielewski,
później słynny kurier polskiego podziemia, szerzej znany pod nazwiskiem Karski, uciekł z transportu do
niemieckiego obozu jenieckiego za
Kielcami. Kiedy wracał do Warszawy, na grójeckich rogatkach został
zatrzymany przez policję granatową i
trafił na miejscowy komisariat, gdzie
spotkał Gabałę, o którym wiedział,
że zna się z jego starszym bratem
komendantem warszawskiej policji
Marianem. „Komisarz Gabała popatrzył w oczy Janka, jakby chciał go zahipnotyzować. - Czy ma pan brata w
Warszawie? Nie pytam o imię… - Tak,
panie komisarzu. Mam brata w Warszawie i dlatego poprosiłem o to spotkanie. - Wiem, że pan ma. I wiem teraz, że istotnie pan jest jego bratem.
(...) - Rano zostanie pan przekazany
do Warszawy. Nie mogę pana puścić
na miasto, bo zbliża się godzina policyjna. Spędzi pan noc w areszcie,
ale z dobrą kolacją. Proponuję się
także… ogolić i zmienić to ubranie.
Jakieś pytania? - Nie mam. Przepraszam za kłopot. - Pilnujemy porządku. To nasz obowiązek… - powiedział
Gabała uśmiechając się, a Kozielewski mógłby iść o zakład, że puścił do
niego oko” – tak to wydarzenie opisał
Waldemar Piasecki w książce „Jan
Karski. Jedno życie” t. II. Rano Karski
został przewieziony furmanką z Grójca na posterunek policji do Włoch, a
stamtąd już autem przewieziono go
do centrum stolicy, gdzie spotkał się
z bratem Marianem. „Mówimy o polskiej policji, a to nie są jakieś kmioty
niepiśmienne… Komisarz Gabała to
fachowiec wielkiej klasy i prawdziwy
patriota. I na tym kończymy temat.
Jego nazwiska nigdy nie słyszałeś,
a w Grójcu nigdy nie byłeś” – odpowiedział Janowi brat na pytanie, jak

1 marca, podczas obchodów
Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych,
wspominamy żołnierzy
antykomunistycznego i
niepodległościowego podziemia.
Tego dnia w 1951 r. wykonano
wyroki śmierci na siedmiu
członkach IV Zarządu Zrzeszenia
Wolność i Niezawisłość: Łukaszu
Cieplińskim, Mieczysławie
Kawalcu, Józefie Batorym,
Adamie Lazarowiczu, Franciszku
Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie
Rzepce.

W

tym roku grójeckie obchody odbyły się przy ul.
Mogielnickiej, w historycznym miejscu, przed budynkiem
„Caritas”, w którym w czasie wojny znajdowała się siedziba Gestapo
(obecnie przedszkole). Tutaj w nocy z
26 na 27 marca 1944 r. swoją największą akcję zbrojną, zwaną akcją na Caritas, przeprowadzili żołnierze Armii
Krajowej Obwodu Grójec -„Głuszec”,
uwalniając więźniów Gestapo w
to możliwe, że tak szybko porozumiał
się z Gabałą.

PO UWOLNIENIU
Po uwolnieniu z Gestapo przeniósł
się do sąsiedniego powiatu rawskiego,
gdzie również działał w konspiracji. W
styczniu 1945 r. został przypadkowo
zatrzymany w łapance i wywieziony do
Niemiec. Uciekł w marcu i wrócił do kraju. Zamieszkał w Bydgoszczy. Następnie do końca 1949 r. pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie jako
kierownik działu prawnego.
W listopadzie 1950 r. został aresztowany przez władze komunistyczne.
Przeszedł ciężkie śledztwo. Wśród zatrzymanych do tej sprawy znaleźli się
również: ostatni komendant Obwodu
AK Grójec kpt Dionizy Rusek „Halny”,
żołnierze Sekcji Specjalnych Obwodu
AK Grójec: Bolesław Morawski „Pióro”,

Grójcu. Dodajmy, że 21 listopada 1945
r. 100 żołnierzy Ruchu Oporu Armii
Krajowej zaatakowało ten sam budynek, w którym po wyzwoleniu ulokował się Urząd Bezpieczeństwa. Akcja
trwała prawie godzinę, lecz nie zdołano uwolnić więźniów, którymi byli
przede wszystkim żołnierze antyhitlerowskiego podziemia, członkowie
PSL i tzw. kułacy.
Podczas tegorocznych obchodów
odsłonięto tablicę Pamięci Żołnierzy
Ruchu Oporu Armii Krajowej dowodzonych przez kpt. Stefana Głogowskiego - „Józef”. Gośćmi honorowymi
uroczystości byli: kapitan Stanisław
Zięba (ps. „Lis”), jeden z uczestników
akcji na Caritas oraz Alicja Pękacka,
wdowa po śp. Tadeuszu Pękackim
(ps. „Sławek”), żołnierzu AK oraz
ROAK.
Na obchodach pojawili się: parlamentarzyści, samorządowcy, straż i
wojsko, przedstawiciele IPN-u, dyrektorzy oraz uczniowie szkół z terenu powiatu grójeckiego.
REDAKCJA

Józef Borzęcki „Żbik”, Stanisław Bolikowski „Syfon”, Stefan Sarnowski
„Adam”, Władysław Nowacki „Orzeł”,
Edward Górecki „Zyg”.
Sąd Wojewódzki w Warszawie postawił im fikcyjny zarzut, że „idąc na rękę
władzy państwa niemieckiego, działali
na szkodę osób prześladowanych ze
względów politycznych”. W rzeczywistości sądzono ich za działalność na
rzecz niepodległego państwa polskiego i likwidowanie sowieckich kolaborantów z PPR, GL i AL. 10 września 1951
r. sąd skazał Gabałę na 10 lat więzienia,
Góreckiego na 14 lat, Ruska na 8 lat, a
pozostałych oskarżonych na 5 lat. Podczas odbywania kary pogorszyło się
zdrowie Gabały. Zmarł 3 października
1951 r. w więzieniu mokotowskim na
zawał serca, ponieważ nie udzielono
mu pomocy lekarskiej. Nie wiadomo
gdzie został pochowany.
TOMASZ PLASKOTA

SERWIS I NAPRAWA
OKIEN I DRZWI.
REGULACJE, WYMIANA
OKUĆ,
USZCZELEK, SZYB ITP.
TEL. 735 394 888
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DZIEŃ SOŁTYSA

Dzień liderów wiejskich społeczności
To jedna z najstarszych funkcji publicznych w Polsce. Osoby te reprezentują swoich mieszkańców na zewnątrz oraz inspirują i koordynują różne aktywności swoich wspólnot.
11 marca to coroczne, polskie święto wszystkich Sołtysów.

Liderzy wiejskich społeczności to często niedoceniana i zapomniana funkcja. Nie zapominajmy jednak, jak ważną rolę pełnią ci społecznicy.

ZE WSZYSTKIM DO SOŁTYSA
„Cię choroba!” – tak Jerzy Ofierski zaczynał swoje monologi, w których wcielał się w postać
słynnego sołtysa Kierdziołka. Chłopom poświęcił napisaną przez siebie trzytomową sagę
„W imię ojca”. Uhonorowany został tytułem „Pierwszego sołtysa III RP”. Zadania, jakie pełni
w dzisiejszych czasach przedstawiciel samorządu wiejskiego, nie zawsze należą do łatwych
oraz takich, które są uznawane za przyjemne. Trzeba zadbać o porządek i czystość na wsi,
spróbować załagodzić spór sąsiedzki, dopilnować, żeby ubytki w drogach zostały naprawione
czy też zebrać podatek od nieruchomości. To tylko kilka obowiązków, jakie pełnią sołtysi. W
naszej gminie jest ich 41 – tyle, ile jest miejscowości wiejskich.

FUNDUSZ SOŁECKI
Stanowi ważny element rozwoju pośród lokalnych społeczności wiejskich. Środki na ten cel,
które co roku zabezpiecza w swoim budżecie gmina Grójec, pozwalają mieć realny wpływ na
swoje najbliższe otoczenie. Bowiem to na zebraniu wiejskim, zwołanym przez sołtysa, podejmuje się decyzje, co zrobić z pieniędzmi w danym roku. Mieszkańcy decydują się na różne zadania: projekt latarni, organizację imprezy integracyjnej, zakup traktorka do koszenia trawy
na boisku sportowym czy też zakup siłowni zewnętrznej albo nowych zabawek dla dzieci na
plac zabaw. To kilka pozycji z długiej listy tegorocznych pozycji funduszu sołeckiego

NIOSĄ POMOC
Sołtysi są też dużym wsparciem w działalności całego samorządu, szczególnie teraz, kiedy potrzebna jest pomoc uciekającym przed inwazją Rosji obywatelom z Ukrainy. To oni są najlepiej poinformowani o tym, ilu nowych mieszkańców przybyło w sołectwach. Dzięki takiej wymianie
informacji Urząd Gminy i Miasta Grójec może szybciej zidentyfikować skalę potrzeb. Ponadto, sołtys Szczęsnej Henryk Feliksiak zorganizował zbiórkę pieniędzy pośród sołtysów z całej gminy
Grójec. Za zebrane środki zakupiono żywnośc i przekazano ją do centralnego magazynu darów w Zespole Szkół w Grójcu.

SPOTKALI SIĘ, BY ROZMAWIAĆ O POTRZEBACH
11 marca Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zaprosił sołtysów do Urzędu. Przy kawie i herbacie rozmawiano na różne tematy, dotyczące całej gminy Grójec, między innymi o: możliwościach pozyskiwania dotacji i organizacjach wspierających sołectwa, takich jak chociażby Koła Gospodyń Wiejskich.
Sporą część czasu poświęcono zagadnieniu wsparcia dla osób z Ukrainy. Na koniec każdy z uczestników otrzymał mały prezent.
– Chciałem Wam podziękować za to, że pomimo wielu problemów, cały czas jesteście w gotowości i pomagacie swoim mieszkańcom i Urzędowi. Można na Was liczyć! Współpraca z Wami to
ważny element zarówno mojej działalności, jak i całego samorządu – dziękował burmistrz Dariusz Gwiazda.
INFORMACJA PRASOWA URZĘDU GMINY I MIASTA GRÓJEC

Nad jasienieckimi stawami

W

Jasieńcu jest ulica Czerska. Nazwę wzięła od legendarnej cukrowni Czersk, po której pamiątką są zabudowania fabryczne. Niedaleko starych murów, pachnących cukrem, nad rzeczką Kraską, oddzielającą Jasieniec od Warpęsów, lśnią stawy, zajmujące około 11 ha powierzchni. Idealne miejsce na spacery, zwłaszcza
o zmroku, choć i o poranku można się tu wybrać na przechadzkę z psem albo usiąść na ławeczce, by pooddychać świeżym powietrzem i przejrzeć gazetę.
W niedzielę, około siedemnastej trzydzieści, od zachodniej strony, pokazała się na niebie, za drzewami, wielka pomarańcza. Najwyraźniej zaczynał się wieczór, bo rozbłysły jupitery nad stawami. Widać rękę człowieka, który wytyczył
i utwardził ścieżki, postawił ławki i śmietniki, przygotował miejsca na ogniska, postawił mostek, a nawet wzniósł na
wyspie altanę z instalacją solarną.
Kuszą jednak tamte drzewa, za którymi skryła się pomarańcza. Stoją proste albo zgarbione. Leżą na ziemi albo w wodzie, osłabione starością albo powalone siłą natury, ulegając rozkładowi. Zadziwiają kształtami, których nie powstydziłby się artysta wizualny. To drzewo niczym gimnastyk zrobiło mostek. Tamto, pozbawione ramion, ma już tylko
wydrążony pień, przypominający wyglądem kielich, choć, niestety, w środku nic nie ma. A tym, obgryzionym dookoła u podstawy, zajęły się bobry. Bobry, które zbudowały tamę w rowie. Słychać szmer wody przedzierającej się przez
gałęzie.
Można się tu poczuć jak w starej baśni, choć przecież Jasieniec to wioska chrześcijańska, a nie pogańska, o czym
świadczy choćby kościół parafialny, wzniesiony w XVIII w. przez Władysława Grzegorzewskiego, kasztelana ciechanowskiego. Podobno kasztelana można spotkać późną nocą, jak przyodziany w paradną zbroję, z nieodłączną peruką na głowie, przegląda się w jednym z jasienieckich stawów. Miał go raz widzieć wyznawca spławika, który wtedy
akurat siedział na krzesełku z wędką aż do północy, gdyż pokłócił się z żoną. Swoją drogą, aż się prosi by nad stawami
zrobić ścieżkę historyczną, przypominającą bogate dzieje Jasieńca.
Dochodziła dwudziesta. W oknach wszystkich pobliskich domów świeciło się już światło elektryczne. Rower wciąż
stał oparty o drzewo, czyli wędkarzowi najwyraźniej nie spieszyło się do domu. Trwał nieruchomo nad stawem,
czekając na kasztelana albo na złotą rybkę. Ciszę zmąciły dzikie kaczki, które oderwały się od brzegu.
REMIGIUSZ MATYJAS
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Co obok Dekady?

W

lutym, podczas sesji
Rady Miejskiej, doszło do
wymiany zdań na temat
działek położonych w sąsiedztwie
grójeckiego centrum handlowego.
Dyskusję kontynuowano na sesji w
poniedziałek 28 marca. Burmistrz
Dariusz Gwiazda uważa, że należy
myśleć perspektywicznie i chronić
strefy zieleni, o czym napisał w mediach społecznościowych na swoim profilu Facebook. Odmiennego

zdania są: były burmistrz, obecny
radny Jacek Stolarski oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Grójcu, Karol Biedrzycki.
Spółdzielnia Rolnicza Ogrodnik
likwiduje swoją działalność i chce
sprzedać swoje grunty prywatnemu inwestorowi, który na 7 ha
planuje wybudować hale magazynowe. Plan zagospodarowania
przestrzennego zakłada, że tereny
są przeznaczone pod rekreację. W
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REKREACJA CZY PRZEMYSŁ?
DYSKUSJA O TERENY W
SĄSIEDZTWIE DEKADY
sąsiedztwie – przy drodze krajowej
nr 50 oraz ulicy Armii Krajowej –
znajdują się siedziby firm Jadar czy
Pawtrans.
Czy radni postanowią zmienić
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego i przeznaczyć te tereny pod przemysł? Poniżej wypowiedzi samorządowców. Całą dyskusję z 21 lutego i 28 marca można
obejrzeć na stronie www.grojec.
esesja.pl

Dzieci z Ukrainy w grójeckich szkołach:
są problemy, ale też dużo pozytywów

P

rzyjęliśmy 298 dzieci uchodźców. Otworzyliśmy dwa oddziały przygotowawcze. Od poniedziałku, 28 marca, otwieramy trzeci. Do tego placówki niepubliczne przyjęły 14 dzieci.
Mamy problemy lokalowe i kadrowe. Nie mamy wytycznych
odnośnie klasyfikacji czy egzaminów. Ministerstwo edukacji zapewnia, że samorządy otrzymają pieniądze, ale jakie i kiedy, tego nie wiemy. Sytuacja jest trudna - mówiła na wtorkowym posiedzeniu Komisji Oświaty Monika Kozłowska, naczelnik Wydziału Edukacji.
Jak można było dowiedzieć się ze szczegółowego sprawozdania szefowej edukacji, w Gminie Grójec zostały otworzone dwie klasy powitalne, tzw. oddziały przygotowawcze w PSP nr 2. Jeden dla uczniów
klas 1-3, drugi dla 4-6. Uczęszcza do nich 50 dzieci z Ukrainy. Ponadto dzieci przyjmowane są do klas ogólnodostępnych. Od poniedziałku zostanie otwarty oddział przygotowawczy w PSP nr 1 dla dzieci
najmłodszych.

BURMISTRZ
DARIUSZ GWIAZDA
Musimy myśleć perspektywicznie i chronić strefy buforowe w postaci zieleni. Jakiekolwiek „zabetonowanie” terenów nad
Molnicą może przyczynić się do przyspieszonej katastrofy hydrologicznej, która grozi
nam wszystkim w związku z ociepleniem klimatu
i deficytem wód gruntowych. Grójec jest obecnie miejscem gęsto zaludnionym, a intensyfikacja budownictwa jedno i wielorodzinnego jest
bardzo duża. Przecinające miasto i gminę drogi krajowe DK50 i S7, w
związku z emisją spalin, powodują wzrost zanieczyszczeń. Dlatego musimy troszczyć się o zachowanie zieleni, zgodnie zresztą z miejscowym
planem gospodarki przestrzennej. Coraz więcej mieszkańców ma jednak świadomość i są oczekiwania, że gmina zadba o tereny zielone, bo
one także są ważne, nie tylko przemysł i postępująca „betonoza” miasta. Strefa przemysłowa rozwija się w Słomczynie (ponad 200 ha), gdzie
trwają przygotowanie do wielkich inwestycji, które zasilą budżet gminy
kilkunastoma milionami podatku od nieruchomości i stworzą tysiące
miejsc pracy. W grudniu 2021 r. udało się nam sprzedać ostatnie 22 ha
gminnych terenów inwestycyjnych. Po raz kolejny postawa moich oponentów jest dla mnie niezrozumiała i szkodliwa dla gminy.

KAROL BIEDRZYCKI,
PRZEWODNICZĄCY RADY

DARMOWE OBIADY
Do tej pory zatrudniono dwóch nauczycieli z Ukrainy. Pozostałe godziny przydzielane są nauczycielom czynnym zawodowo, ewentualnie nauczycielom emerytom. Każde dziecko z Ukrainy, oprócz zwyczajnej edukacji ma zapewnioną naukę języka polskiego. Obiady do końca marca finansowane są przez Urząd
Gminy. Od 1 kwietnia będą finansowane przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ważne, żeby rodzic
dziecka zgłosił się do ośrodka pomocy społecznej do 31 marca.

OBAWY
– Na ten moment dyrektorzy i nauczyciele oraz pracownicy szkoły stają na wysokości zadania, ale konieczne jest
zatrudnianie dodatkowych osób. Potrzebna jest pomoc na kuchni i w sprzątaniu, a także zatrudnienie pomocy dla
nauczycieli. Zwróciliśmy się o pomoc do Powiatowego Urzędu Pracy, dzięki czemu pozyskamy wsparcie na finansowanie zatrudnienia pracowników niepedagogicznych. Złożyliśmy wniosek na 1,5 mln zł do Ministerstwa Pracy
o sfinansowanie edukacji obcokrajowców i czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Szukamy pieniędzy, gdzie tylko
możemy, ale konieczne jest wsparcie z rezerwy subwencyjnej, inaczej nie wystarczy nam środków finansowych.
Robimy wszystko, aby poziom edukacji, który przez ostatnie dwa lata bardzo ucierpiał, nie został zaniżony – usłyszeli radni obawy Moniki Kozłowskiej.

Z ŻYCZLIWOŚCIĄ
Jest także dużo pozytywów obecnej sytuacji. Dzieci szybko uczą się języka, problemy wychowawcze niczym nie
różnią się od problemów polskiej szkoły, następuje szybka asymilacja. Jest dużo pomocy i wsparcia – dzieci z
Ukrainy zostały bardzo życzliwie przyjęte. Uczniowie i nauczyciele przygotowali różne wystawki z symbolami
narodowymi Ukrainy, odbywają się dni solidarności z sąsiednim krajem, na drzwiach szkół i przedszkoli zawisły
tabliczki po ukraińsku. Po raz kolejny społeczności szkolne zdają trudny egzamin, ale wszystko wskazuje na to, że
ocena będzie wzorowa.
UGIM

Firmy, które działają w sąsiedztwie, czy
też hale magazynowe, to są dodatkowe korzyści dla gminy w formie podatków. Pobyt
w takim miejscu to nie odpoczynek, ale uciążliwość. Tam są duże skupiska firm – jest Faurecia,
Pawtrans, Jadar. Nie wiem, czy ludzie będą tam, pomiędzy jedną a drugą
firmą, wypoczywali. Gdybyśmy przeznaczyli te tereny pod jakieś hale,
gmina mogłaby otrzymywać z tego tytułu podatki. To po części mogłyby
być środki na rozwój naszej gminy.

JACEK STOLARSKI, RADNY
Czas leci i trzeba zmieniać wszystko,
żeby przygotować tereny dla inwestorów
w mieście. Tamte miejsca to są naturalne
tereny inwestycyjne i produkcyjne oraz miejsca pracy dla mieszkańców. Musimy pamiętać
o tym, że każdy nowy inwestor przyniesie też dochody dla miasta. W sytuacji, gdy prawie nie mamy już dochodów z działalności giełdy, kiedy mniejsze są wpływy z PIT-ów, bo na przykład mieszkańcy do 25 roku życia nie płacą podatków, to trzeba stwarzać warunki
do rozwoju firmom, które będą płacić gminie podatki od nieruchomości. Co to za samorząd, którego głównym źródłem dochodu są dotacje z
urzędu marszałkowskiego czy wojewody? Samorządność polega na tym,
że sami dbamy o rozwój miasta i sprowadzanie inwestorów. Gmina musi
dbać o własne dochody, nie czekać aż spadnie jej jakiś ogryzek z różnych
programów rządowych czy wojewódzkich

DARIUSZ IWAŃCZYK, NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
W każdym planie dla miasta ten teren był traktowany jako taki chroniony, różnie nazywany – płuca miasta, korytarz ekologiczny, strefa przewietrzania. Jest to rzeczywiście najniżej położony teren miasta wzdłuż
rzeki i już w 2014 r.,kiedy uchwalono plan, sporym kompromisem było
przeznaczenie terenów na północ od rzeki, w zasadzie do samej rzeki,
pod zabudowę przemysłową. Na łąkach wzdłuż rzeczki jest bogate życie
przyrodnicze.
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Druga część trylogii wodewilowej – kiedy trzecia?
Z RADOŚCIĄ INFORMUJEMY,
ŻE TEATR RODZINNY
TR WYRWAŁ SIĘ ZE SNU
PANDEMICZNEGO. 16
MARCA ZWIĄZANI Z NIM
ARTYŚCI ZAPREZENTOWALI
WODEWIL „APASJONATA”,
KTÓREGO PRAPREMIERA
ODBYŁA SIĘ DWA
LATA TEMU. W TEN
MAGICZNY WIECZÓR
SALA WIDOWISKOWA GOK
SZCZELNIE WYPEŁNIŁA
SIĘ PUBLICZNOŚCIĄ,
ZŁAKNIONĄ ROZRYWKI.
ARTYŚCI NIE ZAWIEDLI.
POKAZALI, ŻE NA TYM
ŚWIECIE MOŻE BYĆ
PIĘKNIE.

O

to stacja Raj, do której scenografii wykorzystano oryginalne eksponaty z epoki

Gomułki, użyczone przez Zdzisława Goska, wiceprezesa Piaseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej.
W takiej scenerii, gdy parowóz
buchnął parą, Grzegorz Rejer, Edyta Czuba, Anna Kamińska, Barbara
Kloch, Iwona Janus-Kot, Aleksandra Maliszewska, Natalia Napiórkowska, Julia Sołtysiak, Krzysztof Kochański, Wiktor Sobkowiak
i Kacper Sujecki (debiutant) zafundowali nam nostalgiczny powrót
w lata 50. i 60., może i niełatwe,
ale niezwykle wartościowe pod
względem artystycznym, także
dla polskiej piosenki. Dzięki nim
oddychaliśmy atmosferą przebojów m.in.: Ewy Demarczyk, Anny
German, Janusza Gniatkowskiego,
Marii Koterbskiej, Czesława Niemena, Ireny Santor, Piotra Szczepanika oraz Filipinek, Kabaretu

Starszych Panów czy Włocha Marino Mariniego („Nie płacz kiedy
odjadę”). Oryginały to nierzadko
orkiestrowe aranżacje, naznaczone swingiem. Tytułowa „Apasjonata” zaczyna się niesamowitym
trąbkowym solo, po czym razem
z falującą orkiestrą i aksamitnym
głosem J. Gniatkowskiego odpływamy do krainy marzeń, zapominając o szarym świecie. W Grójcu warstwą muzyczną zajął się
Mateusz Wojakowski. Rozpisał on
utwory na kwartet: fortepian (M.
Wojakowski), saksofon (Jakub Jaszewski), gitarę basową (Mirosław
Wiśniewski) i perkusję (Grzegorz
Poliszak). Interesujące aranżacje,
profesjonalnie wykonane, okazały

się dużym atutem wydarzenia.
Nie ma jak muzyka rozbrzmiewająca na żywo, zwłaszcza gdy o scenotechnikę dba Karol Mitan.
Z kolei nasi artyści, śpiewając 21
piosenek, dysponując tak stylowym akompaniamentem muzycznym, realizując scenariusz
Grzegorza Rejera, opowiadający o
odwiecznym poszukiwaniu przez
człowieka miłości, przyprawiony
humorem i optymizmem, po raz
kolejny udowodnili, że są bardzo
utalentowani wokalnie i aktorsko. Potrafią oddać klimat piosenki. Nie jest im obca improwizacja
(Edyta Czuba). Mają potencjał. Nie
zaprzepaśćmy go. Grójec zasługuje

wakacje podczas interdyscyplinarnej wystawy w Galerii GOK-u.
W międzyczasie projekt zakłada
wiele niespodzianek oraz spotkań z ciekawymi ludźmi.

szybko zasymilowały się na zajęciach, współpraca podczas zabawy była płynna. Charakterystyczna jest coraz większa
samodzielność dzieci w trakcie
wykonywania wspólnych czynności oraz uwidaczniająca się
więź w grupie.
Zauważalne jest, że uczestnicy
sami dążą do wyrażania siebie
przez działania twórcze. Wspieranie ich w rozwoju poprzez wykorzystanie różnych technik plastycznych, jak również elementy
biblioterapii i ekspresji ciała, będzie miało miejsce podczas II

na własny teatr, może właśnie
muzyczny.
Póki co czekamy na następną premierę – może osnutą na piosenkach z lat 70. i 80.? Tak jak w przypadku „Apasjonaty”, tak samo i
tutaj, spoiwem opowieści mógłby
być pan Leon (G. Rejer), wciąż przeżywający perypetie miłosne. Tym
razem omotałaby go Jolka, ta z hitu
Budki Suflera? W każdym razie w
ten sposób dopełniłaby się trylogia
wodewilowa, bowiem warto przypomnieć, iż pierwszą przymiarką
muzyczną Teatru Rodzinnego TR
był spektakl „Na pierwszy znak”,
inspirowany międzywojniem.
REMIGIUSZ MATYJAS

WYSTAWA

Moja rodzina moją siłą
- kontynuacja
Projekt „Moja Rodzina - Moją
Siłą” jest realizowany przez
specjalistę pracy socjalnej
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Martę
Gąsienicę-Gronikowską oraz
współrealizatorów. Działania
objęte są honorowym
patronatem burmistrza Gminy
i Miasta Grójec Dariusza
Gwiazdy.

Pierwsze warsztaty dla najmłodszych uczestników projektu odbyły się już w lutym 2021
r. w Galerii Grójeckiego Ośrodka
Kultury.

HISTORIA PROJEKTU
Powstały wtedy liczne prace
plastyczne, które eksponowano m.in. na wystawie kolaży w
Pracowni Artystycznej PAADM
przy ul. Bankowej. W marcu na
sali widowiskowej GOK-u miało
miejsce kolejne spotkanie, tym
razem rodzin uczestników wraz
z gośćmi honorowymi, którzy
wsparli inicjatywę. Od września
warsztaty odbywały się już cyklicznie i obejmowały całe rodziny. Instruktorami warsztatów dla dzieci byli pedagodzy:
Marta Gąsienica-Gronikowska
oraz Michał Ekiel. Autorski program zajęć tworzono w konsultacji z arteterapeutką Anną

Merską-Mitan. Warsztaty dla rodziców – rozwijające umiejętności interpersonalne i wzmacniające kompetencje wychowawcze
– prowadziła psycholog Beata
Krajewska. Efekty pracy 8 spotkań mogliśmy podziwiać podczas wystawy w Galerii GOK-u,
która trwała do końca stycznia
2022 r.

NOWY CYKL
19 marca tego roku rozpoczął
się nowy cykl, składający się z
13 spotkań. Jest on poświęcony
pracy twórczej w przyjaznych,
bezpiecznych warunkach, jakie
współtworzą m.in. działania arteterapeutyczne. Dzieci i ich rodzice ponownie mają możliwość
wspólnej, kreatywnej pracy m.in.
w przestrzeni miejskiej. Praca ze
znanymi już prowadzącymi buduje zaufanie uczestników, nawiązały się relacje wspierające
motywację i współpracę podczas
realizacji nowych celów. Tegoroczne warsztaty dla dzieci będą
nastawione na samopoznanie i
ekspresję. W planach jest korzystanie z metod pracy zaczerpniętych z dramoterapii, biblioterapii
oraz przede wszystkim plastykoterapii. Fotorelacja z działania z
zakresu sztuk wizualnych oraz
prace powstałe w trakcie warsztatów zostaną zaprezentowane w

PIERWSZE
WARSZTATY
Instruktorka warsztatów, Marta Gąsienica-Gronikowska, tak
po pierwszym spotkaniu opisuje pracę z dziećmi i młodzieżą: „...widać już efekty nawiązanych
relacji
podczas
wcześniejszych spotkań, dzieci

edycji projektu <<Moja Rodzina
– Moją Siłą>> i zaprocentuje w
przyszłości.”
Dzięki uprzejmości dyrektor
GOK, Monice Woźniak, uczestnicy mają możliwość korzystania z
sal tejże instytucji. Cykl warsztatów w ramach projektu „Moja
Rodzina – Moją Siłą” jest finansowany przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grójcu.
OPIEKA ARTYSTYCZNA: ANNA
MERSKA-MITAN
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DZIEŃ ZIEMI

Dbam o naszą planetę, bo jestem z gminy Grójec
23 kwietnia grójecki rynek zamieni się w lokalne centrum ekologii. Tego dnia chcemy zwrócić uwagę na ważny problem, jakim jest ochrona środowiska i przypomnieć, że o naszą

planetę należy dbać każdego dnia.

Z tej okazji przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Impreza wystartuje w samo południe. Dla najmłodszych przygotowano tematyczne gry i zabawy:
badanie warstw gleby pod mikroskopem, strefa malucha, malowanie twarzy, gry wieloformatowe, zamykanie w bańce czy też ekologiczne zajęcia sensoplastyczne.
Nie zabraknie upragnionego dmuchańca i konkursów z nagrodami. Wszystkie atrakcje dla dzieci będą bezpłatne.
Będą też zajęcia plastyczne tworzenia czegoś z niczego we współpracy z podopiecznymi placówki Warsztatu Terapii Zajęciowej z Grójca. Strefę wolną od uzależnień przygotuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie młodzież będzie mogła wziąć udział w ćwiczeniach z wykorzystaniem narkogogli i alkogogli.
W trakcie wydarzenia zostaną rozstrzygnięte dwa konkursy – „Ekologiczna Kartka Świąteczna” oraz „Zbieraj, nie wyrzucaj”. Do tej pory otrzymaliśmy mnóstwo wspaniałych dzieł
sztuki.
Koła Gospodyń Wiejskich Głuchowskie Kumoszki, Klawe Drwalewianki , KGW Goszczyn i Stowarzyszenie Made in Bończa przygotują smakowite potrawy. Stoisko Pasieka od Jana
zaoferuje naturalne miody na osłodę życia. Posmakować będzie można jeszcze przetworów z borówek - konfitur i soków z borówki amerykańskiej pochodzących z jednego z najstarszych gospodarstw na Mazowszu.
Tegorocznym partnerem naszego wydarzenia został Oryginalny Sok - czołowy producent soków NFC w Polsce. Marka Oryginalny Sok to 100% soki NFC produkowane w Szczecinku.
Na stanowisku Urzędy Gminy i Miasta Grójec będzie można pobrać kody kreskowe, worki, uzyskać informację na temat segregacji odpadów, a także złożyć deklarację o źródłach
ogrzewania budynków, która jest obowiązkowa, a jej termin upływa 30 czerwca. Pracownicy firmy Elkoplast poinstruują i opowiedzą wszystko o kompostowaniu bioodpadów i gromadzeniu deszczówki.
Lasy Państwowe wspólnie z Nadleśnictwem Grójec również przekażą cenną wiedzę oraz wszystko o walorach przyrodniczych lasów.
Zachęcamy do śledzenia profili Facebook Eko gmina Grójec i Urząd Gminy i Miasta Grójec, gdzie na bieżąco będziemy informowali Was o atrakcjach związanych z wydarzeniem.
Co możesz zmienić już teraz? Areta Szpura, ekologiczna aktywistka i autorka książki „Jak uratować świat? Czyli co dobrego możesz zrobić dla planety” przekonuje, że rewolucja na poziomie makro musi zacząć się od jednostek.
Jeśli już teraz chcecie zacząć podejmować nowe, ekologiczne inicjatywy, a nie macie na nie żadnych pomysłów, zachęcamy do skorzystania z poniższych wskazówek:
• Dzień bez samochodu - przynajmniej raz w tygodniu zostaw auto w garażu. Kiedy możesz, korzystaj z roweru, komunikacji miejskiej albo idź pieszo.
• Segreguj śmieci. Pamiętaj, że tylko dziewięć proc. plastiku podlega recyklingowi, więc na zakupach staraj się wybierać produkty w szkle, puszkach albo papierowych opakowaniach
• Kupuj do własnego pojemnika. W wielu sklepach możesz bez problemu zapakować wędlinę czy sery do swoich pudełek, a produkty sypkie kupić na wagę.
• Idź na zakupy z własną torbą. Czy wiesz, że Polacy wykorzystują dziennie ponad 10 milionów plastikowych reklamówek? Każda z nich rozkłada się ponad 400 lat, a średnio korzystamy z niej około kilku minut. Zamiast pakować owoce i warzywa do osobnych foliówek, noś przy sobie wielorazowe woreczki
• Kupuj świadomie. Przemysł odzieżowy to największy truciciel naszej planety, dlatego warto przyjrzeć się zawartości swojej szafy i dobrze zastanowić przed zakupem kolejnego taniego T-shirta z sieciówki. Zamiast nowych ubrań, korzystaj z tego, co już zostało wyprodukowane. Second-handy, serwisy i sklepy vintage to miejsca, w których znajdziesz prawdziwe
perełki. Jeśli kupujesz coś nowego, wybieraj ubrania marek, które szyją odpowiedzialnie w Polsce.
• Naprawiaj zamiast wyrzucać. Staraj się używać to, co już masz, a jeśli coś wymaga naprawy, skorzystaj z pomocy fachowców.
• Zastąp chemiczne środki własnoręcznie przygotowanymi produktami. Wystarczy ocet, soda oczyszczona i cytryna.
• Nie marnuj i nie wyrzucaj jedzenia. Na zakupy idź z gotową listą i zaplanuj posiłki na cały tydzień.
• Kupuj produkty od lokalnych dostawców i jedz sezonowo.
• Ogranicz spożycie mięsa. Według Światowej Organizacji Zdrowia Polacy jedzą dwa razy więcej mięsa, niż zalecają dietetycy. Jeśli nie możesz całkowicie zrezygnować z produktów
zwierzęcych, zostań fleksitarianinem i jedz mięso raz w tygodniu.
• Pij wodę z kranu. Plastikowe butelki zamień na wielorazowe. Pamiętaj, że w cenie półlitrowej butelki masz jakieś 360 litrów kranówki!
• Szukaj wielorazowych zamienników. Płatki kosmetyczne na rękawicę do demakijażu, folię spożywczą na woskowijki, plastikowe szczoteczki do zębów na te wykonane z bambusa.
												
INFORMACJA PRASOWA URZĘDU GMINY I MIASTA GRÓJEC
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Św. Jan Nepomucen już nie próchnieje albo Nepomucenów dwóch…
629 lat temu, dokładnie
20 marca 1393 r., Jana
Nepomucena, wikariusza
generalnego archidiecezji
praskiej, na rozkaz króla
Czech Wacława IV zrzucono
z mostu Karola do Wełtawy.
Jego męczeńska śmierć
stała się na początku XVIII
w. powodem najpierw do
beatyfikacji, a następnie do
kanonizacji. Kult świętego
stał się popularny także na
ziemiach polskich. Jana
Nepomucena przestawiano w
stroju kapłańskim, dzierżącego
w ręku palmę męczeńską
albo krucyfiks, niekiedy
trzymającego palec na ustach,
symbol zachowanej tajemnicy
spowiedzi świętej.

Z

ostał patronem spowiedników, szczerej spowiedzi,
dobrej sławy i tonących,
orędownikiem podczas powodzi,
opiekunem mostów. Wierzono,
że chroni pola i zasiewy przed
wylewem wód i suszą. Jego statuy umieszczano zazwyczaj w
pobliżu rzek czy stawów.

KOLEJNY CUD
Niestety, wiele z tych wyobrażeń,
zwanych nepomukami, a będących najczęściej rzeźbami wykonanymi w drewnie, nie dotrwało do naszych czasów, a te, które
ostały się w kapliczkach, często
znajdują się w złym stanie materialnym. Zatem niezwykle cieszy
fakt, że w Lipiu zachowały się aż
dwa nepomuki, co można uznać
za kolejny cud, sprokurowany
przez Stowarzyszenie Bezbłędna Gmina Błędów, przy którym
działa Grupa Historyczna. Ciekawą historię figur przybliżyła
nam Joanka Szewczyk, prezes tegoż stowarzyszenia.

NA ŚRODKU LIPIA

DARCZYŃCA I
RENOWACJA

Otóż pierwsza z nich pochodzi z
kapliczki, stojącej w centrum Lipia, przy drodze głównej, w pobliżu stawów. Opis kapliczki i rzeźby sporządzono w roku 1994 r., za
proboszczowania ks. Kazimierza
Lipiaka. Zarówno kapliczka, murowana, tynkowana i pobielona,
jak i figura, zrobiona w drzewie,
mająca charakter ludowy, wymagały pilnej renowacji. Właśnie
wtedy figurę świętego odnowiono, lecz już nie powróciła do kapliczki. Ustawiono ją w kościele,
co uchroniło ją, uwaga, przed kąpielami w stawie.

Ci, którzy zwiedzali wystawę historyczną, urządzoną na starej plebanii, albo byli tutaj przy okazji Nocy
Muzeów, z zaciekawieniem spogldali na dematerializującą się rzeźbę. Wśród nich znalazł się ktoś, kto,
najwyraźniej poruszony słowami i
prośbą świętego, postanowił sfinansować konserwację nepomuka.
– I tym sposobem figura znalazła się
pod bezpiecznymi skrzydłami konserwator Manueli Korneckiej, która w
ostatnich dniach przywiozła ją odnowioną. 3 kwietnia zaplanowane jest
oficjalne odsłonięcie figury wraz z komentarzem konserwatorskim. Będzie
to w niedzielę po mszy świętej o godz.
9.00. Dowiemy się wówczas jakim zabiegom nepomuka poddano oraz dlaczego ratowanie lokalnych zabytków
kultury ma znaczenie – zapowiada i zaprasza Joanka Szewczyk.

TOWARZYSZ KĄPIELI
To nie żarty. Właśnie z tą figurą wiąże się opowieść, którą Joanka Szewczyk usłyszała od
parafianek.
– Jakeśmy były małe dziewczynki, to u Darka Jakubczyka
w stawie kąpały się codziennie
chłopaki ze wsi. A ponieważ w
kapliczce Nepomucen stał sam,
chłopcom go było żal, to go brali ze
sobą i kąpali się z nim w stawie, a później odnosili go na miejsce – wspominały z nostalgią.

Z KOŚCIOŁA NA STARĄ
PLEBANIĘ
Druga figura stała do roku ubiegłego w prezbiterium lipskiego kościoła, wysoko pod oknem. Skąd się tu
wzięła? Podobno jakaś parafianka,
widząc jej kiepski stan, zabrała ją
z jakiejś kapliczki i przyniosła ks.
Lipiakowi.
– Ks. proboszcz Ewaryst Tomasiewicz, w trakcie prac porządkowych
na wysokościach, zorientował się,
że figura jest w tak fatalnym stanie, że w każdej chwili może się

SPÓR

przewrócić i spaść z góry, co stanowiłoby jej rychły koniec. Zawczasu
więc zdjęto ją i przeniesiono na starą plebanię, jako eksponat wystawy historycznej – opowiada Joanka Szewczyk.

EKSPONAT Z OPISEM
Do eksponatu dołączono opis o
treści:
„Od wieków jestem w lipskiej parafii. Wiele widziałem, wiele słyszałem. Wiele mógłbym powiedzieć.
Niektórzy mi zazdroszczą.
– Temu do dobrze – szepcą. – Stoi
sobie i nic nie robi.

Pewnie mają jakąś swoją rację. Zapominają, że zajęty jestem w niebie, oręduję za lipiakami.
A tu, na ziemi? Chyba długo już nie
zostanę.
To smutne, ale muszę wyznać, że
się sypię.
Dosłownie! Głowa i tułów jeszcze
w dobrym stanie. Ale nogi? Widzisz? Nikną w oczach, w proch się
zmieniają.
Nie dam sobie rady bez ludzkiej pomocy. Proszę o wsparcie. Odwdzięczę się stokrotnie swoim wstawiennictwem. Jan Nepomucen,
święty próchniejący”.

Jeszcze jedna ciekawostka.
– No i od kiedy na wystawie się pojawił drugi Nepomucen, powstał spór o
to, który jest który. Jakby tego było zaś
mało, w międzyczasie namieszano jeszcze bardziej, bo pojawiły się głosy, że Nepomucen, to wcale nie tenże, tylko św.
Jan z Kęt . No i chyba bez sądu się już nie
obejdzie. O ustalenie tożsamości pójdzie
– dodaje z uśmiechem szefowa Stowarzyszenia Bezbłędna Gmina Błędów.
W każdym razie, nawet gdyby jeden z tych dwóch Janów Nepomucenów okazał się w istocie Janem
z Kęt, to nie ma co załamywać rąk.
Jan z Kęt, inaczej: Jan Kanty, w odróżnieniu od Jana Nepomucena,
Czecha, to nasz rodak, o którym w
„Żywotach świętych” z zachwytem
rozpisuje się ks. Piotr Skarga.
REMIGIUSZ MATYJAS

Po jednym punkcie na początek piłkarskiej wiosny
Piłkarze dwóch grójeckich klubów
– Mazowsza i GPSZ Głuchów –
po zimowej przerwie wznowili
rozgrywki ligowe.

Z

dobycz punktowa po dwóch
pierwszych seriach spotkań
nie powala na kolana. Mazowsze zaczęło od bezbramkowego remisu i porażki. Jeden punkt w
dwóch meczach zdobyli też zawodnicy
z Głuchowa (porażka i remis).

SĘDZIOWIE SIĘ JESZCZE
NIE OBUDZILI?
Zima w klubie ze stadionu przy ulicy
Laskowej była dość spokojna. Z pierwszego składu odszedł jedynie Damian
Rakoczy. Ofensywny pomocnik przeniósł się do LKS Osuchów. W jego miejsce ściągnięto Sebastiana Ząbkowskiego oraz Adrian Wolszczaka. Ząbkowski
to 26-letni napastnik, który ostatnio
reprezentował barwy KS Promna (liga
okręgowa). Wcześniej występował w
Prochu Pionki oraz KS Warka. Drugim nowym zawodnikiem jest 25-letni
boczny pomocnik, Adrian Wolszczak.
Dotychczas występował w drużynie
City Wilanów (A-klasa).
Trener Mariusz Lisiecki przyznaje, że
okres zimowy, jeśli chodzi o transfery,
jest trudny, ponieważ zgodę na pozyskanie zawodnika musi wyrazić jego

dotychczasowy klub. – Zdajemy sobie
sprawę, które miejsce mamy w tabeli,
i że bardzo ciężko będzie o awans. Dlatego stawiamy przede wszystkim na to,
żeby wprowadzać do pierwszej drużyny wychowanków z rocznika 2005. Jan
Kozłowski stał się naszym podstawowym obrońcą, a coraz śmielej do wyjściowego składu puka Aleksander Dulemba – mówi szkoleniowiec.
W pierwszym meczu jego podopieczni podzielili się punktami z niżej notowaną Polonią Iłża. Co prawda, jego
graczom dwukrotnie udało się pokonać
bramkarza rywali, ale arbiter nie uznał
trafień Sebastiana Ząbkowskiego i Jarosława Tarwackiego. W obu przypadkach dopatrzył się pozycji spalonej.
Jeszcze większą przewagę popularni
żółto-niebiescy mieli w drugim spotkaniu z Gryfem Policzna. Zawodziła
jednak skuteczność. Kluczowa dla losów spotkania okazała się 40. minuta.
Wówczas jedną ze swoich nielicznych
akcji ofensywnych przeprowadzili gospodarze. Piłkę próbował wybić z pola
karnego Jakub Derewicz, który został
popchnięty przez rywala, a futbolówka
trafiła go w rękę. W tej sytuacji arbiter
nie dopatrzył się faulu na zawodniku
Mazowsza, a za to odgwizdał… rzut karny dla Gryfa, i mecz zakończył się jednobramkowym zwycięstwem rywali.
Trener przyznaje, że odczuwa niedosyt, bowiem przed rozpoczęciem rundy

liczył, że w dwóch pierwszych spotkaniach uda się sięgnąć po komplet punktów. Do gry swoich zawodników nie ma
jednak większych zastrzeżeń. Niepokoi
go jedynie brak skuteczności. – Gdybyśmy strzelili w tych meczach chociaż
po jednym golu, to spokojnie byśmy wygrali – przekonuje.
Szkoleniowiec Mazowsza ma natomiast poważne zastrzeżenia do pracy sędziów. – Nie wiem, czy jeszcze nie
obudzili się z zimowego snu. W Policznej rywale nie oddali ani jednego
celnego strzału poza rzutem karnym,
który został podyktowany w sytuacji,
kiedy faulowany był nasz zawodnik –
nie ukrywa irytacji szkoleniowiec.
Mimo wszystko Lisiecki pozostaje
optymistą. – Jeśli sędziowie nie będą
nam przeszkadzać, to myślę, że pokażemy swoją siłę w najbliższych meczach
– zapowiada.

WALKA O KAŻDY METR
BOISKA
Zimą do kilku istotnych zmian doszło w
kadrze A-klasowego GPSZ Głuchów. Do
ligowego rywala ze Stromca odszedł napastnik Andrzej Rogoziński, a podstawowy obrońca Jakub Wójcik przeniósł
się do UKS Tarczyn. Z kolei planowy zabieg stawu kolanowego po zakończeniu
rundy jesiennej wyklucza z gry wiosną
Przemysława Kruszewskiego. W ich

miejsce sprowadzono dwóch obrońców: Dariusza Namielskiego (Mogielanka Mogielnica) oraz Daniela Galińskiego (KS Nadstal). Po długiej przerwie
wrócił do gry i prezentuje się coraz lepiej
Dawid Balcer. Do zespołu dołączy także jako wolny zawodnik Kamil Kasica.
Z Mazowsza Grójec wypożyczono Daniela Poczka, ale leczy on jeszcze uraz.
– Chciałbym, żeby te wzmocnienia okazały się przeciwwagą dla transferów z
klubu, ale ocenimy to pewnie dopiero
po rundzie – zaznacza szkoleniowiec
GPSZ Głuchów, Marcin Skonieczny.
Terminarz dla jego podopiecznych ułożył się tak, że rundę rewanżową rozpoczęli od dwóch meczów wyjazdowych
na boiskach drużyn aspirujących do
awansu. Na inaugurację z Zodiakiem
Sucha przegrali 0:2. – Przeciwnik starał się prowadzić grę, wykorzystał

nasze błędy indywidualne. My mieliśmy trzy bardzo dobre okazje, ale nie
udało się nam zamienić ich na bramki
i nie zdobyliśmy punktu – relacjonuje
szkoleniowiec.
W drugiej wiosennej kolejce przeciwnikiem był głośno mówiący o awansie GKS Stromiec. – Zaskoczyliśmy
przeciwnika, strzelając po ładnej akcji
dwójkowej bramkę już w trzeciej minucie. Przeciwnik wyrównał po kontrowersyjnym strzale głową wybijając
piłkę z rąk naszego bramkarza. Ponownie wyszliśmy na prowadzenie, ale nie
udało się go otrzymać do końca meczu.
Wynik 2:2 dał nam pierwszy punkt w
rundzie wiosennej i wynagrodził drużynie walkę o każdy metr boiska i wysiłek włożony w to spotkanie – przyznaje
Skonieczny.
MATEUSZ ADAMSKI
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Laryssa Lembowitz - zachować spokój ducha
JEST SŁUCHACZKĄ
GRÓJECKIEGO
UNIWERSYTETU
OTWARTEGO I CZŁONKINIĄ
KLUBU „FAMILIA” OD
POCZĄTKU ICH ISTNIENIA.
ZAWSZE ELEGANCKA.
UJMUJE SPOKOJEM I
POGODĄ DUCHA, A
PRZECIEŻ ŻYCIE NIE
SZCZĘDZIŁO JEJ BOLESNYCH
PRZEŻYĆ. POSTARAM SIĘ
ZAPREZENTOWAĆ POSTAĆ
PANI LARYSSY LEMBOWITZ
I DOWIEDZIEĆ SIĘ, CO
SPRAWIA, ŻE TAK DUŻO W
NIEJ OPTYMIZMU I RADOŚCI
ŻYCIA.

P

rzyszła na świat w 1930 r.
w Warszawie w rodzinie,
która od pokoleń mieszkała w Serocku i żyła z
połowu ryb. Ojciec Laryssy zafascynowany koleją żelazną został
kolejarzem. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczął jako tzw. rozrządowy. Dość szybko awansował i
w Warszawie, dokąd przeprowadziła się młoda rodzina z dwójką
dzieci, był już zawiadowcą stacji
Warszawa-Praga.

NIE MUSIAŁA IŚĆ DO
SZKOŁY
1 września 1939 r. dziewięcioletnia
Laryssa ucieszyła się po dziecięcemu, że nie musi iść do szkoły, ale
jej radość szybko stłumiły naloty
bombowe i towarzyszący im paraliżujący strach. Okupacyjna rzeczywistość dopadła wkrótce czteroosobową rodzinę. Ojciec i starszy brat
dostali się do obozu pracy, a matka z Larysską powędrowały do Kobyłki, ponieważ drewniany dom, w
którym mieszkały, spłonął. Przygarnięte przez bezdzietną rodzinę
ceglarzy spędziły u nich dwa głodne
lata. Moja rozmówczyni wspomina,
że zbierała z mamą ziemniaki pozostałe na okolicznych polach po wykopkach i kłosy zboża po żniwach,
żeby zapewnić sobie jedzenie.
Mama tęskniła za Warszawą, a
przede wszystkim za mężem i synem. Pani Laryssa pamięta, że wróciły do Warszawy po ok. dwóch

latach. Podziwia matkę za zaradność, bo udało jej się uzyskać w
tak trudnym czasie mieszkanie na
osiedlu zamieszkanym przez kolejarzy. Tata i brat wrócili z tzw. robót.
Mama nie mogła uwierzyć, że znowu są wszyscy razem. Kilka nocy
siedziała przy śpiącym synu i głaskała go, płacząc ze szczęścia.

góry Polska, Egipt, rzeki, bo czuje się,
jakby tam była. Ogląda też programy
Martyny Wojciechowskiej, ponieważ
są ciekawie zrealizowane. Wcześniej
oglądała „Pieprz i wanilię” i „Groch z
kapustą”

DUMA BABCI
Zapytana, z czego jest szczególnie
dumna w swoim życiu, odpowiada,
że z faktu, iż po śmierci córki przejęła opiekę nad półtoraroczną wnuczką
i udało jej się ją wychować, wykształcić i wydać za mąż. Cieszy się, ponieważ ma z nią wspaniały kontakt i niezwykłą bliskość, no i doczekała się
prawnuczki Ali.

SZCZĘŚCIE TO
PŁOCHLIWY KOŃ
Jest 1 sierpnia 1944 r.
– Co Pani pamięta z tamtych tragicznych miesięcy? – pytam moją
rozmówczynię.
– Przede wszystkim pożary i duszący dym – odpowiada.
Walki toczyły się w Warszawie, a
jej rodzina mieszkała na Brudnie.
Mieszkańcy prawobrzeżnej części
miasta nie byli w oku cyklonu walk,
ale to nie znaczy, że byli bezpieczni. Przejmujący strach ogarnął rodziny mające córki. Trzeba je było
chować przed rosyjskimi żołnierzami. Laryssa i jeszcze trzy panienki z
sąsiedztwa chroniły się w piwnicy
w składzie na węgiel. Było strasznie. Wobec tego trzeba było uciekać.
Tym razem cała rodzina ucieka do
Nieporętu.

EDUKACJA I MIŁOŚĆ
Wojna i koszmar okupacji przerywały naukę, którą Laryssa pobierała
w gimnazjum im płk. Leopolda Lisa-Kuli przy ul. Odrowąża na Bródnie (obecnie XIII LO z Oddziałami
Dwujęzycznymi). W 1949 r. ukończyła Liceum Ekonomiczne przy
ul. Górnośląskiej i zadebiutowała
jako młodziutka księgowa w centrali odzieżowej. Placówka zmieniała swój adres, ale trzymała w
swojej załodze profesjonalną księgową. W 1950 r. w biurze pojawia
się przystojny młodzieniec. Laryssa poznaje w nim gimnazjalnego
kolegę i zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Zbyszek odwzajemnia uczucie. Wkrótce stają na
ślubnym kobiercu. Moja rozmówczyni z rozczuleniem wspomina
swoją ślubną stylizację: niebieską
sukienkę z kawałka żorżety uszytą przez mamę i welon z tiulowej

CO JEST POTRZEBNE
SENIOROWI DO
SZCZĘŚCIA?

firanki ufarbowanej w niebieskim
barwniku do bielizny. Pantofelki
były kupione na bazarze Różyckiego. Zbyszek też wyglądał pięknie. Miał garnitur (tu uśmiech
i komentarz, że nie pamięta czy
pożyczony, czy własny). Pani Laryssa podkreśla, że był wielką i jedyną
miłością jej życia. Z nim wszystko
było piękne i radosne. Obydwoje pracowali. Poprawiały się ich warunki
bytowe. Na świat przychodzi córka.
Żeby odpocząć od wielkomiejskiego
gwaru, nabywają siedlisko niedaleko Grójca. Tu regenerują siły, przyjeżdżając na urlop, wakacje
i święta, a od kiedy przechodzą na
emeryturę, mieszkają częściej niż
w Warszawie.

PASJE
Zapytana o wspólne z mężem zainteresowania odpowiada, że były
nimi podróże. Początkowo Państwo
Lembowitz odwiedzali tzw. demoludy. Opowiada, że odwiedzili wszystkie republiki Związku Radzieckiego, te europejskie i te azjatyckie, aż
po Afganistan. Wspomina piękno
Samarkandy, Buchary, Sziwy. Duże
wrażenie wywarł Tadżykistan. Później była Europa Zachodnia, Malta,

Cypr. Nie ominęli w swoich wyprawach Afryki. Trzy miesiące zwiedzali Egipt, potem był Izrael, Liban i
Maroko. Odwiedziny u krewnych w
USA przedłużyły się do półrocznego
pobytu i zwiedzania tego ogromnego i urozmaiconego kraju. Nie pominęli w podróżach także Kuby. Z wyjazdów przywozili fotografie, drobne
pamiątki, no i piękne wspomnienia,
które ubogacają życie do dziś.

RADOŚĆ SIĘ Z TROSKĄ
PLECIE
Życie tworzy scenariusze, których
człowiek się nie spodziewa. Tragiczne odejście córki, kilka lat potem zięcia, no i siedem lat wstecz ukochanego męża to wydarzenia, które bolały,
ale nie złamały Pani Laryssy. Zapytana skąd bierze siły i pogodę ducha,
stwierdza, że potrafiła zamknąć minione traumatyczne przeżycia tak,
jak się zamyka książkę, poza tym ma
mocne geny, kocha kontakty z ludźmi
i życie. Dzięki opiece (już osiemnastoletniej) dobrego lekarza jest zdrowa. Dobre samopoczucie psychiczne zawdzięcza pamięci o podróżach,
ale także oglądaniu telewizyjnych
programów podróżniczych. Szczególnie lubi programy „Z góry”, np., z

Pani Laryssa nie zadawala się siedzeniem na kanapie. Potrzebuje wyjść
z domu, spotkać się z ludźmi, porozmawiać. Korzysta z wykładów Grójeckiego Uniwersytetu Otwartego,
uczestniczy w spotkaniach klubu „Familia”, korzysta z wyjazdów do teatru
(ostatnie to „Pomoc domowa” w Radomiu i „Atrakcyjna wdowa” w Komedii
w Warszawie). Ponieważ kocha dobrą muzykę, nie odpuszcza żadnego
koncertu w GOK-u (Viva Straus, Viva
Wiedeń w wykonaniu filharmoników łódzkich 15.01.22). W telewizji
chętnie ogląda balet. Jej ulubiony to
„Jezioro łabędzie”. Jest aktywną czytelniczką. Ostatnio zmierzyła się z
biografią Danuty Szaflarskiej, a ja
stwierdziłam, że jest do niej podobna
delikatną budową i ujmującym urokiem osobistym.
Dziękuję, że Pani Laryssa zechciała opowiedzieć o swoim życiu. Jest
seniorką (jubileusz 90-tych urodzin
świętowaliśmy z odrobiną opóźnienia z powodu pandemii), która imponuje elegancją, taktem, humorem,
umiejętnością pięknego wysławiania się, aktywnym korzystaniem z
dóbr kultury, zainteresowaniami,
skuteczną dbałością o zdrowie, samodzielnością i odwagą. Oby było
nas jak najwięcej bogatych takimi
cechami.
ROZMAWIAŁA U. NADUK,
FAMILIA GRÓJEC

50 LAT MINĘŁO

A wszystko zaczęło się 50 lat temu
„I przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne,
szczęśliwe i trwałe” — tymi słowami, 50 lat temu, szesnaście par złożyło
przysięgę, która trwa do dziś.
W środę, 23 marca, sala konferencyjna Urzędu Gminy i Miasta Grójec wypełniła się złotymi jubilatami. Otrzymali oni pamiątkowe medale od Prezydenta RP, które wręczał burmistrz Dariusz Gwiazda w obecności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anny Góreckiej.
W uroczystości wzięli udział, oprócz złotych Jubilatów, ich rodziny i bliscy. W trakcie odnawiania przysięgi przez każdą z par, niejedne oczy zaszkliły się ze wzruszenia. Po części
oficjalnej, przy akompaniamencie muzyki, przyszedł czas na tort, rozmowy i toasty.
Naszym Złotym Jubilatom życzymy przede wszystkim zdrowia i uśmiechu na twarzy, który wynagradza trudy dnia codziennego.
Złote gody obchodzili Państwo: Teresa i Stefan Kacprzakowie, Barbara i Mirosław Pawlakowiem Grażyna i Grzegorz Lewandowscy, Helena i Jerzy Matysiakowie, Zofia i
Ryszard Prokopowie, Elżbieta i Tadeusz Mazurkowie, Barbara i Zdzisław Makuchowie, Krystyna i Stanisław Walczakowie, Jadwiga Molenda-Sobolewska i Leopold Sobolewski, Krystyna i Wojciech Durmanowie, Wanda i Waldemar Cytryńscy, Halina i Józef Johnowie, Krystyna i Józef Woźniakowie, Elżbieta i Wojciech Figurscy, Alicja
i Piotr Kleczewscy, Ela i Bogusław Solniccy.
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Klub Mangi i Anime w bibliotece grójeckiej

B

Pierwsze spotkania fanów mangi i anime w Bibliotece w Grójcu za nami! Pierwsze, ale już teraz wiadomo, że nie ostatnie!

ardzo liczna grupa odwiedzała we wtorkowe popołudnia mury książnicy, aby wspólnie podzielić się swoimi zainteresowaniami oraz uzgodnić plan działania na kolejne spotkania. Grupa była niezwykle różnorodna, jeśli chodzi o znajomość japońskiej popkultury, co było bardzo fajne i ciekawe. Osoby początkujące
mogły czerpać z doświadczenia innych i chętnie słuchały o nowych gatunkach oraz tytułach.

Anime lepsze
Na pierwszym spotkaniu omówiliśmy pokrótce gatunek Isekai na przykładowych tytułach. Nawet dla najbardziej
wtajemniczonych trzy tytuły stanowiły zagadkę i swego rodzaju smaczek! Porozmawialiśmy również o ekranizacjach aktorskich popularnych tytułów takich jak Death Note, Yattaman czy Dragon Ball. Zgodnie ustaliliśmy, że
anime jest dużo lepsze! Na następne spotkanie, każdy miał przygotować po 2-3 zdania na temat swojej ulubionej
serii. Opowiadaliśmy o posiadanych przez nas mangach, a także dyskutowaliśmy na temat wybranego tytułu.
Podsumowując. Pszczółka Maja to anime! Muminki to anime! Pokemony również! W latach 80. rodzice uczestników oglądali anime, a oni to kontynuują! Na chwilę obecną wspólnie ustaliliśmy, że spotkania będą odbywać się
w ostatni wtorek miesiąca o godzinie 16:30. Na zakończenie zaś pierwszego każdy dostał przypinkę z bohaterami
serii Naruto.
Na kolejnym spotkaniu uczestnicy zdecydowali, abyśmy robili spotkania tematyczne i w drodze głosowania wyszło, że tematem przewodnim będzie „Death Note”. Może wiekowo dedykowany nastolatkom, ale znany również
młodszym odbiorcom. Oprócz tego porozmawialiśmy o tytułach sportowych.
Była onieśmielona
„…..bardzo się podobało. Była trochę onieśmielona, bo nie znała nikogo. Zaskoczyło ją to, że Muminki i Pokemony to anime. Mówiła mi, że chciałaby na tych spotkaniach pochwalić się swoim księgozbiorem mang (przynieść, pokazać). Pan prowadzący pokazywał różne anime, ale nie zapamiętała tytułów i wolałaby, żeby dał je na kartkach albo żeby sobie mogła je zapisać. Jak przyjechała do domu,
to dzwoniła do sióstr i dzieliła się wrażeniami, więc spotkanie było dla niej bardzo wartościowe!”
W styczniu
Na styczniowym spotkaniu Klubu Mangi i Anime rozmawialiśmy o serii JoJo’s Bizarre Adventure. Zastanawialiśmy się nad jej fenomenem. Co w niej jest takiego, że młodzież po nią sięga? Specyficzna kreska? Fabuła? Zdania były podzielone i znalazło się tak samo dużo jej zwolenników, jak i osób podchodzących z dystansem. Oczywiście musieliśmy poruszyć tematykę age ratingu. Braliśmy pod
uwagę oceny i klasyfikacje według różnych serwisów, opinię rodziców oraz samych zainteresowanych. Druga część spotkania upłynęła nam pod znakiem ustaleń dotyczących konkursu plastycznego „Postać inspirowana mangą i anime”. Dyskutowaliśmy nad regulaminem i datą ogłoszenia wspomnianego konkursu. Ponadto kilka osób postanowiło już dołączyć do naszej grupy miłośników
mangi i anime na portalu społecznościowym FB. Były pamiątkowe przypinki oraz ustalanie, jaką serią zajmiemy się na kolejnym spotkaniu. Większością głosów wygrał jakże ostatnio popularny
Demon Slayer!
W lutym
Na lutowym spotkaniu tematem był Demon Slayer i rozmowy związane z tą, coraz bardziej popularną serią. Omówiliśmy sobie jego fenomen, zwróciliśmy uwagę na zagadnienia age ratingu oraz
obejrzeliśmy fragmenty pierwszego odcinka pierwszego sezonu. Zastanawialiśmy się, czemu seria jest tak popularna, a także pochyliliśmy się nad tym, czy oznaczenie wiekowe nie jest przypadkiem
„zawyżone”. Analizowaliśmy różne serwisy i, co ciekawe, odkryliśmy, że na jednym z nich rodzice proponują niższy wiek odbiorców niż sami zainteresowani!
Dalsza część spotkania przebiegła na omówieniu konkursu plastycznego, który niebawem ogłosimy szerszej publiczności. Wymienialiśmy się doświadczeniami oraz polecaliśmy serie. Furorę zrobiły
przypinki, których głównym motywem byli bohaterowie omawianej mangi: Tanjiro, Nezuko i Rengoku. Oczywiście z uwagi, że spotkanie odbyło się w przededniu „Tłustego Czwartku”, na każdego
chętnego czekał słodki poczęstunek. Na zakończenie w drodze demokratycznego głosowania ustaliliśmy, że następne spotkanie będzie poświęcone serii Toradora, czyli na tapecie będzie komedia
szkolna z motywem romantycznym.
Zadowoleni odbiorcy
Odbiorcami spotkań jest młodzież ze starszych klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich. Niektórzy są nieśmiali na tle grupy. Jednak po oficjalnej części podchodzą i nawiązują konwersację. Prowadzący jest zdania, że za chwilę młodzież się rozrusza.
„Dziewczyny bardzo zadowolone, już się szykują na następne spotkanie. Prowadzący podobno faktycznie bardzo fajnie potrafi zorganizować spotkanie. Niech się rozwija ten pomysł!”
Co dalej?
Jednak co dalej? Czas pokaże. Biorąc pod uwagę, że uczestnicy wnosili postulaty o częstsze spotkania, Klub może naprawdę bardzo ładnie się rozrosnąć i działać, a dobrze zaopatrzona Biblioteka będzie
temu sprzyjała. W planach jest konkurs plastyczny, ognisko, rysunek 3D, tworzenie opowieści i mangi, a może nawet i zorganizowanie konwentu.
																	
Przemek Kowalski

Finał międzypokoleniowego projektu
Piękne zdjęcia z seniorkamimodelkami można było przez
cały marzec podziwiać w Galerii
Grójeckiego Ośrodka Kultury.
Na początku miesiąca odbył się
wernisaż wystawy, połączony
z prezentacją prac znanego i
cenionego fotografa, Adriana
Nojka.

P

rzypomnijmy, że „Pasje, które łączą pokolenia” to projekt, przy
którym pracowały dwa, a nawet
trzy pokolenia. Seniorki, biorące udział
w sesji, udowodniły, że wiek to tylko
liczba! Pełne życia, optymizmu i chęci
do różnorakich aktywności, świetnie
odnalazły się przed fleszem aparatu fotograficznego. Pomimo różnicy wieku,
poglądów, czy przyzwyczajeń, można
śmiało stwierdzić, że udało się!

DRUGI DOM
Wystawę otworzyła Katarzyna Rylska,
która w Grójeckim Ośrodku Kultury
koordynuje działania Grójeckiego Uniwersytetu Otwartego. To ona jest pomysłodawcą projektu.
- Dom Kultury [Grójecki Ośrodek Kultury red.] stał się dla nas miejscem,

gdzie się świetnie czujemy, a Grójecki
Uniwersytet Otwarty stał się dla nas
świętem. Wszyscy się stroimy, ubieramy i pędzimy do GOK-u, bo tam czeka nas wiedza. Możemy doświadczyć
tego, czego nie mieliśmy możliwości
doświadczyć w przeszłym życiu – mówiła Iwona Strzyga do zgromadzonej
publiczności. Seniorkom pogratulował
również burmistrz Dariusz Gwiazda.
Na koniec uczestnicy projektu otrzymali kwiaty oraz gorące brawa od gości
przybyłych do Galerii GOK.

KALENDARZ
Seniorki, choć w roli modelek pozowały
do fotek z profesjonalnie wykonanym
makijażem, podkreślały, że nie było
ich łatwo namówić do sesji zdjęciowej.
Ostatecznie podczas zajęć wszyscy dobrze się bawili, śmiejąc się i żartując.
Autorkami zdjęć są uczestniczki warsztatów Adriana Nojka: Karina Gładysz,
Magdalena Łeszczyńska i Joanna Woźniak. Oprócz wystawy zdjęć, ukazał
się także unikatowy kalendarz z modelkami: Małgorzatą Borowską, Anną
Duraj, Hanną Gaweł, Wandą Janotą,
Grażyną Kostrzewą, Bożeną Krawczyk,
Agatą Kufirską, Anną Lisicką, Alicją

Malinowską, Teresą Pietrzak, Iwoną
Strzygą, Marią Świątkiewicz i Joanną
Wasążnik.

SYLWETKA FOTOGRAFA
Adrian Nojek, fotograf, bardzo obrazowo opowiada o swoich inspiracjach.
Twierdzi, że postaci uchwycone na jego
zdjęciach są w pewnym sensie odrealnione, zawieszone w bliżej nieokreślonej czasoprzestrzeni. Widzowi mogą
się zdawać się wręcz monumentalne i
odczłowieczone. Z drugiej jednak strony
można dojrzeć w nich także pierwiastki
typowo ludzkie: skupienie, melancholię, sentymentalność, silne emocje. Coś,
co nazywa napięciem istnienia. To właśnie sprawia, że wobec jego fotografii
ciężko pozostać obojętnym.
Niewątpliwie wpływ na to, w jaki sposób przedstawia ludzkie ciało, miała
jego wieloletnia przygoda z rzeźbiarstwem. Ktoś kiedyś, patrząc na jego
rzeźby, sklasyfikował je jako „nierealny
realizm”. Autor pozostawia widzom do
oceny to, czy w jego fotografiach również można odnaleźć ten kierunek
Autor jest samoukiem, nikt go nie uczył,
w jaki sposób wywoływać kliszę lub
jak powinien kadrować obraz. Z jednej

strony stanowiło to dla niego pewien rodzaj wyzwania, ale z drugiej postawiło
przed nim niezmącony sztywnymi regułami obraz fotografii. Nigdy nie miał
nauczyciela, co pozwoliło mu pozostać
samodzielnym i niezależnym w kreacji
obrazów, które utrwala.
Cały proces twórczy, począwszy od wykonania fotografii po jej wywołanie,
zeskanowanie i ewentualną obróbkę,
wykonuje sam, mając zupełną kontrolę nad przebiegiem tego procesu. Obraz
zależy wtedy w pełni od autora. W jego
przypadku nauka polega na podglądaniu wybitnych fotografów z minionej
epoki i równolegle prowadzonym wewnętrznym dialogu z samym sobą.

Postanowił wejść w świat artystycznej
fotografii analogowej. Jego zdjęcia powstają najczęściej na aparacie średnio
formatowym w formacie 6x7, a sporadycznie 6x6. Nietrudno zauważyć, że
wiele jego fotografii jest kadrowanych
od dołu, co umożliwia zaburzenie perspektywy oglądającego. Dzięki temu
przedstawione postaci stają się niemal
monumentalnymi posągami, odrealnionymi, ale jednocześnie bardzo elektryzującymi, przez co widz nie przechodzi obok nich obojętnie.
Adrian Nojek tworzy sztukę głównie
pod wystawy w galeriach, domy aukcyjne oraz prywatnych koneserów sztuki.
SZYMON WÓJCIK
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KSIĄŻKOMAT – „MUST HAVE”
KSIĄŻKOMAT STAŁ SIĘ DLA BIBLIOTEK
I CZYTELNIKÓW PEWNEGO RODZAJU
TECHNOLOGICZNYM „MUST HAVE”. ŚWIADCZY O
TYM CORAZ WIĘKSZA POPULARNOŚĆ INSTALACJI
URZĄDZEŃ W POLSCE I NA ŚWIECIE. CZYTELNICY
CORAZ CHĘTNIEJ KORZYSTAJĄ Z KSIĄŻKOMATU,
O CZYM MÓWIĄ ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE.
PRZEKONUJĄ SIĘ DO URZĄDZENIA NAWET
OSOBY, KTÓRE DOTYCHCZAS PREFEROWAŁY
TRADYCYJNY SPOSÓB OBSŁUGI W BIBLIOTECE.

P

odczas pandemii zamykano biblioteki wielokrotnie. Z
czasem wprowadzono wypożyczenia przez drzwi. Jednak z pewnością dla czytelników było to bardzo niekorzystne rozwiązanie. Dla bibliotekarzy również. Nie mówię o
braku pracy i słabych statystykach, tylko o kontaktach społecznych, o rozmowach z czytelnikami, o wypełnianiu misji
pracy, zapewnianiu społeczeństwu książek, jako artykułów
trzeciej potrzeby. Dlatego też zrodził się pomysł na stworzenie
rozwiązania, ułatwiającego czytelnikom dostęp do literatury.
Ogólny tryb życia, stały pośpiech, dojazd do pracy, opieka nad
dziećmi, zdalne nauczanie – wszystko to utrudniało czytelnikom dopasowanie się do godzin otwarcia bibliotek. W tym
czasie zrodził się pomysł, aby zawalczyć o środki finansowe
na książkomat. Koniunktura sprzyjała. W Polsce funkcjonuje już dziesiątki takich urządzeń. Warto wspomnieć, że choć
książkomaty wydają się dość innowacyjnym rozwiązaniem,
pierwsze tego typu urządzenie stanęło na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w 2015 r. Kolejny książkomat został zainstalowany dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach w
2016 r. Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu ma aż 11 książkomatów. W pobliżu książkomaty znajdują się w Grodzisku
Mazowieckim, Mińsku Mazowieckim i Piasecznie. W Warszawie po jednym urządzeniu stoi na Ochocie, w Ursusie, na
Ursynowie i aż 5 w Wawrze. Jesteśmy dwunastą placówką na
Mazowszu, czwartą poza Warszawą. Nasze urządzenie cieszy
się dużą popularnością i dość często większość skrytek jest
zajęta. Bibliotekarze realizują zamówienia czytelnicze dokonując załadunku książek, filmów, audiobooków do książkomatu od poniedziałku do piątku, raz dziennie.

CZYM JEST I JAK DZIAŁA?
Książkomat to całodobowe urządzenie samoobsługowe, które działa na zasadzie popularnego paczkomatu. To urządzenie
pozwalające na odbiór zamówionych, zarezerwowanych książek, audiobooków, filmów z internetowego katalogu biblioteki
i zwrot wcześniej wypożyczonych pozycji. Jest on czynny całodobowo. Zamawiać do książkomatu nasze zbiory należy między godz. 20:00 a 8:00 rano, korzystając z katalogu on-line lub
z aplikacji e-biblioteka Mateusz, po zalogowaniu się na konto
czytelnika. Zamówienie obejmuje zbiory, które aktualnie znajdują się na półkach bibliotecznych.Po zamówieniu materiałów
bibliotecznych do książkomatu, będzie można je odebrać w ciągu 2 dni. Do odbioru, zwrotu pozycji z książkomatu niezbędne
jest posiadanie przy sobie karty bibliotecznej lub elektronicznego kodu kreskowego czy też kodu QR. Aby otworzyć skrytkę,
należy zeskanować kod kreskowy karty lub kod QR, zbliżając
do czytnika laserowego na odległość ok. 10 cm. Na ekranie wyświetli się lista zamówionych tytułów oraz guzik „Otwórz”,
który należy nacisnąć. Odpowiednia skrytka otworzy się automatycznie. Po wyjęciu książki należy zamknąć skrytkę. Urządzenie umożliwia wydrukowanie potwierdzenia transakcji.

JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?
Aby zamówić czy zarezerwować pozycje do książkomatu, należy zalogować się do katalogu biblioteki na stronie https://grojec.katalogbiblioteki.pl/logowanie_konto.php (login to nr karty
bibliotecznej bez początkowego zera, a pin to kolejny ciąg cyfr
na karcie). Zamawiając, rezerwując przez katalog on-line użytkownik dokonuje wyboru miejsca odbioru zamówionych zbiorów, wskazując „Książkomat przy GOKu” .

ZALETY
W przypadku czytelników książkomaty umożliwiają zwrot i
odbiór książek przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Można zwrócić książki w wyznaczonym terminie, a co za tym idzie
uniknąć opłat za nieterminowy zwrot wypożyczonych pozycji.
Urządzenie zapewnia bezpieczeństwo i możliwość zachowania dystansu społecznego ze względu na zagrożenie COVID-19.

Dla pracowników zalet też jest kilka. Mogą wypożyczać książki
z zachowaniem reżimu sanitarnego. Pracownicy mogą skupić
się na innych zadaniach oraz dzięki integracji książkomatu z
programem Bibliotecznym MATEUSZ mają pełną kontrolę nad
tym, kto, kiedy i na jaki czas wypożyczył daną pozycję.

A CZY SĄ WADY?
Czytelników, którzy nieaktualizowali danych do kontaktu (nr
telefonu, e-mail), system nie może skutecznie powiadomić o
zrealizowanym zamówieniu. W naszym przypadku jest to nagminne. Czytelnicy dzwonią, przychodzą osobiście, zgłaszając
problem braku powiadomienia o zrealizowanym zamówieniu
do książkomatu. Po wnikliwych ustaleniach bibliotekarza okazuje się, że mamy w systemie nieprawidłowy numer telefonu
lub czytelnik nie wyraził zgody na wysyłanie powiadomień.
Wadą z pewnością jest fakt braku możliwości uiszczenia opłaty za zwrot przeterminowanych pozycji. Czytelnik, aby rozliczyć się z biblioteką, musi udać się osobiście do biblioteki. Nie
odbierze też zamówionych pozycji z książkomatu, jeżeli ma
zablokowane konto z powodu np. przetrzymanych książek lub
nieopłacenia na rzecz biblioteki należności.

PLAN NA PRZYSZŁOŚĆ – BIBLIOMAT
Bibliomat to całodobowe urządzenie samoobsługowe, które
działa na zasadzie popularnych automatów z napojami czy też
słodyczami. Pozwala użytkownikom na wypożyczanie książek
i ich oddawanie bez kontaktu z pracownikami i innymi czytelnikami. Kartę Biblioteczną, elektroniczny kod kreskowy lub
kod QR przykłada się do czytnika znajdującego na bibliomacie,
a następnie wybiera się numer skrytki, w której znajduje się
konkretna książka – na podobnej zasadzie kupujemy w automatach przekąski czy napoje. Po otworzeniu i odebraniu książki ze skrytki, wypożyczenie zostaje automatycznie zarejestrowane w systemie bibliotecznym. W maszynie będzie można
także książki oddać, o ile wszystkie skrytki nie zostaną wcześniej zapełnione. Szacowany koszt urządzenia to ponad 100
tysięcy złotych.
KINGA MAJEWSKA
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Panowie pozwolą, moja żona, Zofia!
OGLĄDAJĄC FILM,
NIER AZ JESTEŚMY
URZECZENI KREACJĄ
DRUGOPLANOWĄ. ZDARZA
SIĘ, ŻE Z CAŁEGO OBR AZU
TYLKO ONA POZOSTAJE
W NASZEJ PAMIĘCI, CHOĆ
NAZWISKO SAMEGO
AKTOR A, SPR AWCY
ZAUROCZENIA, WCALE
NAS NIE OBCHODZI.
MISTRZEM DRUGIEGO
PLANU BYŁ M.IN. LUDWIK
PAK, JEDEN Z NAJBARDZIEJ
UTALENTOWANYCH
ABSOLWENTÓW
WARSZAWSKIEJ
PAŃSTWOWEJ W YŻSZEJ
SZKOŁY TEATR ALNEJ.

P

amiętany głównie z epizodu w „Misiu” Stanisława
Barei. Gdyby nie słabość
do trunków, dość powszechna w
środowisku X Muzy, gdzie stres
goni stres, należałby do ikon
polskiego kina. A tak musimy
kontentować się tym, co nam
pozostawił.

CHULIGAN Z DUSZĄ
Ciemnowłosy chłopak, urodziwy, o ciekawej barwie głosu,
sprawdzający się w teatrze zarówno w rolach dramatycznych,
jak i komediowych, był stworzony do filmu. Grał naturalnie. Kamera po prostu go kochała, tak
jak Cybulskiego czy Olbrychskiego. Pierwszą dużą rolą filmową Paka był chuligan Tolek
w „Lunatykach” Bohdana Poręby. Film powstał w 1959 r. Aktor,
mający wtedy 29 lat, gra tu postać negatywną, jednak złożoną,
zdolną do niekonwencjonalnego
zachowania.

ROLA GŁÓWNA
W następnym roku dostał rolę
główną w „Szklanej górze” Pawła Komorowskiego. Akcja dzieje
się w dolnośląskim miasteczku
i w pobliskich kamieniołomach.
Pak gra majstra Anastazego,
wrażliwego i inteligentnego
mężczyznę, który, pomimo braku wykształcenia, opracował
nową technologię kruszenia
skał. Do miasteczka przyjeżdża
na praktykę młoda lekarka, Beata. W tej roli piękna, zmysłowa
Maria Wachowiak, która zadebiutowała w 1958 r. główną rolą
żeńską w „Pożegnaniach” Wojciecha Hasa. Tam tańczy z nią
(przy muzyce Lucjana Kaszyckiego) i bierze ją w ramiona Tadeusz Janczar. W „Szklanej górze” tańczy z nią (przy muzyce
Krzysztofa Komedy) i bierze ją w
ramiona Ludwik Pak. Anastazy
zakochuje się w B eacie. Ona zdaje się odwzajemniać uczucie. Za
wiele jednak ich dzieli, by mogli być razem. Beata wyjeżdża
do wielkiego miasta, a Anastazy
zostaje w miasteczku, jednakże
przekonany, że jego życie i praca
mają sens. Film Komorowskiego
ustępuje dziełu Hasa, ale zasługują na naszą uwagę, właśnie ze
względu na rolę Paka. Ponadto
stanowi on swoisty dokument
epoki. Jak na dłoni widać, że dla
ówczesnych Polaków, przynajmniej w czasie wolnym do pracy,

jedną z podstawowych rozrywek była degustacja alkoholu.
Alkohol, w przypadku Paka, jawi
się już wtedy jako nieodłączny
atrybut życia… i kina..?

ZDZISŁAW DYRMAN,
ZASADNICZO
Po „Szklanej górze” miał jeszcze znaczące role, zwłaszcza w
„Jarzębinie Czerwonej”, „Trzech
krokach po ziemi” i „Długiej
Nocy”. Niestety, nałóg robił swoje, o czym świadczyła przedwcześnie zniszczona, postarzała
twarz, o zachrypłym głosie nie
wspominając. Coraz rzadziej pojawiał się na wielkim ekranie, a
jeśli już, to wcielał się zwykle
w robotników, chłopów, alkoholików, do czego predysponował
go właśnie wygląd zewnętrzny.
Swoje postaci obdarzał ciepłym
uśmiechem, smutnym i zagubionym wzrokiem, nadając im
wymiar filozoficzny. Cały swój
kunszt pokazał w 1980 r. w roli
Zdzisława Dyrmana w „Misiu”.
Epizod rozgrywający się w peerelowskiej melinie trwa zaledwie 1 minutę 34 sekundy. Nikt
nie zagrałby kulturalnego opoja lepiej od niego. „Panowie pozwolą, moja żona, Zofia!” – mówi
uprzejmie, robiąc, zamiast przecinka, genialną pauzę po słowie
„żona”. Scenę można oglądać w
nieskończoność, za każdym razem przekonując się, że najlepszym lekarstwem na smutek czy
stres jest śmiech. Nic dziwnego,
że Bareja chciał obsadzić Paka
także w serialu „Alternatywy”.
Ostatecznie jednak rolę Balcerka zagrał Witold Pyrkosz.

PERESADA
Za zwieńczenie kariery filmowej Ludwika Paka należy uznać
rolę Peresady w „Siekierezadzie”
Witolda
Leszczyńskiego. W
1986 r. na XI Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych w Gdańsku
obraz zdobył Wielką Nagrodę
Festiwalu - Złote Lwy Gdańskie,
a Paka uhonorowano Brązowymi Lwami Gdańskimi za najlepszą rolę drugoplanową męską.
Zagrał robotnika leśnego, nie
stroniącego od bimbru i wina
francuskiego „La Patik, zarazem
wrażliwego, dobrego człowieka,
a sceną, w której mówi: „No to,
fajrant, Kaziuk”, można raczyć
się bez końca. Idealnie wpasował się w poetycki klimat dzieła, inspirowanego prozą Edwarda
Stachury.

LULU, LULIK
Edward Stachura, poeta, prozaik, pieśniarz i tłumacz, powiesił się. Witold Leszczyński
zmarł w wyniku wypadku odniesionego na planie filmowym.
Edward Żentara, odtwórca roli
Janka Pradery w „Siekierezadzie”, popełnił samobójstwo.
Ludwik Pak, przez kolegów zwany Lulu albo Lulik, lubiany w
środowisku aktorskim, kochany przez kobiety, które szminką
wypisywały wyznania miłosne
na drzwiach jego mieszkania,
znający jednakowo dobrze język francuski i smak rozwodu,

bezdzietny, ostatnie lata życia
spędził w Domu Aktora Weterana w Skolimowie, gdzie zmarł
7 grudnia 1988 r. Miał 58 lat.

Spoczywa na cmentarzu w podkieleckiej wsi Jasionna. Wsi,
w której przyszedł na świat, by

dostarczyć nam niezapomnianych wzruszeń.
REMIGIUSZ MATYJA S
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Sport cały czas przewija się w moim życiu
Z Ireneuszem
Wojciechowskim
– dyrektorem
Grójeckiego Ośrodka
Sportu „Mazowsze”
– rozmawia Mateusz
Adamski.
Od stycznia 2021 r. pełni Pan
funkcję dyrektora, ale z Grójeckim
Ośrodkiem Sportu jest Pan związany dużo dłużej.
Jestem grójczaninem od czwartego
roku życia, kiedy tutaj przeprowadziliśmy się z rodziną. W Grójcu skończyłem szkołę podstawową i spotkałem
pierwszego trenera, który zmienił mój
sposób patrzenia na sport. W tamtym
czasie, czyli na początku lat 80. w Grójcu wszyscy graliśmy w piłkę nożną.
To wtedy w Szkole Podstawowej nr 2
zarządzanej przez dyrektora Jacentego Małkowskiego pojawił się Wiesław
Augustyniak. Był to nauczyciel wychowania fizycznego mocno związany ze środowiskiem lekkoatletycznym
(m.in. w warszawskim Technikum
Łączności chodził do jednej klasy z Jackiem Wszołą). Jego sposób prowadzenia zajęć przyniesiony z dużego miasta
pociągnął mnie, Pawła Ziętka, niestety
nieżyjącego już Pawła Kucharskiego,
oraz wielu innych kolegów właśnie w
kierunku lekkoatletyki. Zafascynowałem się tym sportem i po siódmej
klasie przeniosłem się do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Warszawie.
Następnie wybrałem klasę sportową
we wspomnianym Technikum Łączności, gdzie już osobiście w grupie
treningowej spotkałem się z Jackiem
Wszołą. To było dla mnie coś wyjątkowego, że mogłem trenować wspólnie z mistrzem olimpijskim. Zaczynałem od skoku wzwyż, ale w związku z
rozwojem fizycznym dostrzeżono we
mnie potencjał do uprawiania wieloboju. W wyniku kontuzji, wraz z zakończeniem szkoły średniej, rozstałem
się też z wyczynowym sportem. Pracowałem dla różnych korporacji, Pol-Kaufring, Ericsson, Damovo, głównie
w obszarze teleinformatyki. Sport jednak cały czas przewijał się w moim życiu. Trzy lata, np., pracowałem dla Legii
Warszawa, przygotowując materiały
szkoleniowe. Cały czas graliśmy z kolegami w koszykówkę i piłkę nożną. W
2009 r. pojawiła się okazja wrócenia do
sportu w szerszym wymiarze. Zdecydowałem się tu zatrudnić i tak zaczęła
się moja przygoda z Grójeckim Ośrodkiem Sportu Mazowsze. Pracowałem
na różnych stanowiskach, m.in. jako
menadżer sportu czy kierownik eksploatacji obiektów, a od ponad roku, po
wygraniu konkursu, jako dyrektor.
Co przez ten pierwszy rok udało
się zmienić w działalności GOS?
Zależało mi przede wszystkim na
zmianie sposobu patrzenia na pewne
elementy działania ośrodka. Począwszy od spraw organizacyjnych w pracy, a skończywszy na zakresie imprez
sportowych. Cały czas zmieniamy i
poprawiamy organizację pracy w różnych obszarach działalności ośrodka.
W celu poprawienia komunikacji z
naszymi klientami i odbiorcami usług
uruchomiliśmy fanpage na Facebooku, korygujemy i upraszczamy regulaminy. Uruchomiliśmy kawiarnię,
pizzerię na terenie pływalni. Staramy
się otwierać różne możliwości, choćby przez montaż dużego telewizora na
pływalni, gdzie prezentujemy nasze

usługi, ale możemy tez oferować reklamę dla wszystkich chętnych. Poszerzamy stale współpracę z różnymi
podmiotami. Przykładowo teraz prowadzimy rozmowy o współpracy z
dietetykiem. Cały czas pracujemy nad
stroną mentalną i postrzeganiem zadań przez naszych pracowników. Jeśli
chodzi o imprezy, to w ubiegłym roku
udało nam się zrealizować kilka ważnych projektów sportowo-rekreacyjnych, na które pozyskaliśmy finansowanie zewnętrzne. Takich wydarzeń
do tej pory nie było wiele. Przykładowo, zorganizowaliśmy sześć wakacyjnych campów dla dzieci i młodzieży z
Grójca, które prowadziły znane osobistości ze świata sportu, m.in. Łukasz
Koszarek (koszykarz Legii Warszawa),
Andrzej Supron (medalista olimpijski
w zapasach) czy Marcin Urbaś (medalista Mistrzostw Europy w biegach).
Przeprowadziliśmy akcję „Sport łączy
pokolenia”, czyli cykl 41 zajęć (slowjogging, pilates, aquaareobik, nordicwalking) dedykowany seniorom, ale też innych chętnym. Zorganizowaliśmy też
finał Narodowego Testu Wiedzy o Sporcie. W jury zasiadał m.in. Tomasz Majewski (dwukrotny mistrz olimpijski w
pchnięciu kulą). Z kolei mikołajkowy
Turniej Wspaniałych Uczestników kierowany był do grupy dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnościami, gdzie także wspomogli nas tacy sportowcy, jak:
Paweł Januszewski, Marek Plawgo czy
Katarzyna Krawczyk. Jak widać trochę
tych zmian było, a to dopiero początek.
Po raz pierwszy udało się też zorganizować w Grójcu turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3.
Tak, w zeszłym roku taki turniej
zorganizowaliśmy jako element dwudniowej imprezy na rynku. Ta forma
koszykówki w ostatnim czasie mocno
zyskała na popularności, dlatego postanowiliśmy skorzystać z możliwości
współpracy z Polskim Związkiem Koszykówki. Poza tym koszykówka w naszym mieście od wielu lat jest na wysokim poziomie. Praca prowadzona przez
MKS skutkuje bardzo dobrymi wynikami, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Wobec czego organizacja takiego
turnieju wydawała się nam naturalna.
Po szybkich konsultacjach uruchomiliśmy działania, w wyniku których pod
hasłem Stop Smartfonizacji! powstała duża impreza dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Do współpracy przy tym
turnieju udało się nam pozyskać firmę
Ferrero prowadzącą program „Kinder
Joy of moving”, która bardzo mocno
włączyła się w przedsięwzięcie. To był
udany event, dlatego w tym roku chcemy go powtarzać.
Jakie są plany GOS na obecny rok?
Po pierwsze chcemy dobrze wykonywać zadania w obszarze utrzymania

i użyczania naszych obiektów mieszkańcom naszego miasta, stowarzyszeniom, klubom sportowym i innym
instytucjom. W innych obszarach
chcemy kontynuować imprezy, które
w Grójcu już się przyjęły i zakorzeniły. Planujemy, aby bieg Grójecka Dycha po dwóch latach epidemii wrócił
na ulice miasta. Tegoroczny termin
to 2 października. Turniej koszykówki 3x3 odbędzie się w dniach 2-3 lipca.
Złożyliśmy też wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki na pozostałe
projekty, takie jak wakacyjne campy
czy turnieje. Od maja chcemy ruszyć z
kolejną edycją „Sport łączy pokolenia”.
Staramy się, żeby nasze imprezy zyskiwały nie tylko na jakości i frekwencji,
ale też na prestiżu. W tym roku udało
się pozyskać dla Grójca kolejną imprezę rangi mistrzostw Polski. We współpracy z ŻTC organizujemy w niedzielę
19 czerwca mistrzostwa Polski kolarzy
amatorów w jeździe indywidualnej na
czas. Baza zawodów będzie się mieściła na terenie ośrodka przy ul. Sportowej 16, natomiast same zawody zostaną rozegrane na rundzie wyścigu
kolarskiego wzdłuż trasy ekspresowej
S7 w Skurowie.
W ostatnim czasie ogłosiliście też
rozpoczęcie zajęć pod hasłem „Lekkoatletyka dla każdego”.
Jeszcze w ubiegłym roku rozpoczęliśmy starania o ten projekt. W lutym
podpisaliśmy niezbędne umowy z
PZLA i w marcu rozpoczęliśmy zajęcia. Odkąd zacząłem pracę w GOS,
lekkoatletykę miałem zawsze z tyłu
głowy. Ma to niewątpliwie związek z
tym, że sam jestem lekkoatletą, i uważam, że lekkoatletyka jest bazą dla
wielu sportów. Człowiek, który potrafi
biegać, ma rozwinięte mięśnie posturalne albo potrafi docenić rozciąganie,
będzie na pewno dużo lepszym piłkarzem czy koszykarzem. Realizacja tego
pomysłu to efekt moich rozmów z Tomaszem Majewskim, który gościł w
Grójcu przy okazji finału Narodowego
Testu o Sporcie. Obecnie jest on mocno
zaangażowany w pracę dla Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki i właśnie od
niego dowiedzieliśmy się o programie
„Lekkoatletyka dla każdego”. Zajęcia są
bezpłatne i odbywają się dwa razy w
tygodniu pod okiem trenera Igora Hupało przy moim wsparciu. Dodam że,
w latach 2010-2011 mieliśmy całkiem
liczną grupę dobrze zapowiadających
się młodych lekkoatletów. Mamy więc
do czego wracać i mam nadzieję, że teraz uzyskamy jeszcze lepsze rezultaty
w tej pracy.
A jak wygląda współpraca z innymi jednostkami z gminy Grójec?
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym, więc taka współpraca jest naturalna i wielopłaszczyznowa. Nie tylko udostępniamy nasze

obiekty klubom, stowarzyszeniom i
klientowi indywidualnemu, ale także
współpracujemy przy okazji imprez,
które odbywają się na terenie miasta
i gminy, z Biblioteką Publiczną czy
Grójeckim Ośrodkiem Kultury i innymi jednostkami. W ostatnim roku
mocno zacieśniliśmy współpracę z
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Znaleźliśmy
płaszczyznę współpracy. Zauważyliśmy, że poprzez sport możemy kształtować pozytywne postawy wśród
dzieci i młodzieży, jednocześnie przekazując inne idee i odrywać naszych
najmłodszych od zagrożeń. Komisja
wspomagała nas m.in. przy turnieju
3x3, który był rozgrywany pod hasłem
„Stop smartfonizacji”. Podczas imprezy funkcjonowała tzw. strefa wolna
od uzależnień, gdzie były rozdawane
gadżety promujące zdrowy styl życia.
Wspólnie z Komisją prowadzimy też
projekt „Grójecki Mały Mistrz”. W jego
ramach przygotowany został podręcznik, który ma wspomagać nauczycieli
wychowania fizycznego w dodatkowych zajęciach sportowych. Trafił on
już do wszystkich placówek szkolnych
na terenie naszej gminy. Uczniowie,
wykonując określone ćwiczenia pod
okiem nauczyciela, uzyskują różne
sprawności sportowe, które dokumentują naklejkami w specjalnych książeczkach. To dodatkowy bodziec, który
ma zachęcić do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego.
Na obecną bazę GOS składa się
stadion piłkarski przy ul. Sportowej,
hala i boiska przy ul. Sportowej oraz
kryta pływalnia. Czy Pana zdaniem
jest ona wystarczająca?
Nie możemy narzekać, to nie jest zła
baza. Jeśli weźmiemy pod uwagę całokształt to mamy duży potencjał. Nasza obecna infrastruktura pozwala bowiem na uprawianie wielu dyscyplin
sportu. Piłka nożna, koszykówka, pływanie czy bieganie to wszystko możemy znaleźć na naszych obiektach. Pewien czas temu na naszych obiektach
gościł ówczesny trener polskiej kadry
triathlonistów Tomasz Kowalski, który powiedział, że gdyby nie brak bazy
noclegowej, to rozważyłby zgrupowanie w Grójcu. Oczywiście, cały czas
potrzebne są nowe inwestycje. W planach jest modernizacja stadionu przy
Laskowej. Ma być ona dwuetapowa.
W pierwszym zostanie zmodernizowana infrastruktura sportowa, a w
drugim powstanie budynek klubowy.
Mam nadzieję, że wkrótce przysłowiowa pierwsza łopata zostanie wbita. Nasza hala i basen cieszą się dużym obłożeniem, ale trzeba pamiętać, że oba te
obiekty mają już ponad 20 lat, i wymagają ciągłych nakładów. Dlatego wydaje się niezbędnym myślenie o większej
hali sportowej w naszym mieście.
W ubiegłym roku wymieniono
nawierzchnię na boisku przy ul.
Sportowej, na taką która umożliwia
grę w piłkę nożną. Ta inwestycja
zdaje egzamin?
Jeśli chodzi o zajęcia szkolne, boisko nie straciło na funkcjonalności.
Dalej pełni funkcję boiska szkolnego
w godzinach porannych i wczesnego
popołudnia. Zważywszy jednak na to,
iż klubów piłkarskich w Grójcu przybywa, mamy coraz więcej chętnych do
gry w piłkę nożną w naszych klubach
i akademiach piłkarskich, to zmiana nawierzchni na tym obiekcie pozwoliła rozwiązać kłopoty związane z
nawarstwianiem się terminów zajęć
na boisku przy ul. Laskowej 17. Część
drużyn, szczególnie tych młodszych,

przeniosła się właśnie na boisko przy
Sportowej 16. Dlatego, z mojego punktu widzenia, to był dobry ruch i inwestycja zdała egzamin.
W okresie zimowym po raz
pierwszy przeniesiono lodowisko z
boiska przy Szkole Podstawowej nr
1 na stadion przy ul. Laskowej.
Przyznam, że o przeniesieniu lodowiska myśleliśmy już od pewnego
czasu, kiedy formalnie zakończył się
program Biały Orlik. Teraz stało się
to już niejako koniecznością, ponieważ rozpoczyna się duża inwestycja
– przebudowa Szkoły Podstawowej nr
1 i budowa nowej sali gimnastycznej.
Lodowisko nie mogło więc już funkcjonować w dotychczasowej lokalizacji. Lodowisko wróciło na teren ośrodka, gdzie było w dawnych latach, kiedy
zimy pozwalały je tworzyć w tradycyjny sposób. Z punktu widzenia organizacji pracy, zaplecza socjalnego, to jest
lepsze miejsce dla nas. Mamy dużo
mniej pracy z przewożeniem części do
instalacji mrożącej lód. Dzięki temu że,
wszystkie elementy mamy na miejscu,
możemy optymalizować prace instalacyjne. Lokalizacja na naszym terenie
pozwala też śmielej patrzeć w przyszłość. Mam na myśli systematyczne
poprawianie jakości usług na lodowisku. Chciałbym, abyśmy z czasem je
zadaszyli, co może wydłużyć czas jego
użytkowania nawet o kilka tygodni.
Zakładamy, że byłoby to zadaszenie
zamontowane na stałe, które zwiększy
funkcjonalność całego obiektu przy
Laskowej 17. Często przeprowadzenie
imprez plenerowych utrudnia deszczowa aura. Stałe zadaszenie rozwiązałoby tego typu kłopoty.
W ostatnim czasie ogłosiliście
podniesienie cen za korzystanie z
krytej pływalni, hali i boisk.
Ma to związek z ostatnimi podwyżkami mediów: ciepła i energii elektrycznej, które w dużych ilościach wykorzystujemy na naszych obiektach.
Od stycznia tego roku podwyżki te
sięgają nawet stu procent, a trzeba pamiętać, że jesteśmy samorządowym
zakładem budżetowym, w części dotowanym przez gminę, ale w części
jesteśmy zobligowani do wypracowywania własnych środków. Symulacja
finansowa, którą zrobiliśmy z działem
księgowym, pokazała, że nie mamy
wyjścia i musimy wprowadzić korektę cen. Podwyżki to średnio 1 zł na pływalni i około 15 procent na boiskach.
W hali w tym roku zmian nie było. Nie
pokryją one w pełni zwiększonych wydatków, ale nie chcieliśmy przerzucać
ich w całości na użytkowników naszych obiektów. Cały czas szukamy
rozwiązań, które umożliwią nam uzyskanie oszczędności i wypracowanie
zaplanowanych wyników.
Czy w związku rosyjską napaścią
na Ukrainę włączacie się w pomoc
uchodźcom z kraju objętego wojną?
Tak. Już drugiego dnia po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji, podjąłem decyzję,
że w naszym zajeździe na stadionie przy
ul. Laskowej 17 będziemy udostępniać
kilka miejsc dla najbardziej potrzebujących osób z Ukrainy. Dodatkowo przez
siedem dni w tygodniu od godz. 16 do 17
udostępniamy uchodźcom nieodpłatnie krytą pływalnię. Korzystają z tego
rozwiązania szczególnie dzieci. Jeśli
będzie taka potrzeba, to jesteśmy gotowi podjąć rozmowy na temat kolejnych możliwości. W tym obszarze jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi
przełożonymi.
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Obrus
To „nakrycie na stół jadalny, najczęściej z białej tkaniny (lniane, bawełniane, jedwabne)”. Z okazji przyjazdu
gości rozsuwano stół w pokoju i nakrywano obrusem
oraz dostawiano krzesła. Stół bez obrusa, rzecz nie do
pomyślenia w XX wieku. Pamiętam śnieżne obrusy –
czyściutkie, wykrochmalone, wyprasowane, sztywne.
Aż człowiek się bał, żeby go nie ubrudzić podczas spotkania przy stole (okrągłym albo prostokątnym). Jego
młodszą siostrą jest serweta, którą kładzie się na ławie,
żeby postawić kawę oraz talerzyk z łakociami.
Nieraz się zastanawiałem, czy obrus ma zasłaniać to, co
pod stołem, czy być podnóżkiem do tego, co położono?
Na Kurpiach się mawia „Obrus i cnota to na raz!” (Zdarza się, że ludzie długo trzymają obrus – nie zdejmują
go ze stołu).

Ormiańskie przysłowie poucza: „Serce nie obrus, przed
każdym go nie położysz”.
Lucy Maud Montgomery (1874−1946) w powieści „Ania
z Szumiących Topoli” wspomina o magii. W środku
książki jest cytat jak pestka: „Na świecie zawsze będą
istniały wróżki i czary. Nie można się bez nich obejść. I
ktoś musi im pomagać wierząc, że są”. Bohaterka cyklu
prozatorskiego przypomina, że „babie lato służy wróżkom za obrus”.
Na koniec jeszcze jeden passus z 4. tomu sympatycznego cyklu: „Ja jednak lubię przesądnych ludzi. Nadają koloryt życiu. Świat byłby nudny, gdyby żyli tylko ludzie mądrzy, dobrzy i rozsądni. O czym byśmy wówczas
rozmawiali?”.

Mazurek
To nie tylko placek wielkanocny z kruchego ciasta i
przekładany nadzieniem (migdały, rodzynki, figi i inne
owoce) i polukrowany tak, jak zamarznięty śnieg.
Oczywiście, że ma nadmiar słodkości jak święta. To
także pieśń, która porywa do skocznego tańca lub do
śpiewu (polski hymn). Nazwa pochodzi od Mazura,
czyli mieszkańca Mazowsza, z dorzecza Wisły – tak
kiedyś, i to zwykle z pogardą, określano Mazowszanina. Zdrobnienie, rzecz jasna, łagodzi, w czasie Wielkanocy Polacy nie boczą się na Warszawę – kochają stolicę. Mówią, że mazurek to niebo w gębie. To kruche
ciasto ma (czasami) kratkę z ciasta na wierzchu, którą
wsuwamy wraz z pysznym nadzieniem.

Na koniec zostawiłem ciekawostkę sucharek. Łukasz
Gołębiowski (1773−1849), etnograf, bibliotekarz, w
1830 roku wydał dwie książki: „Domy i dwory, przy tym
opisanie apteczki, kuchni, stołów, uczt, biesiad, trunków i pijatyk; łóżek, pościeli, ogrodów, powozów i koni;
błaznów, karłów, wszelkich zwyczajów dworskich i
różnych obyczajowych szczegółów”, oraz „Lud polski,
jego zwyczaje, zabobony”. W drugiej pozycji przytacza
przysłowie: „Koń Turek, chłop Mazurek, czapka magierka, szabla węgierka”. Wspomina „wyborne placki
«mazurkami» zwane”.

Racuszki
Co za smaczne i pachnące słówko. Aby je przyrządzić,
trzeba sporo się napracować. To nie jest tak jak w rymowance Agnieszki Osieckiej (1936−1997) „Całym sercem z wami”:
„Pachnące racuchy, / bajki do poduchy, / melodyjną jesień / niech wam los przyniesie”.
Dla tych, którzy chcieliby je sami wysmażyć, podaję przepis. Składniki: 2 jabłka, 200 ml mleka (niepełna 1 szklanka), 1 jajko, 150 g (1 szklanka) mąki pszennej, 1 łyżka cukru wanilinowego, 1 łyżeczka cukru, 1/2
łyżeczki sody oczyszczonej. Do smażenia np. masło
klarowane, olej kokosowy/olej roślinny. Przygotowanie: mąkę przesiać do miski, dodać cukier wanilinowy,
cukier oraz sodę oczyszczoną (lub proszek do pieczenia) i wymieszać. Dodać mleko i jajko, i wymieszać rózgą (druciana trzepaczka do ubijania piany, należy do
przyborów kuchennych) na jednolitą masę bez grudek.
Jabłka obrać, pokroić na ćwiartki, usunąć gniazda nasienne i przekroić wzdłuż na pół, a później jeszcze na
poprzeczne plasterki. Włożyć do ciasta i wymieszać.
Wykładać po około łyżce ciasta i po 3 plasterki jabłek
na 1 placka na rozgrzany tłuszcz na patelni i smażyć
przez około 1,5 minuty na złoty kolor. Przewrócić na
drugą stronę i powtórzyć smażenie. A kiedy lekko
ostygną, podawać z cukrem pudrem lub dżemem wiśniowym. Pycha!
Aha! Na Kaszubach na płaskie, owalne racuszki z
ciasta chlebowego (daje smak lekko kwaśny) lub

drożdżowego (słodkość) mówi się ruchanki. I podaje
się je z jabłkiem.
Dawniej, jak pisał Władysław Stanisław Reymont
(1867−1925), na początku biesiady serwowano śledzie,
opiekane w mące na oleju, smażone grzyby, kapustę
ze śliwkami, kluski z makiem – i na ostatku racuszki
na oleju.
Kiedy redagowałem tę cząstkę, poczułem jak dzieciństwo się we mnie miesza, więc zapis się rozrósł
jak racuch. Przepraszam, racuszki posypane cukrem
pudrem.
Aha!
W książce Jerzego Podrackiego i Aliny Gałązki „Gdzie
postawić przecinek? Poradnik ze słownikiem” (Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2010) przeczytałem na stronie 243: „Zdanie to można przeredagować w sposób następujący: «Pączki i faworki są
nieodłącznym elementem polskiej kuchni. Zwyczaj ich
pieczenia dotarł do nas z Wiednia»”. Wszystko się zgadza, choć należę do pokolenia, które gustuje w smażonych pączkach w głębokim tłuszczu i w wysokiej
temperaturze – w rondlu. Z nadzieniem z marmolady. Współcześnie jest moda na pieczenie w piekarniku, który jest zawsze zamknięty – wbudowany w piec
lub w kuchnię. Za szybą. W ramach podpiekania myśl
Sandry Bullock, amerykańskiej aktorki: „Kobiety są jak
piekarniki. Potrzebujemy od pięciu do piętnastu minut,
żeby się rozgrzać”.

Mexum wygrywa kolejne mecze!

Spryt
Jest niezbędny do życia. Trzeba go mieć, żeby związać koniec z końcem. Niezbyt dobrą opinią cieszy się
to słowo. Ale nie przesadzajmy, zawsze są dwie strony
medalu. Ceni się ludzi, na których mówi się spryciula,
bo pomysłowo potrafią coś zrobić i na dodatek jeszcze
mile zaskoczyć.
Oto przykład ze świata. Johannes Gutenberg
(1400−1468) zauważył, że ludzie co 7 lat pielgrzymują
do katedry w Akwizgranie, w której są relikwie: szata
noszona przez Maryję w noc narodzenia Jezusa, becik

Chrystusa, całun, w który była owinięta głowa św.
Jana Chrzciciela oraz przepaska z bioder Jezusa. Pątnicy w czasie oglądania, wyjmowali lustereczka, żeby
puścić na relikwie zajączka i złapać światło. Wierzyli,
że zwierciadełko skupia święte promienie, które zabierali do domu i nimi błogosławili. Gutenberg planował
produkcję „świętych lusterek”, które chciał sprzedawać tym, który szli do Akwizgranu. Tym wszystkim,
którzy będą kręcić głową, co ja wypisuję, przypomnę,
że dobro musi być sprytne, bo inaczej zło go drapnie.

Gość
Gość – rzeczownik, rodzaj męskoosobowy. Inaczej
mówiąc – osoba przychodząca do kogoś w odwiedziny, zaproszona na spotkanie, przyjęcie, imprezę, bal,
itp. Do tej kategorii zalicza się tych, którzy zatrzymali się w hotelu, restauracji, przyjechali na wesele. Są
proszeni i nieproszeni, fajni i nieciekawi. To przybysz,
obcy (gość), nie tutejszy, choć bywa czasami jak swój.
Dziwne, że nie ma rodzaju żeńskiego, a przecież to
zwykle kobiety zachodzą w gości – lubią chodzić po
kominkach.
Synonimy: pensjonariusz, facet, typek. Antonimy
(przeciwieństwo): domownik, rezydent.
Związki frazeologiczne: gość w dom, Bóg w dom (dzisiaj się mawia: gość w dom, Boże uchowaj) • dziura w
worze, gość w komorze, piasek w mące, woda w łące,
kąkol w życie, złość w habicie • bywaj, gościu, u mnie,
kiedy żytko w gumnie. Nieraz się słyszy, jak mówią z
czym do gości. To znaczy, także aby się nie popisywać i nie bujać gości jak pajacyka na gumce. Oczywiście, że w gości nie powinno się przychodzić z pustymi

rękami. I trzeba pamiętać, że ma nie tylko przywileje,
ale i obowiązki: „Największa gościa powinność nie być
przykrym gospodarzowi” (Józef Ignacy Kraszewski,
„Pan Podstoli”). Gości się wita oraz żegna (często się
odprowadza do bramy, dawniej na przystanek PKP lub
PKS).
Odwiedzając kogoś, trzeba wiedzieć, że pierwszego
dnia jest się złotem, drugiego srebrem, następnego
już tylko... milczeniem. Odwrotnie w Turkmenii: „Przebywających u nas do trzech dni traktujemy jak gości,
natomiast każdy dzień dłużej – jak członków rodziny”.
Emily Dickinson, którą z lubością cytuję, jak wzór liryczny, w utworze 1073, przełożonym przez Ludmiłę
Marjańską, wyłuskała pełnię: „Doświadczeniem jest
dla mnie / Każdy, kogo spotykam, / Czy kryje w sobie
ziarno? / Przecież orzechów postać // Przedstawia się
na drzewie / Jednakowo powabnie, / Lecz miąższ w
nich jest niezbędny / Dla wiewiórek i dla mnie”.

Klub Sportowy Mexum Grójec,
uczestniczący w rozgrywkach
III Ligi Mężczyzn WOZKosz, 24
marca zmierzył się z KS Legion
Legionowo.

C

zwartkowy wieczór w
hali sportowej „Spartakus” przyniósł kolejną
wygraną grójeckich koszykarzy. Gospodarze pokonali Legionowo 92- 87, a emocje i napięcie
towarzyszyły kibicom do ostatnich
minut.
W pierwszej połowie Grójec prowadził nieznacznie, choć kontrolując
przebieg spotkania. Na początku
trzeciej kwarty, w pewnym momencie, przewaga wzrosła do 10
punktów, lecz goście doprowadzili

do wyrównania: 52-52. Zawodnicy
Mexum mieli problemy z przewinieniami, jednak trzecia odsłona meczu zakończyła się przy ich prowadzeniu 63-58.
Ostatnie dziesięć minut to bardzo
wyrównana walka o każdy punkt i
piłkę na tablicach. Ostatecznie grójeccy koszykarze świętowali zwycięstwo 6 kolejki II etapu rozgrywek
WOZKosz.
Po wyjazdowym meczu w Siedlcach
(wygrana 64-87) nasi koszykarze, na
obecnym etapie rozgrywek, notują dodatni bilans: 4 zwycięstwa i 2
porażki.
Wkrótce więcej na temat rozgrywek
III ligi mężczyzn.
SZYMON WÓJCIK

