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W NUMERZE
HISTORIA
CZAR NAWIEKI

Historia wspaniałego
przedwojennego aktora
Aleksandra Żabczyńskiego - s.6

KULTURA
POŁĄCZENI SZTUKĄ

Grójec i Strumica, Polska
i Macedonia - wernisaż
międzynarodowej wystawy
plastycznej młodzieży
w naszym mieście - s. 8

Święto Kogutka Grójeckiego? To jest to!
26 czerwca, sobota. Zbliżało się
południe, gdy zaraz za Lewiczynem
lunęło, jakby miał nastąpić potop.
Tuż przed Kępiną niebo zaczęło się
rozjaśniać – wyglądało to tak, jakby
jakiś ptak, patronujący tej okolicy,
odgarniał skrzydłami chmury.

W

Grójcu było już suchutko, jaśniutko. Przed
siedzibą GOK-u stał
autobus, w którym oddawano krew dla Kuby Wysockiego.
Kilka metrów dalej, na terenie parku,
powitał nas kolorowy świat. Zaraz,
czy to aby na pewno Grójec? Tak tu
radośnie, tyle straganów, tylu ludzi,
jak na jarmarku, jakby w tym grodzie nikt nigdy nie zaznał smutku.
Okazało się jednak, że trafiliśmy pod
właściwy adres.

Kolorowy zawrót głowy

Obchodzono tu, po raz pierwszy w
dziejach, Święto Kogutka Grójeckiego, inspirowane XIX-wieczną
obrzędowością wielkanocną ziemi czerskiej, do której historycznie
należy Grójeckie. Ze względu na
pandemię, zorganizowano je już po
Wielkanocy, realizując projekt GOK,
dotowany przez Narodowe Centrum Kultury. Co wielce wymowne,
komuś rzecz skojarzyła się z klasykiem, który w tym roku mógł odbyć

się jedynie symbolicznie, w wersji
on-line.
– To tak już będzie wyglądać Święto Kwitnących jabłoni? – spytała z
niedowierzaniem pani, oszołomiona mnogością straganów, bogactwem asortymentu pamiątkowo-kulinarnego oraz barwnymi strojami artystów przechadzających się
w pobliżu sceny, ustawionej obok
budynku GOK-u.
– To Święto Kogutka Grójeckiego
– wyprostował sprawę ktoś zorientowany w temacie.

Polonez grójecki

Punktualnie o 12:00 wszystkich
serdecznie powitała dyrektor GOK,
Monika Woźniak, ubrana w strój ludowy. Do wspólnej zabawy zaprosił
grójczan i gości burmistrz Dariusz
Gwiazda, który zaraz potem stanął
do poloneza. Święto Kogutka Grójeckiego zaczęło się bowiem od „Poloneza grójeckiego”, nieformalnego
hymnu powiatu, stworzonego przed
wielu laty na potrzeby Święta Kwitnących Jabłoni. Choreograficznie taniec przygotowała Barbara Dąbrow-

ska, córka Wacława Langkamera, co
już w samo w sobie stanowiło nawiązanie do tradycji jabłoniowego rytu.

Wypasiony kogut

Sunącym w polonezie parom przyglądał się kogut o wymiarach 2,20 m
x 2,45 m, osadzony na dużych kołach
rowerowych, mający dodatkowo z
tyłu trzecie kółko wspomagające, do
tego rzecz jasna dyszel, za pomocą
którego daje go się lekko prowadzić,
choć waży 90 kilogramów.
Dokończenie na s. 4

Turniej 3x3: emocje i zabawa na najwyższym poziomie

NASZE SPRAWY
WYCINANIE DRZEW

Grupa mieszkańców chce
zmiany projektu wyglądu
skweru przed "jedynką" - s. 12

SPORT

KRÓTKA PRZYGODA

Mazowsze i Lesznowola ze
spadkami. Szanse
na utrzymanie ma jeszcze
drużyna z Głuchowa - s. 15

W weekend, 26 i 27 czerwca,
grójecki rynek zamienił się
w boiska do koszykówki,
na których – pod hasłem:
„Stop Smartfonizacji!” –
rywalizowało ponad 150
dzieci i młodzieży w czterech
kategoriach wiekowych
(do lat 11, 13, 15 oraz 17),
a także rozegrano turniej
kwalifikacyjny do MP 3x3 open
mężczyzn.

N

ie zabrakło też licznych
atrakcji i konkursów z nagrodami. Największe wrażenie zrobił pokaz mistrza
świata we wsadach do kosza Rafała
„Lipka” Lipińskiego. Organizatorami
koszykarskiego eventu byli: Gmina i
Miasto Grójec oraz Grójecki Ośrodek
Sportu „Mazowsze” wraz z partnerami: Polskim Związkiem Koszykówki
oraz firmą Ferrero, realizującą program Kinder Joy of moving.

– Cieszymy się, że Grójec potwierdził, iż jest miastem sportu, miastem
koszykarskim. Widać było, że dzieci
i młodzież miały świetną zabawę, a
nasz mistrz Rafał Lipiński zrobił na
wszystkich ogromne wrażenie. Dla
mnie dużą satysfakcją jest to, że po
roku pandemii Grójec wychodzi do
mieszkańców i znów możemy cieszyć się licznymi wydarzeniami w naszym mieście – powiedział burmistrz
Dariusz Gwiazda.

Zwycięzcami w kategorii U11 dziewcząt został zespół MKS GR, zaś u
chłopców w tej kategorii wiekowej:
Piotrówka II. W kategorii dwa lata
starszej zwyciężył zespół Akademia
Młode Dziki. Kategorię do lat 15 wygrał MKS Grójec I, a do lat 17 Triple
Rain wśród panów i MUKS Piaseczno wśród pań.
Z kolei w niedzielę boiska zajęli koszykarze rywalizujący o przepustkę do finału Mistrzostw Polski 3x3
open i nagrodę główną w wysokości
3 tysięcy złotych. Zwycięzcą został
zespół Planet Team, który w finale pokonał Hutnika Warszawa 21:14.
– Dziękujemy drużynom tym młodszym i nieco starszym za emocjonującą rywalizację. Koszykarski
weekend na rynku przyniósł wiele
wrażeń sportowych, czasem twardej
gry, ale w duchu fair play. Dziękujemy Gminie i Miastu Grójec na czele
z burmistrzem Dariuszem Gwiazdą i
zastępcą burmistrza Jarosławem Rupiewiczem za pomoc w organizacji
oraz naszym partnerom: Polskiemu
Związkowi Koszykówki i prezesowi
Grzegorzowi Bachańskiemu, firmie
Ferrero na czele z Magdaleną Szozdą, Brands Partnership & KINDER
Joy of moving Manager, którzy na
miejscu śledzili zmagania koszykarzy
– podsumował Ireneusz Wojciechowski, dyrektor GOS „Mazowsze”.
GRÓJECKI OŚRODEK
SPORTU „MAZOWSZE”
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Raport bez wotum
Ratusz opublikował raport o
stanie gminy Grójec. Czego
mieszkańcy mogą dowiedzieć
się z tego dokumentu?

SŁOWO OD BURMISTRZA

Drodzy Mieszkańcy,
Mówi się, że pracując w samorządzie na stanowisku burmistrza,
trzeba mieć grubą skórę. Może i tak - tylko gdzie są granice kłamstw
i manipulacji faktami przez Przewodniczącego i kilku radnych? Mur
pomiędzy byłymi burmistrzami a mną jest coraz wyższy, wotum
zaufania po raz kolejny zostało wykorzystane jako narzędzie do gry
politycznej, choć radni chyba liczyli na większe poparcie ze strony
swoich kolegów i koleżanek (przeliczyli się). Siedmiu radnych
zadecydowało o tym, aby nie udzielić mi wotum zaufania, pięciu
było za, a pięciu wstrzymało się od głosu. Pomimo pozytywnej
opinii komisji rewizyjnej (złożonej z radnych Rady Miejskiej w
Grójcu) odnośnie wykonania planu budżetowego gminy oraz
takiego samego stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej,
przewodniczący wraz z kilkoma radnymi zarzucają mi ponownie
brak współpracy z mojej strony, chociaż nigdy nie prosili o nią.
W ubiegłym roku jeden z włodarzy wniósł pozew i Wojewódzki
Sąd Administracyjny uchylił uchwałę o nieudzieleniu wotum
zaufania, wszyscy czekają teraz na uzasadnienie tego wyroku. W
sąsiadujących gminach Pniewy czy Jasieniec argumentami dla
radnych o przyznanie wotum były właśnie te dwa dokumenty,
wydawane przez RIO oraz komisję rewizyjną. Pomimo pandemii
budżet zrealizowano prawidłowo. Wszystkie inwestycje są
także wykonywane planowo, a jest ich wiele w naszej gminie.
Współpracujemy ze Starostwem Powiatowym, o czym świadczy
udzielenie pomocy finansowej na kwotę ponad 2 mln złotych na
wspólne inwestycje drogowe. Ponadto, nieustannie składamy
wnioski o różnego rodzaju dotacje na zadania celowe dla gminy
oraz dla jej lokalnych społeczności (jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych, sołectwa, stowarzyszenia czy kluby sportowe). Rada i
burmistrz to dwa różne organy i nie powinny przekraczać swoich
kompetencji. Tymczasem przewodniczący wielokrotnie wychodzi
poza swoje kompetencje, zapominając, że nie jest już zastępcą
burmistrza (w poprzedniej kadencji było ich dwóch). Tutaj także
się różniliśmy, bowiem ograniczyłem to stanowisko do jednego
zastępcy, aby w ten sposób zaoszczędzić ponad milion złotych
w wydatkach gminy. Temu samemu celowi służyło utworzenie
wydziału gospodarki odpadami, który generuje znacznie mniej
kosztów niż obowiązkowa składka od jednego mieszkańca
gminy na poprzedni twór - Związek „Natura". A zarzuty co do
wydatkowania pieniędzy publicznych to już zupełnie nielogiczny
bełkot. Bo jak można wytłumaczyć zarzucanie mi niegospodarności,
przyznając absolutorium za wykonanie budżetu, a jednocześnie
na tej samej sesji zdejmować 350 000, 00 zł przeznaczonych
na remont Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 i zostawiać 70
000,00 zł na remont zabytkowej kapliczki? Drodzy radni, co z
waszymi priorytetami względem dzieci i młodzieży? Jeśli teraz
„zamrozimy" te pieniądze na rok, to one stopnieją wskutek inflacji
i stale rosnących kosztów materiałów budowlanych. Dotacja,
którą może otrzymamy, przyda nam się na wiele innych zabytków,
które oczekują remontu (kamienica po wybuchu, dworzec kolejki
wąskotorowej) pokryje wydatki tylko częściowo i za rok okaże się,
że jeszcze będziemy musieli dołożyć do tych środków, ponieważ
koszty będą wyższe. Rada Miejska na początku roku przeznaczyła
już 140 tys. zł na remont elewacji kamienicy przy ul. Armii Krajowej
10 (rozpocznie się w lipcu) bez dotacji, więc gdzie te argumenty?
Przecież mój poprzednik właśnie o tym mówił podczas debaty nad
raportem o stanie gminy. Za takie decyzje rozliczą nas wszystkich
mieszkańcy. Co dalej? Warto przypomnieć, że jeśli w referendum
z powodu nieudzielania wotum zaufania, głosy za wygaśnięciem
mandatu burmistrza będą w mniejszości, to rada miejska jest
rozwiązana i są nowe wybory do rady miejskiej.
Ja nie obawiam się odpowiedzialności za swoje decyzje względem
swoich wyborców. Moją wizją od początku kadencji było
przygotowanie projektów pod nowy budżet UE na lata 2021-2027
i budowanie z własnych środków tego, co jest pilne i niezbędne,
a stanowi zrównoważony rozwój naszej gminy. Dalej będę
konsekwentnie do tego dążył. Pozostałym radnym, którzy chcą
merytorycznie i konstruktywnie współpracować, dziękuję za kredyt
zaufania, a tym jeszcze niezdecydowanym, po której stronie się
opowiedzieć, podpowiadam - po stronie mieszkańców i dobra naszej
gminy.
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
Dariusz Gwiazda

R

aport o stanie gminy, powiatu lub województwa to stosunkowo nowy – bo
funkcjonujący od zeszłego roku
– obowiązek polskich samorządów. Zgodnie z prawem muszą
one przygotować i opublikować
dokument zawierający informacje o swojej działalności. Ustawodawca jednak tak naprawdę
nie wskazał precyzyjnie, co w
raporcie powinno się znaleźć.
Stąd dowolność w tworzeniu dokumentu i wiążące się z nią kontrowersje. Dla jednego odbiorcy
treść będzie wystarczająca, zaś
dla innego w raporcie może brakować istotnych danych.

Raport rodzi konsekwencje

Faktem jest, że raporty nie zrewolucjonizowały ani polityki informacyjnej samorządów, ani nie
doprowadziły do wzrostu zainteresowania sprawami lokalnymi.
Ot, po prostu kolejny dokument,
z którego co prawda można się
czegoś dowiedzieć o swojej gminie, ale niewprowadzający niczego nowego. Jest to zatem jedynie podsumowanie i zebranie
w jednym miejscu działalności
różnych gałęzi samorządu.
Raport to jednak nie taka błaha
sprawa, zwłaszcza z punktu widzenia osób piastujących funkcję
szefa samorządu. Zgodnie z ustawą bowiem po przedstawieniu
dokumentu na sesji odbywa się
debata o stanie gminy, a potem
rada głosuje nad udzieleniem
lub nieudzieleniem wotum burmistrzowi, prezydentowi miasta
czy wójtowi. Jeśli 2 razy z rzędu
(rok po roku) rada nie przyzna
wotum, otwiera się droga do referendum w sprawie odwołania
głowy miasta.

Co znajdziemy w raporcie?

Raport o stanie gminy Grójec za
2020 rok liczy niemal 150 stron.
Większą część dokumentu stanowią podstawowe informacje
o samorządzie – począwszy od
demografii, poprzez informacje
na temat finansów, mienia komunalnego, stanu zatrudnienia i realizacji polityk oraz programów,

spraw oświatowych, a skończywszy na inwestycjach, pozyskanych środkach zewnętrznych,
wydarzeniach kulturalnych czy
też działalności jednostek podległych. Gros z tych danych Urząd
Gminy i Miasta już wcześniej
publikował w różnego rodzaju
komunikatach i tekstach promocyjnych.
Z wyżej wymienionych kwestii
mieszkańców mogą szczególnie
interesować te dotyczące inwestycji, dofinansowań, czystości
w gminie oraz jakości powietrza.
Ciekawa jest np. informacja, iż w
2020 roku – w stosunku do 2019
– znacznie poprawiła się kwestia
segregacji odpadów. Do ideału
wprawdzie wciąż bardzo daleko,
ale fakt jest taki, że o ponad 1 tys.
ton spadła ilość śmieci zmieszanych na rzecz segregowanych.

Czym palimy w piecu?

Jak wiemy, nie tak dawno gmina
przeprowadziła inwentaryzację
źródeł ciepła. Nie jest żadnym
zaskoczeniem, że najpopularniejszym paliwem do ogrzewania
domostw na terenie gminy i miasta Grójec jest gaz. Na drugim
miejscu znalazła się sieć cieplna
(czyli ogrzewanie z miejskiej
ciepłowni). Bardzo popularne są
też piece na drewno i węgiel, kominki. Z inwentaryzacji wynika,
że znacznie rzadziej korzystamy
z peletu, ogrzewania elektrycznego czy olejowego. Co ciekawe, aż (lub tylko) 13 tys. metrów
kwadratowych budynków ogrzewane jest za pomocą kolektorów
słonecznych (liczba ta będzie rosnąć).

Kto może debatować?

Jak wspomnieliśmy, raporty o
stanie gmin nie są niczym odkrywczym i nie ukazują mieszkańcom jakiejś tajemnej wiedzy

o działalności samorządu, którą
do tej pory bardzo trudno było
uzyskać. Mimo to zachęcamy,
by zajrzeć do dokumentu (jest on
dostępny na: www.grojec.esesja.
pl w materiałach na sesję wyznaczoną na 28 czerwca 2021 r.).
Warto bowiem poszerzać swoją
wiedzę o gminie i budować zdanie na danych. A jeśli jakiś zapis
budzi wątpliwości lub został niedopowiedziany, nic nie stoi na
przeszkodzie, by przyjść na sesję
i zadać pytanie lub skierować do
Urzędu Gminy i Miasta pisemną
prośbę o udzielenie odpowiedzi
w trybie dostępu do informacji
publicznej.
Zresztą przepis o raporcie o stanie
gminy przewiduje, że zanim dojdzie do głosowania nad udzielenia
wotum zaufania burmistrzowi,
podczas sesji odbywa się debata
o stanie gminy, w której mogą
wziąć udział także mieszkańcy.
Muszą jednak wcześniej poinformować przewodniczącego rady o
chęci zabrania głosu w trakcie obrad. W dodatku zgłoszenie musi
być poparte 50 podpisami.

Bez wotum

Sesja, podczas której rozpatrywano raport o stanie gminy Grójec,
odbyła się 28 czerwca. W debacie
poruszono kilka kwestii, m. in.
tematy: szkolnej infrastruktury
(rozbudowa Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 1, ewentualna
budowa nowej szkoły), organizacja przestrzeni publicznej w
mieście, rewitalizacji czy współpracy burmistrza i rady miejskiej.
Oczywiście kwestie te budzą
spore kontrowersje i uwydatniają
rozdźwięk między oboma kluczowymi organami grójeckiego samorządu. Widać było to doskonale
podczas debaty.
Po zakończeniu dyskusji przewodniczący rady Karol Biedrzycki zarządził głosowanie nad udzieleniem
wotum zaufania burmistrzowi. „Za”
opowiedziało się 5 radnych, 7 było
przeciw, a 5 wstrzymało się. Taki
wynik oznacza, że rada miejska nie
udzieliła wotum zaufania.
W ubiegłym roku rada miejska
również nie udzieliła burmistrzowi wotum zaufania, co – jak wcześniej wspomnieliśmy – może (aczkolwiek nie musi) prowadzić od inicjatywy referendalnej.
Tradycyjnie już zachęcamy do
obejrzenia całego nagrania z debaty. Jest ono dostępne na www.
grojec.esesja.pl.
Dominik Górecki

"TAK" DLA ABSOLUTORIUM
Podczas ostatniej sesji (28 czerwca) rada
miejska udzieliła burmistrzowi Dariuszowi
Gwieździe absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Pozytywną opinię
na temat realizacji budżetu wydała także
Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO), kontrolująca finanse grójeckiego samorządu.
Podstawą do udzielenia absolutorium,
oprócz opinii RIO, są także takie dokumenty jak: sprawozdanie z wykonania budżetu, informacja o stanie mienia gminnego,
sprawozdanie roczne z wykonania planów
finansowych oraz stanowisko komisji rewizyjnej.
Za udzieleniem absolutorium zagłosowało
14 radnych, 2 osoby się wstrzymały, zaś
jedna była przeciwna.
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Jubileusz 100-lecia
Heleny Czuchnickiej
Urodziny okazały się okazją
do snucia wspomnień, których
słuchaliśmy z zapartym tchem.

D

ostojna Jubilatka urodziła się 23 kwietnia
1921 r. w Stanach Zjednoczonych, dokąd rodzice wyemigrowali za chlebem z
Brzozowa w Galicji w 1911 r. Do
Polski powróciła z rodzicami jako
niemowlę wraz z 4-letnim bratem
Edwardem i 2-letnią siostrą Adelcią. Na początku zamieszkali u rodziców taty w Brzozowie.

W Nastasowie

Potem rodzice, za pieniądze zarobione w Ameryce, kupili kawałek
ziemi z małym domkiem w Nastasowie koło Tarnopola (obecnie
Ukraina). Razem ze swoim rodzeństwem pomagała rodzicom w
gospodarstwie. Rodzice hodowali
konie, krowy, świnie i drób, a w
polu rosło zboże i truskawki, które dzieci zrywały i woziły na targ
do pobliskiego miasteczka Trembowola. Ojciec Jubilatki wypalał
cegłę na sprzedaż. W latach 30.
postawił piękny duży dom, a także
budynki gospodarcze. W Nastasowie ukończyła szkołę powszechną
oraz kurs krawiecki I stopnia. Szyła spódnice, koszule, które sprzedawała. Miała więc już swoje pieniądze. Rodzinie powodziło się już
całkiem dobrze.

Na Syberii
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Potem wybuchła wojna. Na szczęście przez te tereny nie przechodził
front i żyło się w miarę spokojnie.
Ten spokój nie trwał jednak długo. 10 lutego 1940 r. o godzinie
drugiej w nocy wszyscy mieszkańcy Nastasowa i czterech okolicznych wsi zostali spędzeni na
stację kolejową i załadowani do
wagonów bydlęcych. „Podróż”
na Syberię trwała miesiąc. Jadąc
tak, stłoczeni w wagonach bydlęcych, głodni, brudni, bez ciepłego
okrycia, w temperaturze poniżej
-20°C, dotarli do miejscowości
Tiubil (Krasnojarski Rejon). Jubilatka spędziła na Syberii 6 lat,
ciężko pracując w tajdze przy
wyrębie drzew, orając ziemię i
wypędzając bydło na pastwiska
w sowchozie Birizowka. Dokuczało zimno, głód, choroby.
Wielu ludzi nie przeżyło tej wywózki.

Powrót do Polski

Wreszcie dotarła do „Sybiraków”
wiadomość, że wojna się skończyła
i mogą wracać do Polski. W marcu
1946 r. załadowani do bydlęcych
wagonów ruszyli z Krasnojarska
przez Nowosybirsk, Czelabińsk,
Omsk, Tomsk, i dotarli do Polski.
Nie był to jednak powrót do swoich domów, a na tzw. Ziemie Odzyskane. Podróż znów trwała miesiąc, zanim przez Poznań dojechali
do Szczecina. Tam wysiadka, tymczasowe zakwaterowanie i krótkie
spotkanie z rodziną. Potem dalsza
tułaczka. Pociągiem do Wrocławia,
przesiadka w Wałbrzychu, dalej
do Nowej Rudy i zaprzęgiem konnym do Nowej Wsi, gdzie czekało
opuszczone przez Niemców nieduże gospodarstwo.

Mąż i rodzina

Pani Helena mieszkała tam do roku
1947, kiedy to pojechała do Torunia do swojego narzeczonego, za
którego wyszła za mąż. Poznała go na Syberii, a pochodził z jej
rodzinnych stron. Był nim śp. płk
Eugeniusz Czuchnicki, oficer, który
przeszedł szlak bojowy 1 AWP od
Lenino do Berlina. Zamieszkali w
Toruniu. Po dwóch latach mąż został przeniesiony do Jarosławia, a w
1952 r. do Tarnowskich Gór. I to nie
koniec wędrówek rodziny. Kolejne
garnizony to: Bolesławiec, Bartoszyce, Olsztyn, aż w roku 1959 osiedli w Grójcu, gdzie płk Czuchnicki
pełni obowiązki Komendanta WKU
do czasu odejścia w 1973 r. do rezerwy. Zmarł w 2009 r. i jest pochowany na cmentarzu w Grójcu.

Satysfakcja

Życie Heleny Czuchnickiej toczyło
się wokół rodziny. Zajmowała się
domem i wychowywaniem córek.
Dużo też szyła, bo lubiła to robić i
miała satysfakcję z szytych kreacji.
Jest dumna, że ma tak liczną, wspaniałą i kochającą się rodzinę. Pani
Helena jest aktywnym członkiem
Związku Kombatantów RP i BWP,
jak też ZWiR WP oraz Związku
Sybiraków.
Życzymy dostojnej Jubilatce długich lat życia w dobrym zdrowiu.
Niech szacunek, uznanie i żołnierska pamięć towarzyszy w dalszym
życiu i przysparza nowych sił...
Opracowali ppłk /s/
Stanisław Gliński
oraz płk/s/ Janusz Czerniejewski

KONKURS KRUS, CZYLI NAGRODY WRĘCZONE
W 2021 r., pomimo pandemii
wirusa COVID – 19, udało
się przeprowadzić XI edycję
Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego dla Dzieci
„Bezpiecznie na wsi mamy – od
30 lat wypadkom zapobiegamy”,
organizowanego przez KRUS.
Zasadniczym celem konkursu
było promowanie pozytywnych
zachowań dzieci w związku z pracą
i zabawą w gospodarstwie rolnym
oraz popularyzacja czynności
szczególnie niebezpiecznych
związanych z pracą w
gospodarstwie rolnym, których
nie można powierzać dzieciom
poniżej 16 lat.

Z

dziesięciu gmin powiatu
grójeckiego do konkursu
przystąpiło 28 szkół podstawowych. Konkurs przebiegał
w dwóch kategoriach wiekowych:
grupa I – klasy 0-3, grupa II – klasy 4-8.
W kategorii I swoje prace złożyło – 132
uczniów, natomiast w kategorii II –
136 uczniów. W sumie do konkursu
przystąpiło 268 uczniów.
Etap powiatowy konkursu przeprowadzono 12 kwietnia. Powołano
komisję konkursową w składzie:
Małgorzata Szymańczak (kierownik
PT KRUS w Grójcu) – przewodnicząca, Paweł Kaczorowski (przedstawiciel
Okręgowej Inspekcji Pracy – Oddział
w Radomiu), Agnieszka Żukowska
(przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Grójcu), Ewelina Jaworska
– Mróz (przedstawicielka MODR – Oddział w Grójcu) i Tomasz Wawrzyniak
(specjalista ds. prewencji PT KRUS w
Grójcu) – członkowie. Komisja wyłoniła laureatów konkursu i wyróżniła po
9 prac z każdej kategorii.
17 czerwca przed siedzibą PT KRUS

w Grójcu, przy ul. Mszczonowskiej
33 A, wręczono nagrody laureatom
oraz autorom wyróżnionych prac. W
wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Grójcu (współorganizator konkursu) ze
starostą Krzysztofem Ambroziakiem
na czele, a także przedstawiciele
gmin: wójt Gminy Jasieniec – Marta
Cytryńska, sekretarz Gminy Belsk
Duży – Renata Ostatek, burmistrz
Gminy i Miasta Grójec – Dariusz
Gwiazda, burmistrz Miasta i Gminy
Nowe Miasto – Mariusz Dziuba, sekretarz Gminy Pniewy – Maciej Michalski.
Małgorzata Szymańczak, kierownik
PT KRUS w Grójcu, podkreśliła liczny
udział dzieci w konkursie, podziękowała za ufundowanie nagród
Starostwu Powiatowemu w Grójcu,
Okręgowej Inspekcji Pracy Oddział w
Radomiu i Mazowieckiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego – Oddział
w Grójcu, wyraziła wdzięczność
władzom samorządowym z całego
powiatu grójeckiego za pomoc w
organizacji i przebiegu konkursu.
Lista nagrodzonych
Grupa wiekowa I ( klasy 0-3). Nagrody: I miejsce – Nikola Gaworzyńska
(klasa II, PSP Nowe Miasto n/Pilicą),
II miejsce – Julia Ślusarczyk (klasa III,
PSP Zaborów), III miejsce – Mateusz
Cybulski (klasa III, PSP Drwalew).
Wyróżnienia: Piotr Pacholczak (klasa

I, Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Chynowie), Wojciech Rutkowski
(klasa III, PSP Zbrosza Duża), Hanna
Łoboda (klasa III, PSP Belsk Duży),
Dawid Ślusarczyk (klasa 0, PSP Zaborów), Jakub Czerwiński (klasa 0, PSP
Belsk Duży), Zofia Kołacz (klasa II B,
PSP Belsk Duży), Zofia Wacyk (klasa
0, PSP Ciechlin), Maja Rybak (klasa III,
PSP Żdzary), Maks Mela (klasa 0, PSP
Lesznowola).
Grupa wiekowa II (klasy 4-8). Nagrody: I miejsce – Nikola Czub
(klasa V, PSP Ostrołęka), II miejsce
– Anna Rogal (klasa V, Zespól Szkolno- Przedszkolny w Chynowie), III
miejsce – Dominik Szymański (klasa
IV, PSP Borowe). Wyróżnienia: Julia
Łubińska (klasa V, PSP Bikówek),
Sandra Ukleja (klasa VII, PSP Zbrosza
Duża), Marika Ukleja (klasa VI, PSP
Zbrosza Duża), Piotr Legucki (klasa
VI, PSP Belsk Duży), Piotr Czapski
(klasa VI, PSP Belsk Duży), Agnieszka Wacyk ( klasa VI, PSP Ciechlin),
Franciszek Szparaga ( klasa VII, PSP
Ciechlin), Oliwia Wilfort (klasa VII,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Nowej Wsi), Julia Lenarczyk (klasa IV,
PSP Wrociszew).
Serdecznie gratulujemy wszystkim
nagrodzonym.
Zapraszamy uczniów do udziału w
kolejnych edycjach konkursu.
Małgorzata Szymańczak,
kierownik PT KRUS w Grójcu

OSTATNIE KONSULTACJE MPZP ZA NAMI
10 czerwca odbyło się ostatnie już spotkanie konsultacyjne, dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego w gminie Grójec, realizowanego dla obszaru następujących miejscowości: Chudowola, Duży
Dół, Głuchów, Gościeńczyce, Janówek, Kobylin, Kośmin, Las Lesznowolski, Lesznowola, Mieczysławówka, Mirowice, Podole, Szczęsna, Wola Worowska, Worów, Wysoczyn, Zakrzewska Wola i Żyrówek.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to dokument, określający sposób użytkowania przestrzeni
bądź też przeznaczanie określonych terenów pod konkretny sposób zagospodarowania. Zależy nam, aby wyznaczyć optymalne i zgodne z potrzebami właścicieli działek i mieszkańców oraz z zasadami ochrony środowiska
sposoby użytkowania tych terenów w przyszłości.
Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej, online z możliwością czynnego udziału w dyskusji oraz przy bezpośrednim udziale zainteresowanych w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Grójec. Podczas spotkania omówione zostały wszystkie zgłoszone wnioski i podsumowane zostały dotychczasowe działania.
Ze względu na zmianę metody konsultacji z otwartych na hybrydowe istnieje możliwość zgłaszania wniosków i
komentarzy w wydłużonym terminie Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w procesie konsultacyjnym.
Konsultacje realizowane są przy wsparciu środków zewnętrznych. Gmina Grójec pozyskała grant na realizację
pogłębionych konsultacji społecznych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozwinięcie zasobów
ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze
zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”.
Informacja prasowa Urzędu Gminy i Miasta Grójec
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Święto Kogutka Grójeckiego? To jest to!
Dokończenie ze s. 1
Dzieło trójki przyjaciół: Piotra
Maciaka, Andrzeja Banaszewskiego i Darii Pelhen. Oni wzięli
na siebie stronę technologiczno-budowlaną, a ona, świetnie
pamiętająca drewniane kogutki
na kółkach z dzieciństwa, pomalowała go od góry do dołu,
z dwóch stron. Produkcja historycznego koguta zajęła im ok.
144 godzin.

Triumfalny pochód

O godzinie 12.15 spod budynku
GOK-u wyruszyła niezwykła
procesja. Na jej czele „jechał”
kogut, za nim jechał długi wóz
konny, z orkiestrą ludową, grającą oczywiście na ludową
nutę, a za wozem szli uczestnicy święta. Pochód – podążający ulicami Piłsudskiego, Ar-

Plon warsztatów

mii Krajowej, Jatkową i Piotra
Skargi – okazał się sensacją dla
mieszkańców miasta, w tym i
dwóch Wietnamczyków, którzy
wyskoczyli ze swojej firmy na
chodnik, by zrobić zdjęcia. Ludzie zatrzymywali się na trotuarach, wyłazili ze sklepów, stawali przy oknach i wychodzili
na balkony. Wszyscy fotografowali albo pozdrawiali koguta
oraz jego czcicieli.

Następnym punktem obchodów była prezentacja plonu
warsztatów, przeprowadzonych
w GOK w ramach projektu.
Andrzej Banaszewski i Beata
Krajewska przygotowali i wraz
ze swoimi podopiecznymi z
wdziękiem odtańczyli klapoka.
Agnieszka Cecylia Kazała opowiadała, jak na jej warsztatach
ceramicznych powstały piękne,
błyszczące, wielofunkcyjne kogutki, które z zachwytem oglądała publiczność. Podziw budziły – wiszące opodal stoiska
z kogutkami – słomiane pająki, stworzone na warsztatach
rękodzieła ludowego u Darii
Pelhen.
– Kiedyś wierzono, że przynoszą one szczęście domownikom
– tłumaczyła Daria.

Czerwone jabłuszko

Na scenie wystąpił Chór Miasta Grójec oraz goście: Kapela
Niwińskich, Kapela Bialska,
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowomiejskiej oraz Kapela Piotra
Bińkowskiego. Przedstawiony
repertuar, przy wykorzystaniu
ludowego instrumentarium i w różnych aranżacjach, w dwóch przypadkach wykonany a cappella, trafił do
serc publiczności. Widzowie, zachęcani przez wodzireja, w którego
profesjonalnie wcielił się Andrzej
Ekiel, coraz odważniej uczestniczyli w pląsach na przysłowiowych
dechach, niektórzy podśpiewywali
pod nosem „Czerwone jabłuszko”
i inne piosnki. Ktoś, rozmawiając
przez telefon, relacjonował podnieconym głosem: „Jaka wspaniała
impreza!”, a dama, odpoczywająca
po tańcach, pytała sąsiada, czy następnego dnia kogutkowe obchody
będą kontynuowane.

Wio!

W międzyczasie stale oblegany,
zwłaszcza przez dzieci, był zaprzęg

ŚWIĘTO KOGUTKA W OBIEKTYWIE

konny. Fotografia zrobiona na Kajtku albo Wojtku (tak Tadeusz Rozum
z gminy Chynów nazywa nieoficjalnie dorodne rumaki, wyróżniające
się spokojem i łagodnością), pogłaskanie ich albo poczęstowanie
jabłkiem – to dla każdego milusińskiego przeżycie co się zowie. A do
tego jeszcze istniała szansa, z której
ochoczo korzystano, wzięcia udziału w przejażdżce wozem konnym
po Grójcu!

Trafiona idea

Czeka nas jeszcze wernisaż wystawy plastycznej (na bazie warsztatów), zatem na pełną ocenę Święta Kogutka Grójeckiego przyjdzie
pora. Już dziś można jednak powiedzieć, że okazało się ono dużym
sukcesem i zasługuje na kontynuację. 26 czerwca z czcią pochyliliśmy się nad tradycjami ludowymi
regionu, uświadamiając sobie nasze
wiejskie korzenie, a zarazem uśmiechając się do siebie samych i do
ludzi, jakbyśmy po epoce pandemii
wkraczali z optymizmem w nowy
czas.
Remigiusz Matyjas
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Mateusz Potocki laureatem w kuratoryjnym konkursie
biologicznym Mazowieckiego Kuratorium Oświaty
a spotkania z nauczycielem, przygotowujące chłopca do konkursu,
odbywały się głównie on-line.
Dodatkowym stresem było to, że
z powodu pandemii COVID-19
terminy etapu rejonowego oraz
wojewódzkiego stale odraczano.
Nie wpływało to pozytywnie na
kondycję emocjonalną uczestników konkursu. Dzięki wsparciu
i motywacji ze strony rodziców
oraz nauczyciela, Mateusz pracował z wielkim zapałem i determinacją. Tym samym Mateusz
potwierdził, że „wytrwała pilność
największe trudności pokona”.

W Szkole Podstawowej nr 1 jest
wielu uczniów potwierdzających
swój wysoki potencjał intelektualny,
ambicję i motywację do
samorealizacji oraz nauczycieli,
którzy w pracę z uczniami angażują
się z sercem i wielką pasją. Tradycją
szkoły im. Gabriela Narutowicza
staje się fakt, że co roku jej uczniowie
osiągają sukcesy naukowe –
zdobywają doskonałe wyniki w
przedmiotowych konkursach
kuratoryjnych.

T

ytuł finalisty lub laureata
w konkursie kuratoryjnym
to Mount Everest wśród
wszystkich konkursów naukowych na tym etapie kształcenia, co
doskonale rozpoczyna kariery uczniów
i jest wstępem do zdobywania kolejnych ośmiotysięczników.

Trzy wspaniałe roczniki

W roku szkolnym 2018/2019 finalistą
konkursu kuratoryjnego z biologii został uczeń klasy 8C Maciej Kowalski
(opiekun Anna Jóźwik). W kolejnym
roku szkolnym, tj. 2019/2020, dwaj
uczniowie klasy 8B wykazali się wiedzą historyczną. Michał Komorowski
zdobył tytuł laureata, zaś Tymoteusz
Jóźwik tytuł finalisty w kuratoryjnym
konkursie z historii (opiekun Waldemar Gorzkowski). Z kolei w tym roku
szkolnym uczeń klasy 7C, Mateusz
Potocki, zdobył tytuł laureata w kuratoryjnym konkursie biologicznym
Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.
Sukces Mateusza jest szczególny, gdyż
chłopiec jest dopiero siódmoklasistą.

Pasja rodzi sukces

Sukces Mateusza to efekt wielolet-

niej pracy. Od klasy piątej chłopiec
przejawiał szczególne zainteresowanie biologią, wyróżniając się na
tle rówieśników ogólnobiologiczną
wiedzą, błyskotliwością, kreatywnością i zaangażowaniem w szkolne i
pozaszkolne konkursy oraz projekty o
tematyce biologicznej. Zajęcia pozalekcyjne z biologii pochłaniały go bez
reszty, a zarazem inspirowały do kolejnych biologicznych przedsięwzięć.
Ogromny udział w sukcesie chłopca
mają również jego rodzice. To oni stawali na głowie, aby zdobyć trudno dostępne materiały i literaturę, konieczne w przygotowaniu do konkursu.
Inspirowali Mateusza swoją wiedzą i
doświadczeniem, dając mu ogromne
wsparcie emocjonalne.
Mozolne przygotowania do konkursu
Mateusz podjął już w klasie szóstej,
w listopadzie 2019 r., pod opieką nauczyciela biologii Anny Jóźwik.
Materiał merytoryczny konkursu był
ogromny i bardzo szczegółowy, daleko wykraczający poza podstawę pro-

gramową klas 5-8. W klasie szóstej
chłopiec opanował podstawę programową klasy siódmej i ósmej, zaś w
siódmej klasie rozszerzenie materiału.
Dodatkowo Mateusz musiał zgłębić
artykuły o tematyce biologicznej z
piętnastu numerów popularnonaukowego miesięcznika „Wiedza i Życie”
(2019/2020). Były to artykuły pisane
przez naukowców posługujących się
specjalistycznym językiem i wysublimowaną terminologią biologiczną,
opisujące bardzo trudne zagadnienia,
często na poziomie biochemicznym
i molekularnym. Zrozumienie treści
wymagało od ucznia bardzo szerokiej
wiedzy biologicznej, oczytania i rozumienia tematu.

Co może wytrwała pilność

Sytuacja towarzysząca przygotowaniom konkursowym Mateusza była
wyjątkowo trudna – połowa klasy
szóstej i praktycznie cała klasa siódma był to czas nauczania zdalnego.
Utrudniony był dostęp do materiałów,

PROMOCJA GRÓJCA W GRECJI POPRZEZ SZTUKĘ

Projekt Erasmus+ „Impossible becomespossible” w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Grójcu, opierający się na wymianie międzynarodowej, zaczął się w 2019 r. od przyjazdu uczniów z Grecji, Hiszpanii, Danii i Włoch do Grójca. Wtedy uczniowie zajmowali się problem smogu.

N

iestety przez pandemię koronawirusa wyjazdy do Grecji, Hiszpanii i Włoch przesunęły się na lipiec.
Grupa z Polski, która jest wyznaczona do wyjazdu do Grecji, przygotowuje serię zadań mających na
celu przedstawienie naszego kraju oraz miasta za granicą. W Grecji ich tematem przewodnim będzie
sztuka, dlatego uczniowie z Polski chcą zaprezentować Grójec, skupiając się na jego walorach artystycznych.
W tym celu został przeprowadzony także wywiad z lokalnym artystą, Sebastianem Krawczakiem, autorem muralu „Panorama Grójca”. Jesteśmy szczęśliwi, że udało się przeprowadzić wywiad z taką osobą i osobiście uważamy,
że to był najlepszy wybór. Było to dla nas ważne także z powodu tego, że uczniowie zza granicy mieli okazję
podziwiać „Panoramę Grójca” podczas wizyty w Polsce, w grudniu 2019 r. Zatem teraz będą mogli poznać samego autora tego dzieła.
Milena Cieślak

Przebieg konkursu

I etap – szkolny odbył się 19 listopada 2020 r. Wzięło w nim
udział 2903 uczniów z województwa mazowieckiego. Do drugiego
etapu – rejonowego, zakwalifikowało się 145 uczniów, w tym
Mateusz. Ciężka praca chłopca
zaowocowała kwalifikacją do
trzeciego – wojewódzkiego etapu konkursu. 15 kwietnia 2021
r. Mateusz wraz z 41 uczniami
z Mazowsza zmagał się z testem
finałowym. Ostatecznie Mateusz
zakończył przygodę z konkursem
tytułem laureata, podobnie jak 17

innych uczniów z naszego województwa.

Jedyny w mieście i gminie

Uzyskany tytuł otwiera Mateuszowi drzwi do każdej szkoły
średniej w Polsce bez względu na
wynik egzaminu ósmoklasisty.
W tym roku szkolnym Mateusz
Potocki jest jedynym uczniem w
naszej szkole, mieście i gminie,
który zdobył tytuł laureata w konkursie kuratoryjnym. Podobnie
jak jego poprzednicy przyniósł
chlubę naszej szkole i całej gminie. Wszyscy chłopcy: Maciej
Kowalski, Michał Komorowski,
Tymoteusz Jóźwik i Michał Potocki reprezentują naszą szkołę i
gminę jako najlepsi uczniowie z
całego województwa.
Nasz „Jedynkowicz” udowodnił,
że cel to zadanie, które wyznaczamy naszym marzeniom! Mateuszu, życzymy Ci, aby cele w
Twoim życiu były jak horyzonty,
tak, abyś osiągając jedne, mógł
zawsze widzieć nowe!
Gratulacje dla Ciebie i Twoich
Rodziców! Życzymy ci dalszych,
naukowych sukcesów.
Dyrekcja Szkoły
Anna Jóźwik, nauczyciel biologii

SZKOLNE EURO W ZSS W GRÓJCU
16 czerwca – staraniem Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „NIEPOKONANI" – w Zespole Szkół Specjalnych im.
ks. J. Twardowskiego w Grójcu odbył się turniej piłkarzyków stołowych „Szkolne EURO 2021".

U

czestniczyły w nim osoby z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu grójeckiego, m.in. ze SOSW z Jurek i ze
SOSW z Nowego Miasta. Rywalizowano także w innych konkurencjach, takich jak: piłkarskie kręgle, podbijanie piłki czy
tor przeszkód. Zawody przebiegały w atmosferze fair play i z pewnością
przybliżyły uczestnikom oraz kibicom sposób rozgrywania turnieju
takiego jak Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej.
Wydarzenie, dofinansowane ze środków z konkursu ofert organizowanego przez Powiat Grójecki, zostało objęte patronatem starosty grójeckiego, Krzysztofa Ambroziaka, a podczas wręczania medali i nagród
obecna była Jolanta Sitarek, wicestarosta grójecki.
Oprócz atrakcji sportowych na uczestników czekały grillowane kiełbaski, pyszne ciasta i owoce, popcorn i wata cukrowa – częściowo
zakupione z dotacji, a częściowo przekazane przez sponsorów: Sklep
Spożywczy Leviatan, Zakład Piekarsko-Ciastkarstki Dojutrek, Piekarnię
Kazana oraz Cukiernię Klepacz, którym ogromnie dziękujemy. Organizację wydarzenia wspierał WOLONTARIAT UCZNIOWSKI z grójeckiego
LO, któremu też należą się serdeczne podziękowania.
Było sportowo, słodko i gorąco, zarówno z powodu pogody, jak i emocji! Takie właśnie, słodkie i gorące wspomnienia „Szkolnego EURO 2021”
będą towarzyszyć jego uczestnikom podczas kibicowania reprezentacji
Polski w piłce nożnej, i to nie tylko podczas trwającego turnieju.
Info ZSS
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Życie ciekawsze niż kino

Aleksander Żabczyński – czar utrwalony na wieki
W komedii „Pani minister
tańczy” jest taka scena, kiedy
śpiewa, iż lubi mieć trochę
w czubie („nie za dużo, tak
żeby było słodko i miło”), lubi
muzyczkę, lubi spódniczkę,
lubi wesoło żyć. W 1937 r., gdy
kręcono ten obraz, Aleksander
Żabczyński znajdował się u
szczytu popularności. Grany
przez niego Sebastian Maria
Rajmund hrabia de Santis,
urzędnik Ministerstwa Ochrony
Moralności Publicznej, ma
swoje wady, tak samo jak sam
pan Aleksander. Każdy zresztą
ma jakieś wady, ale nie każdy
ma papiery na największego
amanta polskiego kina,
a zarazem tyle klasy, by –
pomimo odniesionego sukcesu
– pozostać dla najbliższych
Darkiem, a dla przyjaciół Żabą.
w przystojny brunet, proporcjonalnie zbudowany,
o pięknej głowie, jasnych,
wyrazistych oczach i regularnych rysach twarzy, obdarzony
ciepłym, jedwabistym głosem, muzykalnością, elegancją i precyzją gestu,
w latach 30. rozkochał w sobie tysiące
kobiet, podziwiających go na ekranach
kin w całej Polsce, także w grójeckim
Apollo. Niestety, kinematografia międzywojenna zaszufladkowała go jako
amanta, po wojnie zaś, gdy jego niewątpliwy talent aktorski rozwinął się
na deskach teatralnych, nie stanął już
na planie filmowym.

Ó

dołączy do ich grona. Z Melpomeną
zaczął romansować podczas studiów
prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim, które podjął, by spełnić
aspiracje mamy. Nie przebrnął przez
prawo, wszakże w okresie studenckim zetknął się z Warszawską Szkołą
Gry Sceniczno-Filmowej Niny Niovilli, a także próbował swoich sił w
kole teatralnym, prowadzonym przez
Edmunda Wiercińskiego. Właśnie z
tego koła trafił do Instytutu Reduty, a
następnie do zespołu. Bycie aktorem
Juliusza Osterwy, eksperymentatora
polskiego teatru, oznaczało przejście
przez poważną szkołę gry scenicznej
oraz uczestnictwo w inscenizacjach
na wysokim poziomie artystycznym.
W Reducie nie uznawano gwiazdorstwa, liczyły się umiejętności i efekt.
Żabczyński debiutował 24 grudnia
1922 r. w rolach Archanioła Gabriela
i Chleburada w „Pastorałce” Leona
Schillera.

Na schodach

Dziadek był generałem armii carskiej, ojciec, pułkownik tejże armii,
po odzyskaniu niepodległości został
generałem dywizji Wojska Polskiego.
Nasz bohater przyszedł na świat 24
lipca 1900 r. w Warszawie, na chrzcie
świętym odprawionym 14 września
następnego roku w parafii św. Aleksandra otrzymał imiona: Aleksander
Bożydar. Pierwsze imię dostał po
dziadku i ojcu, drugie wzięło się stąd,
iż dla rodziców, mających już córkę,
męski potomek stanowił dar od Boga.
Mama, niedoszła primadonna operowa, nazywała go Darkiem.

W tej inscenizacji rolę Archanioła Michała zagrała Maria Zielenkiewicz,
urodzona w Jędrzejowie, córka Józefa
Antoniego i Marty Józefy z Niedostatkiewiczów, mieszkająca w Warszawie, przy al. Ujazdowskich. Do stolicy
ściągnęła z Moskwy, gdzie kształciła
się początkowo w Studio Dramatycznym Proletariatu, a potem w Studio
Teatru Kameralnego pod kierunkiem
Aleksandra Tairowa. W 1921 r. została
zatrudniona przez Osterwę. Osiemnastoletnia Maria zobaczyła Żabczyńskiego na schodach w Reducie. Stanęła jak wryta.
– Było to uczucie od pierwszego wejrzenia – wspominała po latach.
Gdy w parafiach św. Krzyża i św.
Aleksandra ogłoszono zapowiedzi,
wśród wielbicielek młodego aktora
zapanowała żałoba. Ciężko przeżyły
ślub Aleksandra i Marii, który ziścił
się 2 lipca 1923 r. w parafii Wszystkich
Świętych. Co ciekawe, w akcie ślubu
podano zawód 19-letniej panny młodej (artystka), pana młodego określając
jako 22-letniego kawalera, mieszkającego z rodzicami, przy ul. Sienkiewicza. Połączył ich teatr, na dobre i na złe,
aż do końca.

Edukacja i wojsko

Na scenach i scenkach

Aleksander Bożydar

W momencie narodzin dziecka, ojciec
służył w stopniu kapitana w Lejb-Gwardyjskim Sankt-Petersburskim
Pułku. Pragnął on, by syn kontynuował tradycje wojskowe rodu Żabczyńskich. Mama, widząc liczne talenty chłopca, widziała w nim raczej
artystę albo prawnika. Aleksander
miał guwernantkę, pobierał nauki w
prestiżowym gimnazjum Chrzanowskiego, a gdy wybuchła wielka wojna,
wraz z rodziną tułał się po Imperium
Romanowów za ojcem, ucząc się w
rosyjskich szkołach. Edukację szczebla średniego ukończył w 1920 r. w
Warszawie. W tym samym roku wstąpił do Szkoły Podchorążych Artylerii
w Poznaniu, gdzie należał do wyróżniających się słuchaczy. W 1923 r. był
oficerem rezerwy dywizjonu artylerii
zenitowej w Warszawie, przeformowanego kilka lat później w 1. pułk
artylerii przeciwlotniczej. Na stopień
porucznika został mianowany 1 stycznia 1935 r.

Z innej planety

Aleksander Bożydar Żabczyński,
choć mógłby zrobić karierę w wojsku,
dał się jednak owładnąć magii teatru.
Uważając aktorów za ludzi z innej planety, nie przypuszczał, że tak szybko

Młody żonkoś w Reducie zagrał jeszcze Karola w Nowym Don Kiszocie.
W ciągu następnych trzech sezonów
występował kolejno: w Teatrze im. Bogusławskiego, w Teatrze Polskim i w
Teatrze Narodowym. W latach 19271930 spotykamy go, podobnie zresztą
jak i Marię, na scenach Lwowa, Łodzi
i Bydgoszczy. W międzyczasie wziął
udział w przedstawieniu „Kulig”
inscenizowanym przez Leona Schillera podczas Powszechnej Wystawy
Krajowej w Poznaniu. W latach 30.,
wykorzystując swoje predyspozycje
wokalne i taneczne, z aktora dramatycznego przedzierzgnął się w aktora
rewiowego, święcąc triumfy w warszawskich teatrzykach: Morskie Oko,
Wesołe Oko, Kameleon, Rex, Wielka
Operetka, Wielka Rewia, Hollywood,
Cyrulik Warszawski. Pracowały w
nich największe gwiazdy polskiego
teatru i filmu, dla których piosenki i
skecze pisali najlepsi autorzy.

Pierwsze filmy

W międzyczasie wpadł w sidła X
Muzy, bo ktoś taki, jak on, po prostu
musiał w nie wpaść. Uczeń Niny Niovilli, aktorki, pierwszej Polki, będącej
reżyserką filmową, zadebiutował u
schyłku kina niemego, w 1926 r., gra-

jąc doktorka w kryminale „Czerwony
błazen” Henryka Szaro. Na temat jego
pierwszych ról filmowych niewiele
da się powiedzieć, bowiem zarówno
rodzime filmy, czyli „Czerwony błazen”, „Ziemia Obiecana” czy „Dzikuska”, jak i produkcje polsko-amerykańskie – reżyserowane przez Ryszarda Ordyńskiego – czyli „Tajemnica
lekarza”, „Głos serca” i „Kobieta, która
się śmieje” (zapewne już dźwiękowe)
nie zachowały się do naszych czasów.
Trzy ostatnie dzieła wyprodukowała
wytwórnia Paramount Pictures, która
w atelier pod Paryżem kręciła filmy
według tego samego scenariusza z
udziałem ekip aktorskich z poszczególnych krajów, w tym także i Polski.
Eksperyment zarzucono, ale praca na
planie filmowym we Francji stanowiła
dla Żabczyńskiego, który spotkał się
tam z czołowymi polskimi aktorami
oraz zawodowymi ekipami realizacyjnymi, niezwykle cenne doświadczenie. Najstarszym zachowanym filmem z jego udziałem jest – częściowo
udźwiękowiony – „Janko Muzykant”
z roku 1930. W 1933 r. zagrał Zygmunta Szczerbica w „Dziejach grzechu”, w
1934 r. adiutanta gubernatora w „Córce generała Pankratowa” oraz dziedzica Pleszczyńskiego w „Ślubach
ułańskich”.

Manewry miłosne

jący dżentelmen, z poczuciem humoru i fantazją, śpiewający (najlepiej
z polskich aktorów międzywojnia) i
tańczący, a niekiedy także akompaniujący sobie na fortepianie albo gitarze,
rozkochujący w sobie płeć piękną, pojawia się także w następnych filmach.
Bo takim chciała go widzieć publiczność, zwłaszcza damska. Zatem pod
niego pisano scenariusze, wybierano
partnerki. Z Mankiewiczówną spotkał
się jeszcze na planie komedii „Pani
minister tańczy”, pełnej śmiesznych
sytuacji, ale także gorących wyznań.
Każda kobieta pragnęłaby usłyszeć,
jak boski Żaba śpiewa dla niej: „Już
nie mogę dłużej kryć/ jak brak mi Ciebie/gaśnie dzień na niebie/gdy nie widzę Cię”, i powtarzać za Tolą, grającą
tutaj tytułową minister Zuzannę i jej
siostrę Lolę: „on kocha mnie”, „o tak,
o tak”. W innych filmach nasz amant
rozpalał płomienne uczucie także w
bohaterkach granych przez aktorki:
Almę Kar, Jadwigę Smosarską, Lodę
Niemirzankę, Helenę Grossównę, Inę
Benitę czy Tamarę Wiszniewską. W
każdym z nich śpiewał przynajmniej
jedną piosenkę, najczęściej kompozycję genialnego Henryka Warsa, która
stawała się ogólnopolskim przebojem.

W Małej Wsi

W komedii „Ada, to nie wypada”
spotkał się z Lodą Niemirzanką. Tyle
tu wdzięku, emocji, czaru, zwłaszcza
gdy siedząc obok siebie, przytuleni,
uśmiechnięci, zgodnie stwierdzają,
że „nie kochać w taką noc to grzech”.
Zaraz potem tańczą tango, niemal ze
sobą sklejeni, choć ona, jakby w zawstydzeniu spuszczając oczy, usiłuje
jeszcze udawać, że broni się przed
czymś, co już się między nimi stało. Ta
scena do dziś łamie kobiece serca. Zauważmy też, że pierwsze ujęcia filmu
powstały w Małej Wsi koło Grójca. To
tutaj w 1936 r. ze swoją ekipą zjechał
reżyser Konrad Tom. To niesamowite,
że Antoniego Fertnera, Kazimierza
Junoszę-Stępowskiego, Niemirzankę i
Żabczyńskiego sfilmowano na tle pałacowych wnętrz oraz parku.

Przywołane role nie miały jeszcze
zbyt wiele wspólnego z wizerunkiem
amanta filmowego. A ten narodził się
w 1935 r. w „Manewrach miłosnych”,
klasycznej komedii romantycznej.
Akcja dzieje się w stolicy fikcyjnego
państwa Skumbria. Nasz bohater gra
porucznika pułku huzarów, wolnego
ptaka, mającego „szampan zamiast
krwi”. Zakochawszy się w kobiecie
poznanej na balu, nie chce ożenić się
z baronową Kolmar, podsuwaną mu
przez rodzinę. Jedzie do baronowej
tylko pro forma. Mało tego, przed
wejściem do jej domu, przebiera się
za swego ordynansa, a ordynans przebiera się za porucznika. Baronowa
Kolmar, która okazuje się ową piękną
kobietą z balu, zauważywszy na czas
podstęp rozpoznanego porucznika,
przebiera się za swoją pokojówkę, a
pokojówka za nią. W „Manewrach
miłosnych” Żabczyński znakomicie
prezentuje się w mundurze, wspaniale tańczy (scenę walca kręcono wiele
godzin), śpiewa głosem o rozbrajającej
barwie, a partneruje mu Tola Mankiewiczówna, jedna z najpopularniejszych aktorek i piosenkarek międzywojnia, sopran liryczny. Na ekranie
tworzą piękną parę, a śpiewając: „Jak
drogie są wspomnienia dawnych dni/
Wspomnienia dawnych lat /Melodia
w nich serdeczna jakaś brzmi/I dawny piękny świat”, zabierają widzów
do krainy miłości albo bajek, w której
każdy z nas chciałby być.

Ach, te kobiety

Wyznania, wyznania

Na peronie

Aleksander Żabczyński, jako czaru-

Świętą cierpliwość wykazywała Maria Żabczyńska, widząc, jak objawia
się popularność jej męża. Obronić się
przed jego czarem, nawet w sytuacji,
gdy nie chciał z niego korzystać w wiadomych celach, było rzeczą niemożliwą. Żabczyńscy mieszkali w kamienicy na piątym piętrze. Cała droga na
górę, każda klatka schodkowa, usłana
była przez wielbicielki kwiatami i listami. Jedna z fanek, podziwiających
młodego aktora w czasie jego występów w teatrze, koniecznie chciała się z
nim umówić. W końcu Żaba przystał
na propozycję, lecz zastosował fortel.
Otóż podczas spotkania udawał
jąkałę.
– Mistrzu, ale przecież przed chwilą
pan tak piękne mówił na scenie –
zdziwiła się.
– Czego się nie ro-robi dla pie-pieniędzy – odparł.
Z pewnością na jąkanie nie dała się
nabrać Loda Halama, aktorka i tancerka, znana z temperamentu, która
wystąpiła u boku Żaby w „Manewrach miłosnych”, a wcześniej także
w „Ziemi obiecanej”. Zakochała się
w nim bez pamięci. Połączył ich romans, o czym chyba wiedziała pani
Maria, notabene grająca w „Manewrach miłosnych” Cygankę, a może
wiedział też i hrabia Andrzej Dembiński, pierwszy z pięciu mężów Halamy. W każdym razie Loda musiała
obejść się smakiem.
W 1939 r. Aleksander Żabczyński

zagrał w pięciu filmach, kilku z nich
nawet nie miał okazji zobaczyć, gdyż
bez wahania zamienił frak na mundur. Uczestniczył w kampanii wrześniowej. Potem był oficerem Polskich
Sił Zbrojnych na Zachodzie: we Francji, Anglii, na Bliskim Wschodzie, we
Włoszech – został ranny pod Monte
Cassino. Odznaczono go m.in. Krzyżem Walecznych. Maria Żabczyńska,
o czym będąc siedem lat daleko od
kraju zapewne nie miał pojęcia, pod
koniec 1939 r. urodziła ich dziecko,
niestety martwe. Nie wyobrażała sobie życia za granicą, więc zdemobilizowany, w 1946 r., wrócił do Polski.
Na peronie kolejowym w Warszawie
nie mogła znaleźć męża.
– Gdzie jest kapitan Żabczyński? –
pytała.
– O, stoi tam – powiedział ktoś.
To naprawdę on – kochany Daruś,
bożyszcze kobiet? Na wojnę poszedł
z czarnymi włosami, wrócił zaś kompletnie siwy.

Wielka szkoda

Nie najlepiej czuł się w nowej rzeczywistości politycznej, inwigilowany
przez Służbę Bezpieczeństwa. Żabczyńscy żyli bardzo skromnie, do
tego stopnia, że „mężuś Daruś” dorabiał do teatralnej pensji, wstawiając
do Cepelii ptaszki, które własnoręcznie rzeźbił w drzewie. Wielka szkoda,
że nie występował w filmach. Po wojnie jego talent aktorski zajaśniał przecież pełnym blaskiem w teatrze, np.
w sztuce „Król i aktor”, gdzie genialnie wcielił się w Stanisława Augusta
Poniatowskiego. O jego ówczesnych
możliwościach świadczą słuchowiska radiowe oraz piosenki nagrane w
Polskim Radio. Słuchając choćby słuchowiska „Jezioro” – zrealizowanego
w 1956 r. – czekamy, aż odezwie się
Żabczyński, grający Pawła Jachonia, malarza, romansującego z Inką,
mówiącą głosem Aliny Janowskiej.
W jego ustach nieziemsko, choć z
małym przekąsem, brzmią nawet słowa: „Polska Ludowa”. Nikt nigdy nie
zaśpiewał i nie zaśpiewa tak „Całuję
twoją dłoń madame”, jak to zrobił on
w 1957 r., już troszkę przytłumionym
głosem, jednakże z jaką finezją i klasą. 6 maja 1957 r. wystąpił już nawet
w Teatrze Telewizji, jako książę w
„Heloizie i Abelardzie”, inscenizacji
w reżyserii Adama Hanuszkiewicza,
niestety niezarchiwizowanej. Zatem
następnym krokiem mogłoby być pojawienie się aktora na dużym ekranie, co po odwilży październikowej
raczej nie stanowiłoby problemu. Z
pewnością znów czymś by nas zaskoczył, a jego czar zostałby utrwalony na taśmie filmowej także w wersji
dojrzałej.

Słowa piosenki

Tak się jednak nie stało. Pozostały
nam przedwojenne filmy, które nasycił swoim nieprzemijającym urokiem.
Aleksander Żabczyński w nocy z 19
na 20 maja 1958 r. dostał zawału serca. Trafił do szpitala, gdzie po kilku
dniach przyplątało się zapalenie płuc.
Żona była przy nim do końca. W nocy
z 30 na 31 maja, o godzinie 1:30, jego
serce przestało bić. Maria Żabczyńska, której dane było zagrać w kilku
powojennych filmach, przeniosła się
do wieczności 27 stycznia 1981 r. Na
skromnym grobie Aleksandra i Marii
Żabczyńskich, znajdującym się na
warszawskich Powązkach, w 2016 r.
– wysiłkiem społecznym – położono
nową płytę. Są na niej słowa zaczerpnięte z piosenki „Już nie zapomnisz
mnie”, którą Darek śpiewał w filmie
„Zapomniana melodia”: „I już mam
spokój, i już nie lękam się”.
Remigiusz Matyjas
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Dobre wspomnienia z bycia sołtysem

Rozmowa z Barbarą Pawlak, która
w latach 2006 – 2021 pełniła funkcję
sołtysa Głuchowa, a w latach 2010 –
2018 zasiadała w radzie miejskiej.

A jak wspomina Pani pracę w radzie miejskiej?
Tam zajmowaliśmy problemami na
skalę całej gminy. Pracowałam w
kKomisji Mieszkaniowej m. in. z
obecnym burmistrzem Dariuszem
Gwiazdą. Trzeba było się porozumieć i udawało nam się to.

Spędziła Pani ponad 14 lat, pełniąc funkcję sołtysa. Pamięta Pani
dzień, w którym mieszkańcy Panią
wybrali na to stanowisko?
Tak, to było dokładnie 21 stycznia
2006 roku. Pamiętam, że byłam trochę zaskoczona tym, że ludzie mi
zaufali.
Jakie Pani podsumuje te lata?
Mam miłe wspomnienia z tych kilkunastu lat bycia sołtysem. Starałam
się sumienni wykonywać swoje obowiązki. Zajmowałam się remontami
dróg, oświetleniem ulic, porządkowaniem placu zabaw. Pomagałam
prezesowi klubu sportowego GPSZ
Głuchów. Wraz z mieszkańcami
organizowaliśmy imprezy z okazji
Dnia Dziecka. W tym miejscu dziękuję sponsorom tych imprez, a byli
to: Urząd Gminy i Miasta Grójec,
burmistrz Jacek Stolarski, zakład
Kon-Vin w Głuchowie, zakład Pepsi w Michrowie, sklep spożywczy
Gafik w Głuchowie, Jedność – Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów w
Grójcu.
Dziękuję również za wieloletnią
współpracę w radzie sołeckiej Adamowi Wasilkowskiemu i Aleksandrowi Wojtasiakowi. Zawsze mogłam liczyć na ich pomoc i wsparcie.
Dziękuję także mieszkańcom, którzy
mi pomagali przy organizowaniu
imprez dla dzieci, a było ich tylu, że
nie jestem w stanie wszystkich wymienić.

Jeśli chodzi o inwestycje w Głuchowie, to najgorsze były drogi, ale udało się je nieco poprawić. Szczególnie
cieszy, że położono nawierzchnię
asfaltową na drodze w kierunku Wysoczyna. Uzupełniono oświetlenie
na ul. Dolnej, Leśnej, Spacerowej i
Spokojnej. Nie udało się natomiast
założyć oświetlenia na ul. Willowej,
Miłej i Cichej. Udało się także wyposażyć boisko. Zamontowano trybuny i postawiono pomieszczenie
socjalne dla sportowców. W tych inwestycjach bardzo pomógł fundusz
sołecki.
Z jakimi problemami spotykała się
Pani, wykonując zadania sołtysa?
Nie miałam dużych problemów.
Mieszkańcy byli wyrozumiali. Tym

bardziej, że nie wszystko zależy od
Urzędu Gminy i Miasta. Są też inne
instytucje, które wydają decyzje. Tak
było choćby z pomysłem oświetlenia ul. Polnej. Niestety, zakład energetyczny nie zgodził się na montaż
lamp na słupach energetycznych.
Podobnie było z montażem progów
zwalniających przy placu zabaw. Nie
otrzymaliśmy na to zgody.
Głuchów to miejscowość, gdzie
dużo jest ludności napływowej.
Czy zdarzały się konflikty pomiędzy rdzennymi mieszkańcami a
nowymi?
Nie, nie mieliśmy większych problemów. Każdy się z każdym liczył. I za
to należą się mieszkańcom podziękowania.

Piotr Skarga – sławny rodak z Grójca
Najmniejszej wątpliwości
nie podlega fakt, że jest
najsłynniejszym i najszerzej
znanym obywatelem, który
pochodził z naszego zacnego
miasta. W drodze na szczyt
kariery przebył liczne meandry
swojego życia. Doczekał
się zarówno „białej, jak i
czarnej legendy”. Podziwiany,
szanowany, ambitny,
nienawidzony – paradoksalnie
swój rozgłos zawdzięcza
największej w naszych
dziejach narodowych klęsce
– rozbiorom. Gdyby nie one –
Piotr Skarga mógłby popaść w
zapomnienie u potomnych.

los – trafiał pod skrzydła nie lada
jakich protektorów, co z pewnością dało nowe możliwości.
Został m.in. nauczycielem i wychowawcą spadkobiercy magnackiego rodu Jana Tęczyńskiego.
Skarga miał okazję uczestniczyć
w podróżach młodego magnata.
Zresztą, kiedy młody Jan stanął
na czele rodu, nie zapomniał o
swoim wychowawcy. Polecił go
arcybiskupowi lwowskiemu Janowi Tarle, od którego Skarga
otrzymał w roku 1564 święcenia
kapłańskie. Został proboszczem,
a następnie kaznodzieją na dworze innego magnata, Jana Tarnowskiego.

rodził się w Grójcu w
roku 1536. Chłopak
nie miał zbyt szczęśliwego dzieciństwa z
powodu przedwczesnej śmierci
rodziców.

Jezuita

U
Edukacja

Z tego powodu opiekę nad nim
sprawował najstarszy brat Franciszek. Ten postanowił, że młodszy brat rozpocznie edukację w
szkółce parafialnej przy kościele
św. Mikołaja, a następnie zasili
szeregi duchowieństwa. Nauka
obejmowała: czytanie i pisanie,
język łaciński, elementy arytmetyki i katechizm. Musiał być
uczniem pilnym i dobrym, czego
dowodzi to, że ukończywszy lat
16, wyjechał z Grójca, by dalej
się kształcić. Trafił nie byle gdzie,
do samej Akademii Krakowskiej,
gdzie uzyskał tytuł bakałarza
(nauczyciela). Sprzyjał mu także

tleniowe. Na pewno też dużą radość
sprawiła budowa placu zabaw. Również boisko jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ mieszkańcy mają gdzie
spędzać swój wolny czas.

Jednak ambicje młodego wciąż
Piotra sięgały o wiele dalej. Jego
celem było wstąpienie do niezwykle elitarnego grona, jakim
był zakon jezuitów – ostrze papieskie do zwalczania herezji i
reformacji. Jednak nie była to
sprawa najłatwiejsza do osiągnięcia. Od rozpoczęcia nowicjatu do
zostania pełnoprawnym jezuitą
mijało co najmniej dwanaście
lat wypełnionych ciężką pracą i
przede wszystkim… nauką. Zadaniem jezuitów była walka na
argumenty i słowa z protestanckimi pastorami, toteż nie przyjmowano w ich szeregi osób przypadkowych, bez szczególnych cech
charakteru i inteligencji. Skarga
dopiął swego – został jezuitą.

W walce z heretykami

W międzyczasie powrócił do
Polski z Rzymu i podjął pracę w

Jak Głuchów zmienił się przez te
14 lat?
Przede wszystkim nastąpił bardzo
szybki rozwój budownictwa mieszkaniowego. Bardzo dużo ludności
przybyło. Jest sporo młodych ludzi.
Trochę żal, że dziś głuchowski zalew nie funkcjonuje tak jak kiedyś.
Nie można się w nim kąpać. Ludzie
przecież uwielbiają wypoczywać nad
wodą. Rozmawialiśmy na ten temat,
z władzami ale wszystko rozbijało się
o pieniądze.
Która inwestycja sprawiła Pani
największą radość?
Zawsze cieszyłam się z rozbudowy
oświetlenia ulicznego. A było tego
sporo, bo budowały się nowe domy
i trzeba było przedłużać linie oświebył tumult w Wilnie, w czasie którego doszło do podpalenia zboru
kalwińskiego i śmierci kilku osób.

Praca charytatywna

wileńskim kolegium jezuickim.
Tam z pełną pasją rzucił się w wir
pracy, stojąc za licznymi atakami
na protestantów. Nie tylko na argumenty. Prawdopodobnie stał za
faktem podburzenia mieszczan,
którzy palili kalwińskie księgi. To
pierwszy, ale nie ostatni uczynek
naszego Piotra. W roku 1611 także w Wilnie doszło do incydentu
z włoskim protestantem Franco de
Franco, który w mało wyszukany
sposób zakłócił przebieg uroczystej procesji w czasie Bożego Ciała. Aresztowany, po czterech tygodniach został stracony. Wyrwano
mu język, rozczłonkowano ciało,
powieszono szczątki na pręgierzu,
po czym, jakby było mało, spalono na stosie, a prochy utopiono
w rzece. Najgłośniej i najbardziej
natarczywie tak brutalnej kary, za
szczeniacki wybryk, domagał się
sam Piotr Skarga i postawił na
swoim. Skutkiem tych wydarzeń

Niezwykle ciekawe jest to, że kiedy atakował innowierców z wielką
determinacją, taką samą determinację wykazywał w pracy charytatywnej. Zakładał różne instytucje,
np. szpitale, Banki Pobożnych,
Bractwo św. Łazarza, Skrzynkę św. Mikołaja, by nieść pomoc
cierpiącym, chorym, głodnym,
ubogim, a nawet pannom wychodzącym za mąż albo idącym do
klasztoru. W swoim testamencie
przeznaczył niebagatelną kwotę
3500 zł polskich na ufundowanie w rodzinnym Grójcu szpitala,
który z zakupionych majątków
miał opiekować się dwudziestoma ubogimi.

Królewski kaznodzieja

Król Stefan Batory uczynił go
pierwszym rektorem Akademii
Wileńskiej. Król Zygmunt III
Waza swoim nadwornym kaznodzieją i spowiednikiem. Obaj, mając te same poglądy na temat wiary i reformacji, bardzo przypadli
sobie do gustu. W czasie pobytu
na dworze królewskim opublikował „Kazania sejmowe”. Wtedy
nie były one znane szerokiemu
gronu odbiorców. Skarga pisał o
konieczności wzmocnienia władzy królewskiej i ograniczenia
przywilejów, co nie przysporzyło
mu sympatii szlachty. Wskazywał
następujące przyczyny jawiącego
się kryzysu państwa: zbyt duża
rola szlachty w państwie, ucisk
chłopów, nadmierne uprawnienia
Sejmu, wolna elekcja i oczywiście szerząca się herezja. Wtedy

W Głuchowie są jeszcze tereny produkcyjne, gdzie kiedyś powstawała
żelatyna. Czy jakiś zakład powinien tam funkcjonować? Mówiono
np. o budowie tam biogazowni.
Uważam, że nie. Mamy bardzo złe
wspomnienia z tym miejscem. To
było przykre. Na początku, pamiętam, cieszyliśmy się, że powstał tam
zakład pracy. Ale oni nie dbali o to
miejsce. Smród był nie z tej ziemi.
Gdyby tam znowu coś się działo, to
te wspomnienia by do nas wróciły.
Jakich rad udzieliłaby Pani swojemu następcy?
Życzę panu Szymonowi dużo cierpliwości i odwagi. Wiadomo, że początki mogą być trudne i niepewne. Jeśli
będzie wytrwały, to da radę.
A nie będzie Pani brakować działalności społecznej i samorządowej?
Myślę, że nie. Gdy złożyłam rezygnację, to już byłam pogodzona ze
swoją decyzją. Stwierdziłam, że pora
już na kogoś innego.
Rozmawiał Dominik Górecki
mało kto zwrócił uwagę na słowa
Skargi. Przecież husaria na swych
kopiach miała podtrzymać nawet
spadające niebo.

Prorok

Zupełnie innego wymiaru nabrały słowa księdza Piotra w czasie
rozbiorów. Jego sława zajaśniała
pełnym blaskiem w okresie romantyzmu. Za białą legendą Skargi stoją najwięksi tamtego czasu, z Adamem Mickiewiczem na czele. W
narodowej świadomości dominuje
scena z obrazu Matejki „Kazanie
Skargi”, gdzie nasz bohater, dramatycznie gestykulując, wieszczy
niemal upadek państwa i podaje
recepty na uniknięcie marnego
losu, z których nieszczęśni, zadufani i zapatrzeni w siebie rodacy nie
skorzystali. To wtedy właśnie Piotr
Skarga zyskał nieśmiertelność.
Ostatnie miesiące życia spędził
w Krakowie i tam zmarł 27 września 1612 r. Pochowano go w kościele śś. Piotra i Pawła. Podjęto
próbę wyniesienia Piotra Skargi
na ołtarze. Póki co nieskutecznie.
Dlaczego? To temat na oddzielną
opowieść.

Patron

Przed grójeckim kościołem p.w.
św. Mikołaja stoi pomnik Piotra
Skargi. Według niepotwierdzonej
nigdy legendy twarz posągu do
złudzenia przypomina twarz zmarłego w 2018 r., nieodżałowanej
pamięci, wybitnego, nieszablonowego artysty – mieszkańca Grójca
Andrzeja Mitana.
Piotr Skarga jest patronem dwóch
grójeckich szkół – Liceum Ogólnokształcącego i Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 3.
Artur Szlis
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Połączeni sztuką
25 czerwca odbył się wernisaż
międzynarodowej wystawy
malarstwa i rysunku „Połączeni
sztuką”. Uczestniczy w niej
młodzież z Polski oraz Macedonii
Północnej. Honorowy patronat
nad wystawą w Polsce objęli:
ambasador Macedonii Północnej
– Vasil Panovski oraz burmistrz
Gminy i Miasta Grójec – Dariusz
Gwiazda.

W

prawdzie
blisko
1800 kilometrów
dzieli partnerskie
miasta: Grójec w
Polsce oraz Strumicę w Macedonii Północnej, lecz odległość nie
miała tutaj żadnego znaczenia.

Prace plastyczne prezentują najstarsi uczestnicy zajęć z pracowni
plastycznej Takie Tam Warsztaty
Agnieszki Kazały w Grójcu oraz
jej uczniowie ze Szkoły Kanadyjskiej w Warszawie, a także młodzież ucząca się pod okiem Ljupki
Gałązki Vasilev w SOUUD „Dimitar Vlahov” w Strumicy.

w Strumicy. Mówiono w trzech językach: polskim, angielskim oraz
macedońskim. W części oficjalnej
na łączach spotkali się: ambasador Polski w Macedonii Północnej
Wojciech Tyciński oraz ambasador
Macedonii Północnej w Polsce Vasil
Panovski. Nie zabrakło burmistrza
Strumicy Kosta Janevskiego oraz
burmistrza Grójca Dariusza Gwiazdy. W Polsce spotkanie prowadziła
kurator wydarzenia Agnieszka Kazała, a w Macedonii Północnej –
Ljupka Gałązka-Vasilev.

Uniwersalny język sztuki

Uczestnicy wystawy

Grójec-Warszawa-Strumica

Wystawa prezentuje ciekawe spojrzenia na świat młodych ludzi z
odrębnych państw. Ludzi mówiących innymi językami, mających
odmienne poglądy, marzenia i plany
na przyszłość. Język sztuki okazuje
się jednak językiem uniwersalnym,

Macedonia Północna: Anita Miteva,
Evgenja Kasapova, Angel Spasov,
Elena Nikolova, Vaska Malinova,
Brankica Angelova, Simona Miteva, Marija Tocevska, Viktorija
Tufekcieva, Eli Peceva, Vaska Malinova, Angela Georgieva, Milica
Jovanova, Natalija Dineva.
Polska: Natalia Kopyś, Weronika
Godlewska, Katarzyna Kusztal,
Iga Marchlewska, Katarzyna Wyrzykowska, Maria Barzon, Ewa
Klocek, Julia Kazała, Emilia Calczyńska, Zuzanna Rybicka, Chisom
Skowronowska, Katarzyna Płodzik,
Julia Ługowska, Marika Molenda,
Lubov Kobrina, Aparajeet Mitra.

Nic bez nich

Geneza

Łączyć a nie dzielić, podawać
ręce, nie blokować pomysłów oraz
inicjatyw, wspierać rozwój młodego pokolenia – to zasady, które
warto stosować w codziennym
życiu, nie tylko wykonując zawód
nauczyciela.
Poszukiwanie cech wspólnych
między dorastającymi młodymi
ludźmi z różnych stron Europy,
pomaganie w trudnych okolicznościach pandemicznych zaowocowało wystawą, będącą opowieścią o ostatnich miesiącach
i tygodniach pracy twórczej, o
wytrwałości i chęci doskonalenia
własnych umiejętności, a także
dialogiem o współczesnym świecie oraz miejscu, jakie ten świat
przygotował dla młodzieży.

"Koniugacja" Kazimierz Kochański
To jeszcze potrwa
- nie oczekuj cudu przygotuj listę
złud, strat i przeczekań;
odnotuj potwarz
i brzydząc się brudu
pokaż nam czyste.
Że jest. Nie ucieka.
Czyń to, co lubisz.
Daj dobru odetchnąć
- przepędzisz chmury,
przyjdą nawałnice gdy się pogubisz
okropności piętrząc,
oszczędź kontury,
odpuść nam granice.
Pozostaw przestrzeń
- choćby wąskie pasmo na niepokorę,
na nieczułość serca.
Bo, dobry wietrze,
uwiera, gdy ciasno,
i gdy nie w porę
świadomość mordercza.

a wspólna pasja, która łączy, jest
najlepszą formą dialogu w dzisiejszym świecie. Wielowątkowość i
różnorodność wystawy świadczy o
szerokich zainteresowaniach współczesnej młodzieży oraz chęci poznawania nowych form wypowiedzi artystycznej.
Partnerskie miasta zostały połączone dzięki wspólnej wystawie,
natomiast młodzież połączyła chęć
rozwoju własnych umiejętności i
poszukiwań twórczych.

Dwa miejsca, trzy języki

Wyjątkowy wernisaż wystawy miał
miejsce 25 czerwca o godzinie 18.00
w dwóch miejscach jednocześnie: w
Galerii GOK oraz w Europe House

Składam podziękowania za wsparcie i pomoc przy realizacji projektu
wszystkim zaangażowanym pracownikom Europe House w Strumicy, a w szczególności wspaniałej
artystce i kuratorce macedońskiej
części wystawy: Ljupce Gałązce-Vasilev. Dziękuję wszystkim życzliwym osobom, które pomogły dopiąć wydarzenie w Grójcu na czele
z ambasadorem Macedonii Vasilem
Panowskim, burmistrzem Grójca
Dariuszem Gwiazdą, a także mojej rodzinie (za pomoc w instalacji
wystawy), Darii Pelhen (za przygotowanie pięknego plakatu), Ośrodkowi Kultury (za udostępnienie
Galerii).
Plastyczne upominki dla wszystkich
uczestników ufundował burmistrz
Dariusz Gwiazda, a okolicznościowe dyplomy ambasador Vasil
Panovski. Słodki poczęstunek dla
młodych twórców w Polsce przygotowała Restauracja Topolka.
Agnieszka Cecylia Kazała
organizatorka wystawy

ARTYŚCI GPZG
ANNA MŁYNIEC
Nie boi się eksperymentować
i sięga po różne
formy i techniki. Obecnie
najbardziej
pochłania ją
malarstwo (studia w pracowni
malarstwa profesora Henryka
Gostyńskiego
na ASP w Warszawie) i grafika
warsztatowa
(studia w pracowni grafiki
warsztatowej
profesora Rafała
Kochańskiego
na ASP w Warszawie). Pracuje
z płótnem, papierem, farbami akrylowymi, pastelami
oraz obiektywem aparatu. „Maluję – mówi – ekspresyjnie, poddaję się chwili, oddaję emocje kolorami, ruchem pędzla i strukturą. Dla mnie to forma medytacji.
W fotografii zachwyca mnie głównie natura i pejzaż.
Kompilacja momentu światła, koloru, detalu i klimatu”.
Prywatnie blisko związana jest ze swoim miastem –
Grójcem, gdzie od 2018 r. pełni funkcję prezesa Grupy
Plastyków Ziemi Grójeckiej. Uczestniczyła w projekcie
ART/X/TOYAMA w ramach obchodów 100-lecia polsko-japońskiej współpracy dyplomatycznej w Grójeckim
Ośrodku Kultury czy w wystawie fotografii „Grójecki
Moment Decydujący” (2019). W 2020 r. brała udział w
wystawie „Zapisy i ślady” wspólnie z Anną Merską-Mitan i Moniką Feliksiak w Grójeckim Ośrodku Kultury, a
także w projektach „Pocztówka z domu” i „Pocztówka z
pandemii” organizowanych przez macierzystą uczelnię.
Organizuje i bierze udział w plenerach i wystawach Grupy Plastyków Ziemi Grójeckiej, współpracując z Grójeckim Ośrodkiem Kultury. Zawodowo zajmuje się komercyjnym projektowaniem graficznym jako art director w
dziale marketingu, w jednej z globalnych korporacji.

DANIEL NOWAK
Aktywny, emerytowany żołnierz, który po
zakończeniu
służby wojskowej odkrył lub
pielęgnuje takie
pasje jak: podróże, fotografia i malarstwo.
Pochodzi z Dolnego Śląska, ale
osiadł w Grójcu
i tutaj tworzy,
najczęściej w
technice akwareli i akrylu.
Lubi również
pastele. Przewodnim tematem jego prac
jest przyroda i otaczający go świat.W jego malarstwie
można dostrzec świat rzeczywisty – przedstawiony
charakterystyczną plamą i mocnymi kolorami. Należał
do Grupy Malarskiej PAADM (2013 – 2019), gdzie pod
okiem grójeckiej malarki Anny Darii Merskiej-Mitan
uczył się malarstwa i rysunku w różnych technikach.
Wystawia swoje prace w wystawach zbiorowych, m.in.
w Pracowni Artystycznej Anny Merskiej-Mitan „PAADM”,
w Bibliotece Pedagogicznej w Grójcu czy w Galerii
Grójeckiego Ośrodka Kultury (GOK).Uczestniczył w projekcie ART/X/TOYAMA w 2018 r. Daniel Nowak był członkiem Stowarzyszenia Plastyków Ziemi Grójeckiej (od
2016 r. ), a po jego reorganizacji, w roku 2018 , należy
do Grupy Plastyków Ziemi Grójeckiej (GPZG), pełniąc
funkcję wiceprezesa.
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Co było grane w Grójeckim Ośrodku Kultury?
Czerwiec upłynął pod znakiem wielu wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, których głównym
organizatorem był Grójecki Ośrodek Kultury.

NASZE WYSTAWY
Portrety i realizm magiczny
Od 31 maja do 18 czerwca w Galerii 2 Piętro obok Pracowni PAADM
na ulicy Bankowej można było zobaczyć wystawę indywidualną rysunku i malarstwa Oliwii Muszyńskiej. Ekspozycję zorganizowano
pro bono i była otwarta dla wszystkich zainteresowanych.

D

zień Dziecka, ponowne otwarcie kina,
Festiwal
Piosenki
Przedszkolnej, Grójecki Uniwersytet Otwarty czy
koncert Patrycji Runo z okazji Święta Rodziców – to tylko
kilka pozycji z bogatej oferty
GOK-u, który znów funkcjonuje
pełną parą.
Kolorowy Dzień Dziecka
Pierwszą imprezą – od momentu
poluzowania obostrzeń związanych z epidemią COVID19 – był
Dzień Dziecka zorganizowany
w Ogródku Jordanowskim, znajdującym się w parku miejskim.
W harmonogramie imprezy znalazło się wiele ciekawych atrakcji
dla dzieci i młodzieży, przygotowanych przez GOK wspólnie
z Grójeckim Ośrodkiem Sportu
„Mazowsze”, Miejsko-Gminną
Biblioteką Publiczną oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Najbardziej wyczekiwanym punktem
programu był Festiwal Kolorów,
w którym uczestniczyły nie tylko
dzieci, ale i dorośli. Na scenie wystąpili Jolanta Mrotek i Jarosław
Gmitrzuk z programem pirackich
gier i zabaw. Był też występ grup
tanecznych z Grójeckiego Ośrodka Kultury, a ponadto darmowy
dmuchaniec, gry, animacje oraz
warsztaty plastyczne. Dodatkową atrakcją okazał się przyjazd
grójeckiej Ochotniczej Straży
Pożarnej, która zapewniła najmłodszym zabawę w pianie. Frekwencja przerosła oczekiwania
organizatorów - Ogródek Jordanowski tętnił życiem.
GUO powraca z przytupem
Seniorzy poznali m.in. wyjątkowo uzdolnionego artystycznie

gościa o ogromnych pokładach
miłości do świata, do przyrody,
do ludzi – Teresę Bachledę-Kominek, która przybyła do Grójca na
zaproszenie dyrektor GOK Moniki Woźniak. To kobieta o wielu
talentach, będąca certyfikowanym drwalem, więc niestraszna
jej siekiera czy piła mechaniczna,
pisze wspaniałe, chwytające za
serce tomiki poezji, a każdy, kto
choć raz zetknie się z jej twórczością, nie może mieć wątpliwości,
iż ma do czynienia z przyszłą laureatką literackiej nagrody Nobla!
O swojej pasji do gór, do lasu
i jego mieszkańców, a także
trudnych doświadczeniach życiowych, które zahartowały jej
niezłomną postawę, rozmawiała z uczestnikami GUO, a także
prowadzącą spotkanie Agnieszką

sowań oraz pasji.
Koncert dla rodziców
15 czerwca w sali widowiskowej
Grójeckiego Ośrodka Kultury
przygotowano program z okazji
Święta Rodziców – Dnia Matki i
Dnia Ojca. Prawdziwy pokaz cygańskiej kultury zapewniła Patrycja Runo wraz z zespołem Rada
Dance Art. Piosenkarka swoją
karierę rozpoczynała w wieku
15 lat w zespole legendarnego
Don Vasyla. Jej występy można
było podziwiać w programach
„Jaka to melodia” na kanale TVP
1, a także w telewizjach śniadaniowych TVP 2 i TVN. Patrycja
jest jedną z najbardziej znanych
Romek w Polsce. Zabawa przy
najpopularniejszych przebojach
cygańskich nie miała końca.

P

rezentacja 14 prac pokazuje drogę rozwoju umiejętności
plastycznych młodej twórczyni. Oliwia od najmłodszych
lat trenuje swój warsztat, a prace ukazane na wystawie są
dowodem jej zainteresowania postacią ludzką. Ekspozycja składa się z dwóch części.

Wizerunki postaci
Pierwszy cykl to próby odwzorowań twarzy osób portretowanych, tj.
postaci z filmów czy fotografii. Tu można zaobserwować, jak Oliwia
z ogromną wnikliwością i uwagą - przy użyciu kredek artystycznych
- znajduje podobieństwo, wychwytuje najmniejsze szczegóły, odtwarza światłocień oraz śmiało operuje kontrastem. Ponadto starannie
dobiera barwy tak, by oddać realizm rysowanego motywu.
Realizm magiczny
Cykl prac stworzonych z wyobraźni młodej artystki to portrety kobiet
niezwykłych. Rezygnując z osadzenia w twardej rzeczywistości, Oliwia czerpie z własnej intuicji. Tworzy obrazy młodych kobiet, które
zdają się być zakorzenione w swoim świecie. Każdy z wizerunków
jest inny, wyjątkowy. Każda twarz skrywa tajemnice, emocje, staje się
inspiracją dla odbiorcy, wprowadzając unikalny nastrój.
Artystyczna wizja
Najnowsze obrazy Oliwii są świadectwem jej ogromnego zaangażowania, nie tylko w rozwój własnych umiejętności plastycznych, ale
przede wszystkim w kierunku przekazania własnej wizji artystycznej.
Wrażliwość, odwaga i kreatywność młodej twórczyni prowadzą ją w
kierunku coraz bardziej śmiałego uzewnętrzniania własnych myśli
i odczuć. Postawa Oliwii zapowiada kolejne sukcesy na polu sztuk
plastycznych.
Sylwetka młodej artystki
Oliwia Muszyńska ma 15 lat, jest uczennicą PSP nr 2 w Grójcu. Brała
udział w międzynarodowej wystawie zbiorowej zorganizowanej
w Centrum Kultury miasta Uozu w ramach festiwalu sztuki ART/X/
TOYAMA 2018 w Japonii. Ponadto wielokrotnie prezentowała swoje
prace malarskie i rysunkowe w cyklu wystaw SZTUKA MŁODYCH w
Galerii Grójeckiego Ośrodka Kultury oraz ekspozycji realizowanych w
Pracowni PAADM w Grójcu. W 2018 r. zdobyła 2 miejsce, biorąc udział
w III Biennale Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Nasi mniejsi
bracia – gatunki chronione“ w Radomiu.
Opieka artystyczna: Anna Merska-Mitan

Kazałą. Wykłady Uniwersytetu,
odbywające się w każdy poniedziałek (oprócz wakacji) o godzinie 11:00, to wspaniała okazja
do poznania ciekawych i utalentowanych charakterów, a także
szansa na poszerzenie horyzontów i poznanie nowych zaintere-

Licznie zgromadzona publiczność dwukrotnie prosiła artystki
o powrót na scenę.
Przedszkolaki na scenie
W Grójeckim Ośrodku Kultury
odbył się 24. Festiwal Piosenki
Przedszkolnej. Na kolorowej scenie wystąpiło 22 wykonawców.
Najmłodsza uczestniczka miała
3 lata! Każde dziecko włożyło
dużo pracy w swój występ. Popisy najmłodszych u niejednego
dorosłego wycisnęły łzy wzruszenia. Jury w składzie: przewodniczący Jan Zakrzewski, Ola Maliszewska i Dariusz Borkowski
Thieu, zwracało uwagę na muzykalność, ruch sceniczny, ogólny
wyraz artystyczny, interpretację
wykonywanego utworu – strój,
choreografię oraz zdolności aktorskie. Po półgodzinnej nara-

dzie wyłoniono następujących
zwycięzców: I miejsce – Laura
Prościńska, II miejsce ex aequo –
Alicja Lusa i Amelia Iwanowska,
III miejsce ex aequo – Laura Garitey-Bors i Amelia Nowak, wyróżnienie – Gabriela Jagielińska i
Oliwia Stawicka. Laureaci otrzymali muzyczne nagrody i dyplo-

my, a pozostali uczestnicy drobne
upominki. Nagrody ufundowało
również Centrum Edukacyjne
Scool w postaci voucherów na
językowe warsztaty wakacyjne.
Dziękujemy dzieciom oraz ich
rodzicom za udział w Festiwalu i
zapraszamy za rok.
Grójecki Ośrodek Kultury

10 MIASTO I GMINA/PROMOCJA

Nieuniknione koszty rozwoju czy niepotrzebne straty?
Projekt zagospodarowania terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 budzi spore kontrowersje wśród mieszkańców
miasta. Zakłada on bowiem wycinkę kilkunastu rosnących przed budynkiem drzew. Do ratusza trafiła petycja w tej sprawie.

A

utorami petycji apelującej do władz miasta o
pozostawienie drzew są
członkowie Inicjatywy
Zmieniamy Grójec. Jak tłumaczą,
sprzeciwiają się „zabetonowaniu
75% zielonego skweru znajdującego się przed szkołą oraz wycięciu
rosnących tam drzew”.
Obecnie skwer tworzy kilkadziesiąt
młodszych i starszych nasadzeń.
Są tam również ławeczki, chodnik,
kamień upamiętniający nauczycieli
z ziemi grójeckiej zamordowanych
podczas II wojny światowej. Jedno
z drzewek zasadzono niecałe 3 lata
temu, z okazji 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości.

Zielone miejsce

Projekt zagospodarowania terenu
rzeczywiście przewiduje wycinkę 17 z 51 drzew znajdujących się
przed budynkiem szkoły. W ich
miejscu mają powstać miejsca parkingowe oraz droga przeciwpożarowa. – Sprzeciwiamy się temu, ponieważ to jedno z niewielu zielonych
miejsc w tej części Grójca. Dzieci
chętnie spędzają tu czas – mówi Rafał Piechota z Inicjatywy Zmieniamy Grójec. – Niektóre z tych drzew
są pewnie starsze niż sama szkoła,
która w tym roku będzie obchodzić
90-lecie istnienia. Czy taki „prezent”
miasto chce zrobić na jubileusz placówki? – dodaje.
Autorzy petycji obawiają się, że teren przed szkołą stanie się kolejnym
przykładem „betonozy”, czyli zjawiska polegającego na wybetonowaniu
powierzchni biologicznie czynnej.
Z czymś takim mamy do czynienia
choćby na grójeckim pl. Wolności,
który w tutejszym żargonie nieprzypadkowo nosi nazwę „patelni” (bo
w upalne dni człowiek czuje się tam,
jakby był na rozżarzonej patelni).

W dwóch budynkach

Przypomnijmy, że plan zagospoda-

rowania terenu przed szkołą powstał
w związku z planami rozbudowy
placówki. By uzyskać pozwolenie
na budowę, trzeba m.in. zapewnić
odpowiednią liczbę miejsc parkingowych oraz drogę dojazdową dla
straży pożarnej na wypadek jakiegoś
zagrożenia.
Droga przeciwpożarowa prowadziłaby od planowanego wjazdu
na teren szkoły od ulicy Sienkiewicza (poprzez tzw. „sięgacz”), przy
wschodniej ścianie budynku (w
miejscu obecnie istniejącego betonowego podjazdu) aż do ulicy Piłsudskiego.
Z kolei miejsca parkingowe to nie
tylko kwestia przepisów prawa.
Są one po prostu potrzebne. Wielu nauczycieli dojeżdża do pracy
samochodami i na czas lekcji muszą gdzieś je postawić. W dodatku
„jedynka” obecnie działa w dwóch
miejscach – 13 oddziałów uczy się w
budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Polnej. W związku z tym nauczyciele są zmuszeni
przemieszczać się między jednym
gmachem a drugim.

Spacer od Laskowej?

Zdaniem Rafała Piechoty, by zapewnić odpowiednią liczbę miejsc
parkingowych, nie trzeba wycinać
drzew i zmniejszać skweru. – Projekt przewiduje także dwa inne parkingi, jeden za domem nauczyciela,
a drugi po wschodniej stronie „Orlika” i placu zabaw na terenie zakrzaczonych obecnie gminnych działek
[dostęp od strony ulicy Jana Pawła
II – red.]. – Co do zasadności tych
dwóch pozostałych parkingów nie
mamy żadnych obiekcji – argumentuje nasz rozmówca. – W godzinach
lekcyjnych te parkingi powinny być
udostępnione jedynie nauczycielom
i pozostałym pracownikom szkoły.
A po godzinie 16, np. w razie zebrań,
mogliby tam parkować także rodzice
– mówi Rafał Piechota.

przed szkołą. Ich zdaniem drzewa są
w dobrej kondycji.

Eksperci podzieleni

Jak podkreślają członkowie Inicjatywy Zmieniamy Grójec, nie wszyscy
nauczyciele muszą zostawiać samochody tuż pod szkołą. Wskazują oni
na możliwość zaparkowania pod stadionem Mazowsza przy ul. Laskowej.
Wiąże się to jednak z koniecznością
kilkusetmetrowego spaceru.

„Nie dewastujemy terenu”

Do sprawy za pomocą mediów społecznościowych odniósł się burmistrz
Dariusz Gwiazda. „Dwa lata temu
spotkaliśmy się z przedstawicielami
rad rodziców i nauczycielami i zdecydowaliśmy, że rozbudowa szkoła
musi pozwolić na naukę 7 i 8 klas w
tym samym miejscu i wtedy nie było
inicjatywy protestującej” – napisał
burmistrz. „Pomimo chęci uratowania drzew, nie uda się tego zrobić, ponieważ obiekt nie przeszedłby m.in.
kontroli przeciwpożarowej. W razie
potrzeby straż pożarna musi mieć dogodny dojazd do budynku, a drzewa
w tym przeszkadzają. Nie dało się wytyczyć innej drogi. Natomiast parking
przed szkoła będzie tylko dla pracowników szkoły. Zobowiązaliśmy się
do nasadzenia zastępczego na terenie
budowanego kompleksu” – kontynuuje swój wpis szef grójeckiego samorządu.
Dariusz Gwiazda zapewnia, że gmina w zamian posadzi ponad 40 no-

wych drzew, które wraz z tymi pozostawionymi miałyby dalej tworzyć
zielony teren przed szkołą. Samorządowiec jednocześnie zaprzecza,
jakoby miało dojść do przeniesienia
pomnika poświęconego zamordowanym nauczycielom. – Zostanie
w tym samym miejscu – mówi burmistrz.
– Myślę, że wszyscy, którzy zobaczą
wizualizację, zmienią zdanie i uwierzą, że nie dewastujemy terenu zielonego przed szkołą, tylko chcemy
go bardziej uporządkować i upiększyć. Niestety, każdy rozwój, rozbudowa szkoły i budowa hali sportowej, powoduje, że pewne koszty w
zieleni są nieuniknione – powiedział
Dariusz Gwiazda.

Jaka kondycja drzew?

Innym argument, który w dyskusji
na temat skweru przytacza burmistrz, dotyczy stanu drzew. „Osoby, które wykonywały w przeszłości
cięcia pielęgnacyjne, zwracały uwagę na słabą kondycję kilku drzew.
Niemały wpływ na to ma sąsiedztwo drzew przy asfaltowej drodze
wewnętrznej, której budowa już
wtedy naruszyła system korzeniowy” – napisał szef grójeckiego samorządu.
Tego argumentu jednak nie podzielają przeciwnicy zmian na skwerze

Co ciekawe, nawet eksperci są podzieleni co do roli starych drzew
w miejskiej przestrzeni. Architekt
krajobrazu z Politechniki Krakowskiej dr Wojciech Bobek w rozmowie z „Echem Dnia Podkarpackie”
twierdzi: – Z drzewostanem jest tak
trochę jak z ZUS-em. Co się stanie
gdy zabraknie młodych i zostaną
tylko stare drzewa? Będziemy tylko
słyszeć o kornikach i innych szkodnikach. To tak jak w życiu. Co by
się stało, gdybyśmy nagle oddziały
neonatalogiczne zamienili, zastąpili
geriatrią? Tak samo jest w przyrodzie. Jest ona piękna ale też czasami
okrutna – powiedział ekspert.
Z kolei dr Dominik Drzazga z Uniwersytetu Łódzkiego powiedział
Polskiej Agencji Prasowej: – Jeden duży buk produkuje tyle tlenu,
co mniej więcej tysiąc siedemset
10-letnich, małych buków. To właśnie duże drzewa tak naprawdę
są potrzebne w miastach, a nie ich
małe sadzonki.

Petycja do burmistrza

Członkowie Inicjatywy Zmieniamy
Grójec w czerwcu zbierali podpisy
pod swoją petycją o zachowanie
skweru. 28 czerwca, podczas sesji
rady miejskiej, petycja z 1400 podpisami została złożona do burmistrza.
– Jestem za tym, żeby nie wycinać
albo jak najmniej wycinać. Ale zawsze powtarzam, że skoro powstają
nowe osiedla, to muszą powstawać
nowe inwestycje publiczne typu
przedszkole i żłobek – powiedział
burmistrz i dodał, że na placu, na
którym ma powstać żłobek, też rosną drzewa i gdy przyjdzie do realizacji inwestycji, trzeba będzie je
wyciąć.
Burmistrz stoi na stanowisku, że
zmiany w projekcie opóźnią rozbudowę szkoły. Jak podkreśla, procedurę uzyskania pozwolenia na
budowę trzeba zakończyć jak najszybciej, ponieważ cała społeczność
szkolna – zarówno uczniowie, jak i
nauczyciele – jest już zmęczona nauczaniem w dwóch budynkach.
Dominik Górecki
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200 lat, panie Janie
Żołnierz AK „Głuszec” Grójec i Narodowych Sił Zbrojnych, konspirator ze Związku
Jaszczurczego, powstaniec warszawski i maturzysta grójeckiego liceum, uczestnik
wojny obronnej 1939 r. obchodził 21 czerwca 100. rocznicę urodzin. Wydarzeniami z
życia generała Jana Podhorskiego, ps. „Zygzak”, można obdzielić kilka osób.
– Z Lipia przez Grójec jechałem walczyć w Powstaniu Warszawskim.
Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że ja,
Wielkopolanin, będę walczył z Niemcami w Warszawie. Biłem się w szeregach najbardziej znienawidzonej
przez komunistów organizacji niepodległościowej, w NSZ. 29 lipca 1944 r.
przyjechałem do Warszawy na ostatnie
egzaminy na tajnym kursie podchorążych o specjalności głęboka dywersja.
Czekałem na egzaminy u mojego przyjaciela ze ZJ, Henryka Dutkowskiego,
który mieszkał na ulicy Twardej, bo
pogłoski o wybuchu powstania przesunęły termin egzaminów. Po kursach
miałem udać się jako ochotnik w Bory
Tucholskie – wspomina Podhorski.
Tam miał powstać oddział NSZ, podobny do Brygady Świętokrzyskiej,
która przedostała się z Kielecczyzny
do Niemiec i dołączyła do armii amerykańskiej gen. Pattona. Dzieje tej formacji barwnie przedstawiła Elżbieta
Cherezińska w powieści „Legion”.
Ale zanim Podhorski trafił do Grójca, jako ochotnik walczył w kampanii wrześniowej, został jeńcem, ale
do obozu w Rzeszy nie dojechał, bo
uciekł Niemcom. Aresztowany przez
Gestapo, znowu uciekł z więzienia
w Wolsztynie. Kontynuował działalność konspiracyjną w tajnym harcerstwie w Koźminie Wielkopolskim.
W 1942 r. został zaprzysiężony do
Związku Jaszczurczego, który później utworzył NSZ. W kwietniu 1942
r. z obawy przed aresztowaniem opuścił rodzinną Wielkopolskę, przemianowaną przez Niemcy na Kraj Warty,
i wyjechał do Generalnej Guberni.
Najpierw trafił m.in. do Łowicza i
Skierniewic, a później do Grójca i
Lipia. Osiem lat temu z niestety nieżyjącym już Stanisławem Sitarkiem
zorganizowaliśmy po 73 latach wizytę pana Jana w miejscach, które znał
z czasów okupacji niemieckiej, w Lipiu, Błędowie i Grójcu.

Fotografia sprzed 70 lat

Czarno-białe zdjęcie, dwóch mężczyzn, jeden dwudziestodwuletni, drugi kilkunastoletni, podpis Lipie 1944 r.
– Te chwile były dla mnie wzruszające,
bo trudno się nie wzruszyć, kiedy zobaczyło się kogoś sprzed siedemdziesięciu lat jeszcze żyjącego i uwiecznionego na mojej fotografii. Tego nigdy w
życiu bym się nie spodziewał – mówił
Podhorski.
Człowiekiem z fotografii był jeden z
mieszkańców Lipia, Stanisław Lotolc.
Spotkanie stało się okazją do wielu
wspomnień, snutych najpierw w szkole podstawowej na spotkaniu zorganizowanym przez panią dyrektor, a później w domu państwa Nowocieniów.
– Ciężko mi zacząć moje przemówienie. Gdyby ktoś jeszcze rok temu
powiedział, że odwiedzę po siedemdziesięciu latach Lipie, to bym w to
nie uwierzył. Półroczny pobyt w Lipiu
był maleńkim etapem w mojej walce
z dwoma okupantami, ale mocno się
utrwalił w mojej pamięci – wyznał
Podhorski w Lipiu.
Wtedy jako kapral wszedł do grupy
osłonowej i egzekucyjnej Strzelców
Wyborowych AK, zajmującej się m.in.
zdobywaniem na Niemcach prowadzących w okolicy przedsiębiorstwa
pieniędzy na działalność, karaniem za
współpracę z okupantami i zbyt „długie języki”, osłoną zrzutów w nieda-

Wilk w każdym sadzie?
Gdy tylko zapiał kogutek, wsiadła na
rower i pojechała z ciastem do chorej
cioci.
– Wzięłaś kask, najukochańsza? Tylko
mi się nie wywal i z nikim nie rozmawiaj po drodze, zwłaszcza z obcymi –
upominał ją, zmartwiony, iż wybrała
się tak daleko, w takie słońce.
Cóż, Muza, jak to kobieta, bywa słodko uparta. W sadzie też wszystko idzie
zgodnie z porządkiem natury: szpaki
tropią czerwieniące się coraz bardziej
czeresienki, na jabłuszkach objawiły
się już pierwsze plamy parcha, pod
drzewami chwasty rosną jak na drożdżach, tylko opad świętojański minimalnie spóźniony. Niczym smok wypił
butelkę wody, zmęczony karczowaniem
drzew.
– Jaki chłop jest głupi! Jak posadzi jabłonki, to się cieszy, że ma nowy sad,
jak je wyrwie, cieszy się, że będzie tyle
pustego pola pod następne wynalazki, które znów okażą się niewypałem
– pomyślał, śmiejąc się w duchu sam
z siebie.
Warto by się ochłodzić lodami, więc
wyruszył do sklepu. Idąc wiaduktem,
przystanął, by oprzeć się o barierkę i
złapać trochę powietrza. Rozejrzał się
dookoła. Wszędzie, jak okiem sięgnąć,

ocean jabłoni, nad cząstką areału wisi
siatka mająca chronić owoce przed
gradem, w którą raz już załapały się
dwa anioły (oczywiście Gabriel i Michał). Tylko patrzeć, jak jabłonki wyrosną na dachach, balkonach i cmentarzach, co zapewne spotęguje optymizm
w Meksyku, gdzie otwiera się rynek na
jabłka znad Kraski.
A kiedyś wszędzie rozpościerał się
tutaj bór. Polowano w nim na dzikie
zwierzęta, których ledwie namiastką
są dzisiejsze, choć i tak czyniące duże
szkody w uprawach: dziki, sarny, zające, myszy. Człowiek żywił się tym, co
dał mu las, konkurując o mięso z wilkami. Tych ostatnich nie brakowało,
toteż św. Mikołaj, patron od wilków,
szefujący kościołom parafialnym w
okolicznych miasteczkach, miał duży
ból głowy, by utrzymać pokojowe relacje na linii człowiek-wilk. Nie zawsze
mu się udawało, co pobrzmiewa w
przekazach krążących wśród ludu jeszcze na początku XX w. Oto artylerzysta
z formacji rakietników, stacjonującej
w Warce do roku 1830, wybrał się na
urlop do Michałowa, by spędzić święta
Bożego Narodzenia z rodziną. Już w
Niemojewicach dopadły go wilki. Pomachawszy bezradnie szablą, wdrapał

lekiej Machnatce czy likwidacją bimbrowni.

Pod tym drzewem

Podczas wizyty w Grójcu, w którym
Podhorski spędził podczas okupacji
półtora roku, z wrodzonym poczuciem humoru opowiadał, że nie jest
prawdą, że w Wielkopolsce nie było
działalności konspiracyjnej, bo rzekomo była zakazana przez Niemców.
Podkreślał, że podziemna działalność
antyniemiecka w Kraju Warty, jak nazwali go okupanci, była stosunkowo
duża, jednak warunki okupacyjne w
Wielkopolsce włączonej do Rzeszy
były dużo cięższe niż w Generalnym
Gubernatorstwie, w którym znalazło
się południowe Mazowsze i ziemia
grójecka. Wspominał, że w Powstaniu
Warszawskim walczyło co najmniej
ośmiuset Wielkopolan.
Jadąc do Grójca, pułkownik podkreślał, że chciałby zobaczyć drzewo, pod
którym miał być rozstrzelany 3 października 1943 r. przez niemiecką żandarmerię. Stojąc przed nim żegnał się
z życiem. Zdążył powiedzieć po niemiecku żandarmowi, że jest pracownikiem miejscowej stacji. Potwierdziły to
jego dokumenty, więc został wypuszczony. Jego konspiracyjni przełożeni
nie chcieli jednak ryzykować i został
przeniesiony na placówkę do Lipia.
– Chwile pod tym drzewem były dla
się na przydrożne drzewo, na którym
przesiedział całą noc, trzęsąc się ze
strachu i z zimna, aż nad ranem bestie,
czymś spłoszone albo zbesztane przez
św. Mikołaja, odstąpiły od dwunożnej
kolacji. Rakietnik ocalał, jednakże –
jak opowiada nieoceniony ks. Ciemniewski – przeziębiwszy się, niedługo
potem zmarł na zapalenie płuc. Józef
Manczarski, warczanin, powstaniec
styczniowy, będąc jeszcze dzieckiem,
natknął się na starego wilka, leżącego
w bruździe, i potrącił go mimowolnie
nogą w łapę. Wilk błysnął zębami, ale
nic mu nie zrobił. Pewnie był najedzony, w odróżnieniu od kompanów,
którzy kilka dni później skonsumowali
ze smakiem konie pasące się na łączce
przy kościele farnym pod wezwaniem
św. Mikołaja... W tamtych czasach
drapieżnego ssaka z rodziny psowatych można było zobaczyć nawet na
wareckim cmentarzu, wylegującego się
na grobie.
Nie zauważył, jak wspominając wilcze
legendy, dotarł do sklepu.
– O wilku mowa, a wilk tu – przywitał
go Franz, prowadzący właśnie, co za
traf, debatę o wilkach.
Dyskusja, już po drugiej małpce, nabrała wymiaru politycznego. Komuniści wybili prawie wszystkie wilki, serwując dzieciom bajki klasyczne, np. o
Czerwonym Kapturku, oraz nowe, np.

mnie najbardziej dramatycznym momentem w życiu. Tak dramatycznie nie
było nawet w powstaniu, gdzie miałem
świadomość, że w każdej chwili mogę
zginąć – wspominał pan Jan.
Drzewo jednak nie przetrwało do wizyty pana Jana.

Konspiracja i grójeckie LO

Nie mogło się odbyć bez odwiedzin
w grójeckim ogólniaku, gdzie 78 lat
temu, 21 czerwca 1943 r., w dzień
swoich dwudziestych drugich urodzin,
pan Jan na tajnych kompletach zdawał
maturę. Przekazał do izby pamięci LO
kopię swojego świadectwa.
– W Grójcu kontynuowałem pracę o
zbliżonym charakterze, w bazie przerobu i ekspedycji drewna zlokalizowanej
na stacji kolejowej. W ramach sabotażu zmieniałem technikę pomiaru jakości drewna, fałszowałem część listów
przewozowych w naklejkach wagonów, wprowadzałem niekiedy zmianę
trasy lub kierunku wysyłki, co polegało
na wysyłaniu do innych kopalń, opóźniałem spedycję. Kontynuowałem
poszerzoną o nowe kontakty działalność na rzecz dwóch konspiracyjnych
formacji: AK w ruchu harcerskim i ZJ
w ramach „kolejówki”. Mieszkałem w
pobliżu, przy ul. Za Stacją 8 u państwa
Sokolnickich. Między miastem a stacją
znajdowały się ogródki działkowe i
żandarmeria – opowiadał w grójeckim
LO.
Przedstawił też technikę działań konspiracyjnych.
– Nasze działania przeciwko Niemcom nie powodowały represji. Z prostej przyczyny – nie chwaliliśmy się
naszymi akcjami. Plakaty nie były
ostentacyjnie zrywane, ale „odmaczane”, Niemcom wydawało się, że
same spadają. Nauczyłem kolegów z
Grójca, że kawałki drutu kolczastego
do przebijania opon nie zawsze należy
rzucać w tym samym miejscu, np. pod
komendą policji, bo to niepotrzebnie
zwróci uwagę Niemców, ale należy
to robić w różnych miejscach, a przed
zrzuceniem drutu kolczastego należy
go odpowiednio przygotować – moczyć przez kilka dni w wodzie, żeby
zardzewiał – mówił.

– Po południu 1 sierpnia, podejrzewając, że będzie coś się działo, poszliśmy
do punktu kontaktowego na ul. Czackiego 3/5, gdzie obecnie mieści się
Dom Technika. Pierwsze wspomnienie z powstania to widok 15 czy 16-latka, który zatrzymał nas i powiedział:
„Koledzy, tu leży ranny Niemiec”. Dał
nam łom i prosił o dobicie. Wytłumaczyliśmy mu, że rannych i jeńców się
nie zabija – wspominał.
W Domu Technika było zamieszanie,
zgłosiło się dużo chętnych do walki,
ale broni prawie wcale nie było. Niektórzy przyszli ze swoją bronią, ale i
tak nie wystarczyło dla wszystkich.
NSZ mimo, że uważały powstanie za
bezsensowny przelew krwi, który nie
przyniesie żadnych efektów, wzięły
udział w powstaniu. Pułk NSZ im.
Gen. Sikorskiego, zwany „Sikora”,
w którym walczył Podhorski, był jednym z najlepiej uzbrojonych oddziałów.
– Po zdobyciu Poczty Głównej okazało się, że są tam duże magazyny broni
i mundurów niemieckich – relacjonował.

70 powstańczych dni

Podhorski zamieszkał w Warszawie na
Twardej u kolegi z ZJ.

Gdy powstanie upadło, podpisano
akt o zakończeniu walk i utworzono
kompanie osłonowe, pełniące funkcje żandarmerii, które miały działać
do wyjścia ostatniego mieszkańca z
Warszawy.
– Zbierano ochotników do batalionu,
mój pluton NSZ zgłosił się w komplecie. Mieliśmy dobre wyposażenie, naszym zadaniem pierwotnym,
dla którego powstał nasz pluton, było
przebicie się przez linie niemieckie
poza Warszawę, żeby wziąć udział
w walce partyzanckiej, ponieważ
wiadomo było w pierwszych dniach
września, że powstanie dogorywa.
Jako jednostce w pełni jednolitej,
a domyślano się, że to grupa NSZ,
powierzono nam zadanie rejestru
i opisu zniszczeń, stąd miałem dokładny opis Śródmieścia i zdjęcia
zniszczonej stolicy. Śródmieście w
trakcie walk powstańczych nie było
tak zniszczone, jak w czasie tygodnia po powstaniu, kiedy niemieccy
saperzy z „Brennkomando”, wyposażeni w miotacze ognia, rabowali i
podpalali domy – podsumowuje Jan
Podhorski.
Tomasz Plaskota

radziecką kreskówkę o wilku i zającu.
Indoktrynacja przyniosła zamierzony
efekt, bowiem teraz, w wolnej ojczyźnie, gdy populacja wilków znacznie
się odrodziła (od 1998 r. gatunek jest u
nas pod całkowitą ochroną), gdy serca
ekologów radują dwie watahy wilków
rozmnażające się w Kampinoskim
Parku Narodowym, gdy wilka można
spotkać w Puszczy Kozienickiej, a ponoć już i w pobliżu Nowego Miasta nad
Pilicą oraz w gminie Pniewy, podnoszą
się głosy, że nie potrzebujemy prawdziwych wilków – wystarczyłyby wilki
bajkowe.
– Kiedyś już omal nie zostałem zjedzony przez dziki. Pod idaredem zostałyby ze mnie tylko kosteczki, gdyby pies
przewodnik bohatersko nie odparł ataku odyńca – zaczął Piotrek. – Jeszcze
tylko wilków nam brakuje. Skoro już
spacerują sobie po wielkich miastach,
to zaraz będą i tutaj, a wtedy kto z nas
odważy się wyjść z domu na małpkowy szlak? – spytał niemal ze łzami w
oczach.
– Uschniemy z pragnienia. Upadnie
też sadownictwo, bo ani gospodarz nie
wyjedzie nocą pryskać drzew, ani pracownik sezonowy nie odważy się rwać
jabłek, mając świadomość, że sto metrów stąd są wilki – wtrącił Jacek.
– Kapuściane głąby! – zaoponował
Franz. – Zły wilk to element baśni ludo-

wych. W istocie, to sympatyczne stworzenie. Wystarczy go nie prowokować,
a on już zadba o równowagę w przyrodzie, będąc pożytecznym dla człowieka,
zwłaszcza dla sadownika – tłumaczył.
– Co masz na myśli? – dopytywali jeden przez drugiego.
– Choćby to, że wilk, żywiący się np.
zającami, sarnami, łosiami czy myszami, ochroni sad przed tymi szkodnikami lepiej niż podwórkowy pies – obwieścił triumfująco Franz.
– A co będzie, jak wilki zjedzą psa przewodnika? – zauważył Piotrek.
– To niemożliwe. On za bardzo przypomina wyglądem wilka – uspokajał
Franz, znacznie przesadzając w tym
aspekcie, co potwierdzi każdy, kto widział osławionego czworonoga.
Wracał do domu, będąc pod wrażeniem debaty, dumny z Franza-ekologa,
rozbawiony rezolutnością Piotrka.
Piotrek postanowił opchnąć gościowi
z sąsiedniej wsi, w którego sadzie buszują sarny, psa przewodnika za wilka. Dopiero na schodach stanął jak
słup, nieomal dławiąc się patyczkiem
od loda. Przecież Muza założyła czerwony kask, a ciocia mieszka w Wilczogórze albo w Wilkowie, czy jakoś tak,
choć na pewno nie w Wilczym Targu.
Jezu! Co będzie, jak już wróciły tam
wilki?
Remigiusz Matyjas

1 sierpnia
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200 lat, panie Janie
Żołnierz AK „Głuszec” Grójec i Narodowych Sił Zbrojnych, konspirator ze Związku
Jaszczurczego, powstaniec warszawski i maturzysta grójeckiego liceum, uczestnik
wojny obronnej 1939 r. obchodził 21 czerwca 100. rocznicę urodzin. Wydarzeniami z
życia generała Jana Podhorskiego, ps. „Zygzak”, można obdzielić kilka osób.
– Z Lipia przez Grójec jechałem walczyć w Powstaniu Warszawskim.
Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że ja,
Wielkopolanin, będę walczył z Niemcami w Warszawie. Biłem się w szeregach najbardziej znienawidzonej
przez komunistów organizacji niepodległościowej, w NSZ. 29 lipca 1944 r.
przyjechałem do Warszawy na ostatnie
egzaminy na tajnym kursie podchorążych o specjalności głęboka dywersja.
Czekałem na egzaminy u mojego przyjaciela ze ZJ, Henryka Dutkowskiego,
który mieszkał na ulicy Twardej, bo
pogłoski o wybuchu powstania przesunęły termin egzaminów. Po kursach
miałem udać się jako ochotnik w Bory
Tucholskie – wspomina Podhorski.
Tam miał powstać oddział NSZ, podobny do Brygady Świętokrzyskiej,
która przedostała się z Kielecczyzny
do Niemiec i dołączyła do armii amerykańskiej gen. Pattona. Dzieje tej formacji barwnie przedstawiła Elżbieta
Cherezińska w powieści „Legion”.
Ale zanim Podhorski trafił do Grójca, jako ochotnik walczył w kampanii wrześniowej, został jeńcem, ale
do obozu w Rzeszy nie dojechał, bo
uciekł Niemcom. Aresztowany przez
Gestapo, znowu uciekł z więzienia
w Wolsztynie. Kontynuował działalność konspiracyjną w tajnym harcerstwie w Koźminie Wielkopolskim.
W 1942 r. został zaprzysiężony do
Związku Jaszczurczego, który później utworzył NSZ. W kwietniu 1942
r. z obawy przed aresztowaniem opuścił rodzinną Wielkopolskę, przemianowaną przez Niemcy na Kraj Warty,
i wyjechał do Generalnej Guberni.
Najpierw trafił m.in. do Łowicza i
Skierniewic, a później do Grójca i
Lipia. Osiem lat temu z niestety nieżyjącym już Stanisławem Sitarkiem
zorganizowaliśmy po 73 latach wizytę pana Jana w miejscach, które znał
z czasów okupacji niemieckiej, w Lipiu, Błędowie i Grójcu.

Fotografia sprzed 70 lat

Czarno-białe zdjęcie, dwóch mężczyzn, jeden dwudziestodwuletni, drugi kilkunastoletni, podpis Lipie 1944 r.
– Te chwile były dla mnie wzruszające,
bo trudno się nie wzruszyć, kiedy zobaczyło się kogoś sprzed siedemdziesięciu lat jeszcze żyjącego i uwiecznionego na mojej fotografii. Tego nigdy w
życiu bym się nie spodziewał – mówił
Podhorski.
Człowiekiem z fotografii był jeden z
mieszkańców Lipia, Stanisław Lotolc.
Spotkanie stało się okazją do wielu
wspomnień, snutych najpierw w szkole podstawowej na spotkaniu zorganizowanym przez panią dyrektor, a później w domu państwa Nowocieniów.
– Ciężko mi zacząć moje przemówienie. Gdyby ktoś jeszcze rok temu
powiedział, że odwiedzę po siedemdziesięciu latach Lipie, to bym w to
nie uwierzył. Półroczny pobyt w Lipiu
był maleńkim etapem w mojej walce
z dwoma okupantami, ale mocno się
utrwalił w mojej pamięci – wyznał
Podhorski w Lipiu.
Wtedy jako kapral wszedł do grupy
osłonowej i egzekucyjnej Strzelców
Wyborowych AK, zajmującej się m.in.
zdobywaniem na Niemcach prowadzących w okolicy przedsiębiorstwa
pieniędzy na działalność, karaniem za
współpracę z okupantami i zbyt „długie języki”, osłoną zrzutów w nieda-

Wilk w każdym sadzie?
Gdy tylko zapiał kogutek, wsiadła na
rower i pojechała z ciastem do chorej
cioci.
– Wzięłaś kask, najukochańsza? Tylko
mi się nie wywal i z nikim nie rozmawiaj po drodze, zwłaszcza z obcymi –
upominał ją, zmartwiony, iż wybrała
się tak daleko, w takie słońce.
Cóż, Muza, jak to kobieta, bywa słodko uparta. W sadzie też wszystko idzie
zgodnie z porządkiem natury: szpaki
tropią czerwieniące się coraz bardziej
czeresienki, na jabłuszkach objawiły
się już pierwsze plamy parcha, pod
drzewami chwasty rosną jak na drożdżach, tylko opad świętojański minimalnie spóźniony. Niczym smok wypił
butelkę wody, zmęczony karczowaniem
drzew.
– Jaki chłop jest głupi! Jak posadzi jabłonki, to się cieszy, że ma nowy sad,
jak je wyrwie, cieszy się, że będzie tyle
pustego pola pod następne wynalazki, które znów okażą się niewypałem
– pomyślał, śmiejąc się w duchu sam
z siebie.
Warto by się ochłodzić lodami, więc
wyruszył do sklepu. Idąc wiaduktem,
przystanął, by oprzeć się o barierkę i
złapać trochę powietrza. Rozejrzał się
dookoła. Wszędzie, jak okiem sięgnąć,

ocean jabłoni, nad cząstką areału wisi
siatka mająca chronić owoce przed
gradem, w którą raz już załapały się
dwa anioły (oczywiście Gabriel i Michał). Tylko patrzeć, jak jabłonki wyrosną na dachach, balkonach i cmentarzach, co zapewne spotęguje optymizm
w Meksyku, gdzie otwiera się rynek na
jabłka znad Kraski.
A kiedyś wszędzie rozpościerał się
tutaj bór. Polowano w nim na dzikie
zwierzęta, których ledwie namiastką
są dzisiejsze, choć i tak czyniące duże
szkody w uprawach: dziki, sarny, zające, myszy. Człowiek żywił się tym, co
dał mu las, konkurując o mięso z wilkami. Tych ostatnich nie brakowało,
toteż św. Mikołaj, patron od wilków,
szefujący kościołom parafialnym w
okolicznych miasteczkach, miał duży
ból głowy, by utrzymać pokojowe relacje na linii człowiek-wilk. Nie zawsze
mu się udawało, co pobrzmiewa w
przekazach krążących wśród ludu jeszcze na początku XX w. Oto artylerzysta
z formacji rakietników, stacjonującej
w Warce do roku 1830, wybrał się na
urlop do Michałowa, by spędzić święta
Bożego Narodzenia z rodziną. Już w
Niemojewicach dopadły go wilki. Pomachawszy bezradnie szablą, wdrapał

lekiej Machnatce czy likwidacją bimbrowni.

Pod tym drzewem

Podczas wizyty w Grójcu, w którym
Podhorski spędził podczas okupacji
półtora roku, z wrodzonym poczuciem humoru opowiadał, że nie jest
prawdą, że w Wielkopolsce nie było
działalności konspiracyjnej, bo rzekomo była zakazana przez Niemców.
Podkreślał, że podziemna działalność
antyniemiecka w Kraju Warty, jak nazwali go okupanci, była stosunkowo
duża, jednak warunki okupacyjne w
Wielkopolsce włączonej do Rzeszy
były dużo cięższe niż w Generalnym
Gubernatorstwie, w którym znalazło
się południowe Mazowsze i ziemia
grójecka. Wspominał, że w Powstaniu
Warszawskim walczyło co najmniej
ośmiuset Wielkopolan.
Jadąc do Grójca, pułkownik podkreślał, że chciałby zobaczyć drzewo, pod
którym miał być rozstrzelany 3 października 1943 r. przez niemiecką żandarmerię. Stojąc przed nim żegnał się
z życiem. Zdążył powiedzieć po niemiecku żandarmowi, że jest pracownikiem miejscowej stacji. Potwierdziły to
jego dokumenty, więc został wypuszczony. Jego konspiracyjni przełożeni
nie chcieli jednak ryzykować i został
przeniesiony na placówkę do Lipia.
– Chwile pod tym drzewem były dla
się na przydrożne drzewo, na którym
przesiedział całą noc, trzęsąc się ze
strachu i z zimna, aż nad ranem bestie,
czymś spłoszone albo zbesztane przez
św. Mikołaja, odstąpiły od dwunożnej
kolacji. Rakietnik ocalał, jednakże –
jak opowiada nieoceniony ks. Ciemniewski – przeziębiwszy się, niedługo
potem zmarł na zapalenie płuc. Józef
Manczarski, warczanin, powstaniec
styczniowy, będąc jeszcze dzieckiem,
natknął się na starego wilka, leżącego
w bruździe, i potrącił go mimowolnie
nogą w łapę. Wilk błysnął zębami, ale
nic mu nie zrobił. Pewnie był najedzony, w odróżnieniu od kompanów,
którzy kilka dni później skonsumowali
ze smakiem konie pasące się na łączce
przy kościele farnym pod wezwaniem
św. Mikołaja... W tamtych czasach
drapieżnego ssaka z rodziny psowatych można było zobaczyć nawet na
wareckim cmentarzu, wylegującego się
na grobie.
Nie zauważył, jak wspominając wilcze
legendy, dotarł do sklepu.
– O wilku mowa, a wilk tu – przywitał
go Franz, prowadzący właśnie, co za
traf, debatę o wilkach.
Dyskusja, już po drugiej małpce, nabrała wymiaru politycznego. Komuniści wybili prawie wszystkie wilki, serwując dzieciom bajki klasyczne, np. o
Czerwonym Kapturku, oraz nowe, np.

mnie najbardziej dramatycznym momentem w życiu. Tak dramatycznie nie
było nawet w powstaniu, gdzie miałem
świadomość, że w każdej chwili mogę
zginąć – wspominał pan Jan.
Drzewo jednak nie przetrwało do wizyty pana Jana.

Konspiracja i grójeckie LO

Nie mogło się odbyć bez odwiedzin
w grójeckim ogólniaku, gdzie 78 lat
temu, 21 czerwca 1943 r., w dzień
swoich dwudziestych drugich urodzin,
pan Jan na tajnych kompletach zdawał
maturę. Przekazał do izby pamięci LO
kopię swojego świadectwa.
– W Grójcu kontynuowałem pracę o
zbliżonym charakterze, w bazie przerobu i ekspedycji drewna zlokalizowanej
na stacji kolejowej. W ramach sabotażu zmieniałem technikę pomiaru jakości drewna, fałszowałem część listów
przewozowych w naklejkach wagonów, wprowadzałem niekiedy zmianę
trasy lub kierunku wysyłki, co polegało
na wysyłaniu do innych kopalń, opóźniałem spedycję. Kontynuowałem
poszerzoną o nowe kontakty działalność na rzecz dwóch konspiracyjnych
formacji: AK w ruchu harcerskim i ZJ
w ramach „kolejówki”. Mieszkałem w
pobliżu, przy ul. Za Stacją 8 u państwa
Sokolnickich. Między miastem a stacją
znajdowały się ogródki działkowe i
żandarmeria – opowiadał w grójeckim
LO.
Przedstawił też technikę działań konspiracyjnych.
– Nasze działania przeciwko Niemcom nie powodowały represji. Z prostej przyczyny – nie chwaliliśmy się
naszymi akcjami. Plakaty nie były
ostentacyjnie zrywane, ale „odmaczane”, Niemcom wydawało się, że
same spadają. Nauczyłem kolegów z
Grójca, że kawałki drutu kolczastego
do przebijania opon nie zawsze należy
rzucać w tym samym miejscu, np. pod
komendą policji, bo to niepotrzebnie
zwróci uwagę Niemców, ale należy
to robić w różnych miejscach, a przed
zrzuceniem drutu kolczastego należy
go odpowiednio przygotować – moczyć przez kilka dni w wodzie, żeby
zardzewiał – mówił.

– Po południu 1 sierpnia, podejrzewając, że będzie coś się działo, poszliśmy
do punktu kontaktowego na ul. Czackiego 3/5, gdzie obecnie mieści się
Dom Technika. Pierwsze wspomnienie z powstania to widok 15 czy 16-latka, który zatrzymał nas i powiedział:
„Koledzy, tu leży ranny Niemiec”. Dał
nam łom i prosił o dobicie. Wytłumaczyliśmy mu, że rannych i jeńców się
nie zabija – wspominał.
W Domu Technika było zamieszanie,
zgłosiło się dużo chętnych do walki,
ale broni prawie wcale nie było. Niektórzy przyszli ze swoją bronią, ale i
tak nie wystarczyło dla wszystkich.
NSZ mimo, że uważały powstanie za
bezsensowny przelew krwi, który nie
przyniesie żadnych efektów, wzięły
udział w powstaniu. Pułk NSZ im.
Gen. Sikorskiego, zwany „Sikora”,
w którym walczył Podhorski, był jednym z najlepiej uzbrojonych oddziałów.
– Po zdobyciu Poczty Głównej okazało się, że są tam duże magazyny broni
i mundurów niemieckich – relacjonował.

70 powstańczych dni

Podhorski zamieszkał w Warszawie na
Twardej u kolegi z ZJ.

Gdy powstanie upadło, podpisano
akt o zakończeniu walk i utworzono
kompanie osłonowe, pełniące funkcje żandarmerii, które miały działać
do wyjścia ostatniego mieszkańca z
Warszawy.
– Zbierano ochotników do batalionu,
mój pluton NSZ zgłosił się w komplecie. Mieliśmy dobre wyposażenie, naszym zadaniem pierwotnym,
dla którego powstał nasz pluton, było
przebicie się przez linie niemieckie
poza Warszawę, żeby wziąć udział
w walce partyzanckiej, ponieważ
wiadomo było w pierwszych dniach
września, że powstanie dogorywa.
Jako jednostce w pełni jednolitej,
a domyślano się, że to grupa NSZ,
powierzono nam zadanie rejestru
i opisu zniszczeń, stąd miałem dokładny opis Śródmieścia i zdjęcia
zniszczonej stolicy. Śródmieście w
trakcie walk powstańczych nie było
tak zniszczone, jak w czasie tygodnia po powstaniu, kiedy niemieccy
saperzy z „Brennkomando”, wyposażeni w miotacze ognia, rabowali i
podpalali domy – podsumowuje Jan
Podhorski.
Tomasz Plaskota

radziecką kreskówkę o wilku i zającu.
Indoktrynacja przyniosła zamierzony
efekt, bowiem teraz, w wolnej ojczyźnie, gdy populacja wilków znacznie
się odrodziła (od 1998 r. gatunek jest u
nas pod całkowitą ochroną), gdy serca
ekologów radują dwie watahy wilków
rozmnażające się w Kampinoskim
Parku Narodowym, gdy wilka można
spotkać w Puszczy Kozienickiej, a ponoć już i w pobliżu Nowego Miasta nad
Pilicą oraz w gminie Pniewy, podnoszą
się głosy, że nie potrzebujemy prawdziwych wilków – wystarczyłyby wilki
bajkowe.
– Kiedyś już omal nie zostałem zjedzony przez dziki. Pod idaredem zostałyby ze mnie tylko kosteczki, gdyby pies
przewodnik bohatersko nie odparł ataku odyńca – zaczął Piotrek. – Jeszcze
tylko wilków nam brakuje. Skoro już
spacerują sobie po wielkich miastach,
to zaraz będą i tutaj, a wtedy kto z nas
odważy się wyjść z domu na małpkowy szlak? – spytał niemal ze łzami w
oczach.
– Uschniemy z pragnienia. Upadnie
też sadownictwo, bo ani gospodarz nie
wyjedzie nocą pryskać drzew, ani pracownik sezonowy nie odważy się rwać
jabłek, mając świadomość, że sto metrów stąd są wilki – wtrącił Jacek.
– Kapuściane głąby! – zaoponował
Franz. – Zły wilk to element baśni ludo-

wych. W istocie, to sympatyczne stworzenie. Wystarczy go nie prowokować,
a on już zadba o równowagę w przyrodzie, będąc pożytecznym dla człowieka,
zwłaszcza dla sadownika – tłumaczył.
– Co masz na myśli? – dopytywali jeden przez drugiego.
– Choćby to, że wilk, żywiący się np.
zającami, sarnami, łosiami czy myszami, ochroni sad przed tymi szkodnikami lepiej niż podwórkowy pies – obwieścił triumfująco Franz.
– A co będzie, jak wilki zjedzą psa przewodnika? – zauważył Piotrek.
– To niemożliwe. On za bardzo przypomina wyglądem wilka – uspokajał
Franz, znacznie przesadzając w tym
aspekcie, co potwierdzi każdy, kto widział osławionego czworonoga.
Wracał do domu, będąc pod wrażeniem debaty, dumny z Franza-ekologa,
rozbawiony rezolutnością Piotrka.
Piotrek postanowił opchnąć gościowi
z sąsiedniej wsi, w którego sadzie buszują sarny, psa przewodnika za wilka. Dopiero na schodach stanął jak
słup, nieomal dławiąc się patyczkiem
od loda. Przecież Muza założyła czerwony kask, a ciocia mieszka w Wilczogórze albo w Wilkowie, czy jakoś tak,
choć na pewno nie w Wilczym Targu.
Jezu! Co będzie, jak już wróciły tam
wilki?
Remigiusz Matyjas

1 sierpnia
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Uśmiechnięty laur nieba
Cały dom w Janówku z
przejęciem oglądał zdjęcie
przysłane przez Antka z
Tarnowa, wykonane w
zakładzie fotograficznym
Mroczkowskiego, przy ul.
Kaczkowskiego 5. Julianna
Sygnarek wzruszyła się na
widok syna, który świetnie
prezentował się w mundurze.
Była z niego bardzo dumna,
ale zarazem, ciągle rozpaczając
po Władku poległym w 1920 r.,
niepokoiła się o jego przyszłość.

T

ymczasem porucznik Antoni
Sygnarek nie miał czasu na
snucie katastroficznych wizji,
gdyż jako adiutant 16. Pułku
Piechoty, stacjonującego w Tarnowie,
ciągle miał coś do roboty.

Spółdzielca wojskowy

Opiekował się m.in. Spółdzielnią 16.
Pułku Piechoty, do której rzecz jasna
należał. Otóż w międzywojniu ruch
spółdzielczy ogarnął także dużą część
Wojska Polskiego, co normował
rozkaz nr 202 Ministerstwa Spraw
Wojskowych z 4 kwietnia 1922 r.,
określający organizację i statuty spółdzielni wojskowych. Celem spółdzielni woskowych było wszechstronne
zaspakajanie wspólnymi siłami materialnych i kulturalnych potrzeb swoich
członków. Miano to osiągać poprzez
organizację i prowadzenie wszelkiego rodzaju placówek handlowych i
wytwórczych, a także wspieranie czytelni, bibliotek, świetlic. Co ciekawe,
operacje finansowe na terenie takich
spółdzielni przeprowadzono za pomocą pieniądza zastępczego, który – na
zamówienie poszczególnych jednostek – produkowały głównie Zakłady
Przemysłowe Bronisława Grabskiego
w Łodzi. Własną monetę wybiła także
Spółdzielnia 16. Pułku Piechoty, będąca spółdzielnią spożywców. Antoni

Sygnarek, podczas jednego z urlopów,
pokazał bratu Stefanowi, jak wygląda
aluminiowa złotówka, a także cynkowe 50 i 20-groszówki.
– Za coś takiego kupiłbym w Grójcu
piwo? – zażartował Stefan.
Pieczę nad ruchem spółdzielczym w
wojsku sprawował Związek Rewizyjny Spółdzielni Wojskowych w Warszawie.
– Poruczniku, pojedzie pan do Krakowa na kurs spółdzielczy organizowany
przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Wojskowych – oświadczył na początku listopada 1935 r., na krótko
przed swoim odejściem do GISZ-u,
dowódca pułku, pułkownik Stefan
Broniowski.
Od 14 do 16 listopada Sygnarek poznawał w Krakowie: „zagadnienia z
rachunkowości spółdzielni spożywców włącznie z zamknięciem ksiąg,
sporządzaniem bilansów i sprawozdań; wiadomości z ustawodawstwa
spółdzielczego, handlowego, wekslowego, podatkowego i ubezpieczeniowego oraz ustroju spółdzielni w
Wojsku Polskim; ogólne wiadomości
praktyczne z towaroznawstwa, handlowości oraz polityki gospodarczej;
metody wychowania spółdzielcze
w wojsku”. Taka wiedza mogła być
przydatna dla wielu żołnierzy także
po przejściu do cywila.

Niezwykły album

Dobrze wiodło się naszemu bohaterowi w Tarnowie, a przede wszystkim
zaskarbił sobie sympatię kolegów z
pułku. Ze szczerym żalem żegnali go,
gdy odchodził do Lwowa. Fotograf
Mroczkowski miał nawał pracy, gdyż
oficerowie 16. Pułku Piechoty postanowili podarować „kochanemu koledze” – na pamiątkę wspólnej pracy
pułkowej – swoje podobizny.
– Ofiarujemy ci, kochany kolego, ten
album, abyś nigdy o nas nie zapomniał
– powiedział 6 września 1937 r. pod-

pułkownik Stefan Leukos-Kowalski,
dowódca pułku, wręczając Sygnarkowi album zawierający 60 fotografii.
Tego dnia, żaden z oficerów uwiecznionych na zdjęciach, ani porucznik
Sygnarek, ani dowódca pułku (zostanie zamordowany w Katyniu), ani
ppłk Kwapniewski, ani płk Gwelesiani (Gruzin), ani mjr Jeż, ani mjr
Ombach, ani mjr Chmura, ani mjr
Węgrzyński, ani mjr Nowak, ani mjr
Gomulicki, ani kpt. Ryba, ani por.
Cioch, ani ppor. Kominek, o innych
nie wspominając, nie miał pojęcia, co
wydarzy się za dwa lata.

We Lwowie

Teraz był czas na Lwów i na uczucia.
We wrześniu 1937 r. Antoni Sygnarek
rozpoczął pracę w Korpusie Kadetów nr 1 we Lwowie – jako dowódca klasy, wychowawca, instruktor.
Szkoła mieściła się przy ul. Kadeckiej, a od 1933 r. nosiła imię Józefa
Piłsudskiego. Absolwenci mieli prawo ubiegać się o przyjęcie na studia
wyższe bądź do szkół oficerskich.
Jednym z wychowanków Sygnarka
był Jerzy Jaworski, syn Antoniego
Kazimierza Jaworskiego, majora piechoty Wojska Polskiego, lwowianina,
byłego żołnierza c. i k. Armii oraz 2.
Pułku Strzelców Polskich na Syberii,
którego powrót w 1920 r. z Krasnojarska przez Rosję, Estonię i Niemcy
do Polski, gdy ścigała go tajna policja
sowiecka, mógłby posłużyć za kanwę
filmu przygodowego. W momencie
przyjścia Sygnarka do Lwowa, major
już od roku nie żył, ale żyła jego żona,
Janina z Mazurkiewiczów, oraz dzieci, czyli Jerzy i Janina. Właśnie w tej
ostatniej, siostrze kadeta, tak mocno
zakochał się chłopak z Janówka, że
poprowadzi ją do ołtarza.

W Skierniewicach

Nie zagrzał jednak zbyt długo miejsca w mieście Szczepcia i Tońcia, ar-
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Na podwórku u Stanisława Sygnarka. Z prawej (w mundurze) Antoni Sygnarek.

tystów znanych radiosłuchaczom z
występów w Wesołej Lwowskiej Fali.
W 1938 r. przeniesiony został do 18.
Pułku Piechoty, mającego siedzibę
w Skierniewicach, w koszarach po
cesarskim 38. Aleksiejewskim Pułku
Piechoty zwanym Tobolskim. Objął
stanowisko dowódcy 5. kompanii,
odbył też kurs dowódców kompanii
w Centrum Wyszkolenia Piechoty w
Rembertowie, o czym wiadomość
dotarła do Tarnowa. W czerwcu ze
wzruszeniem czytał list od kolegów
z 16. Pułku Piechoty, którzy pisali o
jego „Szlachetnym Charakterze, na
którym mogłoby się wielu innych budować”, zapewniając o żywej o nim
pamięci, życząc mu – z okazji imienin
– „wszelkiej pomyślności, zarówno w
życiu służbowym dla dobra Ojczyzny
i osobistego zadowolenia z pracy, jak
również i w życiu prywatnym – oby
warunki ułożyły się JW. Panu Porucznikowi na całe życie – jak uśmiechnięty laur nieba”.

Bal i awans

Wprawdzie w 1938 r. sytuacja polityczna w Europie bardzo się skomplikowała, najpierw ze względu na
Anschluss Austrii, a następnie dyktat
monachijski, lecz w Nowy Rok wkraczano z optymizmem. 7 stycznia
1939 r. Skierniewickie Koło Rodziny
Wojskowej urządziło bal w salach kasyna oficerskiego, przy ul. Batorego.
Protektorat nad balem objął pułkownik Adam Brzechwa-Ajdukiewicz,
dowódca 26. Dywizji Piechoty, w

skład której wchodził 18. Pułk Piechoty. Obowiązywały stroje balowe
i wieczorowe. Do tańca przygrywała
orkiestra pułkowa. Bufet, niestety, we
własnym zakresie. 19 marca porucznik Antoni Sygnarek awansowany
został do stopnia kapitana.

List z domu

Wiedział, że to, co się ostatnio stało w
jego życiu, ucieszy rodzinę. Podczas
wizyt w Janówku, patrząc na dom
kryty strzechą, na stojący na podwórzu kierat, na mamę, braci Stefana i
Staśka, siostrę Helenę, bratową Annę,
bratanicę Olesię oraz bratanków Jasia
i Władzia, utwierdzał się w przekonaniu, jak długą przebył drogę, wychodząc z biedy i zostając oficerem Wojska Polskiego. Zastanawiał się, czy
tam, w niebie, ojciec, Janek i Władek
są z niego dumni. Miał świadomość,
ile zawdzięcza mamie, a ile Staśkowi,
który wspierał materialnie jego edukację. Na ile mógł, pomagał mu teraz
ze swej oficerskiej pensji. W marcu swoim zawodowym i osobistym
szczęściem podzielił się z nim listownie. Trochę przyszło mu poczekać na
odpowiedź. Wreszcie, do Skierniewic
przyszedł oczekiwany list.„Tak się
złożyło, że dopiero teraz odpisuję.
Otóż z powodu awansu na kapitana
oraz z wstąpieniem w stan małżeński
składam Ci oraz twej żonie najserdeczniejsze życzenia! Oraz życzenia
od mamy i od wszystkich w domu.
Pieniądze otrzymałem” – pisał 20
kwietnia Stasiek. Remigiusz Matyjas
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– Za coś takiego kupiłbym w Grójcu
piwo? – zażartował Stefan.
Pieczę nad ruchem spółdzielczym w
wojsku sprawował Związek Rewizyjny Spółdzielni Wojskowych w Warszawie.
– Poruczniku, pojedzie pan do Krakowa na kurs spółdzielczy organizowany
przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Wojskowych – oświadczył na początku listopada 1935 r., na krótko
przed swoim odejściem do GISZ-u,
dowódca pułku, pułkownik Stefan
Broniowski.
Od 14 do 16 listopada Sygnarek poznawał w Krakowie: „zagadnienia z
rachunkowości spółdzielni spożywców włącznie z zamknięciem ksiąg,
sporządzaniem bilansów i sprawozdań; wiadomości z ustawodawstwa
spółdzielczego, handlowego, wekslowego, podatkowego i ubezpieczeniowego oraz ustroju spółdzielni w
Wojsku Polskim; ogólne wiadomości
praktyczne z towaroznawstwa, handlowości oraz polityki gospodarczej;
metody wychowania spółdzielcze
w wojsku”. Taka wiedza mogła być
przydatna dla wielu żołnierzy także
po przejściu do cywila.

Niezwykły album

Dobrze wiodło się naszemu bohaterowi w Tarnowie, a przede wszystkim
zaskarbił sobie sympatię kolegów z
pułku. Ze szczerym żalem żegnali go,
gdy odchodził do Lwowa. Fotograf
Mroczkowski miał nawał pracy, gdyż
oficerowie 16. Pułku Piechoty postanowili podarować „kochanemu koledze” – na pamiątkę wspólnej pracy
pułkowej – swoje podobizny.
– Ofiarujemy ci, kochany kolego, ten
album, abyś nigdy o nas nie zapomniał
– powiedział 6 września 1937 r. pod-

pułkownik Stefan Leukos-Kowalski,
dowódca pułku, wręczając Sygnarkowi album zawierający 60 fotografii.
Tego dnia, żaden z oficerów uwiecznionych na zdjęciach, ani porucznik
Sygnarek, ani dowódca pułku (zostanie zamordowany w Katyniu), ani
ppłk Kwapniewski, ani płk Gwelesiani (Gruzin), ani mjr Jeż, ani mjr
Ombach, ani mjr Chmura, ani mjr
Węgrzyński, ani mjr Nowak, ani mjr
Gomulicki, ani kpt. Ryba, ani por.
Cioch, ani ppor. Kominek, o innych
nie wspominając, nie miał pojęcia, co
wydarzy się za dwa lata.

We Lwowie

Teraz był czas na Lwów i na uczucia.
We wrześniu 1937 r. Antoni Sygnarek
rozpoczął pracę w Korpusie Kadetów nr 1 we Lwowie – jako dowódca klasy, wychowawca, instruktor.
Szkoła mieściła się przy ul. Kadeckiej, a od 1933 r. nosiła imię Józefa
Piłsudskiego. Absolwenci mieli prawo ubiegać się o przyjęcie na studia
wyższe bądź do szkół oficerskich.
Jednym z wychowanków Sygnarka
był Jerzy Jaworski, syn Antoniego
Kazimierza Jaworskiego, majora piechoty Wojska Polskiego, lwowianina,
byłego żołnierza c. i k. Armii oraz 2.
Pułku Strzelców Polskich na Syberii,
którego powrót w 1920 r. z Krasnojarska przez Rosję, Estonię i Niemcy
do Polski, gdy ścigała go tajna policja
sowiecka, mógłby posłużyć za kanwę
filmu przygodowego. W momencie
przyjścia Sygnarka do Lwowa, major
już od roku nie żył, ale żyła jego żona,
Janina z Mazurkiewiczów, oraz dzieci, czyli Jerzy i Janina. Właśnie w tej
ostatniej, siostrze kadeta, tak mocno
zakochał się chłopak z Janówka, że
poprowadzi ją do ołtarza.

W Skierniewicach

Nie zagrzał jednak zbyt długo miejsca w mieście Szczepcia i Tońcia, ar-
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Na podwórku u Stanisława Sygnarka. Z prawej (w mundurze) Antoni Sygnarek.

tystów znanych radiosłuchaczom z
występów w Wesołej Lwowskiej Fali.
W 1938 r. przeniesiony został do 18.
Pułku Piechoty, mającego siedzibę
w Skierniewicach, w koszarach po
cesarskim 38. Aleksiejewskim Pułku
Piechoty zwanym Tobolskim. Objął
stanowisko dowódcy 5. kompanii,
odbył też kurs dowódców kompanii
w Centrum Wyszkolenia Piechoty w
Rembertowie, o czym wiadomość
dotarła do Tarnowa. W czerwcu ze
wzruszeniem czytał list od kolegów
z 16. Pułku Piechoty, którzy pisali o
jego „Szlachetnym Charakterze, na
którym mogłoby się wielu innych budować”, zapewniając o żywej o nim
pamięci, życząc mu – z okazji imienin
– „wszelkiej pomyślności, zarówno w
życiu służbowym dla dobra Ojczyzny
i osobistego zadowolenia z pracy, jak
również i w życiu prywatnym – oby
warunki ułożyły się JW. Panu Porucznikowi na całe życie – jak uśmiechnięty laur nieba”.

Bal i awans

Wprawdzie w 1938 r. sytuacja polityczna w Europie bardzo się skomplikowała, najpierw ze względu na
Anschluss Austrii, a następnie dyktat
monachijski, lecz w Nowy Rok wkraczano z optymizmem. 7 stycznia
1939 r. Skierniewickie Koło Rodziny
Wojskowej urządziło bal w salach kasyna oficerskiego, przy ul. Batorego.
Protektorat nad balem objął pułkownik Adam Brzechwa-Ajdukiewicz,
dowódca 26. Dywizji Piechoty, w

skład której wchodził 18. Pułk Piechoty. Obowiązywały stroje balowe
i wieczorowe. Do tańca przygrywała
orkiestra pułkowa. Bufet, niestety, we
własnym zakresie. 19 marca porucznik Antoni Sygnarek awansowany
został do stopnia kapitana.

List z domu

Wiedział, że to, co się ostatnio stało w
jego życiu, ucieszy rodzinę. Podczas
wizyt w Janówku, patrząc na dom
kryty strzechą, na stojący na podwórzu kierat, na mamę, braci Stefana i
Staśka, siostrę Helenę, bratową Annę,
bratanicę Olesię oraz bratanków Jasia
i Władzia, utwierdzał się w przekonaniu, jak długą przebył drogę, wychodząc z biedy i zostając oficerem Wojska Polskiego. Zastanawiał się, czy
tam, w niebie, ojciec, Janek i Władek
są z niego dumni. Miał świadomość,
ile zawdzięcza mamie, a ile Staśkowi,
który wspierał materialnie jego edukację. Na ile mógł, pomagał mu teraz
ze swej oficerskiej pensji. W marcu swoim zawodowym i osobistym
szczęściem podzielił się z nim listownie. Trochę przyszło mu poczekać na
odpowiedź. Wreszcie, do Skierniewic
przyszedł oczekiwany list.„Tak się
złożyło, że dopiero teraz odpisuję.
Otóż z powodu awansu na kapitana
oraz z wstąpieniem w stan małżeński
składam Ci oraz twej żonie najserdeczniejsze życzenia! Oraz życzenia
od mamy i od wszystkich w domu.
Pieniądze otrzymałem” – pisał 20
kwietnia Stasiek. Remigiusz Matyjas
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GRÓJEC CZWARTĄ DRUŻYNĄ W POLSCE
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Ogromny sukces odnieśli koszykarze MKS-u Grójec. Zajęli IV miejsce w
Mistrzostwach Polski.

W

mistrzostwach Polski wystartowało blisko 180 drużyn. Podopieczni trenerów Ireneusza Juraszewskiego i Jacka Siedleckiego rywalizowali z najlepszymi akademiami koszykarskimi
w naszym kraju.
W fazie rozgrywek wojewódzkich drużyna zajęła trzecie miejsce na Mazowszu. Kolejnym osiągnięciem był brąz w strefie mazowiecko-podlaskiej,
a dalej ćwierćfinały, gdzie MKS Grójec pokonał wicemistrza poprzedniego
sezonu, Spójnię Stargard. Później półfinały w Białymstoku, skąd awansowaliśmy wraz z przyszłym mistrzem Polski GAK Gdynia do ścisłego ośmiozespołowego finału.
Finały w Ożarowie to pięć bardzo wyrównanych i zaciętych pojedynków, Grójec w każdym z nich był do końca w grze. Najpierw sensacyjnie
wygraliśmy rozgrywki grupowe, pozostawiając za sobą ekipy z Sopotu,
Poznania i Warszawy. W półfinale Mistrzostw Polski grójeccy koszykarze
ulegli jedenastoma punktami przyszłemu mistrzowi, GAK Gdynia. W meczu
o trzecie miejsce z Poznaniem nie pomogło nawet 6 rzutów za trzy Antoniego Juraszewskiego. – Przy tak krótkiej rotacji zabrakło nam sił. Warto
wspomnieć, kto był oprócz nas w czwórce najlepszych ekip Polski. Cztery
topowe akademie: Gdynia, Śląsk, Poznań i Wrocław, a obok nich my, Grójec,
drużyna oparta wyłącznie na swoich wychowankach. Nasz sukces to nasz
pot, trud i ciężka praca – podsumował swój 6-letni projekt, trener Ireneusz
Juraszewski. W najlepszej piątce Mistrzostw Polski U15 znalazł się kapitan
MKS Grójec, Filip Poradzki.
To największy w historii miasta sukces koszykarski oraz doskonała promocja Grójca w Polsce. Mecze naszych chłopców były szeroko komentowane
przez mieszkańców gminy. Oglądano je na lekcjach w grójeckich podstawówkach, a na trybunach w nieodległym Ożarowie pojawiło się mnóstwo
naszych kibiców.
WS

Dołącz do kampanii „Ogranicz dostępność alkoholu”
W rękach samorządów spoczywa
duża siła i odpowiedzialność –
mogą one kształtować politykę
dostępności do alkoholu na lokalnym
poziomie. To od władz lokalnych
zależy to, w jakich godzinach będzie
można kupować alkohol, gdzie
będą się znajdowały sklepy i punkty
sprzedające napoje alkoholowe, jak
dużo będzie zezwoleń na sprzedaż
alkoholu. Samorządy mogą też
interweniować w sprawie nielegalnej
reklamy i promocji napojów
alkoholowych.
Chcąc świadomie i odpowiedzialnie
prowadzić politykę dostępności do alkoholu, samorządy mogą przyłączyć
się do kampanii edukacyjnej „Ogranicz
dostępność alkoholu” zainicjowanej
przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Osią kampanii są badania i literatura
fachowa opisująca, jakie działania
przynoszą najlepsze efekty w kontekście zmniejszania spożycia alkoholu,
a przez to zmniejszania szkód zdrowotnych i społecznych. Bez wątpienia
jednym z najskuteczniejszych działań i
narzędzi jest ograniczanie dostępności
fizycznej i ekonomicznej alkoholu.
– Niebagatelny wpływ na dostępność

fizyczną alkoholu mają w Polsce samorządy. To w ich gestii pozostaje wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
oraz wprowadzenie ograniczeń w
nocnej sprzedaży. Również samorządy
mogą podejmować interwencję w sprawie nielegalnej reklamy i promocji napojów alkoholowych. Chcemy o tym
przypomnieć, ale przede wszystkim
pokazać, że pozytywne efekty działań
związanych z ograniczaniem dostępności alkoholu mają swoje naukowe
potwierdzenie – mówi Katarzyna Łukowska, p.o. dyrektora Państwowej
Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Łatwy dostęp do alkoholu przekłada się
na realne i bardzo wymierne szkody i
straty. Ostatnie badania prowadzone
w Polsce jednoznacznie wskazują, że
wzrost liczby punktów sprzedaży o
100 tysięcy niesie za sobą ok. tysiąca
zgonów mężczyzn w wieku produkcyjnym, z czego jedna trzecia przypada
na mężczyzn w wieku 20-44 lata (Moskalewicz, Sierosławski, Dąbrowska
2005).
Samorządy mogą również zgłaszać
nielegalną reklamę i promocję napojów alkoholowych. Z tego prawa
warto korzystać, ale warto też szero-

ko informować społeczeństwo, jakie
działania noszą znamiona nielegalnej
reklamy i promocji napojów alkoholowych. Więcej informacji na ten temat
można znaleźć: https://www.ograniczdostepnosc.pl/materialy/reklama-imarketing-produktow-alkoholowychaspekty-prawne
Zachęcamy, aby w działania związane z kampanią „Ogranicz dostępność
alkoholu” włączyły się lokalne media,
organizacje pozarządowe, lokalni działacze, ale też obywatele, którzy często
najlepiej wiedzą, jak uciążliwy i destrukcyjny może być zbyt łatwy dostęp
do alkoholu.
Zachęcamy wszystkich do korzystania
z materiałów i informacji dostępnych
na stronie kampanii: https://www.ograniczdostepnosc.pl/
Wszystkie gminy, które czynnie wezmą udział w kampanii, będą udostępniały materiały związane z kampanią
oraz wykażą się inwencją i kreatywnością w promowaniu tych zagadnień
w swoich kanałach komunikacji oraz
zachęcą do tego lokalne media, mogą
wziąć udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami, więcej informacji:
https://www.ograniczdostepnosc.pl/
konkurs.

14 MIASTO I GMINA/SZACHY
OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 12 lipca do 10 sierpnia 2021 r.
w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
ul. J. Piłsudskiego 47, pok. Nr 4, w godz. od 800 do 1500.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXII/272/21 Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 22 lutego 2021r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (teren przy ul. Piłsudskiego (GOK) i ul. Laskowej (PKS) w Grójcu).
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) będą dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji
Publicznej (https://grojecmiasto.bip.info.pl/).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2021r. o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 47 – sala
konferencyjna.
Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi można wnosić na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2021 r.
Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy i Miasta, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec lub w postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: urzad@grojecmiasto.pl lub
przez platformę ePUAP.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu
i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą
oddziaływania na środowisko do tego planu. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi
i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec na adres Urzędu Gminy i Miasta, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail email: urzad@grojecmiasto.pl lub przez platformę ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2021 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu https://grojecmiasto.bip.info.pl.
Burmistrz Dariusz Gwiazda
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (WE) /dalej rozporządzenie ogólne/ informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec z siedzibą w Grójcu, przy ul. Józefa Piłsudskiego 47.
2. W Urzędzie Gminy i Miasta w Grojcu powołano Inspektora Ochrony Danych Panią Katarzynę Szurgot. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania Państwa danych można skontaktować się z Inspektorem :
pod numerem telefonu 48 / 664 30 91 wew. 45 , lub na adres email: inspektor@grojecmiasto.pl;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt c rozporządzenia ogólnego w celu uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741).
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, i nie krócej niż przewidują to przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych , prawo ich sprostowania, oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.;
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest: wymogiem ustawowym, są Państwo obowiązani do ich podania a konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa. Dane osobowe w
tym celu będą pozyskiwane zarówno od osoby której dane dotyczą jak i od innych organów administracji publicznej z centralnych rejestrów publicznych. W przypadku pozyskiwania danych od osoby której dane
dotyczą
10.Nie przysługuje Państwu:
•w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia ogólnego prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia ogólnego;
•prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 rozporządzenia ogólnego, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SZACHOWE ŻYCIE GRÓJCA - Świetne występy naszych
w Mistrzostwach Mazowsza!
W dniach 15-16 maja czwórka
naszych reprezentantów
wzięła udział w
Indywidualnych Mistrzostwach
Mazowsza Juniorów w
szachach klasycznych. W
grupie do lat 9 wystąpił
mający niecałe 6 lat Wojciech
Łoboda. W zawodach do lat
11 zagrała Hanna Łoboda. W
turnieju do lat 15 wzięli udział
Filip Pułapa i Michał Smętek.
W każdej z grup rozegrano w
ciągu dwóch dni 7 rund. Tempo
gry wynosiło 60 minut na
zawodnika.

N

asz najmłodszy reprezentant rozpoczął
turniej w świetnym
stylu. Po trzech rundach z wynikiem 2,5 punktu
znajdował się w ścisłej czołówce. Kolejne dwie partie niestety
przegrał, lecz w ostatnich dwóch
ponownie był górą. Ostatecznie
4,5 punktu wystarczyło na bardzo dobre – zważywszy na wiek
naszego zawodnika – ósme
miejsce na 37 uczestników w
kategorii chłopców do lat 9. W
klasyfikacji do lat 7 Wojtek zajął rewelacyjne drugie miejsce,
przegrywając w niej jedynie ze
zwycięzcą całych zawodów.
Równie wyśmienity początek
turnieju zanotowała w grupie do
lat 11 Hanna Łoboda. Po trzech

rundach z wynikiem 2,5 punktu była liderką w klasyfikacji
dziewcząt, pozostawiając w tyle
kilka wyżej notowanych zawodniczek. Niestety w pozostałych
czterech partiach Hania uzyskała jedynie pół oczka. W klasyfikacji końcowej wystarczyło to
na bardzo dobre czwarte miejsce, które przed turniejem bralibyśmy w ciemno. Medal był
na wyciągnięcie ręki. W jednej
z rund Hania wygrała nawet ze
zwyciężczynią klasyfikacji.
W klasyfikacji do lat 15 Filip
Pułapa i Michał Smętek również rozpoczęli turniej z wysokiego c. Po zwycięstwach
w rundzie pierwszej nasi reprezentanci starli się w bratobójczym pojedynku, z którego
zwycięsko wyszedł Michał. W
kolejnych rundach obaj zawodnicy wygrywali swoje pojedynki, aż do rundy piątej, w której
Michał zaliczył porażkę. Filip
swoją partię wygrał i tym samym obaj nasi reprezentanci z
wynikiem 4 punktów znaleźli
się na pozycjach medalowych.
Ostatnie dwie rundy miały jednak diametralnie różny przebieg
dla naszych zawodników. Filip
niestety przegrał obie partie,
co pozwoliło mu na uzyskanie
jedenastej lokaty w całym turnieju. Tymczasem Michał wygrywając dwukrotnie, zapewnił

Michał Smętek

sobie tytuł Mistrza Mazowsza
do lat 15! Nasz reprezentant dokonał tym samym niebywałego
wyczynu, dorzucając kolejny
tytuł mistrzowski do dwóch aktualnie posiadanych – Mistrza
Mazowsza w szachach szybkich
i Mistrza Mazowsza w szachach
błyskawicznych!
Podsumowując, jesteśmy bardzo zadowoleni z występu naszych reprezentantów na tej
imprezie. Cała czwórka liczyła
się do końca w kontekście walki
o medale. Dwóch szachistów z
tej grupy zakończyło zmagania
na podium. Michał Smętek po
raz kolejny zapisał się w historii grójeckich szachów, zostając pierwszym reprezentantem
miejscowego klubu z tytułem
Mistrza Mazowsza w szachach
klasycznych.
Adam Lasota
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Krótka przygoda beniaminków
Mazowsze po jednym sezonie zakończyło swój udział w rozgrywkach IV ligi. Z radomską A-klasą żegna się KS
Lesznowola. Szanse na utrzymanie ma jedynie GPSZ Głuchów.

P

oprzedni sezon – przerwany
przez epidemię koronawirusa – okazał się historyczny
dla wszystkich piłkarskich
drużyn z gminy Grójec, które dzięki wysokim lokatom na półmetku
rozgrywek zapewniły sobie awans.
Odpowiednio: Mazowsze do IV ligi,
a KS Lesznowola i GPSZ Głuchów
do A-klasy. Niestety, przygoda na
wyższym szczeblu rozgrywkowym
okazała się bardzo krótka.

Słaba wiosna Mazowsza

O spadku Mazowsza zadecydowała przede wszystkim dużo słabsza
postawa wiosną. Klub z ulicy Laskowej po pierwszej części sezonu
(rozegrano rundę jesienną i dwie
kolejki z rundy wiosennej) plasował
się na bezpiecznym szóstym miejscu
w tabeli z dorobkiem 20 punktów. W
listopadzie dotychczasowy trener Maciej Soroka - zwrócił się do zarządu grójeckiego klubu o wcześniejsze
rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron. Na początku stycznia
ogłoszono, iż następcą Soroki będzie
Jerzy Engel junior – syn byłego se-

lekcjonera reprezentacji Polski.
Pod wodzą nowego szkoleniowca
Mazowsze zaczęło rozgrywki ligowe obiecująco, od domowego zwycięstwa 1:0 nad Prochem Pionki.
Później było już jednak dużo gorzej.
W jedenastu meczach rundy wiosennej piłkarzom z Grójca udało się
zdobyć ostatecznie zaledwie dziesięć
punktów.
Zmorą popularnych „żółto-niebieskich” były szczególnie mecze
wyjazdowe, z których podopieczni
Engela nie przywieźli ani jednego
punktu. Mimo tego, do ostatniej
kolejki mieli szanse na utrzymanie
w IV lidze albo chociaż na miejsce
gwarantujące grę w barażach. Musieli pokonać pewną już utrzymania
Mszczonowiankę. Do przerwy grójczanie prowadzili po golu sprowadzonego zimą bramkostrzelnego napastnika Mikołaja Napory (zdobył w
rundzie wiosennej aż dziewięć goli).
W drugiej połowie rywale wzięli się
jednak mocno do pracy. Nie tylko odrobili straty, ale wygrali całe spotkanie
2:1. Przy wynikach z innych boisk
Mazowsze przesunęło się w dół, na

Promocja na dwóch kółkach
Wschodni Szlak Rowerowy Green
Velo to najbardziej spektakularny
projekt rowerowy, jaki do tej
pory zrealizowano w Polsce. Jest
najdłuższym, spójnie oznakowanym
szlakiem rowerowym w naszym
kraju. Przebiega głównie po
asfaltowych drogach publicznych o
niskim natężeniu ruchu pojazdów,
przez obszar pięciu województw,
leżących we wschodniej części kraju.

O

koło 300 kilometrów trasy
stanowią nowe i przebudowane drogi rowerowe
oraz ciągi pieszo-rowerowe, a blisko 150 kilometrów to wyremontowane drogi gruntowe. Powstało
lub wyremontowane zostało ponad 30
mostów i kładek, przebudowie uległo
ponad 20 kluczowych skrzyżowań.
Na trasie wybudowanych zostało 228
MOR-ów, czyli Miejsc Obsługi Rowerzystów, wyposażonych w stojaki,
wiaty i ławki oraz kosze na śmieci i
tablice informacyjne.

Trzeci raz Green Velo

Ten najbardziej spektakularny szlak
rowerowy w Polsce przemierza grójecka grupa rowerowa – Stowarzyszenie WGR – Rowerowy Grójec. W
dniach 3-6 czerwca odbył się już trzeci
wyjazd na Green Velo. Tym razem 33

uczestników pokonało 275-kilometrowy odcinek od Augustowa do Zalewu
Siemianówka.
– Każdego dnia mieliśmy do pokonania około 70-kilometrowe fragmenty.
Pogoda nam sprzyjała, ukształtowanie terenu również. Układamy trasę
tak, aby długości nie były zbyt duże w
stosunku do możliwości uczestników.
Tym razem nocowaliśmy w jednym
miejscu – w Białymstoku, a z poszczególnych przystanków dowoził nas na
miejsce autokar – mówi Sławomir
Betcher, który odpowiadał za ułożenie
trasy.

Spotkania z samorządowcami

Jednym z problemów, które pojawiają się przy organizacji wyjazdu, są
„noclegi” dla rowerów. Zapakowanie
każdego dnia ponad 30 rowerów na
specjalną przyczepkę, to strata czasu,
dlatego organizatorzy korzystają z pomocy lokalnych władz, aby pozostawić sprzęt w bezpiecznych miejscach.
To także okazja do wymiany doświadczeń i promocji Grójca.
– W trakcie wyjazdu spotkaliśmy się
z burmistrzem Goniądza Grzegorzem
Dudkiewiczem, z burmistrzem Supraśla Radosławem Dobrowolskim,
a także z sekretarzem Województwa
Tomaszem Szewelukiem, aby oso-

wyszła zupełnie runda rewanżowa.
Rozgrywki zaczęli w połowie marca,
ale później ze względu na pandemię
pauzowali przez ponad miesiąc. Przy
dość wąskiej kadrze Lesznowola nie
udźwignęła szaleńczego tempa gry
praktycznie co trzy dni (w weekend
mecze planowe, w środku tygodnia
odrabianie zaległości z czasu pandemicznej przerwy).

Nadzieja w Głuchowie
jedenaste miejsce w tabeli, oznaczające spadek do ligi okręgowej.

Co dalej z trenerem?

Kiedy zamykaliśmy to wydanie „Życia Grójca” nie było wiadomo, czy
władze klubu przedłużą umowę z
dotychczasowym trenerem Jerzym
Engelem jr., a także jakie będą cele
zespołu na nowy sezon. Nieoficjalnie mówi się, że drużynę Mazowsza
może przejąć Mariusz Lisiecki. To
doświadczony piłkarz, a zarazem
trener grup młodzieżowych, który
związany jest z grójeckim klubem od
wielu lat. Mazowiecki Związek Piłki
biście podziękować za pomoc. Byliśmy także w Pentowie, rodzinnym
majątku burmistrza Tykocina, gdzie
ugościł nas jego brat, pan Łukasz.
Miejscowym władzom podarowaliśmy grójeckie jabłka przekazane przez
rodzinę Beaty i Sylwestra Magdziarzy
z Gniejewic, grójeckie soki jabłkowe
z Tłoczni Soków Gwiazda z Bikówka, a także gadżety promujące gminę
Grójec.

Turystyka z Grójcem w sercu

– Jadąc na Green Velo podziwiamy
inne miasta i wsie, zachwycamy się
ich historią i kulturą, ale nie zapominamy o naszej gminie, którą staramy
się promować w jak najlepszy sposób
– mówi Monika Kozłowska, uczestniczka wyprawy, odpowiedzialna
na wyjeździe za przygotowanie rysu
historycznego i miejsc dla rowerów,
a na co dzień pracująca w Urzędzie
Gminy i Miasta.
Wyjazd na Green Velo, to także okazja do zapoznania się z atrakcjami
turystycznymi,
krajoznawczymi,
historycznymi. Tu także z pomocą
przychodzą lokalne władze. Dzięki
czemu w trakcie wyjazdu rowerzyści
zwiedzili z przewodnikiem Białystok
i Tykocin, obejrzeli zabytkową synagogę, zapoznali się z historią Supraśla.
Dodatkowo na trasie 275-kilometrowego szlaku zwiedzano twierdzę
Osowiec, Dwór Pentowo – Europej-

Nożnej ogłosił, iż od sezonu 2022/23
utworzona zostanie V liga. Niewykluczone, iż właśnie awans na ten szczebel będzie celem piłkarzy ze stadionu
przy Laskowej.

Zbyt wąska kadra?

Po przyzwoitej rundzie jesiennej z A-klasą już po jednym sezonie żegna
się Lesznowola, która ostatecznie
zajęła dwunaste miejsce w tabeli.
W 32 meczach podopieczni trenera
Mariusza Jaskólskiego zdobyli 32
punkty (9 zwycięstw, 5 remisów i
18 porażek). Podobnie jak w przypadku Mazowsza, piłkarzom KS nie

ską Wioskę Bocianią, szosę carską,
Kiermusy – ostoję żubra, tamę Siemianówka, Kładki Śliwno-Waniewo
i wiele innych atrakcji.

Przyjemność

– Staramy się tak ułożyć trasę, aby
po drodze zobaczyć jak najwięcej
interesujących miejsc. Nie tylko wysiłek fizyczny i jazda rowerem są celem naszej wyprawy, także poznanie
wschodnich terenów naszego kraju.
Piękne krajobrazy, urokliwe miejsca i
przede wszystkim wspaniała atmosfera – to zawsze nam towarzyszy. Staramy się także nie pominąć lokali, które
serwują lokalną kuchnię. Mieszkańcy
zawsze nas mile witają, rozmawiają,
pytają, skąd jesteśmy. To wszystko
sprawia, że przejechanie dziennie 70
czy nawet 80 kilometrów jest tylko
przyjemnością – relacjonuje Dariusz
Prykiel, jeden z założycieli stowarzyszenia, główny organizator wyjazdu, a
jednocześnie radny gminy Grójec.

Szanse na utrzymanie w radomskiej
A-klasie ma cały czas GPSZ Głuchów, który zakończył rozgrywki na
jedenastym miejscu w tabeli, wyprzedzając sąsiadów zza miedzy o cztery
punkty. Piłkarze beniaminka z Głuchowa muszą trzymać jednak kciuki
za KS Promna, która gra w barażach o
awans do IV ligi. Jeśli zakończy je pomyślnie, to drużyna trenera Marcina
Skoniecznego pozostanie na dotychczasowym szczeblu rozgrywkowym.
W innym przypadku będzie musiała
rozegrać na początku lipca dwumecz
o utrzymanie z rywalami z I grupy
A-klasy.
Mateusz Adamski

Coraz więcej chętnych

– Musimy niestety ograniczać liczbę uczestników, bo najważniejsze
w organizacji takiego wyjazdu jest
zapewnienie bezpieczeństwa podróżującym. Ale już pod koniec
sierpnia mamy zaplanowane Green
Velo IV, a w ciągu całego roku organizujemy różne inne wyjazdy jedno
bądź kilkudniowe. Oczywiście
wszystko po to, by promować jazdę na rowerze i żeby jak najwięcej
mieszkańców naszej gminy spędzało czas aktywnie – dodaje grójecki
radny.
Organizatorzy kładą nacisk, aby
uczestnicy zakładali koszulki, na
których widnieje herb miasta oraz
symboliczne litery WGR, to sprawia, że przemierzanie setek kilometrów stanowi połączenie przyjemnego z pożytecznym – aktywny
wypoczynek oraz świetną promocję gminy Grójec.
Info

10. IGRZYSKA PRZEDSZKOLAKÓW ZA NAMI
22 czerwca na stadionie GOS „Mazowsze” swoje igrzyska mieli najmłodsi mieszkańcy Grójca. Bawili się, rywalizowali w duchu fair play, uśmiechali się od ucha do ucha.
Poza zawodami sportowymi dzieci miały możliwość zobaczenia wozu strażackiego, a nawet wjechania na górę na wysięgniku. Patronat nad Igrzyskami Przedszkolaków objął burmistrz Grójca, Dariusz Gwiazda.
W igrzyskach wzięło udział 8 przedszkoli: Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 4, Odział Przedszkolny Lesznowola, Odział Przedszkolny PSP nr 2, Odział Przedszkolny PSP nr 3, Przedszkole ZCMN oraz Przedszkole „Baśniowy Pałacyk”. Rywalizowano w czterech konkurencjach:
wyścig w workach, wyścig z woreczkami, przekazywanie piłki i wyścig rzędów. Emocje były jak na prawdziwych zawodach sportowych, ale nie
wynik był najważniejszy.
Każde z dzieci otrzymało pamiątkowy medal oraz upominek, a przedszkole puchar i dyplom.
- Serce rośnie, gdy się patrzy na naszych najmłodszych mieszkańców, którzy z uśmiechem podeszli do rywalizacji. Widziałem zapał w każdym
wykonywanym zadaniu i nikt, mimo bardzo wysokiej temperatury, nie narzekał na pogodę. Dziękuję organizatorom i wychowawcom, którzy także
dzielnie spisali się podczas imprezy – powiedział burmistrz Dariusz Gwiazda.
- Dziękujemy Zespołowi Administracji Placówek Oświatowych za zaangażowanie w 10. Igrzyska Przedszkolaków i ufundowane nagród, a PSP i
OSP oraz Grójeckiemu Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radiolektronicznej im. gen. bryg. Jana Kowalewskiego i Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu za uatrakcyjnienie dzisiejszej zabawy. Do zobaczenia
za rok – podsumował Ireneusz Wojciechowski, dyrektor GOS „Mazowsze”, organizator igrzysk dla grójeckich przedszkolaków.
Info. Grójecki Ośrodek Sportu
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PRACA
Operator maszyn przemysłu spożywczego
Praca w systemie zmianowym
Wymagane badania sanitarno-epidemiologiczne
KonVin Sp. z o.o. Głuchów ul. Leśna 3, 05-600 Grójec
e-mail info@konvin.pl tel.48 664 24 54
„Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest
KonVin Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie, 05-600 Grójec, ul. Leśna 3. Dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych jest dobrowolne.. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.”

PRACA

W PRĘŻNIE ROZWIJAJĄCEJ SIĘ FIRMIE
KonVin Sp. z o.o. Grójec należy do prężnie rozwijającego się koncernu Sonnlaender. Ponad 20-letnie
doświadczenie w branży produkcji koncentratów jabłkowych, jakość oferowanych produktów oraz wysoka
kultura organizacyjna oparta na niemieckich wzorcach,
sprawiają, że jesteśmy nie tylko cenionym na rynku
partnerem handlowym, ale także wiarygodnym i niezawodnym pracodawcą.
W chwili obecnej poszukujemy osoby na stanowisko

LABORANT/LABORANTKA
Miejsce pracy: Głuchów koło Grójca
Opis stanowiska:
• Kontrola jakości produktów i procesów produkcyjnych zagęszczonego soku,
• Przygotowywanie receptur przed wysłaniem wyrobu
gotowego
• Kontrola czystości linii produkcyjnej oraz cystern spożywczych
• Wykonywanie analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych surowca i wyrobu gotowego
• Prowadzenie rozliczeń wyrobu gotowego i surowca w
systemie Navision
• Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej
Wymagania:
• Wykształcenie wyższe: Technologia żywności lub pokrewne,
• Badania sanitarno-epidemiologiczne
• Wykonywanie analiz laboratoryjnych bezbłędnie i
terminowo, zgodnie z obowiązującymi normami jako-

ściowymi i ustalonymi zasadami;
• Umiejętność prawidłowej eksploatacji, wzorcowania, kalibracji i legalizacji wyposażenia kontrolno-pomiarowego w laboratorium
• Zdolności analityczne, sumienność, dokładność
• Gotowość do pracy w systemie zmianowym
• Obsługa komputera
• Mile widziana znajomość języka niemieckiego
• Doświadczenie w pracy w laboratorium mile widziane
Oferujemy:
• Stabilne warunki zatrudnienia
• Umowę o pracę
• Atrakcyjne wynagrodzenie

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV
wraz z poniższą klauzulą na adres e-mail: info@
konvin.pl lub pod adres KonVin Sp. z o.o. ul. Leśna
3, 05-600 Głuchów, tel. 48/664-24-54:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez firmę KonVin Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie na potrzeby
przeprowadzenia procesu rekrutacji.
„Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest
KonVin Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie, 05-600 Grójec, ul. Leśna 3. Dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych jest dobrowolne.. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.”

Bezpieczne wakacje
W powiecie grójeckim
nie ma zgłoszonych do
Sanepidu kąpielisk ani miejsc
okazjonalnie wykorzystywanych
do kąpieli. Żadna gmina nie
wyraziła chęci zorganizowania
strzeżonych i objętych
nadzorem miejsc wypoczynku
nad wodą, gdzie byłby ratownik,
nadzór nad jakością wody czy
zagwarantowane sanitariaty.
Bezpiecznie pływać możemy
tylko w basenach. Tym bardziej
korzystając z tzw. dzikich
kąpielisk musimy zadbać o
własne bezpieczeństwo.

D

zieci mogą kąpać się
tylko pod nadzorem
osoby dorosłej. Nie
dopuszczalna jest kąpiel po alkoholu (piwo to też
alkohol!) i bezpośrednio po posiłku. Gdy ciało jest rozgrzane
na słońcu powinniśmy wchodzić
do wody powoli, stopniowo je
ochładzając. Skoki do wody poza
miejscami do tego przeznaczonymi są niezwykle niebezpieczne i
mogą skończyć się kalectwem lub
nawet śmiercią. Pływać powinniśmy tylko w miejscach do tego
przeznaczonych, najlepiej pod
okiem ratownika. Mniej wytrawni
pływacy powinni zażywać kąpieli
w wodzie sięgającej do pasa. Dla

doskonale pływających granica
50 metrów od brzegu nie powinna być przekraczalna. Większość
utonięć odnotowuje się właśnie
wśród osób, które dobrze pływają,
ale przeceniły swoje możliwości i
zlekceważyły niebezpieczeństwo.
Na kajakach i żaglówkach nie
wolno zapominać o kapoku.
Woda w fontannach nie nadaje
się do kąpieli, mycia rąk czy picia! Może zawierać wiele drobnoustrojów chorobotwórczych, gdyż
jest w zamkniętym obiegu a jej
czystość badana jest sporadycznie. Co innego kurtyny wodne.
Wykorzystywana w nich woda
jest bezpieczna, pobierana z wodociągu.
Należy chronić się przed szkodliwym wpływem promieniowania
UV stosując kremy z filtrami,
unikając kąpieli słonecznych w
godzinach południowych, tj. od
godz.11 do 15. Warto zadbać o
czapkę z daszkiem, chroniącą
głowę i oczy. Okulary przeciwsłoneczne muszą zawierać filtr UV.
W gorące dni wszystkie produkty
spożywcze łatwiej się psują. Zatrucia pokarmowe są częstą zmorą
urlopowiczów. Należy dokładnie myć warzywa, owoce i ręce.
Produkty spożywcze prawidłowo
przechowywać i dbać o porządek
w lodówce (na oddzielnej półce

nabiał, wędlina, mięso i warzywa).
Częstą i niechcianą pamiątką z
wakacji mogą być wszy. Małe,
biało-szare kuleczki mocno przytwierdzone do włosa oraz wzmożony świąd skóry głowy dobitnie
świadczą o wszawicy. Leczniczy
szampon z apteki stosowany wg.
ulotki szybko rozwiąże problem.
Uważać trzeba również na kleszcze. Dorosłego kleszcza żerującego na nas raczej nie przeoczymy,
ale jego młodsze, niewielkie formy jest trudniej zaobserwować, a
to one są odpowiedzialne za większość zakażeń boreliozą. Kleszcza
należy jak najszybciej usunąć stosując do tego odpowiednie przyrządy. Nie wolno go wyjmować
palcami, wykręcać, ani smarować.
Latem każdy z nas powinien znaleźć choć trochę czasu na wypoczynek, który w połączeniu z rozwagą z pewnością zaprocentuje
zdrowiem i kondycją na cały rok.
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