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OD BURMISTRZA

Nowe inwestycje 

BURMISTRZ  
DARIUSZ GWIAZDA

Drodzy Grójczanie,
wakacje dobiegły końca. Kiedy zapewne  wielu  z Was korzystało z uroków słonecznej pogody podczas wypoczynku, my jako urząd nie zwalnialiśmy tempa. Wszystko za sprawą inwe-
stycji, które realizujemy lub przygotowujemy do rozpoczęcia realizacji.

Rozbudowa „Jedynki”

Rozbudowa PSP nr 1 w Grójcu, m.in. o nową halę sportową,  spowoduje, iż uczniowie siódmych i ósmych klas będą mogli kontynuować naukę w jednej lokalizacji. Przypomnę, że ucznio-
wie skorzystają nie tylko z nowoczesnej hali sportowej, ale także z nowych sal dydaktycznych, świetlic, zaplecza sanitarnego, ciągów komunikacyjnych oraz parkingów. Dotychczasowa 
kuchnia będzie czynna do czasu oddania nowej kuchni oraz stołówki. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Przed zimą hala sportowa będzie zadaszona, a w okresie zimowym 
wewnątrz budynku będą trwały prace wykończeniowe. Oddanie inwestycji zaplanowane jest na początek nowego roku szkolnego 2023/2024.

Uleniec

Na terenie Gminy Grójec można zauważyć znaczący postęp prac drogowych, m.in. w Uleńcu. Przebudowano drogę gminną na odcinku od drogi powiatowej nr 1604W (966 230,72 zł brut-
to). Nowa nawierzchnia wraz z poboczami oraz miejscowo chodnikami sprawi, że mieszkańcy będą mogli komfortowo przemieszczać się. Na ten cel pozyskaliśmy 284 000,00 złotych 
z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dodam, że realizacja inwestycji została znacznie 
przyspieszona dzięki objazdom poprowadzonym po tej drodze, w związku z ubiegłoroczną budową drogi powiatowej na odcinku Szczęsna– Rożce. 
Prawie 25 milionów na drogi
Niedawno komunikowałem Państwu o największej w historii gminy dotacji zewnętrznej na realizację zadań infrastrukturalnych. Prawie 25 milionów dotacji z Programu Inwestycji Stra-
tegicznych „Polski Ład” zasiliło budżet drogowy. Pieniądze w całości zostaną przeznaczone na gminne drogi wiejskie, na remonty lub przebudowy.

Harmonogram drogowy

Rok 2022
We wrześniu:

1. ul. Metalowa w Słomczynie – 1000 m
2. ul. Stokrotki w Krobowie – 1670 m 
3. Droga w Worowie –  od DK 50 w kierunku ul. Wilczogórskiej (I etap) – 400 m
4. droga w Pabierowicach na odcinku od drogi powiatowej w kierunku Krobowa – 327 m
5. Droga w Pabierowicach na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 730 do drogi powiatowej w kierunku Krobowa – 1278 m

W październiku:
Zaplanowana jest rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad rzeką Kraską w miejscowości Żyrówek;  czas zakończenia prac –  II kwartał 2023 r.

W listopadzie:
Ul. Słoneczna w Lesznowoli – 1690 m
W styczniu, lutym i marcu 2023 r. planujemy technologiczną przerwę zimową, chyba że nasza polska zima pozwoli na częściowe prace przy tych inwestycjach, wtedy harmonogram 
prac zostanie z całą pewnością zmodyfikowany. 

Rok 2023 
W kwietniu:

1. ul. Wojska Polskiego w Lesznowoli – 1670 m
2. Grudzkowola – od drogi powiatowej w kierunku drogi wojewódzkiej – 560 m 

W maju:
1. Falęcin – Miedzechów – 1084 m
2. Grudzkowola –  od drogi powiatowej w kierunku drogi wojewódzkiej – 555 m 

W czerwcu:
1. Załącze od DK50 w kierunku Odrzywołka – 1357 m
2. Gościeńczyce – 525 m

W lipcu:
1. Częstoniew Kolonia – Mięsy – 816 m

Łącznie w ramach tego zadania zrealizujemy 12924 m nowych dróg. 
Prace  powinny potrwać do sierpnia 2023 r. W tym czasie czekają nas utrudnienia i zmiany organizacji ruchu. Ufam  w to, iż zamierzony cel wynagrodzi nam wszelkie niedogodności. 

Szkolny dzwonek
Pierwszy dzwonek zadzwonił już we wszystkich gminnych placówkach. Uczniowie wrócili do szkół, w których przez wakacje realizowano remonty. Z większych prac należy wspomnieć: 
remont klatki schodowej, stołówki szkolnej oraz malowanie sal lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3, remont dachu w Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie, re-
mont  nowej sali w Publicznym Przedszkolu nr 2 przy ul. Worowskiej. Warto też przypomnieć o oczekiwanej od dawna rozbudowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesznowoli o 4 sale 
dydaktyczne oraz nową salę gimnastyczną. W tym momencie jesteśmy na etapie kompletowania niezbędnej dokumentacji do ogłoszenia postępowania przetargowego. Na ten cel po-
zyskaliśmy 5 milionów zł z „Polskiego Ładu” (przy wymaganym wkładzie własnym).

Stadion i dworzec
Dzięki uzyskanym dotacjom z budżetu Województwa Mazowieckiego możemy skupić się na opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz rozpoczęciu inwestycji na terenie stadionu 
przy ul. Laskowej oraz byłego dworca kolejki wąskotorowej. Obiekt przy Laskowej wzbogaci się m.in. o lekkoatletyczna arenę sportową, przebudowane trybuny, system nawadniania bo-
iska sportowego, nowe oświetlenie, nagłośnienie oraz monitoring.  Dawny dworzec natomiast odzyska dawny blask. Choć ze zmienioną funkcjonalnością, będzie służyć mieszkańcom. 

Jak widzicie Państwo, jesteśmy w trakcie niezwykle intensywnego czasu dla naszej gminy. Zmieniamy ją na lepsze dla Was. Robimy wszystko, by sprostać zadaniom, które sobie 
postawiliśmy.  
Kończąc, z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, wszystkim uczniom oraz pracownikom oświaty życzę wytężonej pracy, wymiernej w owocach, niepozbawionej radości 
i odpoczynku.                Burmistrz Dariusz Gwiazda
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DWÓM MŁODYM 
MIESZKAŃCOM GRÓJCA, 
PRZEMYSŁAWOWI 
GÓRECKIEMU 
ORAZ ADRIANOWI 
PIĄTKOWSKIEMU, UDAŁO 
SIĘ WEJŚĆ NA SZCZYT 
MOUNT KAZBEK (5054 M 
N.P.M.).

P lan zdobycia jednego z 
najwyższych szczytów 
Kaukazu narodził się 
trzy lata temu, podczas 

jednej z wypraw na trekking w 
Tatrach Słowackich. Przemy-
sław Górecki oraz Adrian Piąt-
kowski szukali szczytu, na któ-
rym mogliby sprawdzić swoje 
możliwości. 
– Po zimowej eksploracji pol-
skich Tatr naturalnie człowiek 
szuka czegoś więcej. Możliwość 
pojechania do Gruzji nadarzyła 
się w tym roku.  Wyposażeni w 

odpowiedni sprzęt oraz umie-
jętności postanowiliśmy zdo-
być osławiony szczyt Kaukazu 
– opowiadają. 
Wyprawa odbyła się w dniach 
6-10 sierpnia. Jej pierwszego  
dnia 60-litrowe plecaki z zi-
mowym sprzętem wspinaczko-
wym, zestawem do gotowania 
posiłków oraz dokładnie wy-
liczonymi porcjami jedzenia 
wnieśli na własnych barkach do 
bazy Meteo (Bethlemi Hut) na 
wysokości 3650 m n.p.m. – Po-
ruszanie się po obszarze schro-
niska jest trudne, mniejsza ilość 
tlenu wyraźnie daje się we znaki 
– przyznają. 
Pierwszej nocy, spędzonej na 
terenie stacji, nie wspominają 
najlepiej. 
– Namiot przemókł i utwo-
rzyło się w środku „jezioro”. 
Suszenie rzeczy na poran-
nym słońcu i wietrze, który 

smagał przyjemnie nasze za-
spane twarze, poszło sprawnie 
– relacjonują. 
Po śniadaniu wraz z poznanym 
Ormianinem, Arturem, mło-
dzi mieszkańcy Grójca przetarli 
szlak, wchodząc, w ramach akli-
matyzacji, na wysokość 4000 m 
n.p.m. 
– Zabieramy jedynie wodę i ba-
ton, aby nie przeciążać się przed 
następnym dniem, na który za-
planowaliśmy wejście na szczyt. 
Zbliżając się do lodowca, mija-
my pokaźne szczeliny, a spada-
jące kamienie z pobliskich skał 
zdają się budzić surowe otocze-
nie. Po dwóch  godzinach inten-
sywnego marszu naszym oczom 
ukazał się skuty lodem krajo-
braz, który miał być miejscem 
związania się liną oraz rozpo-
częcia przygody dnia następ-
nego. Wróciwszy z eskapady do 
stacji Meteo, postanawiamy wy-
kupić nocleg w budynku, by za-
pobiec ewentualnemu niewy-
spaniu się w namiocie, który nie 
zdał egzaminu pierwszej nocy 
– mówią. 
Właściwy etap wyprawy rozpo-
czyna się we wtorek 9 sierpnia, 
już o godz. 1 w nocy. Warunki 
pogodowe idealne, zero wiatru, 
czyste niebo. W oddali widać 
światła latarek , bo mnóstwo 
ludzi tego dnia w ybrało się na 
szczy t. Góreck i i Piątkowsk i  
opuścili stację o godz . 2 .40, 
do ł ączając do szczęśliwców, 
zmierzających w stronę gór y.
– Z latarkami sprawnie prze-
chodzimy przez przetart y po-
przedniego dnia szlak , by tuż 
po świcie związać się liną i w 
peł ny m r y nsztunku w y ruszyć 
pod górę po skut y m lodem 
w ulkanie. Trasę pokonuje-
my powoli , oszczędzając si ł y. 
Mimo to doganiamy  ek ipy 
idące dotąd przed nami i oko ło 

godz . 7.00 jesteśmy na płasko-
w y żu, z którego widać już pro-
stą drogę na szczy t. Wysokość 
oko ło 4 400 m n.p.m. , wierz-
cho łek w ydaje się nie być nie-
daleko, ale zdajemy sobie po-
woli sprawę, jak wiele wcią ż 
nas dzieli od celu – przy znają . 
– Oko ło godziny 8 . 30 zaczy na 
być ciekawie, gdyż przed nami 
ciągnie się kolejka ludzi, którym 
zaczyna brakować tchu. Coraz 
częściej zatrzymują się, by odpo-
cząć. Stopień sprawności wśród 
wspinaczy jest różny, ale wydep-
tana droga, którą najłatwiej się 
podąża, jest wąska i ludzie idą 
gęsiego. W pewnym momencie 
decydujemy się przetrzeć wła-
sny szlak na skos w górę obok 
tłumu, co jest bardziej wyczer-
pujące, ale dzięki temu mamy 

choć odrobinę satysfakcji więcej 
– podkreślają. 
Na wysokości 4850 m n.p.m. jest 
ostatnie miejsce, gdzie można 
względnie odpocząć. 
– Tu decydujemy się zostawić 
plecaki i ruszamy na ostat-
ni etap jedynie z niezbędnym 
w yposażeniem. Co do ostat-
niej prostej można powiedzieć 
jedno: daje w kość. Strome po-
dejście po niemal ośmiu go-
dzinach marszu można odczuć 
psychicznie i fizycznie. Radość 
z osiągnięcia celu przykry wa 
wszystko, gdy o godz. 10.40 sta-
jemy na szczycie.  Mamy chwi-
lę w ytchnienia i dużo rado-
ści – wspominają z satysfakcją  
Przemysław Górecki i Adrian 
Piątkowski. 
                                                         MAT

Zdobyli osławiony szczyt Kaukazu

Nie sąd cię skaże, tylko radny 

Niektórzy uważają, że dobrze jest marnować pieniądze podatników na 
polityczną wendettę i „ustawkę” – tak trzeba nazwać sytuację, do jakiej 
doszło podczas czerwcowego posiedzenia Rady Miejskiej w Grójcu. Na 

Litwie jeden wójt w przygranicznej miejscowości zastanawia się, jak ogrze-
je szkoły i budynki. Inny burmistrz zastanawia się, jak pobudzić turystykę 
w swojej gminie, żeby nie było bezrobocia, za naszą wschodnią granicą giną 
ludzie, dochodzi do okropnych aktów ludobójstwa, gwałci się kobiety, dzieci – 
na naszych oczach rozgrywają są dramaty ludzkie. 
A co słychać w gminie Grójec? Otóż samorządowcy w najlepsze zabawiają się 
w sąd skorupkowy rodem ze starożytnej Grecji. Piszę o wszystkich, ponieważ żaden z radnych nie 
zareagował na te publiczne oskarżenia – albo milczeli, albo ciągnęli ten wątek dalej. Wszystko za-
czyna się od jednego radnego, wieloletniego nauczyciela, który w sposób niedopuszczalny publicznie 
insynuuje i oskarża dyrektor Grójeckiego Ośrodka Kultury o poważne przestępstwa, tym samym na-
rażając ją na utratę zaufania w oczach opinii publicznej. Posuwa się jeszcze dalej – tuż przed samą 
sesją udaje się z wizytą do GOK, aby zaspokoić swoją ciekawość. Samorządowiec przekracza rażąco 
swoje kompetencje, jako członek komisji rewizyjnej, a już nie wspomnę o etyce, moralności, dobrych 
manierach i kulturze osobistej. 
Niesamowite, że nauczyciel reprezentujący interesy mieszkańców całej gminy, a przynajmniej swo-
jego okręgu wyborczego, w żaden sposób nie zweryfikował swoich oskarżeń, nie zadał sobie trudu 
by, zasięgnąć opinii z kilku źródeł. Dopóki nie ma postępowania sądowego, a przede wszystkim pra-
womocnego wyroku, to z całym szacunkiem, Panie Radny, ale obowiązuje praesumptio boni viri i 
powinien Pan to raczej wiedzieć. Publiczny osąd bez prawa jakiejkolwiek wypowiedzi, to nic innego 
jak zwyczajny lincz. Jak nazwać to w inny sposób, kiedy z premedytacją i pełną świadomością pu-
blicznie obrzuca się błotem kobietę, przebywającą na zwolnieniu lekarskim? Gdzie są i czy są jakie-
kolwiek granice w naszej lokalnej polityce?
Kto Panu dał w ogóle takie prawo do oceniania i ferowania daleko idących wyroków, mających za 
sobą nieodwracalne skutki? Słowa mają niewyobrażalną moc. Potrafią ranić i niszczyć ludzi, a tego 
typu działania doprowadzają do eskalacji i szerzenia nienawiści oraz pisania i mówienia nieprawdy 
w mediach społecznościowych. Czy to początek kampanii wyborczej? A może samorządowiec do-
puścił się przestępstwa lub wykroczenia? Odsyłam czytelników do nagrania z czerwcowej sesji rady 
miejskiej.                                                                                                                                   SZYMON WÓJCIK
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Upamiętnienie harcmistrza
W niedzielę, 14 sierpnia 2022 roku, przy parku miejskim w Grójcu (od strony ul. ks. P. Skargi) odbyła się ceremonia odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej hm. 
Ludwikowi Michalskiemu „Filowi” – człowiekowi wielkich zasług i niezwykłej odwagi, szlachetnemu oraz prawemu żołnierzowi i harcerzowi, który swoim życiem dał 
świadectwo walki o niepodległy i suwerenny byt Rzeczypospolitej Polskiej. W 110. rocznicę urodzin hm. Ludwika Michalskiego pamięć o nim obecna jest w naszych sercach. 
Podczas uroczystości powitaliśmy znamienitych gości, poczty sztandarowe, przedstawicieli władz, lokalną społeczność Grójca oraz rodzinę i przyjaciół hm. Ludwika 
Michalskiego „Fila”, w tym jego syna Tadeusza Michalskiego. Wieczorem zaś uczestnicy modlili się w kościele pw. św. Mikołaja w Grójcu.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej hm. Ludwika Michalskiego „Fila” to szczególna data w historii nie tylko Grójca. Na jednym z etapów poprzedzającym przygotowanie tej 
uroczystości wymagana prawem jest opinia Instytutu Pamięci Narodowej. Instytut nie miał żadnych wątpliwości, że hm. Michalski powinien noszony być na sztandarach 
pamięci Polaków. Dla społeczności grójeckiej hm. Ludwik Michalski „Fil” to człowiek niezłomny o bogatej osobowości, wielkim autorytecie i moralności.

Dzięki temu wydarzeniu postać hm. Michalskiego będzie już zawsze obecna w życiu naszego miasta. Za każdym razem, przechodząc obok tablicy, będziemy przywoływać 
w pamięci zarówno harcmistrza, który swoim życiorysem dał świadectwo dbałości i walki o ojczyznę, ale także tych wszystkich, którzy poświęcili swoje życie walce o 
niepodległość naszego kraju.                                                                            Opr. na podstawie informacji UGiM
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PIKNIK RODZINNY W FALĘCINIE

Za nami kolejna lokalna impreza. Tym razem w sobotę, 27 sierpnia, biesiadowali 
mieszkańcy wsi Falęcin. Zabawa odbywała się pod hasłem "Piknik rodzinny bez 
używek".

Jedną z atrakcji było spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w 
Grójcu, którzy zorganizowali pokaz psów tropiących oraz narkogoli i alkogogli. Na 
dzieci czekały również takie atrakcje jak: gry i zabawy z animatorami, dmuchańce, 
pokazy wozu strażackiego oraz zabawa w pianie z Ochotniczą Strażą Pożarną w 
Grójcu. Uczestnicy mieli też okazję potańczyć pod gołym niebem. O bufet zadbało Koło 
Gospodyń Wiejskich z Falęcina.

Na zaproszenie organizatorów w imprezie wzięli udział: burmistrz Dariusz Gwiazda, 
zastępca burmistrza Jarosław Rupiewicz, przewodniczący rady miejskiej w Grójcu 
Karol Biedrzycki, starosta grójecki Krzysztof Ambroziak oraz przewodniczący rady 
powiatu grójeckiego Janusz Karbowiak. 

Imprezie patronowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                                                                                OPR. NA PODSTAWIE INFORMACJI UGiM

PIĘKNY JUBILEUSZ

100. urodziny Pani Reginy
2 lipca burmistrz Dariusz Gwiazda odwiedził panią Regi-
nę Białek, mieszkankę Częstoniewa, która tego dnia obcho-
dziła swoje 100. urodziny. Gospodarz grójeckiego samorzą-
du złożył jubilatce najlepsze życzenia, a także przekazał na 
jej ręce bukiet kwiatów oraz drobny upominek. – Pani Regi-
na jest niewątpliwie kobietą towarzyską, mimo sędziwego 
wieku nie traci świeżości umysłu, poczucia humoru. Roz-
mowom i śmiechom właściwie nie było końca. Zapytana o 
sekret długowieczności, stwierdziła, że najważniejszym jest 
mieć dobre relacje z ludźmi. W ramach ciekawostki wyzna-
ła, iż stroni od używek – napisał na swoich mediach spo-
łecznościowych burmistrz. 

Rozpoczęcie roku w PSP Bikówek
MARSZAŁEK SEJMU 
ELŻBIETA WITEK 
ODWIEDZIŁA PUBLICZNĄ 
SZKOŁĘ PODSTAWOWA W 
BIKÓWKU, GDZIE WZIĘŁA 
UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCI 
ROZPOCZĘCIA ROKU 
SZKOLNEGO 2022/2023.

1 września o godzinie 9:00 w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej im. 
gen. bryg. Jana Kowalewskiego w 
Bikówku miało miejsce uroczyste 
rozpoczęcie nowego roku szkolne-
go, w którym uczestniczyli między 
innymi: marszałek Sejmu Elżbie-
ta Witek, poseł na sejm Marek Su-
ski i senator Stanisław Karczew-
ski. Tego dnia przypadała również 
83. rocznica wybuchu II wojny 

światowej, więc cała uroczystość 
miała charakter patriotyczny. 

Po uroczystym wniesieniu pocz-
tu sztandarowego stanowisko na 
mównicy zajęła nowa dyrektor 
szkoły, Agata Kępka, która oficjal-
nie powitała wszystkich gości. 
Następnie przemówiła marszałek 
Elżbieta Witek, która rozpoczęła 
swą mowę od wspomnienia cza-
sów, gdy była nauczycielką. Skupi-
ła się także na rocznicy wybuchu 
II wojny światowej. Podkreśliła 
ważną rolę nauczycieli w kształto-
waniu przyszłości młodych ludzi, 
a także zaznaczyła wagę kultywo-
wania patriotyzmu i pielęgnowa-
nia pamięci  o poległych w walce o 
niepodległość. Kolejne słowa skie-
rowała do uczniów: „Pamiętajcie 
o jednym. Każdy z was, bez wyjąt-
ku, ma w sobie jakiś talent […], ja-
kieś umiejętności […]”. Kilka słów 

usłyszeli również rodzice – by za-
wsze byli przy swoich dzieciach i 
wspierali je, nie tylko gdy odnoszą 
sukcesy, ale również kiedy mają ja-
kieś problemy. Na koniec swojego 
przemówienia Elżbieta Witek po-
dziękowała wszystkim i złożyła 
życzenia. Następnie nastąpiło ofi-
cjalne nadanie przez burmistrza 
obowiązków nowej pani dyrektor.
Kolejnym elementem rozpoczęcia 
roku szkolnego 2022/2023 były 
występy uczniów: taneczne i wo-
kalne. Widownia biła brawa pod-
czas widowiska, aby dodać małym 
występującym odwagi. Uroczy-
stość zakończyła przemowa prze-
wodniczącej rady rodziców i wrę-
czenie upominku marszałek Sejmu 
RP.                                   TOMASZ ERBER
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Święto Seniorów powiatu grójeckiego w Warce
Po dwuletniej przerwie na 
mapę wydarzeń kulturalno-
edukacyjnych powiatu 
grójeckiego wróciła Seniorada. 
To już  siódma edycja tej imprezy. 
Grójec reprezentowały trzy kluby: 
Senior Plus, Familia i Biesiada. 
Organizatorem wydarzenia było 
Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 
i Sieć Aktywnych Seniorów 
Powiatu Grójeckiego.

Zanim seniorzy ruszyli barwnym 
pochodem 7 sierpnia 2022 r. na 
kemping nad Pilicą, trzeba było 

sporo popracować. 

KROK PO KROKU

W czerwcu w Warce spotkali się przed-
stawiciele grup senioralnych z powiatu 
grójeckiego z liderkami Sieci Aktywnych 
Seniorów Powiatu Grójeckiego, żeby 
wspólnie opracować program. Uzgod-
nili zasady udziału i wypełnili ramy 
czasowe pomysłami. Zdecydowali, że 
będzie parada ulicami miasta, występy 
artystyczne, wspólny posiłek i potań-
cówka. Kolejne spotkanie przygotowu-
jące do Imprezy odbyło się w Zbroszy 
Dużej w Mirabelkowym Zakątku.  
Przedstawiciele  grup senioralnych w 
formie warsztatów byli przygotowywa-
ni do wykonania tablic promujących 
pracę i osiągnięcia swoich klubów (pod 
okiem trenerek A. Żelazowskiej-Kosio-
rek i M. Henzler). I kolejne spotkanie  Se-
niorów 3 sierpnia to była odprawa przed 
Senioradą. Liderzy przywieźli sporzą-
dzone przez grupy tablice, został przed-
stawiony szczegółowy plan imprezy i-
….zaczęło się odliczanie, bo uroczystość 
już 7 sierpnia.

WAŻNY DZIEŃ

Niedziela 7 sierpnia. Pogoda jak ma-
rzenie. Wszystkie kluby spotykają się 
w kościele Matki Boskiej Szkaplerznej. 
Po nabożeństwie 20 grup seniorskich 
przemaszerowało barwnym korowo-
dem  na warecki rynek. Tu  przed ra-
tuszem powitał ich prezes Stowarzy-
szenia W.A.R.K.A. Andrzej Zaręba i 
burmistrz miasta Dariusz Gizka. Po cie-
płym powitaniu i zwyczajowych życze-
niach wspaniałej zabawy  kolorowy, od-
świętny pochód podążył malowniczą 
uliczką do kempingu nad Pilicą – miej-
sca docelowego niedzielnej imprezy.

ŚWIĘTOWANIE

Teren kempingu jest zamieniony na 
wielkie biesiadowisko. Kilka rzędów du-
żych stołów obstawionych krzesłami i 

ocienionych parasolami, spora estrada  
przygotowana do występów, przed którą 
stoją tablice prezentujące program i osią-
gnięcia klubów. Są także pod namiotem  
deski na potańcówkę. Seniorzy zajmują 
miejsca. Lokują się grupami klubowymi, 
rozglądają za znajomymi, gawędzą, po-
bierają kupony na posiłek. Po smacznym 
obiedzie podawanym przez wolontariu-
szy następuje kolejny punkt programu. 
Na scenę są proszeni burmistrzowie i 
wójtowie. Otrzymują podziękowania 
od seniorów. Burmistrz Grójca Dariusz 
Gwiazda otrzymuje certyfikat Gmi-
na  Przyjazna  Seniorom od przedsta-
wicielek trzech grójeckich klubów: 
Seniora Plus, Familii i Biesiady. Kolej 
na część artystyczną pod hasłem „Se-
nior też może aktywnie….”. Prowadzi ją 
grójczanka z klubu Familia Małgorza-
ta Rupiewicz. Dla Seniorów i zgroma-
dzonej publiczności wystąpiły: Klub 
Złotego Wieku w Warce, Warecki Klub 
Seniora Radość z Życia, Klub Kwitnąca 
Jabłoń Konary i Klub Emeryta Pełnia 
Życia z Chynowa. Na scenie nie zabra-
kło „Piosenki o Warce”, szlagierów jak 
„Zabrałaś serce moje” czy „Emerytura”. 
Jest także grupa taneczna. To panie z 
grójeckiej Familii. Tańczą czaczę i sal-
sę (Wanda Potrzebowska, Anna Duraj, 
Anna Wołczek, Małgorzata Bobrow-
ska, Agata Kufirska).  Występ przed 
wymagającą publicznością jest stre-
sujący, ale widownia jest bardzo życz-
liwa, nagradza artystów głośnymi bra-
wami. Jeszcze tylko fotki w ramce ze 
słonecznikami i….. wyczekiwane tańce 
przy muzyczce na żywo. Tańcują se-
niorki i seniorzy, aż się kurzy i trudno  
im przyjąć do wiadomości, że autokar 
do Grójca szykuje się do odjazdu. 

A PO CO TA SENIORADA

Seniorada jest jednodniowym wydarze-
niem edukacyjno-kulturalnym. Celem 
jest promocja aktywności społecznej 

grup zrzeszających osoby 60 Plus. Świę-
to pokazuje, jak liczną grupą w społecz-
nościach gminnych powiatu grójeckie-
go są osoby starsze i jak ogromny tkwi 
w nich potencjał. W imprezie uczestni-
czyło około 400 seniorów z 20 klubów. 
(Najstarszą panią z gminy Grójec była 
licząca 92 lata Laryssa Lembowicz – 
wspaniała seniorka, słuchaczka GUO 
i aktywna członkini Klubu Familia). 
Panie i panowie  emanowali ener-
gią i dobrym humorem. Na paradę i 
występy przygotowali ciekawe i ko-
lorowe stylizacje, różne gadżety,  a 
przede wszystkim bardzo dobrą for-
mę fizyczną. Jako artyści – bez śla-
dów stresu, jako publiczność  – ży-
wiołowi i chętni do współpracy, o 
czym organizatorzy przekonali się, 
gdy przyszło do wspólnego zaśpie-
wania piosenki „Jedno jest niebo dla 
wszystkich”, jako tancerze niezmor-
dowani i żywiołowi. (Przy oberku 
wióry się sypały z podłogi).
Ważną częścią powiatowej uroczy-
stości seniorów była możliwość zło-
żenia podziękowań dla tych, dzięki 
którym odbyła się Seniorada. Patro-
nat nad wydarzeniem objęły i wspar-
cia udzieliły samorządy: Powiat Grójecki 
oraz Gminy: Błędów, Belsk Duży, Chy-
nów, Grójec i  Warka. Patronat medialny 
sprawowały: Mazowiecka TV, Warka24.
pl i  urier Warecki.
Seniorzy są szczególnie wdzięczni pa-
niom, które  były blisko na każdym etapie 
przygotowań do uroczystości: Marzenie 
Pawłowskiej, Agnieszce Leszczyńskiej i 
Dorocie Kołakowskiej. Dziękujemy i do 
następnej Seniorady. 

URSZULA NADUK

PIERWSZY RAJD ROWEROWY 
KLUBU SENIOR PLUS 

Seniorzy klubu Senior Plus wyruszyli 21 sierpnia 
sprzed stadionu przy ul. Laskowej w Grójcu na 
swój pierwszy rajd rowerowy. W wyprawie wzięło 
udział 21 osób.  

Dzielni rowerzyści pokonali dystans 38 
kilometrów. Malownicza trasa wśród sadów 
prowadziła przez Jasieniec, Warpęsy i 
Wierzchowinę do Zbroszy Dużej. Celem było 
gospodarstwo agroturystyczne „Mirabelkowe 
Zacisze”, w którym organizatorzy zaplanowali 
odpoczynek i posiłek. Miło było posiedzieć 
w chłodzie w bajkowym  otoczeniu. Smaczny 
posiłek, miłe pogawędki i pamiątkowe zdjęcia 
zapełniły czas. Pobyt w Zbroszy seniorzy 
wykorzystali także do odwiedzenia kościoła, 
zbudowanego we wsi staraniem ks. Czesława 
Sadłowskiego, a poświęconego przez prymasa 
Stefana Wyszyńskiego w sierpniu 1974 r.  Przed 
zwiedzaniem posłuchali pogadanki na temat 
historii związanej z powstawaniem tego obiektu 
sakralnego pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela. 

Rajd zorganizowali seniorzy przy pomocy 
pani Moniki Maciak z Urzędu Gminy i Miasta 
Grójec (opiekującej się klubem Senior Plus) 
i Stowarzyszenia WGR, które sponsorowało 
udaną wycieczkę. Wszystkim zaangażowanym w 
organizację  imprezy Klub serdecznie dziękuje.

Urszula Naduk, Klub Senior Plus

Połączeni gliną, szczęśliwi, tęskniący
,,Ceramiczna pokusa” to  grupa 
seniorów utworzona w ramach 
współpracy Grójeckiego 
Uniwersytetu Otwartego i Klubu 
Seniora ,,PoKUSa”. Seniorzy 
postanowili nauczyć się sztuki 
ceramicznej, uczestnicząc w  
projekcie ,,Glina i jej tajemnice”.

Dzięki  wsparciu Grójeckie-
go Ośrodka Kultury  rozpo-
częła się magiczna przygo-
da,  pokazująca, że senior 

potrafi! Marzenie grójeckich seniorów 
spełniło się także za sprawą funduszy  
Samorządu Województwa Mazowiec-
kiego oraz ,,Bonom Senioralnym II” od 
Stowarzyszenia Radomskie Centrum 
Przedsiębiorczości.
– Wykonana własnoręcznie  ceramika 
to nie wszystko! Przyjaźnie, grill,  akor-
deon, śmiech, radość i przede wszystkim 
ludzie. Samorząd Grójecki stanowią lu-
dzie  otwarci na potrzeby srebrnego wie-
ku,  a zarząd i pracownicy Grójeckiego 

Ośrodka Kultury to społecznicy wspie-
rający naszą wiedzę ceramiczną i bu-
dzący radość naszych serc. Dziękujemy 
za zaufanie i wiarę  w moc  seniorów – 
komentuje  Zofia Sieradzan, aktywna 
seniorka,  biorąca udział  w projekcie.
Popełnione dzieła mogliśmy oglą-
dać na wystawie ceramicznej,  któ-
rą  otwarto 4 lipca przed budynkiem 
GOK-u.
 Po  pięknej współpracy człowieka z 
człowiekiem została  w sercach senio-
rów  tęsknota za tym, co było.
Na szczęście już niedługo  „Jesienna 
przygoda z artystycznym seniorem”. 
Co to takiego? Zobaczymy jesienią. 
Tymczasem,  drodzy seniorzy,  naby-
wajcie sił, odpoczywajcie i cieszcie się ży-
ciem. Obserwujcie kanały informacyjne 
Grójeckiego Ośrodka Kultury, czytajcie 
gazetę, przeglądajcie media społeczno-
ściowe. Jesienią będzie się działo. Do 
zobaczenia.
KLUB SENIORA ,,POKUSA” I GRÓ-
JECKI UNIWERSYTET OTWARTY   
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Państwo w myśli księdza Piotra Skargi
410. rocznica śmierci jezuity ks. Piotra Skargi (1536-1612) jest dobrą okazją do przypomnienia zarysu dorobku najwybitniejszego 
myśliciela politycznego przełomu XVI i XVII wieku. Swoje rozważania ustrojowe i polityczne zawarł w „Kazaniach sejmowych”. 

Dla Skargi ojczyzna to mat-
ka i „czoło wszytkich 
pociech, korona dóbr 
naszych” [pisownia ory-

ginalna – przyp. TP]. Jest dumny z 
Rzeczypospolitej, „namilszej, [która] 
wszczepiła i dochowała stan i maje-
stat królewski; (…) skupiła do jednego 
ciała Rzeczypospolitej tak szerokie 
i zacne narody, rozszerzyła państwa 
swe od morza do morza; [wreszcie] po-
dała wam złotą wolność, iż tyranom 
nie służycie, jedno bogobojnym pa-
nom i królom, które sami sobie obiera-
cie”. Główną cechą skargowskiego pa-
triotyzmu jest patriotyzm obowiązku, 
któremu przeciwstawia patriotyzm 
lekkomyślny. Jak wskazuje historyk 
myśli politycznej prof. Jacek Barty-
zel w świetnej pracy „Zboże polskie-
go myślenia” to patriotyzm, którego 
„pierwszą powinnością jest dostrze-
gać wszelkie rysy i zagrożenia nawet 
na imponującej jeszcze fasadzie maje-
statycznego gmachu Rzeczy Pospoli-
tej, przestrzegać, upominać i karcić za 
wszystko, co złe i niesprawiedliwe tak 
w instytucjach, jak zwłaszcza w du-
szach tych, którzy te instytucje two-
rzą i wypełniają”. Właśnie z takiego 
postrzegania ojczyzny bierze się słyn-
ne jej porównanie do okrętu płyną-
cego po niespokojnym morzu. Okrę-
towi według jezuity zagraża kilka 
czynników: nieżyczliwość ludzka ku 
Rzeczypospolitej, chciwość domowe-
go łakomstwa, niezgody i rozterki są-
siedzkie, naruszenie religii katolickiej 
i przyzwolenie na herezje, osłabienie 
władzy królewskiej, niesprawiedliwe 
prawa, grzechy i złości jawne, które 
się przeciw Panu Bogu podniosły i po-
msty od niego wołają.

NAJLEPSZY USTRÓJ

Ks. Piotr Skarga za najlepszy ustrój 
dla Rzeczypospolitej uważał silną 
władzę królewską. Ubolewał nad 
osłabieniem monarchii: „Co dzień 
władzej królewskiej ubywa, a ludz-
kiej śmiałości i nadętości przybywa. 
Jakoż głowa mocna ma być? Jakoż 
egzekucyja praw potężna zostanie?”. 
Jako wybitny znawca procesów poli-
tycznych ostrzegał przed problema-
mi ustrojowymi, spowodowanymi z 
jednej strony przez magnaterię prze-
radzającą się w oligarchię, a z dru-
giej przez degenerującą się szlachtę. 
Wskazywał trzy podstawowe przy-
czyny osłabienia władzy królewskiej. 
Po pierwsze, jak wskazuje prof. Jacek 
Bartyzel, „anarchiczny przerost wol-
ności stanu szlacheckiego („wolność 
przebrana i zbytnia”), rozproszenie 
dochodów monarszych („imion stołu 
królewskiego”) oraz niezgodny z du-
chem konstytucji transfer kompeten-
cji władczych do izby niższej Sejmu 
(„koła poselskiego wykraczanie z po-
rządku zamierzonego”). 
W krytyce przerostu wolności jezu-
ita wyprzedził innych myślicieli o 
200 lat. Dziwi jednak, że ks. Skar-
ga nie wskazuje wprost elekcyjności 
tronu jako podstawowej przyczyny 
upadku monarchii w Rzeczpospoli-
tej. Pisze o tym pośrednio w innym 
miejscu: „Nadto namnożyło się w 
tym królestwie ludzi złych barzo, 
którzy posmakowawszy sobie inter-
regna (okres między śmiercią lub ab-
dykacją króla, a objęciem tronu przez 
jego następcę – przyp. TP), w których 

mogli o królestwo targować, i pożyt-
ków swoich z oszukania miłej ojczy-
zny i rozerwania jej szukać jeszcze nie 
przestają, a gdzie mogą, bunty i zmo-
wy czynią, na urząd Boży szemrząc i 
potwarzy zmyślając, i do rozruchów 
i nowin namawiając”. W pochwale 
monarchii  opiera się na argumentach 
czerpanych z Pisma Świętego, z pism 
Ojców Kościoła, ale również z dzieł 
historyków żydowskich: Filon z Alek-
sandrii, greckich: Homer, Platon, Ary-
stoteles i rzymskich: Cyceron, Seneka. 

PAŃSTWO JAK ŻYWY 
ORGANIZM 

Postrzegał państwo jako żywy orga-
nizm podobny do ludzkiego, którego 
głową jest władza królewska. „Przy-
rodzony sposób jest w ciele, aby jedna 
głowa rządziła: tak też w Rzeczypo-
spolitej przyrodzona i nalepsza i na-
własniejsza rozumowi ludzkiemu jest 
monarchija abo jednowładztwo i rząd 
jednego. Który gdy się mieni, a na wiele 
się głów dzieli, ciężka jest i śmiertelna 
Rzeczypospolitej choroba”. 

PRZECIW MONARCHII 
ABSOLUTNEJ 

„Nie taką monarchią chwalimy jaka 
jest u Turków, Tatar i Moskwy, która ma 
bezprawne panowanie. Ale taką, którą 
prawy sprawiedliwemi i radą mądrą 
podparta jest, i moc swoją ustawami 
pobożnymi umiarkowaną i okreszo-
ną ma” – wskazuje jasno kaznodzieja 
króla Zygmunta III Wazy. Przeciwsta-
wia złym rządom monarchicznym, a 
raczej tyranii i despocji dobre, mądre i 
światłe panowanie monarchy, „które-
mu prawem jest bojaźń Boża, sądową 
stolicą mądrość Boska i sprawiedli-
wość, i potężna egzekucyja do karania 
i darowania”. Prof. J. Bartyzel pisze, że 

czołowy  przedstawiciel polskiej kontr-
reformacji jest zwolennikiem monar-
chii realnej, potrójnie ograniczonej:  
prawem Bożym „z góry”, uprawnienia-
mi ciał społecznych „z dołu” i tradycją 
„wstecz”. Przemawia za tym podobień-
stwem w szczególności ten argument 
autora „Kazań sejmowych”, iż „dobre 
absolutum dominium, i nad nie lep-
szego rządu nigdy być nie może; ale u 
samego Pana Boga, który nigdy pobłą-
dzić i złym być, i tyranem nie może”. 
Dobra i mądra monarchia, w przeci-
wieństwie do absolutnej nie mogła 
być nieograniczona. Granice władzy 
królewskiej Skarga widział w prawie 

Bożym i ludzkim. Wskazywał: „mo-
narchiję chwalim”, ale „prawy okreszo-
ną i radą dobrą osadzoną”.

KRYTYKA DEMOKRACJI 

Demokracja stanowi, zdaniem ks. 
Skargi, najbardziej zwyrodniałą for-
mę ustrojową. „To naszkodliwsza, 
iż moc sobie tak wielką poczyta-
ją, którą królewskiej i senatorskiej 
przeszkodę czynią, a monarchiją 
chwalebną i ludziom zbawienną (…) 
w demokracyją, która jest w rządach 
ludzkich nagorsza i naszkodliwsza 
i tu, w tym królestwie tak szerokim, 
niepodobna, obracają. To jest, iż chcą, 
aby szlachta abo lud pospolity przez 
posły swe rządził, a bez nich król z 
radą swoją nic nie czynił, a na ich kon-
kluzyją patrzył” – pisał jezuita. Kry-
tyka demokracji sprawiała, że prze-
ciwstawiał się funkcjonowaniu izby 
sejmowej, w której zasiadała szlachta, 
reprezentująca wówczas cały naród 
polski. Średnio w szlacheckiej izbie 
zasiadało 172 posłów. Przekonywał 
jezuita: „Sejmy niepożyteczne – jako 
wam źle wychodzą i jakiej by w nich 
naprawy potrzeba, sami to lepiej wi-
dzicie; sejmy, które wam były lekar-
stwem na wszytkie Rzeczypospolitej 
choroby, w jad się wam obróciły. Bo na 
nich więcej niezgod i odrażenia my-
śli jeden od drugiego i stanu od stanu 
przyczyniacie. Na nich się buntowa-
nia i sedycyje rodzą”. 
Zarzucał szlachcie, że „wrzaskiem 
wszytko odprawuje. Ci, co się sami 
obierają i wtrącają, z swymi złymi 
chciwościami, a nie z powinnym ku 
dobremu Rzeczypospolitej sercem, 
do tego urzędu przystępują”. Władzy 
tłumu szlacheckiego przeciwstawiał 
rząd ludzi mądrej rady. Proponował,  
by król „z samym senatem i radą swo-
ją potrzeby koronne i sejmy odprawo-
wali”. Argumentuje, że dopóki tak się 
działo, „były krótkie sejmy, ale poży-
teczne królestwu i dzielne”.
Modlił się, by Polskę nie dotknęła ty-
rania wielowładztwa i wynaturzo-
nej demokracji: „Takiej sprawy i ta-
kiego rządu uchowaj nas, Panie Jezu 

Chryste, który, królem nad królami 
będąc, rząd królewski i monarchiją 
miłujesz. Boś ją Zbawicielu nasz, w 
starym ludu twym ustawił, a takich 
wielogłownych rządów nigdziej żeś 
nie zalecił ani ukazał. Tyś w Kościele 
swoim jedynowładztwo chciał mieć. 
Ty króle dajesz; tobie się taki królew-
ski rząd podoba; takiś i poganom w 
rozumie przyrodzonym napisał; taki 
i tu w tej Koronie od ciebie zaczęty 
sześćset lat i dalej stoi; takiś po wszyt-
kiem chrześcijaństwie postawił. Nie 
odmieniaj go, Panie Boże nasz!”. 

KRYTYKA 
NIESPRAWIEDLIWOŚCI I 
BEZKARNOŚCI 

W „Kazaniach sejmowych” niezwy-
kle ostro najwybitniejszy szermierz 
polskiej kontrreformacji krytykuje 
bezlitosne i bezkarne traktowanie 
chłopów przez szlachtę. „A ona krew 
abo pot poddanych i kmiotków, który 
ustawicznie bez żadnego hamowania 
ciecze, jakie wszytkiemu królestwu 
karanie gotuje?” – upomina się o prawa 
dla najsłabszych i bezbronnych. I kon-
tynuuje: „Powiedacie sami, iż nie masz 
państwa, w którym by barziej podda-
ni i oracze uciśnieni byli pod tak abso-
lutum dominium, którego nad nimi 
szlachta bez żadnej prawnej przeszko-
dy używa. I sami widzim nie tylo zie-
miańskich, ale i królewskich kmiot-
ków wielkie opresyje, z których żaden 
ich wybawić i poratować nie może. 
Rozgniewany ziemianin abo starosta 
królewski nie tylo złupi wszystko, co 
ubogi ma, ale i zabije, kiedy chce i jako 
chce, a o to i słowa złego nie ucierpi”. 
Jezuita i w tym wyprzedził swoją epo-
kę. Już wtedy wskazywał, że chłopi są 
częścią narodu polskiego, co nasi pu-
blicyści i politycy zrozumieli dopiero 
300 lat później, kiedy w Polsce zaczął 
się tworzyć nowoczesny naród. 
Źródło cytatów: J. Bartyzel, Zboże pol-
skiego myślenia, Wyd. von Borowiec-
ky, Warszawa 2021. www.ksiegarnia.
vb.com.pl.

TOMASZ PLASKOTA 
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Zakończenie lata z GOK-iem
Wakacyjne szaleństwo  
zbliża się ku końcowi. Warto 
zrobić małe podsumowanie 
naszych letnich poczynań, 
bo działo się dużo i ciekawie. 

G rójecki Ośrodek Kultury 
przygotował na tegorocz-
ną akcję lato bardzo boga-

tą i różnorodną ofertę dla dzieci. 
W każdy wtorek i czwartek gości-
liśmy najmłodszych. Zaczęliśmy 
28 czerwca happeningiem, pod-
czas którego tworzyliśmy prace 
„Wakacyjne marzenia”. Było prze-
ciąganie liny, kącik baniek mydla-
nych i malowanie buziek oraz bi-
cie rekordu w najdłuższym skoku 
na skakance. Gościnnie odwiedzi-
li nas panowie z Klubu „COBRA” 
oraz strażacy z wozami z grójeckiej 
komendy.  
Wśród nowości zaproponowa-
nych przez nas było mobilne 

planetarium, w którym dzieci po-
znały sekrety kosmosu i wzięły 
udział w interesujących warszta-
tach, a także pokazach iluzji. 
Milusińscy odwiedzili siedzibę 
straży pożarnej w Grójcu, pozna-
jąc z bliska trudny, a zarazem jak-
że szlachetny zawód strażaka.
Dla miłośników dwóch kółek zor-
ganizowaliśmy dwie wyprawy ro-
werowe do Lisówka zwieńczone 
zabawami na świeżym powietrzu 
i ogniskiem z kiełbaskami.
Jak lato, to i propozycje filmowe w 
naszym kinie, a wśród nich dwa 
pokazy z takimi bohaterami, jak 
„Bolek i Lolek” oraz „Reksio”. 
W Ogródku Jordanowskim zor-
ganizowaliśmy kilka spotkań z 
zabawami plastycznymi i rucho-
wymi. Dzieci wykonały różnymi 

technikami prace związane z la-
tem, m.in. stworki morskie, mo-
tyle, lody i wiele innych. Odważ-
ni przystąpili do toru przeszkód 
i biegu kelnera, a najmłodsi bez-
karnie tworzyli swe dzieła na fo-
lii i kredą na ścieżkach. Na szczę-
ście pogoda dopisywała, a dzieci 
były cudowne ze swoim wakacyj-
nym zapałem do zabaw.
We współpracy z Powiatową Sta-
cją Sanitarno-Epidemiologicz-
ną w Grójcu zorganizowaliśmy 
też zajęcia o zdrowym żywieniu 
i ekologii w formie zabaw. Oka-
zało się, że naszym dzieciom te 
tematy na szczęście nie są obce i 
wykazały się sporą wiedzą w tym 
zakresie. 
Wśród propozycji nie mogło za-
braknąć wycieczek, które są tak 
bardzo lubiane przez dzieci. I tak 
odbyliśmy piękną sentymentalną 

podróż do Kazimierza Dolnego, 
wyhasaliśmy się wśród zieleni 

w Sadach Klemensa, a na koniec 
odwiedziliśmy Warszawę, gdzie 
dzieci spróbowały swoich sił na 
kręgielni i podziwiały urokliwe 
stare neony w niepowtarzalnym 
Muzeum Neonów. 
Finałem wakacji z GOKiem był 
spektakl z zakresu profilaktyki 
przeciwdziałania przemocy wśród 
dzieci pt.  „Gdy boli mnie rozumek”  
z udziałem Shreka i Pszczółki Mai. 
Towarzyszyły mu: pokaz megaba-
niek mydlanych, możliwość robie-
nia zdjęć z postaciami, skręcanie 
balonów, przeciąganie liny i zaba-
wy z chustą animacyjną. 
Lato szybko mija. Mamy nadzieję, 
że udało nam się umilić ten czas 
dzieciom. Zabieramy się już do pra-
cy nad programem na nadchodzące 
ferie zimowe. Do miłego!

Jak rozmawiać z dziećmi o seksie? 
Wracamy! W najbliższą niedzielę, 11 
września, powraca DKF Jasminum. Nowy 
sezon rozpoczynamy pokazem filmu 
„Fucking Bornholm” oraz spotkaniem z 
reżyserką Anną Kazejak. Ania była już 
dwukrotnie naszym gościem. Pierwszy 
raz w ramach otwartego spotkania po 
filmie „Skrzydlate świnie”, a drugi z filmem 
„Obietnica - rozmowa z licealistami w ramach 
programu edukacji filmowej”. Teraz znowu 
spotkanie będzie otwarte, także dla tych, 
którzy już obejrzeli film (w innym kinie, na 
platformie internetowej), ale chcieliby o nim 
porozmawiać. A jest o czym rozmawiać po 
tym filmie.

Dwie pary jadą na wspólne wakacje. Po-
między dziećmi dochodzi do incydentu 
seksualnego, który sprawia, że nic po-
tem nie będzie już takie jak wcześniej. 

Próba rozwikłania tej sytuacji staje się lustrem ja-
kości relacji Mai i Huberta oraz Dawida i Niny. Lu-
strem, które obnaża to, co do tej pory było ukryte, 
nieuświadomione, udawane. „Fucking Bornholm” 
to film nie tylko o umiejętności i nieumiejętności 

rozmawiania dorosłych z dziećmi, ale także, a może 
przede wszystkim, o kryzysie komunikacji nas, doj-
rzałych ludzi z samymi sobą oraz z tymi, którzy 
jeszcze niedawno byli dla nas najważniejsi. Jeśli 
przestali lub przestają być tymi najważniejszymi, 
to także dlatego, że nie mamy odwagi być sobą, być 
prawdziwi, zarówno w sobie, jak i na zewnątrz.
„Fucking Bornholm” zdobył na prestiżowym Mię-
dzynarodowym Festiwalu Filmowym w Karlovych 
Varach Nagrodę Europa Cinemas Label. Z uzasad-
nia jury: "Film jest tym pełnym pasji spotkaniem 
oczekiwań przyjemności i kwestionowania rzeczy-
wistości. Reżyserka Anna Kazejak nadaje wielowar-
stwową osobowość głównym bohaterom, a jedno-
cześnie portretuje ich w sposób pełen współczucia. 
Humor jest sprytnie wprowadzony, a zwroty fabu-
larne sprawiają, że film jest zaskakująco ciekawy aż 
do samego końca.”
Zapraszamy Państwa na ten znakomity film i  roz-
mowę, która zapowiada się na pasjonującą.
11 września, niedziela, początek seansu o godz. 
17.00, spotkanie tuż po pokazie. Wracamy i czeka-
my na Państwa powrót. Bądźcie z nami tego dnia. 
Bardzo na to liczymy.
                                                                               GRZEGORZ RYLSKI
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KONCERT "FANTAZJE MARYJNE"

No-Net i jego poezja dla ucha

W niedzielę, 14 sierpnia br., z okazji Święta Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w kościele parafialnym pw. Św. 
Mikołaja w Grójcu został zorganizowany koncert zespołu 
kameralnego No-Net pt. „Fantazje Maryjne". 

Dziewięcioosobowy zespół instrumentalny tworzą wybit-
ni muzycy wywodzący się z Orkiestry Symfonicznej Fil-
harmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. Jednocześnie 
jest to grupa przyjaciół, których łączy pasja wspólnego 

muzykowania.
Jak o sobie mówią – „Zespół No-Net to połączenie aksamitnego brzmie-
nia instrumentów smyczkowych: skrzypiec, altówek i wiolonczeli oraz 
pięknej barwy instrumentów z grupy aerofonów dwustroikowych: obo-
ju i fagotu. Taki skład to rodzaj orkiestry kameralnej opartej na kwar-
tecie smyczkowym, w której obój często przejmuje wiodącą rolę skrzy-
piec, a fagot rolę wiolonczeli, wykonując osobne partie solistyczne”.
Sama nazwa zespołu powstała od włoskiego słowa „nona”, czyli dzie-
więć (tylu muzyków tworzy zespół), a ponadto niesie ze sobą pewien 
przekaz, mianowicie chęć grania na żywo, a nie w Internecie (no net). 
Podczas koncertu muzycy zaprezentowali licznie zgromadzonej pu-
bliczności autorskie aranżacje znanych pieśni maryjnych. Melodie 
tych utworów, jak chociażby „Czarna Madonna”, „Ave Maria”, „Z dawna 
Polski Tyś Królową”, „Mary did You know”, są nam doskonale znane, je-
steśmy z nimi związani kulturowo i religijnie. 
Nowatorskie ukazanie walorów tych dzieł sztuki zachwyciło i wzruszy-
ło słuchaczy, komentujących występ jako poezję dla ucha.    
                                                                                                  D. WOJTASIAK, GOK 
 

Jak nie my, to kto? - Rodzinne Niedziele Artystyczne
W ramach projektu: „Jak 
nie my, to kto?” Fundacji 
Stacja Relacja odbyły się już 
dwa spotkania warsztatowe 
łączące na wspólnych 
twórczych działaniach 
rodziny z Grójca i okolic.

Główne założenie projektu to 
możliwość spędzenia cza-
su z rodziną w ciekawy i 

kreatywny sposób. Na warsztatach 
dzieci i rodzice mają szansę zrobić 
coś razem, a dzięki temu wzmocnić 
więzi rodzinne. 

WARSZTATY 
CZERPANIA PAPIERU

Pierwsze warsztaty odbyły się 14 
sierpnia w Grójeckim Ośrodku 
Kultury. Podczas zajęć uczestnicy 
poznali metodę czerpania papie-
ru oraz jego historię. Mało kto wie, 
że papier czerpany istnieje od tak 
dawna - wynaleziono go w Chinach 
w 105 r., przetrwał setki lat, choć 
obecnie ma on przede wszystkim 
walor artystyczny.
Dzieci i rodzice mogli samodziel-
nie wykonać swoją kartkę papieru, 
a na niej ułożyć w wybrany przez 

siebie sposób kompozycję z suszo-
nych kwiatów, wzorów z serwetek 
oraz innych elementów ozdobnych. 
Dzięki zaangażowaniu całych ro-
dzin powstały wyjątkowe i niepo-
wtarzalne prace, które z pewnością 
będą wspaniałą pamiątką.

RODZINNA SESJA 
ZDJĘCIOWA

Z kolei 28 sierpnia Ogródek Jorda-
nowski w Grójcu zamienił się w 
plener fotograficzny. Sesję zdjęcio-
wą wykonała pasjonatka fotografii 
Beata Krzewicka. Oprócz zrobienia 
sobie fajnego zdjęcia do rodzinne-
go albumu można było ciekawie 
spędzić czas przy stoisku z ogrom-
nymi bańkami mydlanymi. Dla 
uczestników spotkania przygoto-
waliśmy także animacje, zabawy z 
kolorową chustą oraz konkurencje 
sprawnościowe.
Wydarzenie zgromadziło mnó-
stwo wspaniałych rodzin z Grój-
ca i okolic. – Bardzo cieszymy się, 
że zainteresowanie rodzinnymi 
niedzielami jest coraz większe. W 
naszym projekcie staraliśmy się 
tak dobrać aktywności, aby każ-
dy mógł znaleźć coś dla siebie 

– podsumowuje koordynator pro-
jektu Ilona Feiksiak-Kozerska.

CO PRZED NAMI?

Kolejne warsztaty już 11 września o 
godz. 10.30 w Galerii GOK. Będzie-
my tworzyć drewniane zakładki 
ozdabiane techniką marmurko-
wania. Z kolei 25 września o godz. 
10.30 zapraszamy na zabawę w te-
atr cieni, a 9 października również 
o godz. 10.30 na warsztaty tworze-
nia ekoinstalacji z wykorzystaniem 
materiałów recyklingowych.
Efekty naszych działań zosta-
ną przedstawione na interdyscy-
plinarnej wystawie w Grójeckim 
Ośrodku Kultury, która odbędzie 
się 30 października 2022 r.  o godz. 
16.00.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne, 
wystarczy zgłosić mailowo chęć 
udziału: stacjarelacja@wp.pl. W 
treści zgłoszenia prosimy podać: 
na które warsztaty chcą Państwo 
się zapisać, liczbę i wiek dzieci oraz 
liczbę rodziców/opiekunów, a tak-
że imiona i nazwiska uczestników 
oraz kontakt telefoniczny.
Dziękujemy Grójeckiemu Ośrod-
kowi Kultury za udostepnienie sali 

oraz patronat kulturalny nad na-
szym projektem. 

FUNDACJA STACJA RELACJA

P r ojek t "Jak nie m y,  t o k t o? - 
R od z inne Nie d z iele A r t y s t y c z-
ne " je s t  dof inan so wan y d z ię k i 
D z ia ł aj  L ok alnie Pol sk o -A me -
r yk ań sk ie j  F undac ji  Wolno -
ś c i .  R e ali z o wan y je s t  pr z e z 

A k ade mię R oz w oju F ilant r o -
pii  w Pol s ce or a z S t o war z y -
s z e nie W. A . R . K . A .  pr z y w s par-
c iu Samor z ądu Woje w ó d z t wa 
Ma z o w ie ck ieg o ,  Po w iat u Gr ó -
je ck ieg o ,  Gmin y Gr óje c ,  f ir m y 
T R A NS -MED Dar iu s z W it k o w -
sk i ,  Bank u S p ó ł d z ielc z eg o w 
War ce ,  Bio w e t Dr wale w,  F r o -
s t ic o C h ł odnia ,  P r ima Gr oup i 
mie s z k ańc ó w pr z ek a z ując y ch 1 
% podat k u .
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Fotorelacja – Piknik Wojskowy
fot. Szymon Wójcik
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Stolica pobytowców w literaturze 
Rok 2022 ogłoszony został przez Sejm Rokiem Marii Konopnickiej. „Rota”, „Nasza szkapa”, „O krasnoludkach i 
sierotce Marysi”, „Stefek Burczymucha”. Można by tak bez końca  wymieniać utwory poetyckie i prozatorskie, na 
których wychowały się pokolenia Polaków. Konopnicka docierała do szerokich warstw społeczeństwa, uczyła miłości 
do zniewolonej ojczyzny, wrażliwości na krzywdę społeczną.

W Grójcu jest uliczka 
jej imienia, ale póki 
co, jak się zdaje,  nic 
nadzwyczajnego w 

związku z Rokiem Marii Konop-
nickiej nie miało u nas miejsca. 

NOWELA

A szkoda. To właśnie ona wpro-
wadziła Grójec do literatury. W 
1888 r. ukazał się zbiór „Cztery 
nowele”, z którego pochodzi tekst  
„Pod prawem”, wydawany później 
także  jako samoistne dzieło. Jest 
to historia Hanki Blacharzówny, 
córki pabianickiego szewca, pra-
cującej jako służąca w Warszawie. 
Młoda, ładna dziewczyna, wro-
biona przez ukochanego w prze-
stępstwo (kradzież), dostaje się do 
więzienia. Po trzyletniej odsiadce 
otrzymuje nakaz obowiązkowego 
osiedlenia się w Grójcu. 

POBYTOWCY

W ten sposób Hanka dołączyła do 
grona pobytowców, z którymi na 
przełomie XIX i XX w. utożsamia-
no nasze miasto. Otóż przestęp-
ca, odsiedziawszy karę więzienia, 
otrzymywał nakaz zamieszka-
nia w odległości co najmniej  40 
wiorst od Warszawy na rok, dwa 
lata, trzy lata – zgodnie z wyro-
kiem. Dostawał czerwony pasz-
port, z którym pojedynczo lub w 
grupie, zwykle pod strażą, wędro-
wał pieszo z Warszawy do Grójca. 
Tam, w magistracie,  odbywała się 

audiencja u burmistrza, połączo-
na z  rejestracją, a następnie nale-
żało  samemu szukać sobie pracy i 
kwatery, co kilka dni obowiązko-
wo meldować  się w ratuszu. Po-
bytowców  w grodzie nad Molnicą 
i w okolicznych gminach było tak 
wielu, że Grójeckie zyskało nie-
zbyt chlubną sławę jako siedli-
sko złodziei. Zatem Konopnicka, 
biorąc na warsztat pobytowców, 
w sposób zupełnie oczywisty mu-
siała w opowieść wpleść Grójec. 

OBRAZ GRÓJCA

Grójec został naszkicowany w no-
weli, w dużej mierze zgodnie z 
rzeczywistością, jako miastecz-
ko z ratuszem, gdzie urzęduje 
burmistrz z kilkoma  urzędnika-
mi. Jest tu szkółka, apteka, szynk 
(serwujący anyżówkę, piwo, ser z 
kminkiem, obwarzanki żydow-
skie), rzeźnia. Wiele do powie-
dzenia ma żona kasjera  tudzież 
aptekarzowa, które współtworzą 
lokalną elitę. Burmistrz musi być 
niezłym dyplomatą, by nikomu 
się nie narazić. W ratuszu ciągle 
przesiadują petenci Żydzi, straż-
nikiem  jest Rosjanin, a młynarz 
mówi po polsku, zaciągając z nie-
mieckiego. Wielokulturowość 
stuprocentowa! Owszem, choć są 
tu rzemieślnicy i kupcy, to jednak 
miejscowość ma charakter zdecy-
dowanie  rustykalny. Do ratusza 
przybiega synek woźnego, by po-
informować tatusia o ocieleniu 
się krowy, z pobliskiego chlewu 

rozlega się donośne chrumkanie, 
a w podwórkach beczą kozy.

RADA

Do takiego właśnie Grójca wysła-
no Hankę Blacharzównę na przy-
musowe osiedlenie, stanowiące 
coś w rodzaju wewnętrznego ze-
słania, jakby grójeckiej Syberii. 
Dziewczyna, zestresowana, cho-
ra, niemająca w sobie nic z prze-
stępczyni, będąca raczej ofiarą  
ślepej miłości do kogoś, kto ją 
wykorzystał, wychodząc z War-
szawy, spotyka koleżankę. Ta, jak 
wielu innych pobytowców,  na-
wiała z Grójca. „Psom ogony lepiej 
wiązać, niż w takim Grójcu sie-
dzieć!” – zdradziła  powód swojej 
ucieczki,  namawiając Hankę do 
zawrócenia z drogi i beztroskiego 
życia w Warszawie. Tymczasem 

bohaterka chce postępować zgod-
nie z prawem, czyli odprawić po-
byt i wrócić do normalnego życia. 
By nie stoczyć się na dno, by nie 
żyć w nieustannym strachu, że 
jutro zostanie złapana. W Grójcu 
już na dzień dobry widać, iż pod-
jęła się arcytrudnego, wręcz nie-
wykonalnego zadania. Wszyst-
ko, choć tak bardzo stara się żyć 
uczciwie, wychodzi jej na opak. 

NAPIĘTNOWANA, 
ŚPIĄCA W BRUŹDZIE

Czerwony paszport to wystarcza-
jący powód, by grójeckie wyrostki 
przezywały ją na ulicy „warszaw-
ską złodziejką”, by nie dostała  
pracy jako służąca (mogłaby, jak 
taka jedna,  ukraść pani spódnicę 
albo pończochy). W końcu trafia 
do kopania kartofli, oczywiście 
za minimalną stawkę. Nie ma 
gdzie spać. Noce spędza pod go-
łym niebem, w bruździe. Snopek 
słomy, mający służyć za posłanie, 
łaskawie użyczony przez jednego 
pracodawcę, niebojącego się swo-
jej skąpej żony, okazuje się zwy-
czajnie zgniły. Hanka coraz bar-
dziej choruje, nie dojada, nie jest 
w stanie zarobić na wymarzone 
trzewiki. 

ARESZT, UCIECZKA                
I POWRÓT

Zapomina o obowiązku meldowa-
nia się w ratuszu i trafia do aresz-
tu, w którym śmierdzi stęchła 

kapusta, buszują szczury. Woli 
wyrwać deskę ze ściany tzw. kozy 
i uciec stąd do Warszawy, niż dać 
się za parę groszy zdeprawować 
magistrackiemu urzędnikowi, 
któremu wpadła w oko. W War-
szawie zostaje jednak zdemasko-
wana i szantażowana, uciekając 
przed pogonią wpada do  Wisły. 
Po wyjściu ze szpitala musi wró-
cić do Grójca. Towarzyszka niedo-
li, żona alkoholika,  w rozpaczy, 
topi w gliniance swoje kalekie 
dziecko, a ona sama, w desperacji,  
podejmuje  nieudaną próbę samo-
spalenia,  i to w areszcie, do które-
go przemyciła kilka zapałek. 

GORZKI SMAK 
SPRAWIEDLIWOŚCI 

Historia Hanki Blacharzówny 
podważa powszechne wyobra-
żenia o pobytowcach oraz ob-
naża ówczesny system prawny. 
Pobytowcy to nie tylko  krymi-
naliści czy drobni złodzieje, ale 
także  ofiary stereotypu, ludzie 
pozostawieni samym sobie, nie-
otrzymujący żadnej pomocy ani 
od państwa, ani od pozbawione-
go empatii społeczeństwa,. „Pod 
prawem”  to poruszająca opo-
wieść o zmaganiu się jednost-
ki  z obłudnym światem, chętnie 
posługującym się frazesami o 
sprawiedliwości. 

REMIGIUSZ MATYJAS

Babcia Marianna i Konopnicka
Felieton Czesława Mirosława Szczepaniaka pt. „Męczywół” wywołał u mnie 
wspomnienia o babci Mariannie tudzież  refleksje o Marii Konopnickiej. 

Poetka, posługująca się pseudonimem Jan Sawa, uczyła  dzieci historii ojczy-
stej. Znaczącą rolę w tej edukacji odegrał zwłaszcza „Śpiewnik historyczny”, 
zadedykowany:

„Dzieciom polskim, zrodzonym w niewoli
Na okrytej żałobą dziś ziemi,
 Gdzie nie wolno zapłakać, gdy boli,
 Gdzie ojcowie są smutni i niemi”. 
Jest to wierszowana opowieść o dziejach Polski,  zasadniczo  od konfederacji bar-
skiej (1768-1772) aż do powstania styczniowego (1863). Teksty pisane  do melodii 
znanych utworów, zgodnie z ideą, miały być wykonywane jako piosenki. Świetny 
pomysł, dzięki któremu fakty czy nazwiska mogły być łatwiej przyswajane. Aż 
dziw bierze, że z owej metody nie korzystają autorzy podręczników do historii. 
Wszakże stosując ją, trzeba strzec się przed trywializacją. Uświadomiła mi to  
babcia, precyzując: jej interpretacja wiersza, którego nauczyła się w zaborow-
skiej szkole w czasie pierwszej wojny światowej. Strofy płynęły z babcinego ser-
ca niczym rzeka, zwalniając i gwałtownie przyspieszając, wzniecając u odbiorcy 
nadzieję i strach (zwłaszcza, gdy ktoś słuchał po raz pierwszy). Wiersz ten, jak 
okazało się po latach, pochodzi właśnie ze „Śpiewnika historycznego” Konop-
nickiej, a zatytułowany jest „Obrona Baru”. Zatem babcia, pewnie nawet o tym 
nie wiedząc, mówiła — zresztą w wersji troszkę odbiegającej od oryginału, jakby 
ocenzurowanej z wątków barskich i moskiewskich — wiersz o jednym  z wyda-
rzeń konfederacji barskiej, będącej nieudaną próbą wyrwania się spod rosnących 
wpływów Rosji. Zauważmy, iż Konopnicka napisała słowa na nutę popularne-
go  krakowiaka „Na Wawel, na Wawel, Krakowiaku śmiały (żwawy)”, skompono-
wanego przez Stanisława Moniuszkę do wiersza przedwcześnie zmarłego kra-
kowskiego poety, Edmunda Wasilewskiego (1814-1846). I tu leży pies pogrzebany.  
Krakowiak to żywy taniec w metrum 2/4, podczas gdy wiersz poetki opowiada o 
heroicznym bohaterstwie garstki patriotów spod znaku Matki Boskiej, bronią-
cych się w twierdzy Bar na Podolu przed przeważającymi wojskami rosyjskimi. 
Jak ma się wesoły krakowiaczek do krwi przelewanej za ojczyznę? Z dumą skon-
statowałem, że bardziej adekwatne do treści wydaje się być patetyczne wykona-
nie babci Marianny. 

Wciąż słyszę, jak 
deklamuje:

„Co padnie bohater,
To wstaje wnet drugi,
— Za wiarę! za wolność!
— Maryi my sługi!

I razi tak wroga
Garść polskich* rycerzy,
Co walczy za Polskę,
Co kocha i wierzy.

I śmierć ich nie trwoży,
Nie bolą ich rany,
— Za wiarę! Za wolność!
Za kraj nasz kochany!”

Fakt, że babcia zapamię-
tała ze szkoły akurat ten 
utwór, świadczy o mocy 
komunikatywnej poezji 
Marii Konopnickiej. 
                   Remigiusz Matyjas

*W oryginale: barskich. 
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Pasieka Czamarów w Boglewicach
„Pewne rzeczy może uchwycić Twoje spojrzenie, ale podążaj 
tylko za tym, co może złapać Twoje serce.” Nasze serca „zajęły” 
niepozorne, miododajne pszczoły. Była to miłość od pierwszego 
wejrzenia.

Nazywam 
się Jolanta 
Czamara. 

Wraz z mężem 
prowadzimy 
bajkową pszczelą 
pasiekę w 
malowniczej 
wiosce Boglewice. 
Nasza historia 
związana z 
pasieką sięga 
roku 1905. Warto 
wspomnieć, iż 
dzięki pamiątkom 
pszczelarskim, 
które były 
gromadzone w 
naszej rodzinie 
oraz przekazom 
ustnym, udało 
się odtworzyć 
działalność Koła 
Powiatowego 
Pszczelarzy (KPP) w okresie przedwojennym.  Wraz z wybuchem II 
wojny światowej oficjalną dokumentację KPP zniszczono. 

Z relacji członków naszej rodziny wiemy, że w czasie wojny było 
bardzo duże zapotrzebowanie na wszelkie produkty pszczele, które 
wykorzystywano w leczeniu ran postrzałowych. Pragnę nadmienić, iż 
w naszym rodzinnym muzeum posiadamy stuletnie ule oraz zabytkowe 
sprzęty, które służyły do pracy przy pszczołach. Wielokrotnie 
braliśmy udział na wystawach, gdzie klienci degustowali nasze 
pszczele smakołyki i z zaciekawieniem wsłuchiwali się w opowieści o 
początkach  naszej przygody z pszczołami. Często jesteśmy zapraszani 
do szkół i przedszkoli, aby przekazywać historię naszej pasieki,  
przybliżać codzienną pracę pszczelarza, dzielić się ciekawostkami z 
życia pszczół.

Podstawą naszego działania jest szacunek do pszczół i dbałość o 
środowisko naturalne. Jesteśmy szczęśliwi, że nasze płynne złoto trafia 
do coraz większej liczby klientów, i to nawet w Stanach Zjednoczonych, 
Włoszech, Afganistanie, Chinach czy Norwegii. 

Miód z Pasieki Czamarów wyróżnia się nie tylko wspaniałym 
smakiem, ale także pięknym, bursztynowym kolorem. To naturalny, 
polski miód bez domieszek. Klienci wracają do nas, gdyż znają jakość 
naszego „złota”.

Jeśli chcecie zasmakować niebiańskiego smaku naturalnego miodu,  
serdecznie Państwa zapraszamy do naszej pasieki w Boglewicach 
Przywita Was misiek Stefan  i święty Ambroży (patron pszczelarzy). 
Jeśli nie dysponujecie wolnym czasem, zapraszamy na nasz fanpage:

Miód z „Pasieki od Jana 1905 rok” u Joli
Pszczelarka Jolanta Czamara

Tel. 501 200 555

Kościuszko  w  wersji  westernowej 
Polska kinematografia niezwykle rzadko 
sięgała po tematy  z  XVIII stulecia, w 
którym zakończył się państwowy byt 
Polski. Wiele pasjonujących  biografii oraz  
wydarzeń  z tamtego burzliwego okresu 
wciąż czeka na scenarzystów,  reżyserów i 
bogatych producentów.

Zatem musi cieszyć fakt, że  zakończyły 
się już zdjęcia do filmu  Pawła   Maślony 
„Kos”, którego głównym bohaterem  bę-

dzie Tadeusz Kościuszko, bohater Stanów Zjed-
noczonych i Polski. 
Akcja dzieje  się wiosną 1794 r. w Polsce, ogar-
niętej przygotowaniami do insurekcji. Przyję-
to konwencję westernową. Ma to być wariacja 
na temat historii, choć z ambicjami pokazania 
złożonych uwarunkowań społecznych panu-
jących w Rzeczypospolitej szlacheckiej po dru-
gim rozbiorze, tuż przed wybuchem powstania. 
Twórcy chcą przedstawić gorzką prawdę o nie-
doli pańszczyźnianych chłopów, będących od-
powiednikami amerykańskich niewolników. 
Tragiczny los „chamów” pragnie odmienić  wła-
śnie generał Kościuszko, wyprzedzający swoimi 
poglądami epokę, w  której przyszło mu żyć. 
Czynnie sprzeciwiał się niewolnictwu, utrzy-
mywał dobre relacje z czarnoskórymi  oraz  In-
dianami, widział w chłopach i Żydach pełno-
prawnych obywateli kraju, darzył czcią płeć 
piękną, której teologowie odmawiali przynależ-
ności do gatunku ludzkiego. 
Rysował, malował, rzeźbił, grał na instrumen-
tach klawiszowych. Amerykanki niemal gwał-
ciły go, byle tylko zechciał je namalować. Miał 
zresztą na kobiety i inny sposób niż portretowa-
nie. Otóż uwodził je grą na  pianinie. Zdarzyło 

mu się, uwaga, skomponować dwa polonezy tu-
dzież walca. Nieobce było mu  też szydełkowanie i 
haftowanie, robienie czepeczków i woreczków na 
pieniądze, tabakierek, szkatułek, pudełeczek, cu-
kierniczek czy chodaków, o uprawie warzyw nie 
wspominając. Która niewiasta nie chciałaby mieć 
takiego męża? A jednak  całe życie pozostał kawale-
rem,  jak Kazimierz Pułaski,  drugi bohater dwóch 
narodów, wciąż czekający na swój film fabular-
ny (spieszmy się, póki Johnny Depp jeszcze jest w 
formie). 
W obrazie Maślony w Kościuszkę wcielił się Jacek 
Braciak. W ogóle obsada jest bardzo dobra, trochę 
nawet międzynarodowa, są pieniądze oraz szan-
se na światową dystrybucję. Zatem powinno być 
znacznie lepiej niż w przypadku poprzednich re-
alizacji kościuszkowskich  (1914, 1929, 1937). 
Światową premierę „Kosa” zaplanowano na  paź-
dziernik następnego roku. Gdyby tak całą ekipę za-
prosić na uroczystą projekcję do Grójca? Tylko, jak 
wytłumaczyć twórcom filmu, że park miejski nie 
nosi już imienia Tadeusza Kościuszki? Czym tak 
podpadł grójczanom naczelnik w sukmanie, że 
przestał być patronem?        REMIGIUSZ MATYJAS 

Przekazanie auta dla OSP Gościeńczyce
W czwartek 25 sierpnia 2022 
r. na terenie strażnicy OSP 
w Gościeńczycach odbyła 
się uroczystość przekazania 
samochodu pożarniczego marki 
Mercedes-Benz Atego 1429AF. 
Wóz, który otrzymała jednostka w 
Gościeńczycach, uprzednio służył 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Mirowicach przez ostatnie 10 
lat. Stan pojazdu jest świetny, a 
obecny przebieg to niecałe 12 tys. 
km. W uroczystości wzięli udział: 
burmistrz Dariusz Gwiazda, zastępca burmistrza Jarosław Rupiewicz, poseł na Sejm 
RP Mirosław Maliszewski, komendant powiatowy PSP mł. bryg. Marcin Błoński, radna 
rady miejskiej w Grójcu i kierownik KRUS Małgorzata Szymańczak oraz zaprzyjaźnione 
jednostki OSP KSRG Mirowice, OSP Kośmin, OSP Wola Prażmowska, OSP Nowy 
Prażmów, OSP KSRG Grójec.Samochód ratowniczo-gaśniczy z całą pewnością 
przyczyni się do usprawnienia pracy druhów ochotników z Gościeńczyc, a co za tym 
idzie – do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gminy Grójec.Spotkanie zakończyło 
się strażackim poczęstunkiem.                                                                                                                
                                    OPR. NA PODSTAWIE INFORMACJI UGiM
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Retro wakacje z Biblioteką!
WAKACJE TO CZAS 
BŁOGIEGO ODPOCZYNKU 
DLA DZIECI. CIEPŁE 
DNI, WODA I PRZYRODA 
ZACHĘCAJĄ DO WYJŚCIA 
NA DWÓR. W TYM ROKU 
ZAPROPONOWALIŚMY 
DZIECIOM „RETRO 
WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ!” 
PROJEKT, SPEŁNIŁ SWÓJ CEL 
W 100%. 

Działo się, że ho, ho!  

„JAK KURA PAZUREM” 
(27 CZERWCA) 

Nazwa dość  intrygująca. Kaligrafia 
to nauka estetycznego i starannego 
pisma. Wymaga dużo cierpliwości.  
Dzieci miały okazję spróbować tej 
sztuki. Malowały pędzelkami, fla-
mastrami i odbijały średniowieczne 
ozdobne pismo przez kalki. Jak się 
okazało, to trudna, ale dobra zabawa! 
Następnie wybraliśmy się na 
wycieczkę…

OGÓRKIEM NA SZLAKU 
PRL-U (29 CZERWCA) 

Ogórkiem? Tak!  Czyli samochodem 
marki Jelcz 272 MEX, który produ-
kowany był w latach 1963-77. Wła-
śnie tym samochodem 29 czerwca 
objechaliśmy w stolicy miejsca, które 
pochodzą z czasów PRL-u. Pierwszy 
i największy obiekt, jaki zobaczyli-
śmy, to Pałac Kultury i Nauki. To bu-
dowla mająca ponad 3000 tysiące 
pomieszczeń. Można ją zobaczyć pra-
wie z każdego miejsca w Warszawie. 
Znajduje się tam taras widokowy, na 
którym byliśmy i robiliśmy zdjęcia 
panoramy miasta. Byliśmy też w kil-
ku salach. Jedna z nich nosiła nazwę 
L. W. Rudniewa, A. Mickiewicza, W. 
Broniewskiego, Puszkina. Wykonane 
ręcznie rzeźbienia, masywne żyran-
dole, ogromne drzwi i płaskorzeźby 
zrobiły na nas bardzo duże wraże-
nie. Kolejnym punktem trasy „Ogór-
ka” była Marszałkowska Dzielnica 
Mieszkaniowa i Muranów. Znajdują 
się tam płaskorzeźby dzieci, kobiet 
oraz robotników, a tamtejsze osie-
dla powstały w latach 50. XX wieku. 
Przyjrzeliśmy się także dobrze zna-
nej płaskorzeźbie „Otwarcie MDM-u” 
autorstwa Franciszka Habdasa. Na-
stępnie przejechaliśmy pod pomnik 
Powstania Warszawskiego, gdzie 
przewodnik opowiedział nam kilka 
ciekawostek i udaliśmy się z Nowego 
Miasta na Stare Miasto  przechodząc 
przez Barbakan. Barbakan to fortyfi-
kacja zbudowana w połowie XVI wie-
ku, a potem zrekonstruowana.  Stare 
Miasto tętniło życiem w ciepły dzień. 
Dzieciom bardzo podobał się klimat, 
jaki tam panował. Kamieniste ulicz-
ki, sklepiki, Zamek Królewski i ko-
lumna Zygmunta. Pocykaliśmy tro-
chę zdjęć i udaliśmy się z powrotem 
do Grójca, śpiewając w autobusie 
znane piosenki. Warto wspomnieć, 
że wycieczkę dofinansował Ireneusz 
Wojciechowski, dyrektor Grójeckiego 
Ośrodka Sportu „Mazowsze”. 

W ZDROWYM CIELE 
ZDROWY DUCH (13 
LIPCA) 

Rozpoczęliśmy retro zabawy w Bi-
bliotece na całego! „Raz, dwa, trzy 

baba Jaga patrzy”, „Gąski, gąski do 
domu”, krowa, skakanie w gumę, 
przez linę, w kolory oraz zabawa 
„Głupi Jaś”. Niezłe retro zabawy, 
które kształtują spostrzegawczość 
i motorykę, a także integrują grupę. 
Zaczarowany ołówek (20 lipca)
Kartka i długopis to kreatywna za-
bawa! – przekonali się o tym uczest-
nicy zajęć „Zaczarowany ołówek”. 
Przy pomocy tych dwóch prostych, 
łatwo dostępnych przedmiotów 
mieliśmy okazję zagrać m. in. w 
kropki, w statki, w inteligencję oraz 
w kółko i krzyżyk.

WYŚCIG POKOJU (27 
LIPCA)

Kapsle, zbijak, berek, w chowanego, 
to zabawy, które wszystkie już zna-
my! Bawimy się w nie teraz my, a 
kiedyś bawili się nasi rodzice. Wy-
hasaliśmy się po wsze czasy. Mie-
liśmy też okazję odrysować kredą 
kontury swojego ciała na betonie i 
je pokolorować. Powstała również 
tęcza, koty, trójkąty i inne kreatyw-
ne rysunki! 

POMYSŁOWY 
DOBROMIR (27 LIPCA) 

Czym jest sfragistyka? 
Tego mogliśmy się dowiedzieć na 
zajęciach „Pomysłowy Dobromir". 
Otóż to nauka o pieczęciach, zaj-
mująca się ich historią. Sami mo-
gliśmy zapieczętować koperty sta-
piając lak i lekko przystawiając 
odpowiedni wzór. Zajęcia tak roz-
budziły dziecięcą ciekawość, więc 
zostaliśmy trochę dłużej. 

BIEGNIJ DO CELU W 
PRL-U (10 SIERPNIA)

Uczestnicy zajęć „Biegnij do celu w 
PRL-u” rozegrali trzy, długie run-
dy zabawy „w dwa ognie”. Gry wy-
magały dużych pokładów energii;  
byliśmy pod wrażeniem, ile siły 
i zaangażowania miały w sobie 
dzieciaki. Następnie do gry wsko-
czyły kapsle, obciążone plasteliną. 
Niektórzy stworzyli z nich burgery 
i inne ciekawe twory. Dawne za-
bawy na powietrzu dają dużo wię-
cej frajdy niż telefon czy komputer. 
Spróbuj i Ty!

CUDA Z NICZEGO  (17 
SIERPNIA) 

Tra la la! Znacie hity lat 80.? Ze-
spół Fasolki albo program 5 10 
15? Przy akompaniamencie gita-
ry rozśpiewaliśmy się na całego. 
W rytm „ogórka, ogórka, ogórka” 
poruszaliśmy trochę bioderkami. 
Wykonaliśmy też „pannę z włócz-
ki” i „podwórkowe witrażyki”. Po-
goda dopisała, więc korzystaliśmy 
z możliwości zabaw na podwórku. 
Gra w klasy jest pochłaniająca. Na-
skakaliśmy się, ile wlezie. Wykaza-
liśmy się zwinnością,  jako gąski, 
uciekając przed złym wilkiem. Na 
sam koniec bawiliśmy się w cho-
wanego. Niektórzy dobrze się scho-
wali i ciężko było ich odnaleźć.

NIE MYŚL TYLE BO… (4 
SIERPNIA)

Gra memory jest na prawdę bardzo 
wciągająca. Trzeba zapamiętywać 

gdzie leży jaka karta, żeby odnaleźć 
taką samą. Kto znajdzie najwięcej 
par, wygrywa! Tak właśnie rozpo-
częliśmy te zajęcia. Potem przy-
szedł czas na zagadki. Troszkę ła-
twiejsze i te trudniejsze. A graliście 
kiedyś w „pomidora”? Na wszystko, 
co druga osoba do nas mówi, trze-
ba odpowiadać: „pomidor”. Gdy się 
pomylisz i powiesz coś innego albo 

zaśmiejesz się, przegrywasz. Potem 
zakrywaliśmy oczy chustką i bawi-
liśmy się w „ciuciubabkę”. 

ZAPRASZAMY NA 
PIKNIK RETRO!

Wakacje tak szybko minęły…, ale to 
nie wszystko, co mamy dla Was. 3 
września, w godzinach 11:00-14:00, 

odbędzie się impreza plenerowa 
Piknik Retro, na którą serdecz-
nie wszystkich zapraszamy! Będą 
dmuchańce, warsztaty, zabawy i 
tańce oraz Narodowe Czytanie!
Czekamy na Was! 
                 MAGDALENA SEPCZYŃSKA
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Fotorelacja z Dożynek Powiatu Grójeckiego
fot. Agata Matulka
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Czarek Sęczek i Wojtek Olejko królami lata!
DWÓCH MŁODYCH, 
UTALENTOWANYCH 
ZAWODNIKÓW Z 
GRÓJECKIEGO KLUBU 
SZACHOWEGO BŁYSZCZAŁO 
NAJINTENSYWNIEJ W 
OSTATNIM CZASIE.

Pierwszy swoje triumfy 
świecił Cezary Sęczek. W 
dniach 16-18 czerwca nasz 
reprezentant wziął udział 

w Mistrzostwach Województwa 
Łódzkiego Juniorów w Szachach 
Klasycznych do lat 8 w Zarzeczu. 
Zawody były rozgrywane tempem 
45 minut na rozegranie całej partii 
z dodatkiem 30 sekund po ruchu w 
dwóch połączonych grupach, razem 
z juniorami walczącymi w kategorii 
do lat 10. W takiej sytuacji może się 
okazać, że jeśli się nie ma szczęścia 
w kojarzeniu, to gra się z rywalami 
starszymi o 2 lub 3 lata. Tego do-
kładnie w wersji „max” doświadczył 
Czarek, który ani razu przez 9 rund 
nie zagrał z równolatkiem! Średnio 
rywale naszego reprezentanta byli 
starsi od niego o 2 lata. Niesamowita 
„ścieżka zdrowia”. Tym bardziej cie-
szy ostateczny sukces Czarka.

Pierwszego dnia zawodów nasz ju-
nior wywalczył niespodziewanie 2 
oczka w 3 partiach i było jasne, że 
nazajutrz będzie ciężki dzień. Tak 
faktycznie się stało. Czarek z sil-
niejszymi rywalami ugrał połów-
kę punktu i po dwóch dniach miał 
na koncie 2.5 pkt z 6 partii. Był to 
bardzo przyzwoity rezultat, zwa-
żywszy na poziom i wiek rywali. 
Ostatniego dnia zawodów Czarek 
zadziwił wszystkich, wygrywając 
wszystkie 3 partie, dzięki czemu do-
gonił czołówkę i z wynikiem 5.5 pkt 

zdobył brązowy medal! Do pierw-
szego miejsca zabrakło zaledwie pół 
oczka.
19 czerwca odbyły się Mistrzostwa 
Województwa Łódzkiego Junio-
rów w Szachach Błyskawicznych. 
Czarek wziął udział w tej imprezie 
niejako przy okazji startu w kla-
sycznym turnieju. Okazało się, że 
krótkie tempo gry (3 minuty na par-
tię z dodatkiem 2 sekund po ruchu) 
nie stanowi wyzwania dla naszego 
reprezentanta. Tym razem zawody 
miały formułę jednolitego turnieju 
szwajcarskiego łączącego wszyst-
kiego grupy wiekowe. Rywale Czar-
ka byli od niego starsi średnio aż o 
5 lat! Kosmiczna przepaść i jeszcze 
bardziej niesamowity wynik nasze-
go zawodnika! W pierwszych 8 run-
dach Czarek zgromadził na swoim 
koncie 5 punktów i wspiął się tak 
wysoko w klasyfikacji, że pomimo 
trzech kolejnych porażek został Mi-
strzem Województwa Łódzkiego do 
lat 8!
W wakacje dwa bardzo dobre starty 
zaliczył kolejny nasz reprezentant, 
Wojciech Olejko. 24 lipca w ramach 
festiwalu Warsaw Chess Open od-
był się turniej szachów szybkich dla 

dzieci do lat 11. Tempo gry wyniosło 
30 minut na rozegranie całej partii. 
Zawody składały się z 5 rund. Woj-
tek szedł przez turniej jak burza, 

miażdżąc w pierwszych czterech 
rundach wszystkich rywali. Do-
piero w ostatnim pojedynku decy-
dującym o złotym medalu nasz re-
prezentant musiał uznać wyższość 
silniejszego przeciwnika – zwycięz-
cy całych zawodów. Finalnie Woj-
tek zajął bardzo dobre 3 miejsce na 
58 uczestników.
Następny świetny start zaliczył 
Wojtek w 58. Międzynarodowym 
Festiwalu Szachowym im. Akiby 
Rubinsteina w Polanicy-Zdroju. W 
dniach 12-21.08 nasz junior grał w 
turnieju klasycznym w grupie do lat 
12. Tempo gry wynosiło 90 minut 
na rozegranie całej partii z dodat-
kiem 30 sekund po każdym posu-
nięciu. Wojtek rozegrał bardzo do-
bre zawody, przegrywając tylko raz 
z silniejszym przeciwnikiem. Poza 
tym sam wygrywał pięciokrotnie i 
pozostałe trzy partie zakończył po-
kojowym rezultatem. Szczególne 
wrażenie zrobił finisz Wojtka, któ-
ry w ostatnich rundach zdobył 3.5 
punktu. Ostatecznie z wynikiem 6.5 
pkt z 9 partii uplasował się na wy-
sokim 6 miejscu na 81 uczestników!

ADAM LASOTA

Możemy tylko przeprosić… czyli falstart piłkarzy
Nie o takim początku 
nowego sezonu marzyli z 
pewnością kibice Mazowsza 
i GPSZ Głuchów. Powody 
do zadowolenia mają za 
to sympatycy drużyny z 
Lesznowoli.

W poprzednim sezonie 
największą bolączką 
występującego w lidze 

okręgowej Mazowsza Grójec była 
zbyt wąska kadra. Latem udało się 
ją poszerzyć. Na stadion przy uli-
cy Laskowej wrócił wychowanek 
klubu, Mikołaj Nojek. To doświad-
czony, uniwersalny zawodnik o in-
klinacjach ofensywnych, który z 
powodzeniem może też w razie po-
trzeby występować w linii defen-
sywnej. Ostatnio reprezentował 
barwy Korony Góra Kalwaria. Już 
po rozpoczęciu rozgrywek udało 
się pozyskać Michała Orłowskie-
go związanego w ostatnim czasie 
z beniaminkiem V ligi, KS Promna. 
Kadrę uzupełniono też o dwóch 
pomocników: Karola Rolę (KS Ra-
szyn) oraz Damiana Łukasika (City 
Wilanów).  
Mimo uzupełnienia kadry zespół 
na starcie rozgrywek notuje wyni-
ki poniżej oczekiwań. Popularni 
żółto-niebiescy rozpoczęli sezon 
od minimalnej, pechowej porażki 
na własnym boisku z wzmocnio-
nym latem Prochem Pionki 0:1. 
Później mocno postawili się rezer-
wom ekstraklasowego Radomiaka 
Radom. Prowadzili 3:2, ale w ostat-
niej akcji meczu dali sobie wbić 
gola i na ich konto trafił tylko jeden 
punkt. Również remis grójczanie 
przywieźli z boiska beniaminka 
Centrum Radom. W pierwszej od-
słonie meczu mieli dużą przewa-
gę, objęli prowadzenie, ale po prze-
rwie dali je sobie odebrać. Nieźle 
prezentowali się też w pierwszej 
połowie sobotniego meczu z Jodłą 

Jedlnią-Letnisko. Swojej przewa-
gi nie zdołali jednak przełożyć na 
gola. Po przerwie skuteczni okaza-
li się goście, którzy zdobyli bram-
kę i wywieźli z Laskowej komplet 
punktów. 

GRA JAK STAN 
MURAWY

Po czterech kolejkach Mazowsze 
ma więc na koncie zaledwie dwa 
punkty, i zajmuje dopiero dwuna-
ste miejsce w tabeli. Zarząd klubu 
liczył przed rozpoczęciem rozgry-
wek, że zespół spokojnie ulokuje 
się w górnej części tabeli. 
Szkoleniowiec Mazowsza – Ma-
riusz Lisiecki – przyczyn słabszych 
wyników upatruje w braku kon-
centracji swoich piłkarzy w kluczo-
wych momentach gry. Zapowiada, 
iż będzie nad tym elementem pra-
cował z drużyną w najbliższym 
czasie. Jego zdaniem potrzeba 

jeszcze trochę czasu, aby zawod-
nicy osiągnęli optymalną formę. – 
Ciężka praca, jaką wykonaliśmy w 
okresie przygotowawczym na pew-
no zaprocentuje – nie ma wątpli-
wości trener.
Lisiecki nie ukrywa też zastrzeżeń 
do stanu murawy głównej płyty 
stadionu przy ulicy Laskowej, gdzie 
Mazowsze rozegrało trzy z czte-
rech dotychczasowych meczów. 
– Obecnie nasze boisko jest chyba 
najgorsze w całym województwie 
mazowieckim, jeżeli chodzi o ligę 
okręgową – narzeka szkoleniowiec. 
– Można powiedzieć, że na razie 
nasza gra wygląda tak jak stan mu-
rawy – dodaje. 

SROGA LEKCJA 
FUTBOLU 

Jeszcze słabiej w swój trzeci se-
zon w radomskiej A-klasie we-
szła drużyna z Głuchowa. Latem 

w podgrójeckim klubie doszło do 
prawdziwego, personalnego trzę-
sienia ziemi. Odszedł trener Mar-
cin Skonieczny oraz aż dziesię-
ciu piłkarzy. Zadanie zbudowania 
drużyny powierzono doskonale 
znanemu w lokalnej piłce Pawłowi 
Gaikowi. Były wieloletni zawodnik 
Mazowsza już w przeszłości praco-
wał w GPSZ. 
Jego podopieczni rozpoczęli sezon 
od minimalnej porażki z Legionem 
Głowaczów (1:2), choć do 80.minu-
ty prowadzili. W drugiej kolejce 
nie mieli wiele do powiedzenia w 
Przytyku, ulegając 0:3 Sokołowi. 
Bardzo srogą lekcję futbolu odebra-
li natomiast w ostatnią niedzielę 
od Zodiaka Sucha. –  Możemy tyl-
ko przeprosić… – napisano na profi-
lu GPSZ w mediach społecznościo-
wych po porażce aż 0:8. 
Mimo trzech porażek z rzędu, pre-
zes klubu z Głuchowa Robert Ma-
łek nie załamuje rąk. – Budujemy 

nową drużynę, cały czas szukamy 
wzmocnień, a zespół potrzebuje 
czasu na zgranie – mówi nam ster-
nik GPSZ. 

SZEŚĆ PUNKTÓW 
BENIAMINKA

Najlepiej w sezon 2022/23 wszedł 
beniaminek A-klasy z Lesznowoli, 
który dzięki dwóm zwycięstwom 
zajmuje wysokie czwarte miejsce 
w tabeli. Latem klub nie pozyskał 
co prawda żadnego nowego piłka-
rza, ale jak podkreśla prezes Karol 
Kołecki, najważniejsze, że z kadry 
która wywalczyła awans nikt nie 
odszedł. 
Podopieczni trenera Pawła Małec-
kiego rozpoczęli co prawda sezon 
od wpadki w Pucharze Polskie, 
gdzie odpadli z Mogielanką Mo-
gielnica, ale już w pierwszej ligowej 
kolejce zrehabilitowali się wyso-
kim zwycięstwem 7:0 nad Choj-
niakiem Wieniawa. Hattrickami 
w tym meczu popisali się Mateusz 
Okolus oraz Kamil Zieliński. Z wy-
jazdu do silnego Wulkana Zakrzew 
zawodnicy z Lesznowoli wrócili co 
prawda bez punktów (0:2), nato-
miast w ostatni weekend pokona-
li przed własną publicznością Le-
gion Głowaczów. Bramkę na wagę 
zwycięstwa w ostatniej minucie 
strzelił Przemysław Pękala. 
W rozmowie z "Życiem Grójca" Ka-
rol Kołecki dotychczasowe wyniki 
ocenia jak pozytywnie, jednocze-
śnie tonuje jednak optymistyczne 
nastroje. - Przed nami dwa trudne 
mecze z pretendentami do awansu, 
czyli Sokołem Przytyk i Zodiakiem 
Sucha. Jakiekolwiek punkty w me-
czach będą dla nas cenną zdobyczą 
– przyznaje prezes KS Lesznowola. 

MATEUSZ ADAMSKI
                              Fot. Mazowsze Grójec
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Przerwa na pisanie
Ponieważ choroba neurologiczna (post-polio) robi dziwne rzeczy w organizmie, muszę przerwać pisa-
nie felietonów specjalnie dla Grójca, w którym się urodziłem. Tu chodzi o życie, a nie o sztukę. W neu-
rologii nie ma entuzjazmu. Bogatszy o Wczoraj, nie wymuszam Jutra. W chorobie zdrowo można się 
rozpisać – oczywiście, że do czasu, gdy nie wejdzie w stadium przewlekłe.
Miniaturki literacko-dziennikarskie wystukałem jednym palcem prawym (wskazującym) i lewym (środ-
kowym) na laptopie.

Przychodzi czas, że nie chcesz więcej, bo z tym, co mniej, nie dajesz już sobie rady. Starość z czasem w 
nas wchodzi i nie popuści – czujemy, jak robi szaberek.
Gdyby tak można ułożyć życie, jak rzeczy w szafie, torbie i walizce – zipiemy, gdy siły się z nas ześlizgują.
Taka bywa kolej losu, do której nie mam pretensji. A że ciało nieposłuszne, jak stary jamnik, trudno.
Oj, ludziska z kochanej okolicy Kwitnącej Jabłoni, nie macie ze mnie pociechy, bom zasuszony 
świerszcz.  

CZ. M. SZCZEPANIAK

Szkoła
W podeszłym wieku znów powracamy do szkoły, która daje o sobie znać na jawie i we śnie. 
Kiedy opuszczają nas siły, wpadamy w (inny) plan lekcji. Z chemią (chemioterapią), fizy-
ką (fizykoterapią), geografią (ośrodki leczniczo-rehabilitacyjne), biologią (kinezyterapią), 
oraz matematyką, że trzeba na siebie liczyć.  Nie tylko (nie) muzykalni przegrywają swoje 
życie. Co rusz dowiadujemy się, że znowu ktoś usłyszał wieczną pobudkę i odszedł tam, 
gdzie nie ma tablicy, wilgotnej ściereczki i kredy. Czas pamięć zaciera. 
W leksykonie poetyckim mam wiersz (1346) Emily Dickinson (1830−1886), co jak tren, w tł. 
Janusza Solarza: „Kiedy Lato w Jesień / Wciąż się w nasz leksykon wtrąca / Słowo «Lato» 

a nie «Jesień» − / Pewnie by nie płoszyć słońca, // I bierzemy to za Afront, / Że obecność 
uznać mamy, / Choćby miała czar i fason, / Zamiast tej którą kochamy – // Więc unikamy 
szarży Lat / Raz po raz próbując skrycie / Obejść niezaprzeczalny Fakt, / Że tak pochyłe 
jest Życie”.
Tadeusz Borowski (1922−1951) uczulał: „Szkoda poety, który idzie w tłum. Tłum nie szuka 
poezji. Krok tłumu nie jest rytmem wiersza”. 

Męczywół
To zupełnie co innego niż męczbuła. Doktor historii Remigiusz Matyjas, regionalista gró-
jecki z Zaborowa,  poinformował mnie, że jego babcia Marianna Matyjas, rocznik 1905, 
w szkole nieraz recytowała wiersze. Jej nauczyciel, Władysław Sienkiewicz, w przypły-
wie zachwytu powiedział do ucznia Oryniaka: „Słyszysz, męczywole, jak dziewczyna pięk-
nie mówi?”. Stąd już wiadomo, że słowo to jest ciężkie, pastewne i zatyrane. Franciszek 

Salezy Dmochowski (1801−1871), który „śmiałym bujał polotem”, rymował: „Żądany dzień 
witają, pieśń nucąc przyjemną: / Idą w pole rolnicy, ciągną w jarzmo woły, / Ci orzą, tamci 
zwożą snopy do stodoły. / Wszystko może w naturze do robót twych służyć. / Byleś tylko 
miał dowcip, i umiał jej użyć” („Sztuka rymotwórcza. Poema we czterech pieśniach”, War-
szawa 1788). 

Oczy i spojrzenie
Moja żona Graszka latami uczyła w ursynowskiej Szkole Podstawowej im. Tajnego Na-
uczania nr 330, ul. Mandarynki 1. Dzięki temu skorzystam z przywileju i napiszę – mam 
małżonkę z klasą. 
Czasami na Ursynowie mijają ją uczniowie i kłaniają się. Niektórzy podchodzą i zadają py-
tanie: „pewnie pani mnie już nie pamięta?” 
Odpowiada, że rozpoznaje po oczach i spojrzeniu, i przypomina jakiś szczegół ze szkolnej 
ławki. Daje do zrozumienia, że dawne patrzenie przenika.
Byli uczniowie są zdziwieni, że ich pani potrafi wycisnąć z cytryny sok mandarynki.
Nauczyciel, podobnie jak lekarz, nie pamięta tych, którym pomagał. Nie jest sposób wbić 
sobie do głowy listę uczniów albo pacjentów. 

To, o czym mówi moja magnifika, nazywa się Kore (po grecku znaczy dziewczyna albo 
źrenica). Grecy mówili, że duszę, w postaci maleńkiej dziewczynki, zobaczyć można przez 
oko źrenicy.
W oczach jest coś takiego, że po latach nawet jak się w nie spojrzy, widać dziewczynkę/
chłopca, co biegł z tornistrem do szkoły. I choć wyrósł, mieści się pod powiekami, gdzie 
łzy nie pachną, ale błyszczą. Spojrzenie przykuwa uwagę, która wpada do oka, i zawsze 
jest liryczne. Jest jak uczynek – drobny czyn, co nie rzuca się w oczy; rękawiczka niewi-
dzialnej ręki.
Podobno w pierwszym spojrzeniu można zobaczyć też oczarowanie.


